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 Political سياسی

  
 به عنوان ھديه به مناسبت نودمين سالگرد   

  استرداداستقالل افغانستان ازنفوذاستعمارانگليس
  

  »سيماب«امين : نويسنده
  
  

   ُخردكابلكتيبة
  )رمداستان کوتاه ـ قسمت چھا(

 
 راگشودم ، کاکاميرزا و کاکاعلم درجائی که به پسخانۀ دکانی شباھت داشت ، دردوطرف من نشسته وقتی چشمانم

.  می کردندتربندبودند و خانم کاکاعلم ھمراه با دخترکی که نواسۀ آنھا بود ، بامھربانی و احتياط خاص سرمرا 

پريده ومادرکالن خودرا دربغل گرفت ؛ و بالفاصله دخترک با چيغ معصومانه ای ازجا . بابازشدن چشمان من ،

. خانم کاکاعلم ھم  ِھق ِھق به گريه افتاد. ِجبين خودرابرشقيقۀ وی گذاشته ، بغض گره شدۀ خودرامجال ترکيدن داد

  .شور وشعف به آنھا دست داده بود می گفتند و» !ھزاربارشکر«و » الحمدهللا«کاکاعلم و کاکاميرزا ھرکدام ازته دل 

کاکاعلم و کاکاميرزا ، يکی با . من ھيچگونه درد ياکسالتی احساس نمی کردم وخيلی ُچست درجای خود نشستم

پرسيدم چه گپ . می گفتند» !الھی شکر«دستمال ابريشمی و ديگربا دستمال نخی چشمان خودرا پاک می کردند و 

من درتاريکی آن محل ، . رانداختشده و اينجا کجاست؟ کاکا ميرزا به طرف مردی که آنسوترنشسته بود نظ

 َخوازچشمای .َماازديشبَ فتره َ ايران و پريشان بوديم کهُ تره چی شد«نتوانسته بودم اورا تشخيص دھم، و گفت 

درينجا کاکاعلم برکاکا ميرزا سبقت ُجسته و تا او خواست نفس تازه . »ماپريده بود و َزنا و طفال ھمگی ِفق می زدن

ھيچکس جواب نمی . َ َامو بود که ده تيلفون موبايلت زنگ زده رفتيم«ربوده ، چنين دوام داد کند ، رشتۀ سخن را 

تاکه «اينبارکاکاميرزا حرف اوراقطع کرده گفت . »ََ امی امروزصوب بيست دفه زنگ زديم ، َپرچو بود.داد

َامروزپيشين تيلفونته کسی جواب داد و او اينمی  ِبيدربود که ده دکانش شيشتيم  بعدھردويشان ھمزمان ، با زنخ .»َ

من ازفرط تعجب ازجاپريدم و می خواستم بگويم گه مبايل من که . »بگو چطوربود؟«خود به وی اشاره کردند که 

خاموش بود؛ ولی تراکم معماھا درآن دوروز ، مرا بدان واداشت تا  سکوت نموده ، رمزآنھارا به تنھائی جستجو 

  .تشويش و دلھره نيندازمنمايم و بی موجب ديگران را به 

وی ُسرفه ای کرد و با صدای . آن مرد ُخرد جثه و ميانه سال بود و سيمای رنجديده و ريش ماش و برنج داشت

َاينمينجه يک ُجوان آمد و گفت يک کسی ده سرک ضوف َکده ، ا ُوره ميارم ! والصايب« گرفته به صحبت آغازنمود
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ُميخاستم بگويم که ِبيدراگه  ُبمره «  ازآنکه گلوی خودراصاف نمود ، اضافه کردوبعد. »َده دوکانت تا که به حال بيايه َ ُ

َاوکوَ مت ازيخن مه می گيره ، مه خودم چوچه دار و اوالد دار؛ مره اگه  ِببرن بندی ُکنن ، . َ، مه ده جنجال می ما ُنم َ َ َ
انه به طرف من ديد و به عالمت تأييد سخنان درينجا کاکاعلم با نگاھھای افسرده و پرسشگر» اوالدايمه کی نان ميته؟

ً درفتا َ َمگم ا ُو ُجوان«دکانداراضافه کرد. دکاندار، سرخودراتکان داد به طرف مه ديد و مثل ازی که نعوذبا َ

  .»امرخدا  شده باشه ، يخ و قرخت شدم و چيزی گفته نتاتستم

دکاندارکه رنگش  پريده بود ، . »و آدم کجاشد؟ کجارفت؟ا ُ« باشنيدن آن جمله ازجاپريدم وباصدای بلند فرياد زدم 

و » ھيچ نفاميدم کجارفت. ازاميجه بی گپ و سخن برآمد. َبخدا ِبيدراگه پرسان َکده باشم« بالحن مظلومانه ای گفت 

". َاوبتیکه بيدارشد ، بريش . َبسيار ُتشنس" ِاينمقه گفت که ! آ « بعدازآنکه آب دھن خودرافروبرد ، چنين دوام داد 

اين درست بود که من ! آری. ، موبراندامم راست شد» َبسيار ُتشنس«باشنيدن .  »اينمی ره گفت و ُچستی کده رفت

باخود گفتم نشود . درکنارآن جوی ُفرصت نوشيدن  آب را نيافتم ولی چگونه ممکن بود مختارازآن مطلع باشد

 مرامختارحدس زده بود ، وياھم آثارتشنگی را درسيمای مختاروآن پيرمردمبارزدرارتباط بوده باشند؟ واگرتشنگی

فقط به يک چيزمطمئن . من می ديد ، پس چرا خود وی قبل ازآوردن من به آن دکان ، به من آب تدارک نکرده بود

را من مستحق نشده بودم زيرا دعوت آن پيرمرد سلحشوررابرای باقی ماندن با آنھا » آب حيات«شدم وآن اينکه آن 

راداشتم و بايست دربرگشت ، با آب معمولی عطش » تلخان«ازآنروفقط افتخاردسترسی به .  مانده بودمالجواب

  .خودرا مرفوع می نمودم

دکاندار و کاکاميرزا و کاکاعلم ھم به دنبال من به .  بايک جست به بيرون دکان برآمدم و اينسو و آنسو نظرانداختم

ھمه آنچه راتوصيف کرد ، مشخصات . يافه و لباس آن شخص را پرسيدممن ازدکاندارقد وقامت وق. بيرون شتافتند

دکاندار، کاکاميرزا و کاکاعلم ھمه بيک صدا گفتند »  اينجه کجای کابل اس؟«باعصبانيت پرسيدم . مختاربود

َاموکسی ره که  ِای ِبيدرديده که مره ايجه آورد ، ا ُونمو ده َ امی بتخاک زندگی می «گفتم . »! ُبتخاک« َمه  ِديشو . کنهَ

. دکاندارباتعجب و ناباوری به طرف من می ديد و شايد ھم فکر می کرد که من ھذيان می گويم» .ُخانيش ميمان بودم

مه از ! َ ِبيدر ِ گل« دکاندارحرف مراقطع نموده با نوعی دلتنگی گفت » !ا ُو رفيق ھم دورۀ پوھنتون مه بود«گفتم 

. »اينموطور آدمه مه ھيچوخت ده بتخاک نديديم. اينمينجه خانيمام اس. گی می کنمسی و پنج سال ده  َامی بتخاک زند

ای ُچطورامکان داره؟ او نيم . توميگی که ا ُو ھم دوری مه بود« و بعدمثل اينکه مرامتھم به دروغ نمايد ، گفت 

رد و ترجيح دادم بيشتر اين جملۀ وی تمام معماھا درمورد مختار را دوباره در ذھن من زنده ک» .عمر ُتره داشت

َده اينجه يک خانه  َکتی ديواالی خشت ُپخته و دروازی آبی « گفتم . درمورد شناسائی مختاربادکاندارجر و بحث نکنم

َ ِبيدر اگه خودت نمی شناسی ، ازدگه دوکاندارا و َامسايا پرسان «گفتم . دکانداربا حيرت زياد طرف من ديد» نيس؟
چشمان دکاندارازحدقه برآمده بود و چنان باوحشت » .ُمه ِديشو امونجه بودم. می طرف اسمه می فامم که ده َا. کو

بمن می نگريست که خودم ازخود به ھراس افتادم و چون باصدای بلند حرف می زدم ، دکانداران ديگرو چندتن 

طرف ه دکاندارب. آمدندبه طرف ما می ديدند ، آھسته آھسته پيش  ان که تا آندم با کنجکاویذرازھمسايگان و رھگ

ِای آدم ميگه ! حکيم« آنھا ديده و درحاليکه دھانش ھنوزھم ازتعجب بازمانده بود ، دکاندارديگری را صدازده گفت 
گفتم .  شروع کرد خودۀ کلمآن دکاندارھم به لرزه افتاده به خواندن»  ...ال هللا! َکه ِديشو خانی معلم اکرم ميمان بوده

  .ويکه يکه مشخصات آن خانه را به آنھا شرح دادم» .کنين؟ مه خوعقلمه ازدست نداديمشما  مره مسخره می «

 من گذاشت و درحاليکه کوشش ۀباديدن برآشفتگی من، آن دکاندارديگرپيش آمده و دست خودرابامھربانی روی شان

 دراثرسروصدا بيرون آمده ًمی کرد خونسرد باشد ، اوال بطرف کاکاميرزا ، کاکا علم ، خانم و نواسه اش که آنھا ھم
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 وی ، آنھا به عوض آرامش و ۀبا اين جمل»  !خوده ازدست نتين! خيرخيريت اس« بودند ، نگريسته و گفت 

حکيم دکانداردوباره روی خودرا به طرف من نموده ، چنين .   برخالف بلند بلند به کلمه خواندن آغاز کردند،اطمينان

ُ ره که ميگی ، بيخی درست اساوو خانه! َ ِبيدر«به سخن آغازکرد  ًوی دفعتا مکث .  »اونمو خانی معلم اکرم بود. ُ

َ َمگم روسا «مثل اينکه می خواست تمام قوت خودرا جمع نمايد تا بتواند موضوع را بيان نمايد؛ واضافه کرد . کرد
َاضافه از بيست و پنج سال پيش ده اوو خانه  َامله  َکدن  و بچی کالنشه بسته کدهَ اردوی  ِدستا و پايای معلم اکرم. َ

ياد ازآن جنايت ھولناک ، بازھم مکثی کرد تا بغض خودرا فرونشاند و اشک چشمان  با.  »َشانه ده چاه تا  َکدن

درجمع راه افتاده بود ، با ا ُچق ُچق و درحاليکه تبصره ھای ُگنگ ھمراه ب. خودرا باپشت دست خود پاک کرد

باد . باد ازی که واره ده چاه پايان َکدن ، سرشان بم دستی ره انداختن« را ادامه داد فشارآوردن به خود به شرح ماج

َاز اوو ، چارطرف خانيشانه مين گورکده و اوو ميناره انفجاردادن وباد ازی که روسا و قوای . خانه بيخی َاوارشد. ََ

خودش چندبار سر ِ روسا و . اک نام داشتَده تمام بتخ. معلم اکرم کم آدم نبود. دولتی رفتن ، مردم اونجه جمع شدن

خبرشد و خانه ره » خاد«نفرای دولتی فيرکده بود و مردمه که به ضد روسا و حزبيا بودن ، رھنمائی می کرد؛ تا که 

َاونموبود که اول معلم اکرم و بچيشه  کشتن و باد ازو آل و ايالشه ده مين قتل کدن. َده شوی محاصره کدن َ ِ حتی . ُ

َبه امی خاطرمردم تمام اوشھيداره ده حويلی . زن و ِطفال را توته توته کدن. اره ئی شان رحم نکدنَسرطفل گو

ِتوتای معلم اکرم و بچيشام ازچاه کشيدن و ده َامو حويلی دفن کدن و خود چاه ره کور کدن تا . خودشان دفن کدن
تا اينجا به زمين چشم دوخته . »ن توغ نزدنمردم ازترس روسا و دولت سر ِ قبرای شا. کسی ِدگه از اوو َاو نخوره

حال تو بگو که تو ُچطور « ًپايان يافت ، دفعتا به من نگاه کرده و گفت  موقعيکه شرح ماجرا. بود و اشک می ريخت

ِشايد کسی از َامو خانه کدام وختی برش قصه کده « کسی ازبين جمع صدازد .  »اونجه ميمان معلم اکرم بودی؟
َ ِبيدر او کسی که ُتره به دوکان مه آورد ، «دکاندار اولی با مھربانی بمن گفت . به خنده شروع کردو دزدکی » باشن

  ».اگه او می بود ، مه جای بجای سکته می کدم. معلم اکرم نبود

: فقط ھمينقدرپرسيدم . ديدم که مردم به حرف من باور نمی کنند و مرا می خواھند مسخره بسازند ، اصرار نکردم

َتاجائی که سرک موتررو بود و مردم ده ! بچيم« موسپيدی ازجمع مردم صدا زد » َ امی را َخی کجا ميره؟آلی«
ِ شه اوارکدن ، زنده جانه دگه نماندنۀدوطرف خانه داشتن ، روسا ھم و »  ُخردکابل«باد راھی اس که به ه ازاوو ب. َ

يادش آمده باشد و ه ًثل اينکه موضوعی دفعتا بو مکثی کرد م... ميره و ده اوو راه ھيچ کس نمی ره» جگدلک« 

روسام . که بسيار به ترس و لرز از اوونجه کتی تانکای خود تير می شن» ايساف«به غيراز قوای ... «اضافه کرد 

َبسيار به مشکل از اوونجه می گذشتن و باوجوديکه ھميشه تانکا و ِزره پوشای خوده به بسيار تيزی ای می کدن ، 

به اموخاطر به . ِوبسياری شان ايطور می مردن که کسی سرشان نمی فاميد. کای شان عوارض پيدا می کدانوزام تان

َن و اوالدايش گرفتن؛ وباز ده ابتخاک بدگامن شدن تا که تمام قصت خوده اول تراز معلم اکرم و ز َمالت پوشت ده َ ِ
ِاميالی يام ده دوطرف سرک. پوشت ، کوچه ره کتی کوچه َاوار کدن   ». ماين اسَ

العاده آن موسپيد با غرورفوق .  » َامی را نيس که انگليسا ازکابل به جالل آباد ازی طريق گريختن؟!کاکاجان« گفتم 

انگريزه بابه کالنای ما چنان تار ومارکدن که تاياد ! اينمی راس! آ ! خير خو ببينی« و نوعی شعف جواب داد 

يک ُپشتی مشھوراس که ! آ «گفت » َدمی را کدام ُپشته نيس؟« گفتم » .َفرنگ باشه دگه ده ای خاک و وطن پای نمانه

َقام پس آمد ، بسيار غازييا ره ده امونجه شھيد ساخت و چنان انگريز وختی باد ازشکست و رسوائی خود ، بری انت

ِ َامو بود که بازار . نه به زنده جان رحم می کد و نه به سنگ و چوب. قتل و غارت کد که سگ ديوانه گشته بود
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َاما پدرای ما ايطور پوزشه ده خاک ماليده بودن که دگه ده دنيا سرب. چارچته ره َدر دادن و خاکسترساختن اال نتانست َ

  ».ِو آبرويش بری ابد ريخت

سربرده بودم ، پرده ه برای من ھمينقدرکافی بودتا گوشه ای ازمعماھا و رازھائی را که ازروز پيش به آنسو با آنھا ب

طرف جريان عادی زندگی ه برای آنکه براوضاع حاکم شده وتوجه جمع را ازعجيب بودن موضوع ب. بردارد

آدم که مانده . َخو ِبيدرا ميشه ِدگه«  کوتاه و گفتن ۀبه کمی خجالت زدگی نموده وبا قھقھ رروزمره جلب نمايم ، تظاھ

َو ذله باشه و آدمه َافتو زده باشه ، آدم ضوف می کنه و َارچيزام ده خيال آدم می گذره َ.«  

 ۀيافته و ھمھمريز راه گ من ۀآن جمع که دچاروحشت شده بودند ولی اکثرشان به رخ خود نمی آوردند ، با ھمين گفت

َازاوو ُملکا که ِميه َين ، طاقت گرمی و َافتوه اينجه ندارن. َراس ميگه اوِ بيدر« ِبازاونموس که بيخودميشن و گپ . َ
 بودم که مردم برای ارضای کنجکاوی و رفع ترس خود ، داليل  دعای يارمن ھم به . »شان به دوا و داکتر می کشه

. قلمداد نمايند» نازک نارنجی« رابيشترازآنچه ھستند ، ه خارج ديد کارخود ، افغان ھایو توجيھاتی بيابند ولو با آن

 کاکاعلم که دقايقی پيش ، بامادرکالن خود سرم را تربند ۀًو برای آنکه عمال قادربه ترک صحنه شوم ، برسرنواس

 َخی !ِخو جان کاکا«دم ، گفتم می نمود ، دست مانده و درحاليکه موھايش را به عنوان شوخی تکان و نوازش می دا

دخترک باسيمای بشاش باال نگريست وباتبسم مليحی ، دستم راباھردو دست خود محکم » َبخاطرمه زياد گريان کدی؟

بامحبت پدرانه . توگوئی راحت و اطمينانی را که می ُجست ، بازيافته است.  خودرابرآن تکيه دادۀگرفته و گون

َخوارک خوردت خو ده تاريکی ازمه ترسيده بود ، « نزديک نموده بوسيدم و گفتم دستان کوچکش را به لبان خود  ِ ِ
  . به اين ترتيب دست دخترک راگرفته و وی را ازجمع بيرون آوردم» ُآلی تو چطور ايطورکتی مه  انس گرفتی؟

خيل و برداشت مردم ھنوزھم دررابطه با آنچه من گفته بودم وآنچه خود ت. گرمای بعدازچاشت بازھم سنگين بود

کاکاعلم و کاکاميرزا . کلی فراموش نموده بودنده نموده بودند ، گفت و شنيد داشتند وچنان سرگرم بودندکه ديگرمراب

 دکان ۀتنھاخانم کاکاعلم صبورانه درپسخان. ھم مباحثی را به طبع خوديافته با چند تن به صحبت مصروف بودند

آن کودک نازنين ھم بدون . تاوی دچارتشويش نشود رکالن خود برگرددبه دخترک گفتم نزدماد. منتظربرگشت مابود

  .تأمل به داخل دکان دويد

 دويدن دخترک ، کاکاعلم و به تعقيب وی ، کاکاميرزا ھم ، درحاليکه ھردوی شان دست ھای خودرا به ۀبامالحظ

ً بدون آنکه مشخصا يکی ازآنھا .طرف من آمدنده ِپشت خود گره زده بودند ، باقدم ھای آرام و کمی خميده قامت ب

. ساعتم راازجيب بيرون آورده به آن نگاه کردم. »روزناوخت شده. بريم ِدگه! کاکا« مخاطب من باشد ، گفتم 

ازکاکاميرزاپرسيدم . ساعت کمی گذشته ازچارونيم بجه رانشان می داد. باتعجب ديدم که دوباره به حرکت افتاده است

لترازوی ، کاکاعلم خواست پاسخ بدھد ولی چون ساعتش ازنوع جيبی بود و به گمان او» سات چند اس؟! کاکاجان«

ِقوی که زنجيرآن درجيب داخل واسکتش با کدام دکمه يا مانع ديگری گره خورده بود ، نتوانست آنرازود بيرون 
َ َامالی پنج َ بجس«کاکاميرزا با آرامی و اطمينان به ساعت خود نگاه کرده گفت . آورد   ».ريم  ِدگهب. َ

ًکامال مطمئن بودم که ساعت . اينبارمعمای ديگری ھم درذھنم جواب خودرايافت وآن ازحرکت افتادن ساعت من بود

باپيوند دادن آن . بند دستی ام کدام نقص تخنيکی نداشت و بطری آنرا روزقبل ازسفرجانب افغانستان تبديل نموده بودم

ايشان می يافتم ، به اين باوررسيدم که ساعت من مدت بيست و ابھامات و جواباتی که خود درذھن خود بر

دکاندار ۀ چھارساعت توقف نموده بود و فقط با رفتن مختارازدکان بايست دوباره به کارافتاده باشد زيرا به اساس گفت

  .ًاحتماال حوالی چاشت بود که مختارمرا به آنجا آورده بود
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 آنرا با کف آستين خود کمی ۀا به گوش خود نزديک ساخته و بعد شيشکاکاميرزا بعدازآنکه ساعت بند دستی خودر

طرف دکانداری که مراکمک نموده بود رفت ولی قبل ازآنکه مخفيانه پول را درکف دست وی ه پاک کرد ، ب

 من خودراميان آنھا انداخته ، دست کاکاميرزا را با چابکی کنارزده و چند نوت صد افغانيگی را که لوله ،بگذارد

 مھماننوازی کمی ناراحتی و قھر نشان کاکا ميرزا که مطابق عنعنۀ.  بردمنموده بودم ، درجيب پيراھن دکاندارپائين

ِماره به چرت خود ما بان. او بچه تو مسافراستی« می داد ، به گفتن  ِ و امثال اينگونه تذکرات بزرگوارانه ، پيھم » ُ

 که پول را از جيب خود بيرون کرده و دوباره در دست من فشار ولی پرمھرتر ، واکنش دکانداربود. دوام می داد

َاو بيدر« می داد و می گفت  وی بھيچوجه نمی خواست که غرور و . »تو مثل بيدرمه استی و سرمه حق داری! ِ

متانت خودرا دربرابر کاکاميرزا و آنھائی که ھنوزھم آنجا ايستاده بودند و ھرحرف و ھرحرکت ما باعث سرگرمی 

ِ ُتره به سرامو بيدرت اگه نگيری«ولی من با توسل به راه حل مؤثر و معقول .  می شد ، خدشه دارسازدشان َ َ ِ َ! « ،

 من ، وی ازمقاومت دست کشيد و درحاليکه سرخودرا پائين ۀبا اين گفت. خواستم به خودداری وی خاتمه بدھم

جا ه ب ، گذاشت تا پول را دوباره درجيبش جا» !َاسُاطور که ! خو! خو«انداخت ، با آرام آرام زيرلب تکرار نمودن 

، ًلبا به خاطرفداکاری و کمک با منًبعدا دست وی را با صميميت فشرده و باگذاشتن دست برسينه ، ازوی ق. نمايم

ًوآنچه بازھم برايم عمال ثابت شد اين بود که مردم ما ھرقدرفقيرو دچارمعضالت اقتصادی . سپاسگذاری نمودم

و متانت و عزت نفس  خود را ھزاران مرتبه نسبت به پول بيشترارزش داده و ھيچگاه آن اوصاف و  ور غر،باشند

  .خصايل نيک و انسانی را که ازنياکان نامورخود به ارث گرفته اند ، به حراج نمی گذارند

ت و رسوم حاکم  و معروض به لغزش ھا و اشتباھات مغايربا عنعناهخارج ديدازآنجائيکه من به عنوان يک افغان 

فق بدرآيم ، غرورخاصی به  و مستقيم دربرابرچشمان حاضرين مودرجامعه ، توانسته بودم ازآن امتحان ِ زنده

کاکاعلم به کاکاميرزا . کاکاميرزا و کاکاعلم بخشيده بود و با نگاھھای تحسين آميز و تبسم فراخ ازمن استقبال نمودند

منظورکاکاعلم ، خانم و اوالدھای » خدام که وا اونجه چه آل دا  َرن؟خانه زنگ زدی؟ خوش خبری دادی؟  ُ« گفت 

ُببينم اگه «گفتم . وحتی ھمسايه ھا بود...  کاکاميرزا ، نواسه ھای خودش و خويشاوندانی که به ديدن من می آمدند

که از راه ولی قبل ازآنکه کاکاميرزا يا کاکاعلم جوابی بدھند ، آن موسپيدی » !کدام تکسی دستگيری ُکنه

تاريخی ُبتخاک ياد کرده بود و کمی دورتربا چند نفرمصروف صحبت بود ، گفتار ماراشنيده وبا صدای بلند 

ای . ِموتر شخصی دارن. اينجه ازخودگيای ماس! تکسی چيزی ضرورت ندارين! َ ِبيدر«اعتراض کنان گفت 

ببی ! زمری« گفتن اين جمله پسرکی را صدازد و با » .ِخود ما شماره تا جايداد می رسانيم.  ماسۀبيدرميمان ھم

ِارجائی که بود برش زنگ بزنين که خوده برسانه. بچيم که الاليت کجاس َ کاکاميرزا ، کاکاعلم و به خصوص خود . »َ

من درضمن سپاس و شکران ازوی ، پيھم می گفتيم که باعث زحمت و آزارآنھا نمی خواھيم شويم و ھمانطورقدم 

ولی آن موسپيد جوانمرد نه تنھا با تکان دست و . ک روان می باشيم تا کدام تکسی را متوقف بسازيمزده به امتداد سر

 يعنی خانم َ سياسرادرحاليکه چشمان خودرا ھمزمان می بست ، تعارفات مارا يکسو می زد بلکه اصرار داشت تا

ته و ھمه تارسيدن موتر ، درمنزل وی  يعنی خانم ھا و دختران درمنزل ايشان رفريزاکاکاعلم و نواسه اش ھم نزد 

سپاس و شکران ما افزون گشت و نمی خواستيم .  نزديک قرارداشت ، برای صرف چای برويمۀکه درفاصل

ھمان بود که پسرک با نفس سوخته برگشت و احوال داد . بيشترازآن برگشت به منزل کاکاميرزا را به تعويق بيندازيم

ِاين خبر به وقت ، به کشمکش ُحسن نيت و جوابات تعارفاتی ما خاتمه . »د می رسهچند دقه با! َالاليم ده راس«که 
َخو ميه مدين يک « داده و درحاليکه ھنوزھم يک يک بارآن موسپيد دعوت خودرا تکرار می کرد و می گفت  ِ
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برانه بدان داده می شد ، بيص» !بچه برخوردار! خانه آباد «ۀکاکاعلم به گون و جواب کاکاميرزايا» سات

  .بوديم»  نجاتۀوسيل«منتظررسيدن آن 

درآوردن پيھم ھارن موتر، که می توانست ھشدار ياعرض سالم وياھم  اندکی نگذشته بود که الالی زمری با به صدا

ًبابيرون شدن ازموتر، فورا خودراروی دستان آن موسپيد انداخته . اطمينان از رسيدنش باشد ، دربرابرماقرارگرفت

جوانی بود . ًبعد پيرمرد وی را به ما معرفی نمود وباھم مصافحه کرديم و ازوی قلبا امتنان نموديم.  زد وبرآنھا بوسه

مؤدب و خوش مشرب ؛ و به نظرمی رسيد که با عالقه و ذوق خاصی به موترخود رسيدگی می نمود که حتی 

ی تزئينی برشيشهء موترنگھداشته نمبرپليت اروپائی و تکت ھای تأديهء ماليات سرک را ھنوزھم درزمرهء نمودھا

  . بود

بعدازامتنان مجدد از آن موسپيد و خداحافظی طوالنی باوی ، دکاندارآشنای ما و يکی دوتنی که ھنوزھم جريانات را 

من با اصرارکاکاميرزا رامجبور به نشستن درسيت پيشروی . باعالقمندی تعقيب می نمودند ، بطرف موتررفتيم

» نيلوفر« م کاکاعلم و خودوی ، درسيت عقبی نشسته و آن دخترک پرمحبت را که اسمش خود بعد ازخان. نمودم

 موترگذاشته و ۀدست خودرا روی درواز ھنوزموتربه حرکت نيفتاده بود که آن پيرمرد دو.  روی زانوانم گرفتم،بود

ِ ِای خاک پاک نياکان « درحاليکه کمی به داخل خم شده بود ، مرامخاطب ساخت و گفت  ھزار ويک راز و . اسِ

. ِاونو وخت انسان به اسرا ِرش پی می بره که گوش دل خوده  به ندايش باز کنه و چشم بصيرت بگشايه. رمزداره

ًای که يک آدم ساال ايجه باشه و صم بکم بانه ، مانای ايره نمی ته که اوو حتما خدمت می کنه و اوئی که ساالس  ُ ُ ِ
ِازوطن دوراس ، دلش ده گرو وطن َ وبا اين تذکر » !برو دم رويت خوبی.  نباشه ويا دلش به مردمش نسوزهَ

خردمندانه ، به رسم دعا دستان خودرا به ريش خود کشيد و ما به قصد عودت به گذرعاشقان و عارفان ، براه 

  .افتاديم
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