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اما؛ ما مکتبی ها)من  را و    مانند زنان دیګر قدیمی، برای تقویم حساب خودش را داشت و پدرم حساب خودش   مادرم
  وبرادرم( حساب خود را داشتیم، اینک برایتان قصه میکنم:

سپری شدن ایام زمستان وکاهش سردی ، پدر اول حوت را شست وشکست مینامید، واضح است که هدف از شست  
میکرد   و برفباری وهدف از شکست، شکستن یخهای زمستانی بود. ولی بازهم از )شکست( مطمئن نمیبود، و اضافه

   !ویا برای ما بچه ها اخطار میداد که نباید غافل بودگ(. ه حوتی ُکنه موشاره ده قوتی ُکنهگ)حوت ا
مادر حلول ماه حوت را مقدمه ی نوروز   ،یقیناً که پدر در فکر دوام چوب بخاری و برفپاکی وسایر مشکالت بود؛ اما

ا از تکرار درسهای زمستانی و عالوه از ُکتب مکتب،  فت چله ُخرد هم برامد. مامکتبی ها خود رگ میدانست و می 
میکفتیم:   و  میدانسیتم  تفریح  مستحق  یکماه  برای  اقالً  را  خود  سعدی،  و  حافظ  وتکرار  حوت گ دی"  تکرار  اول  ه 

ما مکتبی ها جنتری جیبی پدر را میدیدیم، ولی در حیرت بودیم که مادر بدون جنتری به مجردیکه تاریخ      ."    ت...اس
اول ماه جدی میبود، اعالم میکرد که امشب شب چله کالن است، بازهم دقیقاً به تاریخ دهم دلو اعالم میکرد ؛ امشب 

رفت که ما مکتبی ها از  گ می  چله کالن میبرایه و بیست روز چله ُخرد است. او ماههای قمری را آنقدر دقیق حساب
فتیم مادر گان به این حساب دقیق مادر درتعجب بودیم و میروی جنتری یافته نمی توانستیم. ما مکتبیهای جنتری خو

  ی نازدانه ها  اهان از روی شفق. مادر میدانست که ما مکتبیگ اهان از روی ستاره ها میخواند وصبحگ جنتری را شام
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ه  . به همین خاطر همینک خود را مالمت میدانم  فتن و آزار دادنگوییم، اما آزرده نمیشد و اکنون ازین طنز  گطنز می
  .این خاطرات بیادم می ایند، اذعان میدارم که)نمیتوانم خود را ببخشم(

باری،  دوی تحمل و برگ ان و سرچشمه های محبت وبرکتها، سمبولهای عزت وآبرو، الگر آن بزرگ درین زمانه که دی 
یی های خود  وگستاخیها و طنزگرا نداریم، باید به زیارتهای شان رفته از     سرمشق اخالق حمیده وسجایای عالی

و از سبب ناوقت آمدن، برای پدرم چقدر بهانه میساختم    ،که در روز مسابقه فوتبال مکتب   معذرت بخواهیم. هیهات
  !او صادقانه باورمیکرد

فته امتحانات  گک و حساب ما ارزشی نمیداد. حتا ماه سرطان و اسد را چله تابستانی  گ به هر ترتیب؛ مادر نیز به جنتری 
 ، هم کامالً دقیق با حساب جنتری رسمی معارف میبود   ورخصتیهای مکتب مارا پیش بینی میکرد و آنچهارونیم ماه  

   بازهم درحیرت میشدیم.
  :ردیم به ماه حوت و نوروزگبه هر تریبت بر 

آفتاب می  باآغازمادر   آفتاب نمیبود زیر  گ ذاشت، اگ هفته دوم حوت تغاره قروتی را پاک میشست و نیم روز در  ر 
رفت گ ندم را میگ"  یک چارک"    فت وبه اندازه یگردد، بعد از نماز ظهر بسم هللا میگذاشت تا کامالً خشک  گ صندلی می

ر آفتاب  گام نماز ظهر اگ ذاشت، فقط هنگ ند میقروتی میانداخت وباالیش اندکی آب پاش میداد و در رف بل   در تغاره ی
میببود برای چند دقیقه کنار اُرسی در نور آفتاب قرار میداد. هرروز بعد از وضوی ظهر از آب باقیمانده در آفتابه 

فت: بی بی ها چنین کرده اند، اضافه مینمود: چوچه مرغ در بیست ویک روز از تخم میبراید گندم میپاشید و میگروی  
  ۲۹ازهمین تاریخ پوره بیست ویک روز به  واقعا  نیز در بیست ویک روز میرسد. ما بازهم میخندیدم، زیرا   وسمنک

فتیم مادر امروز مثالً هشت حوت نیست، بلکه گ ر میگحوت مانده میبود و از تقویم دقیق مادر در حیریت میبودیم. ا
  ام گ خودش کامالً درست است. بدینترتیب هرروزهن  متیقن بود که حساب ،  شش یا ده حوت است، یقیناً که باور نمیکرد

ندم  گروی آن هموار میکرد. طی این مدت     ندم میپاشید، پارچه ململ را دوبارهگنماز پشین چند قطره آب را روی  
ردید، روز بیستم شکل یک مزرعه  گ زیبای سبز آنها اشکار می  گجوانه میزد، اندک اندک ُرشد ونمو میکردند و رن

رفت، همه به یک قد ویک شکل! شام بیست وهشت حوت دختران کاکای پدرم را گو سبز را میدایروی کوچک  
بیضوی شکل که    گپاک وهموار، با یک سن  گمیخواست و شروع میکردند به کوبیدن وپختن سمنک. یک تخته سن

من وبرادرم ده سیر چوب را میشکستاندیم و آب فراوان در  .  ردید وپاک شسته میشدگ آماده می   ،خارا میبود  گشاید سن
سطلها آماده میساختیم. درین وقت دختران جوان کاکای پدرم وبعضاً خاله ام میرسیدند، باهم قسمت ساقه های نازک 

را  گوزیبای   کوچک  ندم  چاقوگک  سنبا  روی  بااحتیاط  را  قروتی  تغاره  وبعد  میکردند،  معکوس    گدرو  هموار 
ید  پگندمهای آماسیده با ریشه های نازک وسمیماندند و تغاره را دوباره میبرداشتند،    گمحتویات آن روی سن ،ذاشتندگ می

 با کارد آشپزخانه آن راچهار قسمت میکردند. ازین مرحله به بعد  بعد؛  که باهم محکم تنیده میبودند  شان نمایان میشد
انی که خیلی سرد میبود بندی میشدیم، ولی خواهرم آزاد بود  ما حق داخل شدن به مراسم را نداشتیم و در سراچه تابست

را درست سر براه بسازند،    با زنان همکاری کند. بعد ها دانستیم که دختران جوان کاکای پدرم برای اینکه کار ها 
ای ردنهای زیبگچادر ها را یکسو کرده، دستمالهای کوچک را روی سرهایشان میبستند، آستین بر میزدند و ساقها و

یا   ما منظره سمنک کوبی و ساقها  نمیخواست  مادر  و  میبود،  نمایان  مانند شان  مانند  گصراحی  ردنهای صراحی 
وش ما میرسید. تا نیمه های گین کوبیدن به گ ان را ببنیم. در سراچه از خنک خود را میپچانیدیم و صدای سنگدوشیز

ر آسمان صاف میبود آن را گظرفی جمع میشد، بعد ا  ندم سمنکی مانند شیر درگ شب کوبیدن تمام میشد وشیره سپید  
ذاشتند، آتش از نیمه شب تا گ کالن روی آتش می گاندکی به ستاره ها نشان داده وبعد آرد را در آن انداخته دریک دی

ر گاهان روشن میبود تا ده سیر چوب تمام میشد و دختران جوان لحظه ی از چمچه زدن فارغ نیمشدند، اگصحر
سمنک اندکترین غفلت در چمچه زدن رخ دهد، سمنک کیفیت اش را از دست میدهد. درلحظاتیکه    شدرجریان جو

و آتش روبه فروکش نمودن    گردید، اتش را کم میساختندو به تدریج غرش دیگ روشنی روز برتاریکی شب غالب می 
د و فردا روز نوروز میبود. پخته شده سمنک دعا میکردن  گام نماز صبح را ادا میکردند، دور دیگ مینمود، درین هن

جنجالی و چمچه زدن پرمشقت درین شب نصیب زنان بود، فکر نمی کنم   گآن خوشی ایکه ازین مراسم و این دی
چشمان  ،  ی میبود، جمع میکردیمه گندگاهان مادر ما را صدا میکرد و هرچه پراگ مثال آن در جهان بوده باشد. صبح

آماس کرده، از بیخوابی  با ص  دختران جوان  مانند سیب های سرخ  پریشان  ورتهای شان  باشادمانی و  موها  ، ولی 
   .احساس مسرت نوروز

ندم کوبیده شده و ساقه های درو شده انها را در دستمال ململ میپیچانید و برای ما بچه های  گ  مادر باقیمانده های
ردد. بدین ترتیب  گ ازآن نباید بریزد تا مبادا زیر پا ن  ۀجنتری خوان میداد تا آن را در آب روان دریا رهاکرده، ولی ذر

همسایه نیز یک یک قاب     در روزبیست ودوم سمنک آماده بود و در روز نوروز زنان جمع میشدند و برای هر خانه
کالنکار وجنتری خوان فقط یک قاب سمنک بود، که چه کیفی نازدانه، بهانه تراش، فرستاده میشد. سهم ما بچه های 

  ر یانصیب !گ مکاتب آغاز میشد وسال دی ،اشت. یک روز بعد نوروزمید
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

