
 
 

 

 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق  ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 
لمر  ۱۳/۰۵/۲۰۲۲            احسان 

 

 نهضت مشروطیت دوم

 محی الدین انیس
 بیداری و بیدارگریعاشق  

(3) 
وال  ۀمنطق  اصالً از  سیان  نیالد  یغالم مح   ۀخانواد خ   یغزن  تیمقر  جمال  به قوم  وب  پدر  لیمنـس جد    یمح   یبوده، 

قبل از  مین  کی  نیالد سال  قرن  حدود  جنگ ب  سو  کیما از   که کشور  1870ـ  1866  یها  امروز  برادران    نیدر 
از جانب    کیاز  خان  یرعلی)ش  افضل خان  و محمد  خان  اعظم  و محمد  مصر   در  لهیبا عا  سوخت  ی( مگریدجانب 

 مهاجر شدند.

پدر مح  و وطن  سیان  نیالد  یغالم نقشبند خان  سرشار از وطن  شغل تجارت افتخار اشترک    در پهلو  یدوست  با عشق 
حاصل نمود. را  هیافغان  سراج االخبار ینگار  خبر  یحت و ب  هم  را ان  یداریب  فرجام بوطن و  یعشق  از پدر   سیمردم 

س   یو ازاستاد بزرگ او تحص  نیجمال الد  دیچون  آموخت.    یرا در مصر فرا گرفته بر زبان عرب  یمقدمات  التیافغان 
شان حاکم  وقت زبان  هیو ترب  میتعل  ستمیدر مصر تسلط داشته و بر س  سهایزمان انگل  آن رای) ز  آشنا بود  یس یهم انگل  دیو شا
ان  بود( ش  مصر  در  سی"  و  »المقطف«  اخبار  س  تن  کیعبـده    خیبا  شاگردان    یهمکار   یافغان  نیالد   جمال  د یاز 

 1  ".داشت
تحصیل   دوران  در  دلها  در سال  نهایت   بیانیس  بود  وطن  به  برگشت  ]  1300عالقه مند  زندگی    {م1921شمسی 

در قاهره را   و آرام  حدود دو سال    ترک نمود و  بعد از اجازه پدرراحت  و در ابتدا  هرات  در  به سوی وطن برگشت 
او زبان و ادب دری   داشت.  "سعدیه" اقامت  در مسجد  و فرهنگ و تمدن  ادب  را بیآموخت  باستان سر زمین عشق، 

رساله ای بنام  یکی    ""ندای طلبۀ معارفبعداً  شادروان شجاع الدوله  به مصرف شخصی  از آن  که قسمتی  را نوشت 

کتاب  انیس در  روي موضوعاتي که  گردید.  نشر  در هرات  دوره امانیه  و نائب الحکومۀ  دوم  خواهان  از مشروطه 
آشنا  به ضرورت روشنگري و  از هر کسي  او بیش  که  آید  بر مي  است،  تمرکز کرده  معارف" به آنها  "نداي طلبۀ 

زي قشري که باید وظائف ساختمان چنان نظام قانونمند را به دست مي گرفتند، آگاه بود. باور انیس که از ضرورت سا

قانون و ابعاد آن را معرفی مي کند. روی  کرد به نظام قانونمند ناشي مي شد، 
و نجات( است  یاثر پر بها  نیاخر واقع،  ینیژرف ب  تیبا نهاکه    او )بحران  او   های  تیعمق  زمان را منعکس نمود 

کتابش نوشت:   و وقاه  دوست ب افغان وطن چی" قلم هدر مقدمه   خ یمولم اغتشاش گذشته که در تار عینوشتن حوادث 
به آسان شده است  ثبت  اراده  کرده ن  یوطن بدون  اگر نوشت حتماً حالت روح  تواند   یمه  اقدام  بز  یو  کابوس    ریاو 

حب  یاو شورش هارفت...."    خواهد   یگوناگون وجدان یها که منجر بر تسلط  و نحس  او   یهللا کلکان  بیشوم  و حلقه 

نه به علت  بود.  نیهم چن  تیکه واقع  داندیمروزگار وطن"   نی"منحوس تر  دیگرد شورش را  رماو علل   دن ی" 

و تعل  .شمارد  یم"  همان دوره   یمتوال  ه  سوء ادار  جهی" نت و تمدن" بلکه  میملت از اصالحات 

بیدارگران سرنوشت  دوره امانی  سقوط  از  و،  بعد  معارف و مطبوعات  و مشعلداران  های شان  خادمین  فامیل    حتی 
و بربریت است.     یشب مهیدر زندان دهمزنگ کابل در ن  لیو عل ماریب  سیان  نیالد  یمح نهایت درد ناک و توام با تظلم 

مردم کشور جا دارد، اماگر چند انیس در   جان سپرد.م(   1938)  یدیخورش   ۱۳۱۷سال   از کسی آرامگاه ابدی    قلب 
کجا است.    میه سال ن 84او را در    چنین شدیم.اکنون ما  که    ندچنان بود  حاکمانداند 

 شما در این آدرس می توانید سراغ فرمائید:  و  طبع شد   دم کهوبنوشته  یدر باره شادروان انیس در این سایت مطالب قبالً 
 3/10/2017  محی الدین انیس 

 
نقش   ۀ. همچنان معلومات در باردهیمحمد عب خینام ش  ریعرب « ز یاسیس  شهءیدر اند  یری» س  ت،یعنا دیبنقل از ـ حم  نیمهر  رینصــ    1

است.    هءیدر » المقطف « در نشر سیان   ریز  نا،یروه  میکر  یرا در جزوه آقا سیان  یرزندگیوس تیطفل  شتراز»یمعلومات ب یجع آورفانوس 

   «.دید توانیم  زین ،یدولتکابل، مطبعهء    1367. سال سینا نیالد ینام غالم مح
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فرزانه   شخصیت  دو  از  دو نبشته  عنوان  و  اینک  عزیز تحت  داس  جنابان ایشور  و »فرهنگی  معرفی کتاب بحران 
انیس«   الدین  نزدیک  دیگری از شادروان ناصر غرغشتو  نجات محی  و دوستان  مندان  انیس  که از اردات  مرحوم 

شما عزیزان تقدیم میدارم.«  فنجان قهوه   ک»ی  بود تحت عنوان  خدمت 
 

***************************************************** 

 

 بحران و نجات  معرفی کتاب
 محی الدین انیس

17/06/2007          ایشور داس
 https://www.kabulnath.de/Schankar%20Dara/Minare%20Chakari/Ischer%20Dass/Nejat.htm 

 

سال    »..... در  « بار نخست  نجات  و  بحران  کابل   1308کتاب »  در  انیس،  مطبعهء  از سوی  خورشیدی  هجری 
دارم در پائیز   صفحه، توأم با چند قطعه   273در   هجری خورشیدی 1378زیور چاپ یافت. نسخه ایکه من در دست 

گردیده  را نصیب  دوبارهء چاپ  در پشاور اقبال  سبا کتابخانه  میوند،  نشراتی  مرکز  بوده و از سوی  تأریخی  عکس 
 .است

دولت امانی و رویکار آمدن   1308الی میزان   1307کتاب، بحران و اغتشاش دوازده ماههء وطن )عقرب   ـ سقوط 
به هللا کلکانی مشهور  ارائه میدارد.    حبیب  و به گونهء ارزشمند  نادر شاه( را بررسی  بچهء سقو تا به قدرت رسیدن 

ابراز  هللا خان  شاه امان  فروپاشی حکومت  و دالیل عمده  ارتباط عوامل  دیدگاهء خود را در  در آغاز مولف کوشیده، 

دَور را پیشکش نموده و در چهار چوب پ های »این چه بود؟ و نماید و به خواننده عزیز، تصویر کوچک آن  رسش 
پرداخته است  .چرا شد؟« به استدالل 

انیس در آن هنگام، در جبههء جنوب کشور که در آنجا آماده گی های مقدماتی در جهت   مؤلف کتاب غالم محی الدین 
سر مشاهده   به چشم  را  زیادی از حوادث  ورزیده و بخش  نامه نگار اشتراک  بود، منحیث  آمد  به عمل  اغتشاش  دفع 

 .رده و آنها را روی کاغذ پیاده ساخته استک

پنداشته نمی شد و در  سطحی  امانی شورش مشرقی  شادروان انیس روشن می نگارد که اگر در آغاز از سوی دولت 
شمال به آن   هرگز شورش سمت  مبذول می گشت،  توجه جدی  سمت مشرقی  و راه های حل مشکل  بررسی عوامل 

نمی کرد. مگر وسیع کسب  تقویهء اغتشاش نادیده نگرفته بل آن    زودی دامنه  را هم در جهت  خارجی مسأله  عوامل 
چنانچه در صفحه  خوانیم  25را نیز مؤثر شمرده است.   :کتاب می 

خطر  چیزي" افزود،  همه مشکالت می  این  بر  اخیر    که  قرن  جریانات  زیرا  شعبه است.  این  کردن در  ناکی غلط 

را ن های مشرق این  دولت شرقی در مقابل سیاست سیاست غربي ها در صحنه  سهو یک  که اندک  است  شان داده 
اال در   غربی با کمال بیرحمی آن را، تباه و فنا نموده، زیرا غربي میتوان گفت،  ها را در هر چیز متمدن و با اعتدال 

 ".مفاد های سیاسی شان که از مرتکب شدن هیچ تعسف و جبر کوتاهی ندارند 
موشگافانهء رویداد ها به وضاحت خود را می  ین حادثه نگاری که  ا در میتوان به آن تأریخ نگاری هم گفت، پرداخت 

از شهامت و دلیری سربازان قطعه » شاهی« در دفاع از شهر کابل و ارگ شاهی حرف  نمایاند. در صفحات این اثر

ها و جفای وعده ها و پیمان ها که الشان   هایی می بینیم، در رویه های دیگر از سوگند شکنی  در حاشیهء قران عظیم 
ناک و مالل انگیز. عشق به وطن، آماده گی مردم در دفاع از وطن    تسجیل می یافتند، سخنانی تذکر داده شده افسوس

 :آن میخوانیم 179به گونه نیکو در بخش های کتاب جلوه افروز اند، در صفحه  
دفاع و دیدن منظرهء این حرکت تمام خالیق قندهار بی" در اثنای حرکت و برای  سوار فراه   500رون بر آمده بودند. 

امان هللا خان بر زینهء باغ ایستاده شده   یی رسیده و با سواران منظم شدند. صحنهء باغ از مودعین مملو شده بود. 

مردم  مدت  این  که در ظرف  روز گذشت  اردو چهار  باغ به ترتیبات  منزل  در  نمودند.  ایراد  وداعیه  و یک خطبهء 
اردو منضم شده ميداوطلب   متوطن قندهار بود که    رفتند در آن  از هر طرف آمده و با  اهل هنود  از  جمله یک عده 

دفاع از وطن شمولیت نمایند  در  را به جا آورده   ".خواستند حقوق وطنیت 
اغتشاش حبیب هللا کلکانی )بچهء سقو( که در کتاب به همه جزئیاتش بیا درین مختصر نمیتوان حوادث  ن واضح است 

را به نبشتن چند سطر فرا خواند، همانا فرجام رنج آور زندگی نویسنده کتاب  مگر آنچه این قلم  گردیده، ارائه داشت. 

 .است
با مردمش »انیس« و در گسترهء معارف و فرهنگ کم نظیر بوده است و به همین گونه پا داشتی که برای  محی الدین 

آن زمان داده شد، هم کمتر به مالحظه رسیده است.  همه تالش و کارهای فرهنگی و نامه  نگاری او از سوی حکومت 
شمرده اندما  عزیزاما مردم   هایش ارج گذاشته اند و »انیس« او را دوست خود   .، به او و دستاورد 
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مهاجرت   به قاهره )مصر(  اش بنابر دالیلی  و خانواده  بوده اند  از مقر  اغلب  انیس به گمان  الدین  کرده نیاکان محي 
گرفت و در سال   فارسی و ترکی را فرا  او متولد مصر بود و در آنجا زبان عربی،  خورشیدی   1300بود.  هجری 

گزید و در آن شهر   به افغانستان برگشت و با آزدي پیوست. نخست در هرات مسکن  خواهان سرشار از تحول و تجدد 
رسالهء سپرد. پسان»ندای طلبهء معارف« را نبشت و به چ  باستانی و فرهنگی  با شناخت وسیع    اپ  ها به کابل آمده 

نیرو و تالش  و دیگران،  میمنه گی  محمد  غبار، غالم  غالم محمد  شادروان  چون  های فرهنگی  دیگر شخیصت  از 
سال   در  نمود.  عطف  فرهنگ  رشد  معارف و  بهرهء تقویه  در  را  پر  1306بیشترش  نشریهء   آوازهء   خورشیدی 

ترجمه ها کرد  »انـیس« را به صورت دو هفته ن و عربی  از منابع ترکی  ها نوشت،  امه از چاپ بدر آورد. او مقاله 

انگشت گذاشت انیس« طنز نوشت و به کاستی های اداری و اجتماعی   .و به تخلص »مقلوب 
او را وادر نمایند تا نام   آواني آن زمان زیاد کوشیدند  رسید، حکام  کتاب » بحران و نجات « به چاپ  که بار نخست 

ابرکتا با وصف اینکه آن  پیشنهاد هرگز لبیک نگفت.  ولی او به این  بگذارد  کتاب   ب را »انقالب«  مرد فرهنگ در 
سردار واال و ذات ملوکانه»»بحران و نجات« القاب   سردار  و »را برای نادر شاه، «  قهرمان نجات وطن، قائد ملی، 

به کار برده و هم در داوری قضایا از زبان مصلحت استفاده نموده   را برای شاه ولي «واالی شان، فاتح کابل خان ... 

پاداش دور از انصاف برایش داده   هاشم،  محمد  در آغاز سلطنت محمد ظاهرشاه و صدرات  تا زبان باز. با این همه 
هیچ و امر گردید،  افگنده شد  و به زندان  »فری شد  و دخترش  احمد«  به پسر او »فرید  ندارد،  فرا کس حق  ده« سواد 

در سال   تلخ را فرزندش » فرید احمد«  به محفل   1350دهد و از اقاربش در زمینه ضمانت گرفته بودند. این حقیقت 
مندانه حکایت کرد که بنابر همین امر حکام بود که او سواد نداشته    بزرگداشت روزنامهء انیس، روشن ساخت و سوگ

خانواده به شغل راننده  تأمین معیشت  استو جهت   .گی پرداخته 

و در سال   به مریضی سل ) توبرکلوز( مصاب گردید  انیس در زندان  الدین  خورشیدی   1317زنده یاد محی  هجری 
بست. روانش شاد باد از جهان     .چشم 

 
 

******************************* 

 فنجان قهوه  کی
 

 محمد ناصر غرغشت
 

 2005  اکتوبر /نومبر، شمارهً پانزده ،  کابل ناتهـ سال اول
سال  بشیر رفیق طبع مطبعه دولتی   52الی    49 صفحات  1345به نقل از »کتاب سال انیس« نگارش محمد 

 

ز  سیان  نیالد  یمح   غالم   گاریکرده و با قهوه و س  یخود را در مصر و شام صبر  یاز دوره جوان یادیقسمت 
در بند الفت افتاده بود یمصر  .سخت 

  یشناختم. ول  یبود، م  دهیخود را نو چ   یده افغانان بساط نامه نگار  یروغن فروش   یهنگام که در سرا را از"انیس" 
بس  و سودا  اریدر ظرف مدت  به عشق  نظر  گاه گاه  که  ییکم  داشتم  و نوشتن  تنگ و   یبه خواندان  اطاق  همان  در 
او که جز   تجمل چ   ریو لوازم تحر  ییچارپا کیمحدود  به د  یگرید  زیاز اسباب  نداشت   .رفتمیم  دنشیدر آن وجود 

شده و بازار پ  سیخوش کار ان  خوش ما از وطن آواره و   یکرد. ول  دایاوج گرفت و اخبارش مورد توجه عامه واقع 
خارج شد  یبرا رهسپار  دانش  کار انمیکسب  و آوازه  هنگامه  بما م  تا آن  سی.  او مشعل    و چون  دیرس   یطرف ها 

نمود و در   دایپ  یروانیهمکاران و پ  انفرصت رفقا، دوست  نیتر زود  در وطن بدست گرفته بود به  فروزان نهضت را
پرستان واقع وطن  و مقام  یجرگه  ق  یجا  و به مبارزات خود علنأ  ا  امیحاصل کرد.  اخبار  روشن  سنینمود.    یمشعل 

نس  دهیکه دوش به دوش جر  دیگرد و مجلهء معروف معارف وغ  میامان افغان،   ی افکار گام ها ریدر راه تنو رهیسحر 

 .برداشت  یعیسر
 س یگشتم ستاره عمر او در حال افول بود. ان  من به وطن باز  که یکوتاه و دولت مستعجل بود، وقت سیکه عمر ان فیح 

ب  ضیمر گوشهء عزلت،  در  ب  کاریبود،  آتش    مار،یو  در  فقرو غربت،  م  اسیدر عالم  حرمان  از سوخت  یو  او   .
بسر م  دهیو فر  دونیفر به درد جانگاه و مرض کشنده   نشینازن  دکه اوال  دیترس   یاز آن م  رایز برد،  یگک خود جدا 

هم خوب نبود. طب  انیکه خودش دچار آن شده بود، مبتال نشوند، باز م  یا روح  ریو طا  نیالد  یمح   عتیاو و همسرش 

عادات و عنعنات،    ریتحت تاث  ،یقفس تنگ ظلمان  نیدر رانهیشهر و نیها بال گشوده به ا انوسی« از فراز اوق سی» ان
م  ینادان ن زیچ   چیبود که از ه  دهیمعلومش گرد  جهیما قرار گرفته بود. در نت  ردمو غفلت  که   ییماه ایآ  برد،  یمه لذت 

م  عیوس  ایاز در داشت  یچه لذت  یزندگ  شیبرا  گریافتد، د  یو خروشان با ساحل   .خواهد 
پا  من د  ۱۳۱۲سال    انیدر  جرگه  گرد  ارانشی  گریبا او در  خاطراتدمیمددگار  زندگ  ی.  آوان  از   یاز  او،  و مرگ 

فقر نامراد قدر  یاضطرابات او،  تاث  که  یها و زحمات  تیزمان و محروم  یابنا  یناشناس   او، از  تحت  قرار  ریاو  آن 
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ول بود  معنو  یگرفته  ز  یقو  تیروح و  در  ا  ریاو  اد  نیفشار  ا  ار،یهمه  که  دارم  حافظه  در  بود.  نشده   نک یشکسته 
آن را دوست دانشمندم   یکه کنون تصد سیاو را به مجموعهء فوق العاده روزنامه ان یها  تیصحنه از آن همه محروم

شف پرداخته شود  تا اگر  دارمیم  میو تقد  سمینوی»رهگذر« در عهده دارد م  عیمحمد   الزم دانند به نشر آن 
 

********** 
جرأت ورود به آنجا   که  یدر رستوان هوتل کابل به آنان  یطعام چاشت مختصر  یافغان  میبود که در بدل ن یروزگار

معاون  دادند  یرا داشتند، م بگو  ای.  استاد رش   سیان  نیالد  یشاگرد مح   میاگر درست  در آن وقت    «یفی»لط  دیمرحوم 
رونق خاص  یبود که به نگارندگ  هینشر مجلهء صح   یمتصد که   نیرا احراز نموده بود. ا  یو جالب  یاو مجله  شخص 

بودم، با مح   یسندگیو در ضمن آمر من بود رابطهء مرا که تازه در صحنهء نو یمیو همکار صم  قیرف گذاشته    یقدم 

 .بود  دهیاستحکام بخش   سیان  نیالد
م  یو ناتوان بود، او در ضمن صحبت ها  لیبود، عل  ماریو ب کاریب  سیان بود ولگفتیخود  "من مسلول  بر  ی:   ی خط 

و طرد سقو  دیاستخالص وطنم از شدا یبرا ادهیصعب العبور را پ یراه ها  نیکه ا تایپک تیمن به وال   یط  انیاستبداد 
 ".حال پر مالل در انداخت  نیکردم مرا به ا

بود که »لط عالقه مستقل    تیریدر مد یو مرا که در آن هنگام ترجمان لسان ترک  «یفیاو به دکتور و دوا آنقدر محکوم 

بود و ما ن  لهیبودم وس   بهیطب توان و قدرت  دیام آرزو و  نیبه ا زیارتباط قرار داد  بود لب  سریم  که  یاو تا حد   ک یمان 
را برا  نیگفته ا انجام   یخدمت   .میدادیمآن مرد مجاهد 

ادو  ریغ م  که  یئ  هیاز  نسخه  دواها  یکی«  ژور  نی»و  دادندیبه او  الزم از   یمؤثر و ارزنده ا  یاز  وقت  بود که در 
م نجات  وقت  کی.  دادیمرگش  صرف غذا  از  بعد  شد  یروز چاشت،  هوتل خارج  من    میاز  رفتند،  سر کار خود  رفقا 

از ا  دیخر  یبرا بود و باش »ا  شانیسگرت  جانب محل  قضا مرا  شدم،  ادارهً   یعنیکافه دلبر    یکه در باال  س«ینجدا 

او عدیبود، کشان سیان  دهیسابقه جر بود   یلیبجا آورده و از حال و احوال او که در آن روزها خ   یادتی. خواستم  دردمند 
 .شوم ایجو

اطاق نش   دروازه او کشوده  منیمدخل  خواب  حجلهء  سر  او باز و درب  او   یصدا  و  بود،  خوابگاه  داخل  دوم  از در 
د افتاده و کف سف  یرو  س«ی»ان  دمیشدم،  راستان  ب  دیبستر،  کالن  یم  رونیاز دهنش  و حباب  داده    لیرا تشک  یآمد. 

گرد م  کیبود. نزد  .دمیو فراخ به سقف دوخته و کامأل از خود بدر رفته د  یش یشدم، چشمان 

را نگر  اطراف قدح   ییچارپا  یپهلو  ز،یم  یرو  دمید  ستم،یخود  بود و   دهینگون غلط  روژ  نیبوتل و  یدر پهلو  یاو 
 .شد  یمه ن  دهیدر آن د  سیبخش ان  جان عیاز آن ما هءقطر

از اطاق بر  شهیگفته بدون تأمل و اند  یوایا  ک یوقت نزد  که آن  هیادو  یپویآمده و به د به حال احتضار او دوان دوان 
روان شدم،    یپل شاه تحو  ریکاکا امبود به شتاب  خدا  هیادو  لداریمحمد مرحوم  بر امده و   پوینو از د  امرزادیب  شیکه 

حال تالش و وار  یم ریبه ز نهیز  یاز پله ها مرا که به آن  پرس   دیخطا د آمد.   :دیبا عجله 

چرا شتاب  تیریخ   ـ  !؟یدار  است. 
کاکا »انگفتم او هم که کی  کنمیخالص شده، رجا م روژش  نیو  در حال احتضار است،  س«ی:  مرد معروف   بوتل... 

تکان خورد و باهم به مخزن د سیو با ان  گر یرا بمن داده و بوتل د  شهیش  کی م،یرفت  پویدوست بود از تالش من سخت 
وقت و  کهیرا خودش گرفت.  »ان  نیبا قاشق قطرات  چند    سیبه حال زار ان  د،یرس  زیکاکا ن  ختمیر  یم س«یرا در دهن 

با ا ایمطمئن نبود که او زنده است،    رایز  ختیقطره اشک بر شد.  نگرد  نیزنده خواهد  و جهد من  و به   دیهم مانع جد 

 .کرد یاریمن   با  نیو  دنینوشان
ان  آواز از حلقوم  رگ ها  نیطن  سیقرقر  خود در  آهسته  رنگ سف  شیافگند  شد،  به   یو او به زرد  دیبه جوالن  و بعد 

ن  دیو شا  دیگرائ  یسرخ  که با گرم  میبعد  گرفته بود؛ چشم  یدوران  یساعت  گرد  ابدنش حرارت  الن خود را به ما کن 
گ شیدور داده، با اشاره پ دو قطره اشک در چشمانش  آهسته    م،یاو گوش فرا داد  یبسته بود به گفته ها  رهخود خواند. 

باز چرا به زندگ  یا  ـ  :کنده کنده و شمرده گفت  ،یو با تأن ا  یخدا!   ...چرا، چرا!؟ نهایچشم گشودم، 

به تهد  انیپا  در ذ  دیاشاره دست  نرم به زبان آورد  لینمود و کلمات  م  یا  ـ  :را نرم  با   مردم  یتا م  یگذاشت  یبرادر! 
 ؟یمن چه کار داشت

رفقا م  گذشته خیتار  نیا  سال و چند ماه از کیبود   افتهی ییاز پنجهء مرگ رها  سنیا در قلعهء    یا  لهیبود روز جمعه 
آن مرد    شیخو  س«ی» ان  یو دلدار  یتسل  یبرا  نیتاجر، در عالوالد  دریغالم ح   یحاج  و در خوان  که در آنجا ساکن 
ب  دهیگرد کیشر  یجو  خدا به   نمانده بود،  یدر او باق  یکه جزء مق فیو نح  رزا ماریبود چاق نموده و در محضر آن 

خاطر او که رنج   یو خوش   یغم غلط  یرا محض برا  یبیصحنهء جالب و دلفر و  میواز پرداختتوق و مزاق و ساز ون
ب  .میپا کرد ها را فراموش کند، بر  یدیزمانه و نا ام  یو غما یماریو الم 

ها  کباب خوراک  ته  یو مقو  ذیلذ  یها جور شد،  ماهر »سرور رفاه« مرحوم  و   یپا  ستادهیشده بود ا  هیکه با دستان 
و ظرافت داده و موقع نه دهند    یمحفل رنگ شوخ   نیکه به ا  دیکوش  یهرکس م  د،یدر عالم سرور و نشاط صرف گرد
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گردد ان  یکه خاموش  جانکاه ادیبه    زمایعز  سیحکمفرما  او را پرده ب کیکه    یدرد   ی و غبار مالل ولو برا  فتدیشش 
باشد در چهره اش پ کی  .گردد  دایلحظه 

م"انیس"  قوت بخش   دیکوش یهم  خود  م  شانیو ا  دهیتا به دلدادگان  حرکت  نگاه دارد لذا  خود غافل    یرا از رنج و درد 
م  و  کرد به او   که  یرنگ نثار آنان  یاز لبان ب  حیمل  یو خنده ها  دیبخش   یم  گفت  یم  خواستیبا هرکس هر چه دلش 

 .کردیبودند، م  یو تسل  دیام هءیما
گرم  مانند  اهو در  رفقا  خروش  و  م  یجوش  خود  حرارت  د  یو  رفقا  ترق  چاشت  گرم  گریافزود، در  را   یطاقت 

رداختند،  پ  یبود به تن انیاز مقابل برنده اطاق او در جر  که ینهر نیدر ب کانی کانیکندند و  جامعه از تن بر اوردندین

را انجام دادم  نیاز آنان ا یرویمن هم به پ  .عمل 
» ان  که  یدر حال  یعنیبود    وقت  آن در آب غرق بودم،  ت  کی«    سیتا شانه  قهوه را که  بود، با  اریفنجان  نگهداشته 

ها  :کرده، گفت کیلرزان به من نزد یدست 
که مرا از مرگ حتم نیو پاداش همان قدح و گار ادیب  نیا  ر،یبگ  قیرف   !دیرهان  یروژ تست 

 

دارد  ادامه 
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