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 ذشتگسر       
 وی پرحرفگقصه         

 

ی خصش  بود، بچه ها همه رفتند کسی به کارهای –ویکند  گالن - ح انکییساا رخصتی طوالنی آخرهفته یا به اصطال
 .، تناا ماندم ، چشمم به در دوخته شده بود، پشه ای هم پرنزد وکسی در راباز نکردو کسی بادوستان به مییه و پکنک

رینم . تان قدیمی و دیسدو ازیکی   رفتم وخود راتازه کرده لباس تبدیل کردم وازخانه بدرشده رفتم ، به سراغگشاور 
، خوش لباس وخوش رم وسرد دیده و هرچیز بدانگم نی! شاه آغاجان که یک آدم کار کشته وآزموده وگشاه آغاجانه می

اه بوده گاداره وسیاست، اوضاع واحوال اجتماع هم کنده وجسته آ رموز و راز از ارخود وگمشرب وبامعاشرت روز
وقایع نامیمون موصوف راهم مثل صدها  ، طوفان حوادث وخوردهبه رخش  ارگ ولی سالااست که سییی روز

 وشه عزلت وعاطل هجرت انداخته است گبه  بی همه کس ساخته و و رما بی همه چیزگهزارهموطن دی
 

یدانی که تازه بته مرچ آن قد گیخانه کنارحوییی در گقتی بدرخانه اش رسیدم ، نزدیک شده متوجه شدم که در و
؛ ردمی خودش صدا کگل کرده مصروف است . با تقیید وپیروی ازتیپ وعادت دلپذیرهمیشگبرافراشته وبه اصطال ح 

« امیمی ف»واب داد، چه کنیم خودت خو میفامی مثییکه تجارت وکار و بارمرچ وتندی را پیشه کردی ؟ فی البدیاه ج
یاا وهمه چیزهاره خراب گر تغییروخرابی هواو فضا گل هاره بسیارخوش دارم ؛ مگیبازهستم وازادیم وقدیم گکه مه 

بیحاصل سبز کرده و سرزده و آنقدر  گو بر گیاه های هرزه وبی رنگل وبته های مقبول وزینتی گکرده ، بجای 
ه دوانیده که ازتوان وحوصیه مه بیرون است که پاک کاری وخیشاوه کنمش ، یک حشر کار داره بیند شده وریش

یاا وبته ها کم شوه ،بسیار پریشانم کده گخوکسی همت نمیکنه وجمع نمیشه که غم شان خورده شوه و شر شان ازسر
ل گند وآهسته آهسته کامال به جنه همینطور بمانه با ریشه دوانیدن و زیاد شدن شان خطرناک شده میروگبخاطریکه ا

کند؛ یااوبته هاره خشک ونابودمیگرفته النه کرده ،بیخ وریشه گزنده ها جای گتبدیل شده ودرالبالیش چرنده وخزنده و 
های همسایه های دور ونزدیک هم میدان  جان تروخطرناک ترشده وحتی برای زنده گوبرای فامیل و اوالدها فضا تن

یش ایکه خودت خو مره هم می شناسی که مرا هم ازی بینطمی و گپ دیگحال خیق میکنه ، واه خوب و بی جنگوچرا
ی و هم بیکاری ودست زیر االشه نشینی خوشم نمی آید ، مجبور شده ازمرچ کار میکیرم با این فکر که گبی سییقه 

فصل ها واقییم هم مثل یش ایکه. تو میفامی که گپ است وپایوی دیگیک پایوی « این»هم ثواب شودهم خرما، وای
رم جوشی گرمی وگذر وتغییر است . هیچ چیز به حال خودش نمی ماند به جزخداوند. فصل گهمه چیز درحال 

ذشته وخالص شده وحال فصل سردی وانجماد شروع شده هواسردوسردترشده میرود نوبت گهاوتازه خوری ها 
یری ازعوارض جانبی گویند برجیوگی است میوشت قاغ و توت و تیخان وغیره خوراک های زمستانگخشک باب 

آناا مثل مرض قندوچربی خون وزردی، روماتیزم وبسیاری امراض و جراثیم خورد وریزه اش مرچ و تندی و 
انه دوا است که توصیه شده وبایداسفاده شود، و ضمنا کالناا و کسانیکه درکارباغبانی گترشی درفصل زمستان ی

ه اندوبه خصوصیات طبعیت و آب وهوای اینجا بیدهستند می فامندو ازروی تجربه ذشتاندگوکشت وزراعت عمرخوده 
ریزحشره وخزنده وحتی پرنده وچیزهای گیخانه ومزرعه سبب گویندکه موجودیت بته های تند وتیز درگخودهمی را می

  میکند . زند آفت و مرض نجات میدهدومصوون میسازد وحفظگر نباتات شرین ومفید را ازگمضرومخرب شده ودی
 

پ مفت وبیعمل گویم واز کی واز چی بنالم ، ما مردمه خوگاس که چی ره زودتربرت ب  پگ)اینقدر(   ای برادرایقه
ذشته ها وکالناا ، نا شکری وکبرخودما هوا وهوس بی جای به هرطرف گخته ها و تحارب و بی خبری از اندو

ودهرچه حساسات وهوا وهوس خببریم و فایده اشرا بسنجیم با ا وآخرکار فکرکنیم و پی  بدون آیکه به عواقب و میکشاند
وش میکنیم. ازهمین که دل ما خواست به هرکاری روی می أریم و به هرخس وخاشاک دست می اندازیم ودل خ

 ،وطنه رها وگکه هرکس به فکرنفع وسودای خود است وما پس ماندیم ، هم خوده خراب میکنیم وهم دی  خاطراست
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ردن دیکرهامی اندازیم . به هرصورت خوب شد که آمدی : دلم پندیده ،شار خربوزه است هیچکس گمالمتی ره هم ب
م ریزه ه پ های خوردگودرد دل کند ، توپشت بسیارچرت ونیست که پرسان کند وبشنود که آدم یک ساعت قصه 

 پ های دل مه برایت قصه کنم .گرد بیا که بریم خانه که مه گن
 

ج ناان نگو آماده کرد دشیمه را بداخل خانه رفتیم چای و پرکیف سردستی اش کاره بس کرد و گگبعداز این چاشنی 
 پ هایش شروع شد :گومخزن اسرارش را باز کرد و

ویم ، قصه های بی آب ودانه مه خسته ات نسازد ، مه گل جان! نمی دانم ازچه وازکجابرایت شروع کنم وبگآغای 
حال  که به خود بیاییم و یک لحظه  )تیویزیون( خوب است  مراه کننده کدهگ فکرمیکنم که ازدیدن این صندوقچه فساد

ی وخیوت ام تناایگوییم وبشنویم وسرش خودما چرت بزنیم و فکرکنیم . بسیاری چیزها هنگواحوال خوده بزبان خود ب
 ذرند.گذهن آدم می و مثل پرده سینما و تیویزیون از نظر

 یادم می آید که نوجوان شده وپشت لب سیاه کرده بودم ، درمکتب درتیم فتبال شامل شدم ، از قضا ونمیدانم شاید هم
عیین شوم. تیم ت« کپتان» خدا بیامرزم سبب شده بود که کفتان  پدر و استعداد و ذکاوت ویا هم ازبرکت دعاوتوجه مادر

هرروزعصرها تانمازشام بخاطرتمرین به چمن ناخراش و نا تراش پیش روی مکتب میرفتم ودرختم بازی بنا 
« یگخریطه تاری بافت» ی و درجالک هایبرمسوولیت وظیفوی توپ ها وسایر لوازم و یونیفورم هارا جمع آور

 درقنجغه وهندل با یسکل آویخته وبه طرف خانه می آمدم . 
بامین خاطراست  ی میکردیم وگده زند مرکزشارتقریبا در از تر دور وشه جنوبی وگخودت خو می فامی که ما در

خودم ونه اوالدهایم ی روزمره ماعجین شده وباهیچ کدامش نه گزند دهاتی در که کیتور وعادت های شارنشینی و
 ی نمیکنیم .گانگی و بیگاحساس خست وخانواده ما

خانه مسکونی برج چاارمنزله وساختمان مقبول قدیمی وباغ ماکه دربینش دوجوی آب روان شفاف وذواللی که 
رفت سرازیرمیشد هم دریک بیندی ودامنه مقبول گازچشمه سارهاودامنه های کوه های سربفیک ومغرورسرچشمه می

اه گون وسبزیجات تازه وشیروماست وافرحیثیت تفریحگوناگقرارداشت وجای بسیار خوبی بود که با میوجات  کوهی
 کوچکی را برای دوستان ما داشت و به ترتیبی واقع شده بود که یک کوچه پیاده روباغ وخانه را ازهم جدا میکرد. 

با دوتن مامانان ازدوستان عزیز و یاران قدیمی و وارم گیکی ازروزها که خسته وذله ازتمرین فتبال آمدم ، پدر بزر
صمیمی اش بناماای میرزا فخرالدین خان و میرزا نوروزخان که هردونیزازجمع آدماای صاحب فضل وکمال شناخته 

به صوب منزل ما  دروازه باغ خارج و از رسیده بودند تقاعد شده وقابل احترام اجتماع دوران خود وبه سن کاولت و
د که برحسب تصادف من با ایشان مقابل شدم ، ادای سالم کرده و ادب احترام بجا آوردم . مامانان با تبسم روان بودن

رحمتی وخدا بیامرزم میخواست طبق رسم معمول آنوقت که خاصه  فتند. پدرگمییح در لبان وشفقت درکالم وعییک 
خاطر مامانانش را نیزشاد نماید ، بال  و دمرا بیازماید و با معرفی من مضمون ومبحثی ایجا ان بودگپدران و بزر

جان به فتم پدرگان گفتن درحضور بزرگتامل پرسید بچیم کجا بودی؟ با ادب وحیای بخصوص ورعایت أداب سخن 
قینا ر واردشود و بپردازد ، زیرا که یگتوپ بازی رفته بودم . پدرم بازبی صبرانه و بدون اینکه بجزییات وسواالت دی

را خوب میدانست و طوریکه « توپ دنده شبیه بازی کریکت امروزی » ل وتوپ بازی عنعنوی فرق های بین فتبا
ازلحنش پیدا بود میخواست که درحضور مامانانش درمعرض امتحان غیرمستقیم قرارداده ونشان بدهدکه مسوولیت 

 ،هم بی تفاوت نمانده عداتق هایش را دربرابر فرزندانش، جامعه ووطنش بخوبی درک کرده و درحال وسن کاولت و
فرزندانش را با روحیه واحساس عالی ونیکوی افغانی و اسالمی تربیت و پرورش کرده ، باز پرسید بچیم ! ای ره 

ردن بیند گفتی که مه به طرف کی ؟ و یا اینکه باگردن پت ایستاده بودی و می گبا   که در میدان« وگاینراب»و گب
 فتی که طرف مه کی ؟ .گوصدای متین واستوار مردانه می

ال اه بودم ، بگشناه وآشده وباخواست پدرم نیزآ گی و کرکتر افغانی بزرگمن که با اصول و پرنسیپ های خانواد
اه اینطور نمیشه که مه گاینطور نیست ، و انشاهلل هیچ  وبه جسارت مودبانه جواب دادم که ؛ نه خیر پدرجان ! گدرن

ران شوم که مرا استعمال کنند. ازاینکه بیش ازبیست نفر بچه ها گله رو وآله دست دیردن پت وپریشان بایستم و دنباگ
روپ تقسیم کردیم ، گهستیم که همه شان مرا می شناسند و طرف مه هستند و مه کفتان شان هستم . بچه ها را به دو 

 گنیسه دارودرعین حال خوب زربازی ومسابقه را تمرین میکنیم تا برای بازی های کالن با تیم های رقیب که بسیارپ
 .د آماده باشیم که بازی را نبازیمو قوی هم هستند و تکنیک هم می فامندوهم بازی میکنن

یت خاطرمشاهده میشد ، بخود می با شنیدن این حرفاای مه در سیمای پدر مرحومم یک نوع احساس اطمینان و رضا
ب خود نایل شده بود ؛ یکبار بطرف من میدید و یکبار جانب ویا به مطیوگبالید ، راضی و شادمان به نظر می آمد 

کوتارا سر تا پا  گریست . مامانان که درجریان قدم زدن ناظر صحنه بودند و این دیالوگرامی اش می نگمامانان 
رمرا شاد باش و گشنیده بودند ، سرور ورضایت خاطر ازسیمای شان متبارز بود با کیمات نغزو شرین ونوازش

به چاپ ونشرشده و دید که جدیداً جی گدست درجیب بردند ویک یک نوت ده افغانی  فتند و تشویق کردهگتحسین 
  برسم بخشش وانعام عنایت کردند . رفته بودگچیندبازارقرار
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 فته پژواک جنتی که:گهی هی ،عجب وقت هایی وعجیب مردمی بود، به 
 

 اخترانی داشیتم ماه و مار و  ایامی که ما هم أسمانی داشتیم یاد
 

ان فامییاا وخانواده هادرمواقع مامانی گذشته ها والدین و بزرگهمه چیزه خراب وبرباد کردند. خودت میدانی که در 
 ،ی شجاعت وغیرتها ویکجاشدن با دوستان مطابق معمول بجای غیبت ومذمت ها از آنعده اوالدهای شان که دارا

می را بیاوده وعبث ن وقت خود استعداد وذکاوت ، تربیت نیکو واخالق حمیده وپسندیده افغانی و اسالمی می بودند و
ردیدند ، بر رسم افتخار یاد میکردند وبه جمعیت معرفی مینمودند وازین طریق گذشتانده ومصدر کارهای خوب میگ

ت های اجتماعی شان آهسته آهسته میکشاندند ، در پایوی تعییم وتربیه درک وقبول مسوولی پای آناا را به اجتماع و
میدادند و سایرین هم عالقه  پرستیژ و . آناارا اعتبارذول میداشتنداعی آناا نیزتوجه مبدر پرورش شخصیت اجتم

ش نانه حویرفتند و بادقت جریا ن را می شنیدند و درالبالی کنجکاوی ها ونصایح آموزنده و رهنمایی های مارباگمی
فتند که بچه چشم و چراغ خانواده ووطن است و آینده گزمینه های تشویق ورشد بیشتر آناارا فراهم مینمودند و می 

 درخشان درپیش رویش دیده میشود .
رم گوازحالت انجماد، خشک وبیرو ح خارج نموده شاد وبا این چنین شیوه ها درواقع هم مجیس را فضای باز بخشیده 

میساختند وهم درحقیقت حق حضورواشتراک اطفال وجوانان هم ادا وزمینه یک رقابت سالم را نیز دربین خانواده ها 
وبخصوص جوانان ایجاد کرده و براه می انداختند. چنین سیوک وپیش آمد ها سبب میشد تا اطفال وجوانان به حیقه 

رم وعالقه مندشده جای ، حقوق و مسوولیت های خویشرا درک وخودش را پای گرم خانواده ودوستان دلگ وکانون
وکیتور، ارامی و سر بیندی فامیل، اجتماع وکشورش دانسته ؛ آداب و ډود ودستور واصول پسندیده حاکم  گبند فرهن

احساس مسوولیت مینمودند تا درحفظ  یروی ورعایت می کړدند، بیکهپو اقتضای جامعه خود رانه تناا که درک ،
 وحراست وهمچنین رشد و توسعه آن نیزسام خودرا اداکنند .

ان استفاده موثررا بخاطر بیند بردن سطح دانش گازخالل صحبت هاوهمین دیدوبازدیدها ، تحارب واندوخته های بزر
ونه این دانش گع وانتظاررا دارندوچاهی های خویش نمایند وبیا موزند که فامیل ، جامعه ووطن ازآناا چه توقگوآ

ی ، اجتماعی و میی قرار دهند گواندوخته ها راعمال درخدمت رفاه وسربیندی و حفظ آبرو وارزشاای خانواد
ذشته پرافتخاروزمان حاضر و آینده یا مستقبل جامعه خویش ایجاد وآنرا استحکام بخشند و گوچطورپل مستحکم بین 

  داری و صداقت حرف وعمل ادا کنند. دین و رسالت خود را با امانت
فته گ بهذشت وآن قد ح بشکست ، آنقدر بشکست که هیچ باقی نماند . گل جان! شمارا چه درد سر بتم آنروزها گأغای 

« دذرگر نیز میگ... وروزهای دیرد ثمگاین غبار اسپ ها فرونشست و »سیف فرغانی شاعرمعاصر عصر مغل که 
 بروی وطن باشد نمیشوی هرکس پی کارخویش است،هرجای بخور مردم و اول خواز کسی چیزی که آموزنده و بدرد

که ....چپاول وچی وچی و مکس است و چوررقص ،  یا چاار نفریکجای میشوند فیشن است و درشن ، قرص اس و
پشت  ی افسانه پنداشته شده وگان و کالناا همگتاریخ و اقوال بزر ویا ما هیچ چیزوهیچ کسی نداشتیم و ان معتقدات وگ

درمیک های اجنبی  انه وبی اختیار وگشته آنچه داشتیم انرا هم از دست دادیم و دارنده نا داردرخانه خود بیگنو 
اران وفرزندان صدیق و راستین مردم ووطن گدرم وهم دوستان ویاران باارزش وقابل قدرش ،آن خدمتمزدورشدیم . پ

نجینه های مادی ومعنوی مردم ووطن را به گکه همه چون دژاستواروسرمایه های معنوی وطن در عصرخود بودندو
وآثار وکار نامه هایشان   دی ،جان مال واوالدخود حفاظت وپاسداری میکردند برحمت حق پیوستنگرسنگقیمت فقرو

 رامی و جاوید باشد ورو ح شان شادو خید برین جای شان .گشد و به باد فنا رفت که یاد شان   هم طعمه هوا وهوس
 

پ دور رفتیم . چایکته هم بنوش بیا واین گیرد از اصل گادتر درد میذار بجایش که دل مه ره زیگپ ها ره بگاین 
می و  می خواندیم  ه ره بشنو که همو بچه هاییکه با مه دریک شار ودریک صنف ومکتب درسگو قام شرمی دی گنن

آموختیم ودریک تیم متحد وبرای یک مقصد و هدف و بخاطرغیبه برحریف ودشمن تمرین میکردیم کمی که چشم آز 
وسرخ وسبز مورد پسند وانتخاب مردم   اای مقبول ودل پذیرسیاهگسچه وپاک با رن  وهوس شان بازشد، یونیفورم

وارای جوی های روان وچشمه سار هاکه از دل کوه ها ی سربفیک و دشت ها گان خود ماو آن اباای ذالل وگذشتگو
رفتیم و بمیدان غرش کنان می گان تازه میودامنه های آن سرازیر میشد وما با لپ های دست لب تر میکردیم وج

ده با نوشابه های انرژی زا و بیخود کنن  و یونیفورم های سرخ و سیاه ومتیون  شتافتیم دلاای شانرا زد، سحر وافسون
ود را نده شدند میروکپتان خگتیم ها ی حریف و رقیب فریفته و ماټ و مباوت شان کرد ، همه رفتند و بی اتفاق و پرا

ری . دست گاهی همراه وهمدل وهمبازی با یکی وزمانی هم با دیگو با هرکس رفتند وبطرف هرکس شدند ،  ماندند
 ردان ماندند . گری زدند ، خال صه اینکه مراهم تناا وسرگبه عیاشی و بالاوسی وسودا

رای یده وامید بمنام که آدم سخت پذیر ، سبق های خوده به بسیار مشکالت وقسط خالص کردم با همو فکروخیال وعق
رفتم وبه تنخواه بخورنمیرش گحصول رزق وروزی حالل بماموریت دولت پیوستم وبه خدمت مردم ووطن قرار

به حقیقت « از شومی شوم ، سوخت شار روم»م ذاره میکردم . که این اصطال ح عاگقناعت داشتم ،میساختم ،شکرو
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یک اداره ای کارمیکردم که  مه در رخ داد و ثور بنام هفت بوالاوس ها فاجعه مشاور پیوست ؛وبه پیشقدمی همو
امتیازات خاصی  موسسه ما به عنوان تخته مشق با ما شد و آمر رد نوخط وخال ناخوانده در منبرباال شده بودگیک شا

اری اقبال وکیه شخی خودم با منشی سازمان اولیه حزبی که گانعام داده شده بود ، از بدچانسی وناساز برایش تحفه و
پ داره ،رهبری واداره سیاسی وهمه گیک بوری  یب کار نامه های او نیزجیبی بود ، که عجایب وغراآنام آدم ع

تالش پیدا کردن  نامبرده پیوسته در همرایش میانه خوبی با من ایجاد نشده بود و  کارهای اداره ما را دردست داشت
 ناحق خود و امثالام بود شکایات حق وارتباط با مخالفین  ناماای اپوزیسیون ، انتی سویتزم و نقطه ضعف من زیر

 را به کالناای خود میرساند . 
یکنفر مشاور  منشی ناحیوی و ران کالن حزبش به معیتگروزها باساس شکایت نامبرده یکی ازسودا  روزی از

خالل صحبت های نقد  محضر حاضرین در آمده بود در جریان جیسه و در ها برای بررسی کار روسی اش ظاهراً 
ً  بی ربط و نده وگپرا انتقاد آمیز و کالن خطاب  رگلاجه سودا با تغییر موضوع و تادید و تخویف غیر مستقیم ، دفعتا

 خصوصیت و ازشیوه های قیع وقمع و کرکتر و ؟ من که ازحزب ما را می پذیری چه وقت عضویتبمن پرسید که 
 ؛کار میکنم  د توانح و در  فتم ؛ مصروف خدمت به جامعه هستمگجواب  اهی داشتم درگبه نیست سازی شان آ سر
اغراق آمیز محرک احساسات خاصه خود  با لفاظی و لحن وکیمات پر چسپ و ؟ نامبرده فوراً ر چه نیاز استگدی

مکیفیت  مواظبت و پرداخت و از  ومکتب شان که عقل خوشباوران و ساده لوحان را مغیوب میساخت به توصیف
خود را یکسره دانسته  مردم پرداخت . من که کار ارگخدمت های حزبش در برابر اشخاص صادق و وطن خواه و

مردم دوست  افغاناای مسیمان سچه و نفر از هزار ها  ونه دهگبه یادم می آمد که چ بودم و درجریان صحبت هایش
ً  و تاناای ورسگون زنده به گپولی ها در اثرمواظبت و توجه آناا سر به نیست شدند و توسط بولدوزر در وطن خواه واقعا

ند و زحمت و مصرف تکفین و قبرکنی و مراسم دعا و تعزیه داری هم به برکت احسان و انعام جمعی مدفون شد
منسوبین ما نیز از  که خانواده و ها و خانواده های این شایدان برداشته ومنع شد دولت شان از دوش اوالد حزب و

تپه مرنجان وخانه سازی در داخل وفانی قبرستاناای خیرخانه مینه و گو همین قسم ش ین هدیه وانعام بی باره نماندند
ً قرا زینت وشکوه بخشیده بود درنظرم جیوه نمایی میکرد که وا و سرخش که شار شار با توغ ها و بیرقاای سبز  عا

ون گیگ. از رخ داده و توسعه یافته بودنکشاف ا درمدت زمان کوتاه در نتیجه مواظبت واحساس مسوولیت شان !؟چقدر
ان ،زاغان ، ماران وموران کوهاا ودره ها بابیع اجساد گرگسان وگدم خو نپرس که کرپیراهنان سربکف راه خدا ومر

 شان از نعمت کور وکالی وډودی بی نیاز شدند .
دست آورد هایشان چشم  اندامم به لرزه می آمد و نمیتوانستم ازین ارمغان و ذشتند وگذهنم می و نظر زیر از ایناا

اه و ازخود گطرف سخنران مجیس مصروف و دوخته شده بود و ناخود آ وش وچشمم بهگ، درحالیکه ذهنم آنجا وبپوشم
دقت به حرفاایش سرمی جنباندم ؛ یکبار بی اختیار و بدون مقدمه در البالی حرفاایش دویدم و  و ؟یدئانه به تاگبی

چیزعاجل اویا که مستحق جایزه عالی شناخته شده بودند ، خواستم هدیه وتحفه کوچک ونگسستم ، گرشته سخنانش را 
برابر این کارنامه های بینظیرهرچه زود تربرایشان اهدا وسرافرازشان سازم ، از شما چه پناان که به عنوان  را در

ان ل شاامت آراستم وبرایشگذهنم با  رامی اشرا درگسبز وتحفه درویش همان حکایت تیم فتبال ،پدرم ومامانان  گبر
نون تاک ازآنروز» دلخوشی بیشترشان برسم مطایبه افزودم که و برای اطمینان خاطر اخیر در اهدا نمودم و و وگ باز
برافراشتم وانتظار کشیدم به طرف من کسی نشد ونیامد ومنام این جرات وجسارت را نکرده ام که با  قد قدر هر
مل اای کوکی و طوطی واراستفاده بعگگ دیگردن پت و کالبد بیرو ح بایستم وبطرف کسی بروم تا از من نیزمثل گ

 « .نارام وناراض میشود  وارم درحضیرهگنیای بزر و ان رو ح ًپدرگذشته گاتالف ودیعه ومیراث امانت  که با آید زیرا
شونت نال خگوش دادن واستماع دقیق حرفاای من باتبسم و نیشخند زهرآلود شان به عنوان پیش پرداخت و زیگپس از

پوش شده از طال  گخه با دندان های بزرپ هایم را به زبان مشاور که آدم قوی هیکل و سرگوغیظ خویش به من 
از طال های چپاول وغارت شده پوش نموده باشد ترجمه وانتقال نمودند . با شنیدن  افغانستان و که به احتمال قوی در

اه هایش خشم و غضب پخش میشد وتا آخر و ختم مجیس به من گاین قصه این صدر نشین سرخه سرختر شده از ن
  متوجه بود.

دنباله روی ازأناا همه شان خود به توپ و  تقیید و با ر نیزگخالصه کالم اینکه بازیکنان تیم اکثرا و یک عده ای دی
شنکاک و شوت  یاه در دمگکپر و زخمی وکنډ واله و خشکیده و بی  در میدان کند و یوله های توپ مبدل شده وگ
ل وگرفته اند که با شوت های آزاد و بی ریفری شان نه گتیم های حریف قرار  گزرن های پییران ماهر و« شارت»

اکنون هم به النه خس وخاشاک و  اه کوچک تاگدریچه ونه کاشانه ونه آن برج وباغ پدری ،آن تفریح و ماند ونه در
ان وحشی گوزور آزمایی درند  تمرین  اه ومیدانگاه وپایگیجا  زنده وچرنده ها را خوچه میکنی که بهگخزنده و

تربیه ذیردرگرفته که بسیار دردناک و اضطراب آور است که ناگمختیف وبیشماری مبدل ودرمعرض چوروچپاول قرار
فتم شمه ای گوپرورش مرچ وتندی خودرا مصروف ساختیم . فکر میکنم که سرت خواب آمده ببخش که کمی پر

اه بیا که یک ساعت قصه کنیم ،حال وقت نمازاست گاهگر وقت داشتی وحوصیه ،گ ح کنده شد ، ااصطاله م بازدرد
 .صحبت باقی زنده و یار

 پایان شمه ای از درد
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