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  ۰۶/۰۲/۲۰۲۲               شیما غفوري یپوهندو

 ماللی و پدر بیمارش
 

 
کند. با دل پرغصه به طرف دختر کوچکش رفت. به گی گریه میمادر متوجه شد که ماللی در زیر لحاف به آهسته 

 :او کمی بلند کرده، پرسیدآرامی لحاف را از روی 
 کنی؟ـ دخترم، چرا گریه می

خواست حرفی بزند. او خاموش بود، فقط ماللی پشت دست راستش را در باالی چشمانش محکم گرفته بود و نمی
 .چکیدهایش هنوز میاشک از دو طرف چشم

 :مادر خود را به روی ماللی َخم کرده، او را بوسید، با مهر و محبت موهایش را به نوازش گرفت و به آرامی پرسید
  کنی؟به خاطر پدرت گریه می - 

 .ماللی بدون یک کلمه گپ، با تکان دادن سر به مادر فهماند که بلی
 :مادر باز رویش را بوسید و با اطمینان برایش گفت

  .برمخواهی تو را هم به دیدنش میشه. اگر میت به خیر خوب میگل مادر، پدر -
هایش دور و با خوشحالی سرش را بلند کرده، خود را در بغل خبری ماللی دستش را از باالی چشمبا شنیدن این خوش

 .مادر انداخت
 .بستری بود، رسید در آنیی، که پدرش کرد تا موعد حرکت به طرف شفاخانهشماری میدو روز دیگر را ماللی ثانیه

ماللی در آن روز با مادرش سوار یک سرویس شهری شد. سرویس به طرف داراالمان کابل در حرکت بود. ماللی، 
در حالی که گوشۀ چادری مادرش را سخت محکم گرفته بود، از بیروبار سرویس شهری چنان در هراس بود که حتی 

های بزرگ در داخل سرویس نگاه س و اضطراب از پایین به طرف انسانخوشی دیدن پدر را از یاد برده بود و با تر
گرفت. مادر به طرفش دید و فوراً او را با دو دستش بلند کرد و در بغل گرفت. ماللی با کرد و نفسش تنگی میمی

 :اعتراض گفت
 .گیرین. امسال خو دختر مکتبی شدیمکه مره به بغل می مادر من اوشتوک نیستم -

 :آرامی گفت مادر به
رنگت سفید پریده، چون در پایین که ایستاده بودی، هوا کم است. خیر است در بغلم چند دقیقه باش، حالی راه کمی  - 

 .مانده
باالخره سرویس به ایستگاه مطلوب رسید. مادر و دختر از موتر پیاده شدند و توانستند باالخره هوای آزاد را تنفس 

 روی از ایستگاه تا آنجا برای ماللی کوچکجانب سناتوریم در حرکت شدند. فاصلۀ زیاد پیادهکنند. آنها با پای پیاده به 
 .یک موقع خوبی بود که در مورد مریضی پدر بیشتر از مادر خود بپرسد

مادر که در نبود شوهرش تمام کارهای فامیل را به دوش گرفته بود، در این چند روز وقت کافی نداشت که در مورد 
د و شنیگی میتر بدهد، ولی حاال با مهربانی مادرانه سؤاالت او را بدون خستهشوهرش به ماللی معلومات بیشبیماری 
 .گفتپاسخ می

مادر در راه برای اولین بار به او گفت که پدرش به مرض سل مصاب شده است و پس از یک تداوی مکمل در 
 .گرددخانه برمی شود و بهشفاخانۀ توبرکلوز ان شاءهللا دوباره خوب می

تر از این خسته ها در مغز جستجوگر ماللی سؤاالت زیادی جان گرفتند، ولی ترجیح داد مادرش را بیشبا این گپ
  .نکند

خواست پدرش مثل همیشه او را در بغل بگیرد، اما پدر از وی کمی فاصله گرفت و وقتی نزد پدر رسیدند، ماللی می
  :گفت

که  بینیبوسم. حاال میگیرم و روی زیبایت را مییاب شدم، ترا زیاد در بغل میمأل صحتدخترک گلم، وقتی که کا -
ما و شما در داخل این باغچه هستیم، تا در هوای آزاد باشیم و از هم فاصله بگیریم، به خاطری که شما هم مریض 

 .نشوید
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  :ماللی با اضطراب گفت
 شما هنوز هم مریض هستین؟ پدر جان -

  :ای آرام گفتپدر با صد
 .بلی گل پدر، اگرچه مریضی ام کمتر شده، ولی هنوز هم باید با شما احتیاط کنم - 

 .ها ذهن کنجکاو ماللی را بسیار مصروف ساخته بودتمام این گپ
 :بعد از چند دقیقه دوباره پرسید

 پدر جان! مرض سل چیست؟ -
  :گی قبلی گرفته باشد، گفتپدر مثلی که آماده

 را از اتاقم بیاورم و برایت نشان بدهم؟خواهی یک عکس آنمریض بود، می هایمُشش -
بعد از آنکه ماللی مثل همیشه چندین بار سرش را به نشانهٔ تصدیق تکان داد، پدر به اتاقش رفت و از آن طرف با یک 

ود، چون برای هایش را کشید. مریم بسیار هیجانی بکاغذ ضخیم زردرنگ دوباره برگشت. از داخل آن عکس شش
 .دیداولین بار چنین چیزی را می

پدر از روی عکس برایش نشان داد که هر انسان یک جفت شُش دارد که یکی آن به طرف راست و دیگرش به جانب 
 .چپ در صندوق سینه است و هر دوی شان با یک لوله باهم وصل اند

ها شود و به داخل ششپدر با انگشت به روی عکس نشان داد که از قسمت گلویش یک لولهٔ غضروفی شروع می
  .شودها میرود و از همین لوله، هوا داخل ششمی

  :ماللی دفعتاً پرسید
 ؟مادر جان  لوله چیست -

 :مادرش گفت
  .کنیبا آن آبیاری می ها راکند و تو هر روز گلپایپ آب را خو دیدی که در بین آن آب جریان می  -

 :ماللی با اطمینان جواب داد
 .دانمـ بلی پایپ را می

  :مادر ادامه داد
شود هم مثل پیپ است، اما این لوله از استخوان نرم و کمی گوشت ساخته شده که یی که از گلوی ما شروع میلوله ـ 

 .کنددر آن هوا حرکت می
شت و برای اولین دفعه متوجه شد که در داخل گردنش یک لولهٔ سخت ماللی دفعتا دست خود را در روی گلویش گذا

 .مثل پایپ آب است
 :پدر ادامه داد

 .رساندرود و در آنجا به شش راست و چپ ما هوا میهمین لولهٔ سخت به طرف پایین به سینهٔ ما می
 :در این وقت پدر به ماللی گفت

 !حالی تو یک نفس عمیق بگیر -
خود را تکانی داد، سرش را راست کرد و گردن خود را باال گرفت. بعد از آن از  سراپا گوش بود، ماللی در حالی که

 .یک نفس عمیق گرفت راه دهن
  :پدرش گفت

ت هایت بیرون بکشی، صندوق سینه اببین! وقتی که نفس گرفتی، سینه ات باال آمد و وقتی که دوباره هوا را از شش  -
 .کنندها در خواب و بیداری کار میهای ما خودکار است. ششنی دخترم که شُشبیآید. میدوباره پایین می

  :ماللی با شوخی ولی با تشویش گفت
  .هایم بترکهترسم که پوقانه واری شششه؟ مه میها پُر نمیگیریم، ششایقه هوا که می  -

 :در حالی که پدر را خنده گرفته بود، گفت
 دارند،گیرند، برای خود نگاه نمیها هوا را که میترکند. شششده و به آسانی نمی ها از گوشت نرم ساختهنی. شش  -

 .فرستندها و پاها، به سر و شکم و همه جا میبلکه به تمام بدن ما به دست
 :ماللی با هیجان پرسید

 برد؟چه قسم؟ کی هوا را به آنجا ها می  -
 :پدر گفت

ها با کند. خون هوای تازه را از ششد که در بین شان خون گردش میها وجود داررگها و مویدر بدن ما رگ  -
کند و به رساند و باز مثل جاروی برقی از هرجا هوای کثیف را با خود جمع میگیرد و به تمام بدن ما میخود می

 .کشیمآورد که ما آن را از راۀ دهن و بینی به بیرون میها میشش
 :یدماللی بعد از کمی فکر کردن پرس

 گیریم؟چرا هوای تازه می  -
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 :مادر گفت
دختر قندم! امروز که در موتر در پائین ایستاده بودی، دلت چطور تنگ شده بود؟به خاطری که در آنجا هوای تازه   -

کم شده بود. وقتی که در بغل گرفتمت، به مجردی که از کلکین موتر هوای تازه به طرفت آمد، دوباره خوب شدی. 
 یادت است؟

 :ماللی سرش را تکان داد، ابروهایش را باال کرد و به فکر فرو رفت. چند لحظه بعد با صدای بلند پرسید
 خی پدرجانم هم هوای تازه نداشت که مریض شده؟  -

  :مادر خاموش بود. پدر که سرش را اندکی پائین انداخته بود، گفت
 .گی اش یک اشتباه کالن کرده استدختر قندم! پدرت در زنده  -

 :ماللی با جگرخونی به طرف پدر دید و پرسید
 کنه؟پدر هم اشتباه می  -

 :پدر با غصه گفت
 .ها، بلیبعضی وقت  -
 شما چه اشتباه کردین پدر جان؟  -
 :پدر با تأثر گفت  - 
 ها دود را ،کهام. من به جای هوای آزاد و پاک، سالکشیدم، حتی یگان وقت چلم هم کشیدهمن متاسفانه سگرت می  - 

 .هایم حمله کندهایم ضعیف شد و بیماری توانست به ششهایم فرستاده ام. بالخره شششش هاست، بهدشمن شش
 :او آهی کشید و ادامه داد

شوند که این راه دور و دراز را به خاطر دیدن من طی دانستم که امروز دخترک قندم و مادرش مجبور میاگر می  - 
  .کشیدمکنند، هرگز سگرت و چلم نمی
دید. زبانش الل شده بود. او هیچ وقت پدرش را به چنین حالت ضعیف ندیده بود. او ماللی با تأثر به جانب پدر می

 ...ترین است. ولی حاالها قویکرد که پدرش در بین تمام انسانهمیشه فکر می
را به خوبی درک کرد و  خواست گریه کند. مادرش حالت اودانست چه کند و چه بگوید؟ شاید میماللی دیگر نمی

 :گفت
هایش دوباره دانی که اگر پدرت دیگر سگرت نکشد، هوای تازه بگیرد و دوایش را مرتب و منظم بخورد، ششمی  -

 خوب می شود؟
 :داد، با آواز غمگین آهسته گفتماللی که گلویش را بغض فشار می

 .فهممنه، نمی  - 
 :مادر روی ماللی را بوسید و گفت

شود و حاال تصمیم جدی گرفته که های سل است. پدرت به خیر خوب میشفاخانه برای تداوی مریضبلی، این   -
 .دیگر هرگز سگرت نکشد

جا به طرف پدر نگاهی کرد. دفعتاً های مادرش نشست. از آنماللی سرش را دوباره بلند کرد، با خوشحالی بر زانو
 :دست راستش را به طرف پدر دراز کرد و گفت

 کشین؟تین که دیگر هیچ وقت سگرت نمیان قول میپدر ج  -
 :پدر به دلسوزی و جرأت دخترش حیران بود. او هم دستش را بلند کرد و با آواز محکم گفت

های سالم داشته خواهم ششدهم که دیگر هرگز سگرت و چلم نکشم. من میبلی دخترم! من به تو و مادرت قول می ـ 
 .کنم گیباشم و با شما به خوشی زنده

 پایان
 
  

(۱۴۲)کودک داستان  لسلشماره مس  

 یارقین زیر نظر استاد شفیقه دیباج« شعر و داستان کودک»تهیه شده در گروپ 
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