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 ماشتکه وطن د یادی از گذشته ها
 

بعدا زآنکه . کرده بودمدر ایالت تکزاس یاد میالد  03در اواخر دهۀ در یکی یا دو نوشتۀ قبلی ام از زمان اقامتم 
هر دوی ما تصمیم گرفتیم تا . فرزندم از آلمان به امریکا متوطن شدند، همسرم و من در آلمان تنها ماندیم هر سه
  .دار وندار محدود زندگی خودرا بسته کنیم و باردیگر مهاجر در کشور دیگری شویم باردیگر

بعد از . میکردند ا قبالً در افغانستان آشنائی داشتم زندگیدر تکزاس خوشبختانه یک تعداد از افغانائیکه با آنه
نهضت " و بنیاد آنرا زیر عنوان  اقدام کردیمساختمان یک حلقۀ کوچک از افغانها دیدوادید بین هم در

 .گذشتاندیمنام " دیموکراسی افغان
و  داشتند تماس گرفتیم ساعته42ایرانی که ضد نظام آخندی در ایران پروگرام  یبا یکی از دستگاه های رادیو

درهفته دوساعت از وقت نشرات رادیو را به اجرت گرفتیم و برای افغانهای مقیم داالس و حومۀ آن در تکزاس 
 . نشرات منظم داشته که به زودی شنونده گان نسبتاً زیاد ازآن استفاده میکردند

 اخبار روز از افغانستان و تفسیر وقایعکارمند تخنیکی آن شاغلی وحید عثمان مسئوول ادارۀ نشر بوده و تهیۀ 
سیاسی، فرهنگی و علمی آن به جناب عبدالکریم حکیمی، سابق وزیر مالیۀ افغانستان، جناب پوهاند اعظم گل، 

 این لست. محمد نعیم حکیمی و این قلم احسان هللا مایار سپرده شده بودانجنیرشاغلی محمد نعیم گردیزی، محترم 
 هر دو داکتران. بود اگر از میرمن داکتر معصومه کاظمی و داکتر فوزیه علی یاد نکنم همکاران نامکمل خواهد

این قلم وظیفه داشتم تا . کار میکردندحرفوی شان در امورمختلف پروگرام صحی و خانواده با محبت و دانش 
از  پارینه رویدادهای برعالوه ازآن وقتاً فوقتاً همچنان رادیو درام های کوچک از. اخبار هفته را تهیه نمایم

 با گفت وشنود دو چهرۀ ازگذشته ها، عجب خان و رجب خان، به سبک عامیانه مینوشتم و توسط دوستان میهن 
  .معرفی نموده بودمرا " مادر فیروزه و مامور جان" درپهلوی آنها دو چهرۀ جدیدی زیر نام . پخش میگردید

 و مامور را انجنیر محمد نعیم حکیمی بسمع شنوندگانرول صحبت مادر فیروزه را داکتر معصومه کاظمی 
 .میرساندند که در حلقۀ شنوندگان دوستداران زیاد کسب نمودند

در رادیو داالس پخش گردیده  1007یادداشتهایم را ته و باال میکردم و مطالب زیر را که در سال قبل دو روز 
امید است جنجال انتخابات کابل را که ما هیچ . مناربود، بدستم آمد که اینک از نظر خوانندگان گرامی میگز

رولی در تغییر آن نداریم کنار گذاشته و قصۀ چندین دهه قبل وطن عزیز ما را با زبان عامیانۀ عجب خان و 
رجب خان بشنوید و یادی از استاد و معلم دانشمند زمان شاگردی ام، مرحوم عبدالغفور برشنا که عجب خان و 

 .ورۀ وی میباشد، کرده باشیمرجب خان زادۀ مفک
 

وضع  براي مردمان آن خطه با آنكه مملكت فقیر بودیم ،چندین دهه قبل افغانستان ما، مخصوصاً شهر كابل
باشنده گان آن در  درحدود چهار صد هزار نفر نفوس داشته که بیشتر شهر كابل آنوقت شاید .گوارا داشت

نواحی ده . درسرپناه های گلی وکوچه های تنگ زنده گی میکردندمنطقۀ شهر قدیم کابل درمحیط قرن ماضی 
تهدابگذاري . علیمردان نسبت بدیگرمناطق شهر كهنه كابل منازلی با ساختمان بهتر داشتند افغانان، اندرابي، باغ
م هاي خشت پخته و آهنپوش بچش شده بود و تا نزدیك به تپۀ كلوله پشته كارته ها با خانه شهرنو نیز گذاشته

دیگركارته چهارنیز تحت پروژه هاي ساختماني قرارداشت و مخصوصاً تعمیرات یك منزلۀ  ازطرف. میخورد
 .معماري جدید میكردسبک دهمزنگ به باال حكایت از  كارتۀ چهاراز

صلح و امنیت و زندگي برادروار اقوام مختلف ومذاهب  هرچه كه داشتیم لیكن بزرگترین نعمت آن گسترش
درمسالهاي هندوان  هاي چنداول و كارته سخي، سیناگوگ یهود ها، مساجد شهر، تكیه خانه. بودمختلف درشهر 

عبادت میرفتند و قبرستانهایشان  درسفارت ایطالیا عیسویان به. امنیت بهم خورد مانع آن نمیگردید كه صلح و
 .یدنمیگرد چه در حصه شهرنو، قبرگوره ها و یا عقب باغ بابرشاه باعث ناراحتي مردم

 از جمله كسانیكه درآنوقت فهم و. وسایل نقلیه داشت چون شهر داشت كه توسعه پیدا كند، لهذا ضرورت به
سرویسهاي مودرن  یادم میآید كه بار اول. مهتاب الدین خان بود درایت سرما یه گذاري را داشت یكي آنهم آقاي
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ها از یك نقطۀ   داشت كه با این سرویسهركس شوق . كابل رسیده ب از امریکا شورلیت با رنگ بادي نخودي
 .شهر بدیگر نقطۀ آن سفر كند
تكت توزیع میكردند و عموماً دریورها لباس توسط آن  كوچك به گردن داشتند وهای نگرانهاي سرویس ماشین 

بنده این فاصله برای . چهارراهي صدارت دراوایل پنجاه پول بود قیمت تكت ازباغبانكوچه تا. یونیفورم داشتند
مقایسه امروزي درآنوقت قیمت  براي) بود و بازگشت به منزل م به مکتب عالی نجات روزمره ا رفت وآمد

از ایستگاه ها حركت میكردند و به وقت معین  سرویسها منظم( افغاني بود 47دالر دربرابر افغاني در حدود 
 .میرسیدند

ز ختم كارش كابل آنزمان، بود بعضی اوقات بعد اوالي  آقاي مهتاب الدین خان از دوستان نزدیك پدرم، چون
د در شرکت سرویس با عالقهء گاهی ضمن صرف چای از انکشافات جدیو گاه اشتبمنزل ما رفت و آمد د

 . خاص یاد میکرد
تمام والیات افغانستان مخصوصاً وال ه ب مدتي لینهاي خدماتي سرویس ها توسعه یافت و تقریباً  سپری شدن بعد

از  همه خامه و با آنكه سركها. مستریح سفركنند فغانستان مسافرین میتوانستند با این سرویسهايا یات شمال
 .لیكن سفر كردن با این موتر ها آرامتر بود ندتصور دور خراب بود

كه  بسراغ دوستان ما عجب خان و رجب خان برویم شمۀ از وضع كابل را برایتان بازگویي كردم و بیآیید
  .ندبودین مقطع زمان اونها بكدام حال درا

الچیت  نام خدا اي چپنك. چست و چاالك و سرحال مي بینم السالم برادرعجب خان، شكر كه توره: رجب خان
 .استي گپ بزن را ایطو سمن و بكمن استادهچخیرت خو اس سرما دپ و مپ نكو ... خوب ده جانكت میزیبه

كار خوبش  میگن ده گپ مردم درآمدن چیندان. خالص شوي دنتمه ماطل شدم كه تو از گپ ز:  عجب خان
 .وعلیكم السالم حالي كه نوبت مه شد، میگم. نیست

زدنهایت  اي شركت سرویس خانه سامان رییس شدي گپ خدا از نظر بد نگایت كنه از وقتیكه ده: رجب خان 
 استي؟ خو بگو كجا راهي. مانا دار مانا دار شده

میگن . بخوانم خشتي روان هستم كه خدا خاست نماز جمه ره الي طرف مسجد پلمه خو همي ح: عجب خان
خو روز هاي جمه  تو آم. و گپهاي خدا جان و پیغمبرش ره بمردم میگه یک مولوي َزبر آمده و خوب نماز میته

 .بریم و پیش ازو آم وقت اس یگان گپ و گفتار كنیم نماز مسجد میري، بیا كه یكجاي
جاي زیارت  نقشو به مادر اوالدایم خو وقتش گفته كه ده كدام ده كوچه حسن چپ نزن، مادرخوده : رجب خان 
اگه دلت شد . بخوریم صفدر یك چاینكي تند وتیزهمراي نان خاصه بیا بریم سرچته ده دكان اغه الله. رفته بودی

از سر همي تبنگ ازي  .بكو میده میكنیم همرایش میزنیم و تو آم قصه سفریت ته یك دانه پیاز آم كتي مشت
 .برایما خریدم ؟ مه خو.بیادر چند دانه ازمي اناربیدانه تگو آم خومیگیرم طبیعتت چه میگه

دیگه كه دانم  دانه بگیر كه خوب اودار میلمایه و یا هللا پیش شو آن خوبش است ازمو قنداریشام دو: عجب خان 
 .نخوردیم دیرشده كه چاینكي. اوپر اوپر شد

 سالم اغه له له، طبیعتها انشا هللا جور وتیار: جب خان عجب خان و ر
دق و  مه دیر موده شده كه شماره ندیدیم چرت زدم كه .قدما مانده نباشه، شكر كي شما ره میبینم: الال صفدر

 تقصیرات اگه كدام چیزي باشه دیگه عفو. خفه نباشین یا كدام چیزي ریخته و پاشیده كه مالوم تان نیست 
. یگان سرگرداني آدم داره بازام خو. ن ما هستي كدام گپ و مپ نیستكال تو خو. نه اغه ال له جان :رجب خان 

حالي آمدیم پیش از نماز یك چاینكي  .خو همرایتو سر دوستي داریم ایال كدنیت نیستیم ما. چرت ته خراب نكو
 .خدا كنه كه خالص نشده باشه پیشت بخوریم،

شده  چاینكي بریت بتم كه باز آم یاد كنیش دوسه ترنگ یبخور میخوره، همیطونه بیادر نصیبه نص: الال صفدر
 . كه همیطو بلق بلق كده راهیست

 . همو دسترخانه یک تکان بته که ستره باشه. آه نقشو، بچیم دو چاینکی برای کاکا هایت بیار
 .دلم مالش مالش میته پیش شو دستایته ده زیر اودان بشو كه: عجب خان 
گگها  این دمبه. تو بگي امي گرده گگه كه خوب مزه میكنه راستیش پرسان كني عجب چاینكیست،:  رجب خان

 .كو كه کجا بودی وچه كدي هخو دیگه بیا  قصیت... فقط بگویي كه جدا جدا ججق شده باشه
رییس صاحبه خوش خوي دیدم،  قصه ازاینجه شروع میشه مه چند وقت پیش از سال نو یكروز: عجب خان 

اوازه است . رفیقاش میگن هییت مدیره اش است بودن چاي میخوردن  خنده و قصه میكردن همي یقایش آمدهرف
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رییس صاحب چلم دلش شد بریم اشاره كد مام  وقتیكه. دیگه موترا از ملك های پایان میخرن و كابل میارن كه
زمینا یشان از  تمبا كوي خوده ازرباغوانكوچه یك دوكان است كه سَ . چلم بریش درست كدم كه میفامي دیگه یك

 بسرخانه ره خو هموروز دیگه. تمباكو مثل خنجک رنگش آورده بودم از امونجه همیطو نچرخ لهوگر میار
صاحب خداي یار جانش  رییس. ریزه كدم، اَو چلمه خو هر دفه تازه میكنم ُپر كدم َسر و زیرش ذغال بیده ریزه

چلم درست میكني و خدمت دفتره آم بسیار  مره گفت عجب خان خوب. جرقسهاي  آتشه كشید همیطو كش كد كه
 .میكني بگوچه دلت میشه كه بریت ببخشم خوب

. خوشام هستي سالست كه ده شركت سروس كار میكني و بسیار تو خو خدا گردنم بسته نكنه دو سه: رجب خان 
 .بگو چه خاستي از پیشش .ادهچه خوب سرویسا آورده شاره رونق د. آدم اس میگن رییس تان خوب وطندوست

ایكه  مام بي. بود كه میخواستم یكدفه ده دربارش برم ده مزار از سالها ره همو زیارت شاه اولیاه: عجب خان
روان كو و  دمي سال نو كته سرویساي نو بدربار سخي جان زیاد چرت بزنم گفتم قربان رییس صاحب مره

عجب خان یك تكت  رییس صاحب مدیر اداري ره خاست گفت به .كاره رفیقایشام بریش گفتن آن بكو همي. بس
 .بیار قاغذ ته كه مه امرشه بتم. معاش بریش بخشش كو مزار شریفه سرشته كوو یكماه

 .اس خوب كاكه ادم. میگم آفرین بریش: رجب خان 
باشین مه دیگه  ه خدااوالداره گفتم كه دیگه تو و اوالدایت به پنا ننه. مرام دیگه از خوشي خو نمیبرد: عجب خان

دادم كه همراي اوالدها  حیران ماندن كه دوتا صدي قاغذ پیچ بري خرچشان .بخیر دیگه پگاه صبح مزار میرم
 .میله سال نو برن

 .میفامیدي كه مادر اوالدایم تنا نمیماند یشان .خاطرت خو از طرف شان جم جم بود: رجب خان
 .میكني میفا میدم كه تو احوال گیرایي. سر و ما سر توس ر شدهآن دیگه رفیقي ما وتو آم یك عم: عجب خان 

روان  سرویساي بیرون شار از همیجه. عبد الرحمان خان  قصه ره بشنو كه صبح وقت آمدم ده پیشروي سراي
بدستشان سرویس  مردوما ایستاده بار وبونه شان. است نه پریك دلم از دل خانه افتید كه نه چریك. میشن

غالم حیدر پنجشیري افتید  بود كه سرویس آمد و امي چشمم كه در روي خلیفه افتو خوب باالشده .مالومش نیس
قصه ره بریش . توكجا روان هستي غالم حیدر تا شد مره كه دید گفت تو كجا اینجه كجا خلیفه. دلم باغ باغ شد

بار . سرویس  دستي پر شد .كنه کسی نته و بریمه نگاه صدا كد كه همو سیت پهلویشه بري كلینر خوده. كدم
بسته نكنه نزدیكاي توپ چاشت بود كه روان  سر بامب موتر بسته كدن و موتر طرفاي خدا گردنم وبستر مردمه

 دیدم كه بروتاره خوب توداده طرف خلیفه حیدر یك سر پل باغ عمومي كه تو خوردیم رستم خان پولیسه از. شد
 .یشخوب كاكه پولیس است نامخدا. سالم پرتو كد
 .بگو دیگه یكزره تیز تیز. طرق میسازي هآدمه زار تو آم ایقه دور و دراز قصه میكني كه: رجب خان 
آم  ا وقت نماز دور اس و ما تو ام چایه شروع نكدیم و انار بشنو بیادر وارخطایي چه داري، هنوز: عجب خان 
ندیدي اما نامش  تو خو او جایا ره. نمیمانمقریاي لب سركه نگیرم  اگه هزار آم كه بگویي تا ناماي. ماطل هستن

نمیماندمش تا نام شاراره  خو بشنو اي كل جایا ره خلیفه حیدركه هرهفته پیره میزنه بریم گفته مام شله بودم
شارارا، سفارت انگریز، بركي از سر كوتل  خو دیگه از كابل كه روان شدیم ازبغل باغ زنانه .ودهاته نگویه
مالوم میشه، میگن اعالرزت هفته یكي دو دفه  طرف دست چپ سرك از دور باغ  كاریزمیر. شدیم خیرخانه تیر

حسینكوت،  گالبام خوب میگرده، بادش قالي مرادبیگ، ده اي باغ بیسیار شوق داره و دستش ده پیوند میایه
سر . رغ سفید میزدم یك میداني آمد و از دور شارك استالف مثل تخم كارنده، سیا او دكو، باغ والي ره تیر شده

 .سرش بلس میكد كوهایش برف افتیده و اي افتو
دو سه شوه ده خانه ملك سیدو  یر شدکه ت همي تموذ. كدیم شكر خدا ما خو ده استالف خوب میله: رجب خان
آدم است و یك چاشته كي حاكم سرور خانام  ملك خو میشناسي او خو باجه ایم میشه، كاكه .كدیم تیراستالفی 

گفت  همراي ملك سیدو ازمو راه كه تیر میشدیم مره. ها خوب مردما استن اي استالفي. ه باغ خود نان دادد ماره
اودورزاده شده مره  یك جنجال سر نوبت او مابین دو...خودآمده،  بیا بریم پیش والي اسما عیل خان  كه ده باغ

همراي ملك والی . جمي بتم م بریش خاطرهمو كاره فیصله كدی. ولسي جوربیارم گفته كه همي مامله ره بحساب
زیرسایه درختهاي پنجه چنار لب  یك سالم كدیم ماره یك توت ابراهیم خاني یخ خوب رفیق اس پیشش رفتیم

 .داوا ودرنگه نكشیده شد كه معامله ب ملك خوب مذاق و خنده میكد از پیش ملك خوش همراي. حوض داد
از سرای  .اگه نصیب بود كدام وقت میریم. خو هنوز ندیدیم دیدي ماخو خوب شد كه تو استالفه : عجب خان 

. کلینر موترچاردوبر موتره دید. بریك زد و موتره استاد کد خوجه كي تیر شدیم ده قره باغ خلیفه حیدر یك
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خلیفه مره گفت كه ما ایجه پوسته را . بود زد برو بخیر روان شدیم دیگه بریك موتر ده چاریكار همیكه صدا
 .ایطو چاقو باز پیدا نمیشه. چاقوهاي خوبش میسازن برو ده اي دوكانها. میكنیم یك نیم ترنگ كار داریم اویلت

در  هدانیش یك اینه. مام رفتم یك دودانه خوبش كه از پت كماني موترساخته شده و دسته استغاني داشت خریدم
 .برگ سبز تحفه درویش. جیب نگاهش کردیم بریتوسوغاتي مه 

َسر امی انار ها  عجب چاقو است . خانیت آباد كه یادما كدي تو دیگه ماره خجالت میتي، سر ازوام: ان رجب خ
 .ش میکنمو  نَ 

گردغوربند آمد  متك آمد و پشتش از پل آشاوه تیر شده  سیاه قصه كوتاه از چاریكارروان شدیم پل: عجب خان
. خنك شده بود هوا كمي. شدیم ده یك سماواري رفتیمكل ما تا . موتره ده چاردي غوربند استاد كد خلیفه حیدر

دمي منطقه رواج اس پختن  ده مو دیگهاي سنگي كه. شورواي خوبشام داره سماواري. لب اجاغ همه گرد شدیم
شوه همراي پنیر آشاوه كه خوب مزه  ماره گفته بودن كه اینجه یك چاي و اگه دل كس اما. نان خوب مزه میته

از موتر كه تا .  كوتل شبر رسیدیم قصه كوتاه كه نا وقت روز بود كه ده زیر. نمیشیم ماطلزیاد بخورین میته 
شانه میشناخت دستي دستر  ده دوكان درآمدیم خلیفه غالم حیدر كل. چه بگویم شدیم چه خنك بود دیگه بریت

اروق اس خودش و صاحب دوكان ف نام. جانانه قروتي ره ده كاساي گلي استالفي آوردن خان اوار كدن و چه
 .بمزه قروتیره خوردیم. جاي نام داره قروتیش ده كل

  بودیما مردم آم ن خدا داناست كه ده ایطو وقتا ده قصه:  رجب خان
پهلویم  دمي وقت خو همیطو یادم بودي مثلیكه امیآلي ده .مهیچوقت مطلب آشنا نبودیم و نیست مه: عجب خان

فاروق همراي یك  نشه دمي وقتي كاسه نیمایي شده بود خود خلیفه رتبریت قصه كنم كه خدا كنه دردس. شیشتي
 جیغسایش باال شد .همراي پیاز بریان آمد سر كاساي ما خالیش كد كاسه روغن مادگوي جوشان

هوسانه  ماره كه ننه اوالدا قروتي میتن اوآم. كاراي دارن اي ولال یت چه ملكاي خدا است و چه: رجب خان 
 .همي گپ توره به مادر اوالدا میگم كه یادبگیره. نمیگرده ه روغنداغ كد دیگه پشتشگفتا امو یكدفه ك

یك  چه بگویم جان بیادر كه اي شبر نبود. روان شدیم دوعاي خلیفه فاروقه گرفتیم و بخیر: عجب خان
 كه سر ازو كه آخرهاي حوت بود امي خلیفه فاروق گفت همي برف بود كه تا فكرشه كني. مردآزماي بود

 .بسیار برف امانته باریده و خنك شده امسال بسیار زمستان سخت بود و دمي ماه حوت
كل  امسال ده. موشه ده قطي كنه -حوت اگه حوتي كنه :رفته كه میگن تمثلیكه ضرب مثل یاد: رجب خان 

 .كابل آم خنك بود خاطركت جمه باشه
سر شانه  بسته كده بود و بیچاره گگ دنده پنجهاراباي موتر  پیش از روان شدن كلینر زنجیراره ده: عجب خان

بلوله رسیدیم  بیادر قانس میكد و دمي كوتل باال میشد و تا كه به اي موترجان. گرفته  پشت سر موتر روان بود
 .خدا نگاهدارش. رساند غالم حیدر بود كه سگرت ده دانش امي موتره همو خلیفه. دل ده دلخانه ما نماند

 بري رییس صاحبت قصه كني كه دل  هر دوي شانه یادت نره كه از خلیفه حیدر هوش كو كه: رجب خان
 .خوش بسازي
همیقه خلیفه غالم حیدرگفته . باد از بلوله دیگه یادم نیست .چطورنه بیادر باز دوستا یاد آدم نمیره: عجب خان 

. یادم اس وبس سیغان وكامردامامي نام . كه آدم سر دریا تیر میشه تا پل ایني است 7بود كه ده اي دره شكاري 
 .خلیه گت که ای سرکه اغالرزت شهید آباد کده تا مردم از سرگردانی خالص شوند. دره شکاری ده سابقانبود
 یكدفه چشمه واز كدم كه دیدم ده دوآو. رفتم دیگه دیگه اي قروتي و خو سرم زوري كدهی قصه ام بیادم است 

پربود یك  دكانداربخاریگگ كه پیشكي از بوته. درون شدیم سماواري نصفاي شو بود ده یك. میخ زرین رسیدیم
 .هركس ده یك كنج افتیدن و بازیشان چاي خوردن مسافرا. گوگرد زد و دستي گرمیش باال شد

دریا روان  بیرون پشت این خانه. نمازصبح مره كلینر بیدار كد مام پتوگگ خوده سر خود كش كدم و فقط ده
 .بجماعت خواندیم چاي نان خورده و بخیر روان شدیم است وضو كده یك نماز

 .اس كه چه قیمت باشه میشه و خدا دانا ده اي جایا اي نان و چاي از كجا پیدا: رجب خان 
اس امي  ها ملك شكر فراواني است ده نزدیكاي سرك دوكان ده كل. تو آم بیادر چه سواالي میكني: عجب خان 

انگور كودامنه یكیش  میفامي كه مه ده دوآو چه خریدم؟ دودانه كنگینه .شهچیزي كه دلت شوه دمونجه پیدا می
 .چیزا سوغاتي بردم همراي خود بره بچه خالیم ده مزار ده قات دیگه ...غولدان و یكیشام حسیني

 .خو یك آمد گپ بود دیگه: رجب خان
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كل . میبنم شقیدم كه مه خو ازي كوها افتید چشماي خوده او گل بیادر همیكه افتو نوك زد و سر: عجب خان
. ي كوها مثل پرده اي كالن چیندار رنگ زرد، سرخ، دیگه چه بگویما .كوها چه رنگاي نیس كه خدا پیدا نكده

. اعالرزت همراي رفیقایش میآیه خلیفه حیدریك دره ره نشان داد گفت ده اینجه بازي وقت. آدم حیران میمانه
 .چه مغبول اس میگن قدرت خودرا قربان كهاز سرك دوراست اما  نامش دره آجر است

 .كده پاچاي مارا از سر ما كم نكنه ده هر جاي یك آبادي بخدا عجب جایاره دیدي، خدا سایه: رجب خان
هي  میفارید افتو از پس شیشه موتر ده سر شانایم خوب. میشد استا استا هوا گرم. آمین همیطو اس: عجب خان

یكسات باد دره یك  .روان بودیم و اي دره یگان دفه خوب تنگ بود خم وپیچ میدان طي میدان گفته ده اي دره
اوطرف دریا ره كه میبیني  یك  خلیفه حیدر مره گفت كه. وز معلوم میشدخوب سَ  كمي واز شد و كرداي گندم

خوب جایاي شكار اعالرزت است میگن  اي دره كه دره اشرف نام داره از قدیم. پاچا میآیه دره دیگه است كه
 باد ازي بیادر جان كه خدا توره روز نیكي بته بدي كوك خو فریمان است. داره و آهوام پیدا میشه ماهي خالدار

میره،  آمد كه طرف راست سرك طرف سا لنگ و خنجان تاله وبرفك آمد و ازیجه كه تیر شدیم  یك پوزه - نه
ده . و خالص ي سر بفلك است راه اسپرو استباد ازو دیگه كوها خلیفه حیدر گفت كه تا نزدیكاي خنجان رفته

 دریاي بود كه فیل از سر یك پل تیر شدیم كه زیرش. طرف دوشي میره اي حصه پوزه دیگه دست چپ سرك
حوراک دیگه  رسیدیم وازموتر پایان شدیم و ماندگي گرفتیم و اینجه دوشي یك چند دقه باد ده. ها غرق میشد

. برابر شویم كه ده یك كوك میمانت كنم  باز كجا ده زندگي گفت بیاخلیفه حیدر . استچلو منشورش كوك 
 .حركت كدیم چایام همراي گرمساله دار جالل آبادي خورده قورمه كوك و برنجه بمزه خوردیم ویك

 گیر ماندیم امي نماز از دست ما نره الال صفدر چند بجه است كه ما ده قصه: رجب خان
 نمازه اینجه باد ازیک بجه. كه چاینكي ره خوردین نوز توپ نزده بودخاطر جم باشین شما ه: الال صفدر

آذانه كه  خاطرجم یگان دان قصه كنین مه. خوب كیف میكنه مام یگان دفه قصاي عجب خان مه میشنوم. میخانن
 .شنیدم صدایتان میكنم

 .خان خو دیگه دلجم قصیته كو عجب... خرابت خو نبینم ال له جان: رجب خان 
چه . میگه خالص شد و یك دشت كالن آمد و ایجه ره كیله گي از دوشي كه تیر شدیم یكدفه اي دره:  عجب خان

خلیفه حیدر گفت كه یك هفته باد كل اي دشت از . و دشت مالوم میشه یگان گل الله لب سركا. دشت است دیگه
 .الله پر میشه
 .باشه است كه چه مغبول اي وهلل خدا دانا: رجب خان 
كل . جوش است اي كه چه شارك پر جمع و. پل خمري رسیدیم تا پلك زدیم ده. ان دیگه همیطو اس :عجب خان

همي عبدالمجیدخان خدا خیر بته ده اي شار . دوكانا پر ومامور. اوپاشي كدگي دوكانها لیناي برق داره، سركا
همي فامریكه برقه كته . م دارهخان نا حیدر گفت كه اینجه رییس نساجي یكنفر امیرالدین خلیفه. بسیار كار كده

 .درختهاي ناجو فراوان دو طرفه سركه گرفته خوب كوتیها خشت پخته وآهنپوشدار،. نساجیش هموآدم ساخته
طرف شار  مه یگان روز كه ازقالي شاده. خود خدمت میكنن خدا خیر بته همي مردماي كه بوطن: رجب خان
دمو نزدیكاي  راقتصاد یا همیطو چیزاي دیگه است خانه ایشوزی خو او. عبد المجید خانه میبینم میایم همي

 .داراالمان است
 خلیفه حیدر و کلینرش رفتن پسته ره تاویل كدن و ما یك چاي .ماره گفتن كه بسیار تال وطول نتیم: عجب خان 

یفه حیدر تپا سوز شده وخل. راست ما دیگه شار خوب میلما یید ازینجه كه روان شدیم طرف. خوردیم روان شدیم
مادن ذغال سنگ  قندز میره و یك دره ره نشان داد گفت كه اونجه گفت كه او سرك دیگه طرف بغالن و

 .كركراست
بسته نکنه  خدا گردنمه. دمو طرفا خو یك مادن دیگام است تو همي نام مادن گفتي یادم آمد كه: رجب خان

 .اي مادن سر رایت نبود. اشپشته نامش است
چطو نه از . میگي كه تیز تیز قصه كو از دگه طرف نام كل جایه از مه پرسان میكنيیكطرف : عجب خان 

نشانیش ام یك پل كالن . همو اشپشته است -میخ زرین كه تیر شوي دست چپ یك راه درون یك دره میره  دواو
 .بچشم آدم دستي گگ میخوره سر دریا

 .كو دیگه خو زنده باشي ده گپت درآمدم قصه: رجب خان 
الحكومه  همي نایب. نامش نار گورگان است به چشم خورد که از یك پوزه كوه كه تیر شدیم یك نار: خان عجب

مردم  چشم كار میكد بیادر ده اي دانه غوري كه تا. اي ناره آباد كده اینجه رییس تنظیمیه میگن غالم فاروق خان
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دانه غوري  ده. اسپكي بار كده روان میكدن ده الریها وكراچي لبلبو جمع میكدن و ده فابریكه قند سازي بغالن
آن . هموره بریش میتم گفت مه یك خط بري بیادر رییس صاحب ما آوردیم لب سرك خلیفه حیدر موتره استاد كد

گرفتم اینجه زمینداري میكنه  مام دستایش. برادر رییس صاحب كدي قد بلند برآمد دیدم كه آفتاب الدین خان
اي دیگه یگ گل سرخ . شیر رسیدیم زینجه بامانخدایي كده روان شدیم ده چشمها. دارن خوب فریمان زمین

 خو قصه كوتاه شب. پیشروي ما كوتل رباطك آمد ایرام تیر كده. كه موتر تا زیر بالش ده گل میره ساجققي داره
یك  ر كدمره از سر خود تی مام یك پنجي. ده هوتلش برد ماره یكه راس. ناوقت شده بود كه ده ایبك رسیدیم

 .خوكدیم چارپایي كراه كدم و قرار تا طرفاي دو بجه شو
 .خو او ده شكم تان گرم نمیآمد كه باز روان میشدین اي سات تیریش ده كجا بود شما مردم: رجب خان 
خیستیم بري  از ایبك خو وقت. دریك روزچقه میزل میزدیم تو خو نمیفامي ما. مزه ایش دمي بود: عجب خان 
همیطو خر وپوف میكد  ده موتر دیگه چپا چپایي بود یگان كس. میرساندیم چاي صبحه ده تاشقرغان ایكه قیماغ

لب سرك موتره استاد كد و  ده یك دره تنگ دیگه منزل میزدیم تا كه خلیفه ده .كه صداي موتر یادت میرفت
ه دره صیاد میگن، حصه ر بیادر جان گل اي. نماز صب خانده بخیر روان میشیم گفت وضو بگیرین امینجه

نماز خانده ازي . و راه بسته است داره و پیشروي ما خیال میكني كه كوها یكجاي شدن عجب دریاگگ او پاك
بیادر جان  كه چه شارك مغبول . رسیدیم شدیم افتو كمكي باال شده بود كه ده تاشقرغان تنگي تاشقرغان تیر

 نانوایي ها چاالن و این نان ازبكي گرده. گرفته بود تازه گرمازامي موتر كي تا شدیم كل بازاره بوي نان  .است
ندیده  و گلي قیماغ میفروختن مه همیطو قیماغ ده عمرم پخته راهي استن و قیماغ فروشا ده نیم كاساي چیني

شیر چایه باال  قیماغایش ورق ورق مثل قطه دبل وهمیكه ده الي نان بانیش نوشجان كنیش و سرشام. بودم
 .گه چه بگویمدی...كني

مثل یگان  اگه. هستي كه خدا دیدن ایطو جایاره نصیبت كده بیادر بیسیار آدم ستاره دار  و طالعمند: رجب خان 
 .طمطراق میكدي و گپام نمیزدي آدم نادیده میبودي دیگه حال سر ما

 دیگه. هستیم خدا جان هرچیزي كه باشیم بازآم مخلوق عاجز دیگه ایطو گپاره ده كنج بمان ما: عجب خان 
فراوان  درخت ناك نو پنگ زده بود و دمي باغا میگن ازیجه روان شدیم و اي باغهاي سرسبز دیدیم، یگان

شدیم دیدیم كه  از موتر كه تا. و لخچیدغرمباس كد وده یك كندَ  همیطو روان بودیم كه موتر. انجیر و انار داره
 .شدهدو زانو ده گل گور  چوباي پلچك شكسته و اي موتر تا

راه  خیرات نان سرت گشته آلي ازینجه تا مزار سخي چقه یگان. شكرخدا كه سرتان بخیر تیر شد: رجب خان 
 .باقي مانده بود
قده تیله  خو دیگه دست بدست شدیم هر. دیگه باقي مانده كرور راه 43یا  15خلیفه گفت كه قریب : عجب خان 

رفتیم و دمي  ي موتره كشید و زیر ارابایش سنگ انداختهكلینرجكا خو اي. كدیم موتر از جایش جق نمیخورد
 .كه شاه پت كماني آم شكسته گي و دار بودیم كه كلینر خلیفه ره گفت

 .كماني از كجا پیدا میشه حالي ده او دشت. اي دیگه گل: رجب خان 
. میشد تیر مال و عیال خودهمراي  خانه وار کوچیچاشت چند  مام دمي چرت بودم تا كه طرفاي: عجب خان

او . و یک جوانه اشاره کرد و چیزی بریش گفتیکی از مسافر ها به پشتو همرای یک ریش سفیدش گپ زد 
ریسپانارا از بار جدا  كدن  بیادر جان گل. بود كه قفا از دانش سر كده بودرا اورد  میطو دوتا شتر مایهجوان ه

یك چاریار گفتیم تیله كدیم  ل ما یگ جا شدیم وك. و دیگه سرشام ده پشت شترها ده پیشروي موتر بسته كدن
 .ازو طرف دیگر چندنفر چوپان همرای رمه گوسفندهایش آمد و سیل میکد .سرسرك رساندیم همي موتره صاف

خو قره قل  چرا ده اوملكا. دنبه داربود یا قره قلچوپان  گوسفنداي راستیش اي. کوچیهاآفرین به اي : رجب خان
 .زیاد است

عجب  میگن. قل بود و دمي شو وروزام وقت زایش است كل رمه نامخدا گوسفنداي قره. آفرینت :عجب خان 
 .قره قل شروع میشه سیل داره ده اي دشت سوز و گلدار كه زاي

 .بود و نه آهنگريفروشی موتر خو نه دكان پرزه  ده اونجه. خو آلي باد ازي چه كدین: رجب خان 
همراي كماني  خدا كنه كدام الري پیدا شوه كلینره. ماطل میشیم ده مینجه خلیفه حیدر گفت بیادرا: عجب خان 

كه از دور خاكباد كده  زدن بودیم ده امي گپ. میرسه اوقدر راه دور نیست مزار روان میكنم تا شام و خفتن پس
خوده د اي شارا كلش یكدیگه  .حیدردست باال كد و همي موتر جابجاي ایستاد شد خلیفه. یك جیپ پیدا شد

. بغلهاي پیتو پالیدیم قرار لمبیدیم ماها دیگه. كماني شكسته ده موتر سوار شد و رفت كلینر همراي. میشناسن
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مزار میامد خیال میكدیم كه  هر موتر كه ازطرف. ا دیگه روزه میكشتیمعمد. میكدیم ازیطرف اوطرف قصا
 .كلینر رسید
 .شوباشي ده اي دشت آسان كار نیست حالي خدا كنه كه كلینر زود برسه اگه نه: رجب خان
جنگله تا  بودیم كه یكدفه یك الري ایستاد شد و كلینر از سر نه بیادر خدا یار بیكسا است ده قصه:  عجب خان 

دستي دستاره  .از شاگرداي خلیفه حیدر بودالری ببین كه موتروان  قسمته. شدو كماني ره درست كده پایان كد
وسواري واال ره صدا كدن كه  طرفت العین كماني ره بسته كدن. دستام بزنه ن كهخلیفه حیدره نماند. بر زدن

دوكانها یگان . كه مزار رسیدیم بود كه طرف مزار روان شدیم و هنوز خفتن نشده بود سرشام. باال شوین بخیر
اد، ایطرف چراغهاي گیس آم كه خوب روشني مید چراغهاي الیكین ده دكانها بود و یگان دانه .دانش واز بود

یك . خو چیزي مالوم نمیشد. ببینم ایطرف و اوطرف پلكك میزدم كه زیارت شاه اولیا ره .اوطرف مالوم میشد
 .ا كدمعالحمد وسه قل هوهللا را خواندم و از دور یك دو

 .نه یا امیتو تك وتنها بودي آلي كس مس پیش رویت آمده بودند یا: رجب خان
ستاده ا نبود كه مه میایم وهمیكه خلیفه حیدر موتره ده سراي هیچ كس خبرتو آم عجب آدم هستي : عجب خان 

انداختم از خلیفه حیدر  مام كاال ره ده گادي. مبچه خالیمه بریش گفت بریمه یك گادي ره گرفت و نشاني خانه. كد
 .میره میله گلسرخه داینجه تیر میكنه و دیگه صبا بخیر میمنه بامانخدایي كدم او دیگه روز

دویده دویده  تك تك زدم سرم صدا زد همیكي گفتم مه استم دروازه ره كه. م یكه راست خانه بچه خالیم رفتمما
درون خانه . گادي را داد پیسه. بغل كشیها كدیم. نزدیك بود ده دروازه بخوره آمد یك شیطان چراغ آم بدستش

سوغاتا . استند و اوالدش شكر آرام عیالخانه گگش قالینهاي دولت آبادي فرش همراي  .شكر آرام هستن. رفتیم
خوردم واز خوشي ده كاالي  نان آم ده خو. زدیم عیالش یك دمپخت ازبکی خوب تیار كد تا چشم. ره تقسیم كدم

 .میكنیم صبا بخیر زیارت سخي میریم و جنده باال كدنه تماشا خود جاي نمیشدم كه
 .باشي خو كده تو آم دیگه تكه تكه بودي خدان چه: رجب خان 
خانه . رفتیم صبح پیش از آذان همراي بچه خالیم طرف روضه نه چیندان از خوشي زیاد خونبرد،: عجب خان

رسیدیم خیال كدم كه  بیادر همیكه ده روضه. تا شاه دو شمشیره بري شان همیقده دور است مثلیكه از پل آرتن
میكني كه دنیا از خو بیدار  است و فكرروز نوروز روز سال نو ما اول حمل  امروز. دلم ده صندقش میكفه

میداني پاي لچ میگشتیم دوعا  سر سنگهاي مرمر. باران میبارید و هنوزام تاریكي بود شدن ودمي صبكي نم نم
از سراي منارهاي . آسمان كمكي روشن شد مابین تاریكي و روشني تماشا میكدیم كه یكدفه میكدیم و این گنبذه

اي  منار چهارموذن باال میشن و یكجایكي آذان میتن و میفامي كه ده هر قبه. شد صداي آذان محمدي باال روضه
 .صدا كه ده آسمانها میپیچن آدمه گریان میگیره

ایطو  خدا توره خاسته بود كه. نزدیك است اشكایم سر كنه همیحالي چشماي مام سوزش میكنه و: رجب خان 
 .زیارت نصیبت شد

مسلمانا  بهمه. و درون روضه رفتیم بدرگاه سخي دوعا كدیم نمازه خاندیم. هآن خدا نصیب تو آم كن: عجب خان
رفتیم ده یك  مام.ماره گفتن كه طرفاي ده بجه جنده باال میشه .وبوطن غریب ما كه خدا از افت نگاهش كنه

آسمان  و اما پس كه طرف روضه آمدیم جاي پاي ماندن نبود سیل كدیم دوكان خوب چاي خوردیم و  شاره
خالیق بود كه اطراف روضه ره گرفته  .افتو خوب گرمي داشت صاف شده بود یگان پارچه ابر دیده میشد و

 فرمان پادشاهي ره خواند و رییس روضه. رسید نایب الحكومه همراي كل آرگاه و بارگایش. شد بود كه آمد آمد
باال  پانا بسته كده بودنچوب دستك كالن كه همراي ریس همراي خادماي روضه توغ حضرت علي ره سر یك

كل او  رجب خان مه عاجز كي... همه دست بدوعا شدن امیكه جنده باالشد غریو مردم باال شد و. كدن
 .بغل كنم همیحالي كه یادم میآیه از خوشي دلم میشه دنیاره ره خو همیقه بگویمت. مغبولیهاره قصه كده میتانم

نگاهدار  بیا دیگه بریم نماز و دعا كنیم كه خدا. ش ساختيخو زنده باشي كتي اي قصیت روز ماره: رجب خان
 .سر نگون انما و دشمنا یشو پادشاه وطن 

  
 


