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 ۹۲/۹۲/۹۹۰۲حنیف رهیاب رحیمی                                                                                         

 نی درمان خود کرده ره نی درد است
 قوق زناندر رابطه به تساوی ح «طنز»   

 
 صبح هر  که نیست کابل مشهور فخروی آن دیگرده و او زمانه رنگ بدل کرکه  دید می نومیدانه و مأیوسانه فخرو 

 استقبال مورد و می آمد  پس خوردنی و میوه های خریطه و پر های جیب با آخر روز و شد می بیروناز خانه 
. توانست نمی زده گپ ،گپش باالی کسیهم  و چلید می خوب نازش هم .گرفت می قرار اطفالش و ها اوالد مادر
شتری کاله قره قلی در بین حریف ها، که  روزگار و کاکهٔ  غیرتمردی بود از جملٔه مردان با بزعم خودش  یعنی
سرمه را از چشم در شور خوردنی،  کرد قصد میاگر  .گذاشت می را در هرجای فرقش که دلش می خواست، اش
 .ساخت چپ میراست را و چپ را، راست  و زد می

 

حفظ رود و او نتوانسته ده فیصد از مردی های سابق خود را  باال می آبها از پایین سر اینک تا که خارج آمده  اما
حاال هر حالت سرش بیاید و هر قدر هم  که هکرد تغییر آنقدر اش زندگی شکل ،سال گذشت چند از پس کند.

ق ل ق می بیند و در ش ل  تنها طرفتواند  نمی کرده باز دهان اوالدها مادر «ریپ شاه» پیشرویاعصابش خراب شود 
.  همیشه افسوس کابل را می ه استگوید که چرا بدست خود، دستها و پاهای خودرا بست دل به خودش لعنت می

 .خورد که باالی کوچکترین موضوع چندین بار سر و دست خانمش را شکستانده بود
 

ست، توانبه سویش چشم باال کرده نمی از ترس که در کابل خانمش،  فق و نق شنیدن به فخرو های چون گوش
 تا. داد می آزارش بسیار و خلید می گوشش در نیشتر مانند پری شاه دار نیش سخنهای و گیری بهانه نداشت، عادت
را از دست  خودروزانه  برای چند ساعت  از یکطرف تا کند پا و دست برایش کاری تصمیم قطعی گرفت که اینکه

دهد. بناًء با موتر  نجاتمفلسی هم مصیبت از  ، خودش رایگر صاحب تنخواه شدهو از سوی د خالص کندشاه پری 
جیب بری به دیگر کسب  از اینکه بجز بیچاره .یکه سرگردان بودفابردیگر فابریکه به از یک قراضه اش هر روز 
نداده بود و با انگلیسی  تبارزاز خود  یاقت و استعدادیبرای آموختن لسان ل گشت و از جانبی و کمال دستش نمی

از تالش  زندگی  اما بنا بر مجبوریت های کرد، در پیدا کردن کار هم آنقدر چانس نداشت. بسیار خراب صحبت می
رت ها و تشویش هاانباری از زیادی را در میان های و هر روز مسافت  دست وردار نبود  .رانندگی می کرد ،چ 

 

 فخرو ،بود مصروف خود کار و کسب به هرکسمی افتاد که  وطن در آرامش و صلح روزهای آنبیاد  اوقاتاکثر 
 نابلدشخص  و دهاتی یک وقتی چنانچه داشت، اعتباری و شهرت خود از گمنام سپاهی چوک الی سنگی کوتهٔ  از

 بندی درجه و تشخیص فخرو محک سنگ با کرد، می لمس را زمین هایش بوت بمجردیکه میشد، کابل شهر وارد
 .کرده جابجا آنرا جیبش کدام در و دارد خود با نقد افغانی چند که بود شده

 

 شد می تعقیب بود، شده بندی مرز بری کیسه فن متخصصین بوسیلهٔ  که بندر به بندر خبر، بی جان از شخص آن بعد
 بفروش دومی نفر باالی را «شکار» یعنی بیخبر دهاتی که بود کسی اولین بود، لدینافخر اش پوره نام که فخرو و

 به سومی و سومی به دومینفر  ترتیب بهمین زد. می جیب بهحق و حالل پنداشته،  را غریبی اش مزد و رساند می
 با یا و بریدند می بن و بیخ از یا را جیبکش و کردند می جوری راه باالیش کنار و گوشه یک در اینکه تا ،چهارمی

 .کردند می خالی نیرنگی یک
 

 ، جنگتقسیم شد !اسالمی ملی و حزبچندین  کابل میان حکومت از قضای روزگار در وطن چپه گرمک آمد و
شروع شد نیز کابل  ها گریز گریز مردم با شدت گرفتن جنگبین هر کدام شان آغاز گردید،  و تباه کن ی وحشتزاها

یکی ه ببطور قاچاق نجا را به پاکستان و از آو خانواده اش  که داشت در چشم برهم زدن خود با چاالکیهم و فخرو 
از کشور های غربی رساند و زندگی را در فضا و محیط جدید با قوانین و ضوابط کامالً متفاوت از افغانستان آغاز 

 نمود.
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در دنیای خارج در حالیکه بجای   او حاال و بود مانده باقی آنها از یادی تنها که بود فخرو شیرین خاطرات ها این
 بخش باشب و روز پطلون کاوبای می پوشید،  کرد و به چپ و راست شانه می زده کاله قره قل مو ها را ِجل موی 

کساد بودن  مردم، زبان با بلدی نا بیکاری، .کرد می نرم پنجه و دستکه یکی دو تا نبود،  اش زندگی تلخ و ناگوار
 بودن باال همه از تر بد و تر سنگین و بود بزرگی غم که مفلسی آن اثر از و بری جیب مسلک و رشته اش یعنی 

 .و شاه پری زنان حد از بیش حمایت در موردو رنگارنگ جدی قوانین  و پری شاه دست
بود  لسانندانستن روزهایی را که ندید. اولین مشکل اش چه فخرو بیچاره آمدن به خارج، هشت سال اول  ،در هفت

اگر  در آنجا در کورس لسان شامل اش کردند، ،قادر به خواندن و نوشتن در زبان خود نبوددر حالیکه او حتی 
آمده که از کشور های مختلف  ی جوان و هم مانندشمی آموخت و یانه اما از یکجا بودن با دختر ها و زنهاچیزی 
زیرا بار اول بود که با  وان راهی کورس می شدو هر روز با عالقٔه فرا می کردو لذت احساس خوشی  بودند،

انگلیسی صدا میکرد،  با تلفظنامش را معلم که  هنگامی اما .رو برو و زانو بزانو می نشست خانمها در یک صنف
 ساختند. می خندیدند و شرمنده اش میهمه باالیش  معنی خیلی خراب می داد،چون در انگلیسی 

از تغییر مجبور شد نامش را بدل کند اما چون پدر کالن مرحومش این نام را باالیش مانده بود، فخرو بدین خاطر 
و  دهم روح آن مرحومی را زیاد نا آرام نکرده باش کهنیابخاطر نداشت، پسکرد ولی چاره  احساس گناه میدادن آن 
کرد و اینبار  فخرالدینرا جانشین درالدین را انتخاب کرد و ص نامی هم وزن و هم قافیه شود،رفع  تشهم مشکال

 شد. «فخرو»رسماً « دروص»
 

رفت و در ضمن خاطرات شیرین و از  هر روز ساعت ها برای دریافت کار پایین و باال می ،گفتیم فخرو یا صدرو
 .خوردمی  اوف می کشید و افسوسو با یاد آوری هر خاطره،  کرد دست رفتٔه کابل جان را نیز با خود نشخوار می

 

و کم نفس ساخته بود، بطرف فابریکه ای روان بود  را ذله بی رمقشهم خودش و هم موتر  ،یکروز که گرمی هوا
لین نشان دهد و پس به مسؤورفت تا سر و صورتش را  می رایش داده بودند،بوعدٔه کار را  یتیلفونصحبت که در 

با تقرر  عجله و نا آرامی موتر می راند چهبسیار با کار آغاز نماید. ه ،  سر از فردا بچند ورق و فورمهاز امضای 
این کار،  شروعکرد که با  باخود سنجش میکرد.  در این کار تقریباً نصف جنجال های زندگی را حل شده فکر می

یک چکر بیشتر یا کمتر، اوالدها را در خارج رها کرده و  رود و پس از یکسال، انداز کرده میمعاش اش را پس 
احوال و دیگران وغالم قولته  دیم عبدل سوخته، عین هللا ک پرساند. از هم مسلکان و یاران ق خودرا به کابل جان می

 شناسند یا نه؟ خارجی ها میمثل فخرو را با این شکل و قیافٔه  برند آیا گیرد که در چه حال و روز بسر می می
 

 عیب شرعی گونهدارای صد  بعضی ها در حالیکهشنیده بود که از رفیقها  کهآمد  یادش یک روز حین چرت زدن
، شاید از مسلک مقدس آنها کاندید کند از منطقٔه خودرا  تواند خود میبناًء او هم اند پارلمان شده عضو  اند اما بازهم

در ردیف  بایدشان کم است و او هم نماینده های تواند ادعا کند که تعداد  در پارلمان یکی دو نماینده باشد و او می
 سناتور فخرالدین خان. اما یک مسألهشود  نامش میبه این ترتیب اگر خواست خداوند بود آنها خودرا جابجا نماید. 

تا  ریش دراز و نورانی داشته باشد که باید و آن این بود تشخیص نمود مهم و مشکل مانع را در این راه در برابرش 
کم جز چند تار ریش  که او متأسفانه کوسه بود  جلوه کند اماو پرشکوه مانند اشخاص با وقار و حج رفته ها، بزرگ 

ال که تا حاین مشکل پیش پا افتاده  .روییده بودندیگر چیزی در رویش تیت و پراگنده، مانند ک رد گندنه آنهم قوت 
لقش را جلوه کرده و بسیار مهم  اینکبرایش ارزان و اقتصادی بود،   در این افکار مصروف بود که ساخت، تنگخ 

باالی سرش در آیینٔه عقب نمای موتر آویزان بود و ریش دراز و موی کشالی افتاد که پالستیکی ک به آدمش انچشم
ها با آن ریش و موی دراز حسرت  خورد. از دیدن آن آدمک شور میبه چپ و راست بی تابانه ت موتر هر حرکبا 

رت زدن  که خورد، همانطور در با شدت تمام موتر از نفس افتاده اش   ناگهان بود  ی آدمکو تماشامصروف چ 
تیره و تار گردید و چشمانش  دم نمود، صدای هیبتناکی را شنید، دنیا در برابربغل یک موتر آخرین مودل تصا

 از هوش رفت.دیگر خودش 
 

افکار نا خوش آیند و تلخ  تصادم ناگهان دید روی تخت بیمارستان خوابیده،  به هوش آمد،صدرو وقتی فردای آن 
و معلول  ،نداشتن بیمهناحیٔه کمر،  درد، دست ها و پاها نسمان و پلستربا دیدن پا ،به مغزش هجوم آورد دیروز

دید که باالی سرش را  پری شاه. چشمانش را گشود درا نقش بر آب دیهایش  پالنشدنش برای مدت نامعلومی، تمام 
 ه گشود اینبار دید کآنرا باز لحظه ای بعد بست و  فوراً چشمانش رانگرد.  ایستاده و به شکل عجیبی بسویش می

هر چهار طرفش شاه پری ایستاده است نه یکی، نه دوتا بلکه چندین شاه  .است  دورا دور تخت اش پراز شاه پری
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ییر کده فخرو حاال وقت تغ» کرد: دیگرش صدا می« کده نمیتانی تو دیگه باالی مه ظلم»گفت:  ش مییکیپری. 
« دیدی نتیجٔه ظلم و نا روایی هایته...» و از طرف دیگر صدا می آمد که:...« حالی قانون از مه حمایت میکنه

 .نزدیک بود قلبش سکته کندصدا ها بسیار آزارش می داد  ینداست یا خواب می ب یبیهوشدر حالت  کردفکرصدرو 
بایست همه جا شاه پریست و او و با خود گفت آمده را ردی نیست چشمانش را بست  ارٔه دیگر سراغ ندید مجبورچ

 باالی چشمشرا نگوید که  اوعمر تا آخر حقوق شاه پری را مراعات نماید و  ،منبعد به شاه پری احترام قایل شود
م کرده  زیر لبدانست و  ی خوداین همه بدبختی ها خودش را مسئوولزیرا  ابروست م غ  گفت بیشک می باخود غ 

 .«خود کرده ره نی درد است و نی درمان»که: 
 پایان

 
 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

