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موریتش در ادارات مختلف دولتی از رتبٔه ششم پیش نرفت، باالخره پس أخان که در طول دورٔه م سمندر شاه میرزا
پرگویی برایش وفادار ماند،  باصره وو شامه، تنها دو حس  ذائقهداد سامعه، باصره، المسه،  ینکه از پنج حس خداا از

خوی نبود اما پس از  مشرب و خوش به سن تقاعد برابر شد و خانه نشین گردید. گرچه از اول هم چندان آدم خوش
تقاعد و باز نشستگی چنان باالی همه عاصی و کفری شده بود که مانند مرغ کـُرک از سر روز تا شام باالی هرکس 

مخصوصاً که حق و ناحق در  ،شد بینی باال همرایش گپ زده نمی گرفت و از یو فی م درک میقُط و هر چیز قُط 
و فلج شده بود، کام و زبانش هم از کار افتاده  نکه در پس پیری حجرات داخلییا کرد و از کارهای خانه مداخله می

 .داد بیجا قرار میپز خانمش را مورد انتقاد و بهانه گیری  پخت وهرنوع 

نندٔه ک ءاز دست میرزا بجان رسیده بود بلکه عبدل و خوشدل پسرانش نیز هر روز برای امضادر خانه نه تنها خانمش 
کاغذ تقاعد پدر شان مرگ آرزو میکردند که این کاسٔه تلخک را خانه نشین و فُل ټایم تلک گردن شان ساخت. خوشدل 

هم آرام نبودند، پیهم َدو و دشنام  و عبدل هردو مکتب َرو بودند اما از روزیکه پدرشان خانه نشین شده بود، یکروز
 شدند. می شنیدند وحق و ناحق بکارهای اضافی و شاقه گماشته می

روز در آخر سال تعلیمی مکاتب، بهانٔه مناسبی برای میرزا دست داده بود تا بتواند کوفت دلش را باالی یکی  یک
نتایج خرابش در امتحانات زیر قین و فانه خالی کند. و آن بخت برگشته عبدل مسکین بود که میرزا او را به خاطر 

مغزی را از پدر  کرد. عبدل که کور مغز و نان خور اضافی خطاب می گرفته و بال وقفه او را ناالیق، نادان، کور
را مصروف نگهداشته و در صدد بهانه  به ارث برده بود، در کنج خانه زانو در بغل به شمارش خط های گلیم خود

 ی اش فرار نماید. طقُ  طگ پدر قُ گشت که چگونه از چن می
دان بکند، بدون وقفه طول و غضب کم مانده بود زمین را دن میرزا سمندر شاه با دهن کف کرده که از شدت خشم و

   کرد و منتظر بود خوشدل بیاید و پارچٔه امتحانش را بیاورد. اق را گز و پل  میطعرض ا
یجش وارد خانه گردید، میرزا به امید اینکه مؤفقیت خوشدل، دردش طولی نکشید که در باز شد و خوشدل با پارچٔه نتا 

شعله  ربیشتل شد. اما دفعتاً آتش غضب میرزا را تسکین خواهد داد فوراً پارچه را از دستش گرفته، بخواندن آن مشغو
   .ور گردید

س شان سهل انگاری و دو پسرش را که در خواندن درو هر زیرا خوشدل هم در چند مضمون ناکام مانده بود. اینبار
 هرچه به دهنش آمد گفت. غفلت نموده بودند، زیر لت و کوب و  َدو و دشنام گرفت و

 
آنوقت بلند ترین  درنمره گرفته ) 3کریم  میرزا وقتی به خواندن پارچٔه خوشدل شروع کرد، دید که در مضمون قران

 و خشمش چنان به جوش آمد که نزدیک بود خوشدل را آتش بزند با عصبانیت صدا کرد:    بود( دیگ قهر 11نمره 

ریفه ن شآگرفتی، تو دوزخی قر شما شکر مسلمان هستیم باید ده ای مضمون بلند ترین نمره ره می او بیدین! ما و -
 !سیاه کدییاد نداری؟ رویمه 

دادن ، کله شور میشیشتن کدم، مرغای هوا ده کلکین صنف ما می الوت میکریم ت نآمه که ده مکتب بودم، وقتیکه قر
 زدند، از بسکه خوب تالوت میکدم مره ده مکتب همگی قاری سمندر شاه صدا میکدن. و همرایم یکجا ُغمبر می

 یاد نمره، از برای خدا ده مضمون جغرافیه ایقدر نمری کم. او بی سویه تو نام پایتخت چند تا مملکته ۴جغرافیه 
 فامیدم.  مملکته می ۴11نداری؟ افسوس چه وختایی بود مه که ده مکتب بودم نام های پایتخت 

 مملکت وجود نداره! ۴11: پدر ده دنیا درین وقت خوشدل صدا کرد
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مملکت بود، حالی خیر  ۴11میرزا با عصبانیت فریاد زد: گنگه شو، زبان بازی هم میکنی؟ ده وختای ما زیاد تر از 
حر و گرفتم، جغرافیه علمیست که از بر و ب نمره هیچوقت کم نمی 11چیز پریده مه ده جغرافیه از  از هروبرکت 

 نمی بود هیچکس بحث میکنه و میگه که کدام مملکت ده کجای دنیاس، اگه جغرافیه نمیسنگ و کلوخ ُکل شارای دنیا 
 فامید که ده کجا تشریف داره.

 ریخ خانوادهأریخ تو به تأریخ ایقه نمرٔه کم گرفتی. او بی تأاس که ده ت بینم، جای خجالت چه می ریخ، اوه ...أت
مملکت خیانت کرده ای، از مه چرا پرسان نکدی که کمک ات میکدم، مه ده وخت متعلمی ام حتی نام والدٔه محترمٔه و
رگین نام پوشید، گ می فامیدم و تتبع کده بودم که گرگین ره بخاطریکه پوست گرگه نصرالدینه یاد داشتم، مه می مال

 مانده بودند، مه خبر داشتم که پای تیمور لنگ از چند جای شکسته بود و شکسته بندش کی بود.

ریخ تیر شده نام أبودم که معلم ما مره سمندرشاه ت ریخأده وخت متعلمی خود همیطور عاشق تریخ مادر علوم اس، أت
 مانده بود.

تو واری پسر  ،نمره گرفتی؟ ازی پدر ادیب 3که زبان مادری ات اس بینم، ده مضمون دری  ای وای خدایا چه می
عرمه گفتم، دیوان ش شاعر بودم، مه پیش از عاروسی با بوبویت شعر می الیق، میفامی مه هم نویسنده و همبی ادب و نا

ویت اق بوبمعلم مکتب ما برای چاپ ده کابل روان کد خو افسوس که ده بین راه گم شد. اینه یک شعرم که در فر سر
 بی ادب: ی لی یادم اس گوش کنین او بچه هاسروده بودم، تا حا

 
 سرـعرض مه گوشت چرا ک شنیدن   ِ   بر   س      دانه انگشتر ک چپت یکای که ده کل

 کنم از کلکین باال خانه مه تره تماشا می        ه ــانـر روز حمام زنــروی ه و که میـت
 ویــــنی شـر کــــ  ره آخـــه مــنــدا کــخ       وی  ـرشـکنم یک چارک گل س فدایت می

 رت هستمــــــاطــه قــو م م ــاالنــو پــترت هستم          ــظـه منتـلـویــر روز ده طــه
 شهـــیـد درازت مـــدای قـــف "درـنـمـس"

 ری خونم ده گردنت میشهـیـاگه مره نگ

 
 (1، یک بار که مردره  روان کدم مره گرفت)مه ای شعره بر بوبویت خاندم

شنیدن این شعر پدر شان نزدیک بود از خنده  را پنهان کرده بودند، از بدل و خوشدل در کنج اطاق مانند موش خودع
کردند که پدر شان دگر بس کند اما میرزا ماندنی نبود  دیدند و خدا خدا می پرخ بزنند و با شیطنت طرف یکدیگر می

 خواست پارچٔه خوشدل را تا آخر بخواند. و می

ک ی دوی تان بعد ازین در روی حویلیدل را دید که در سپورت بسیار ضعیف است، امر کرد که: هرچون نمرٔه خوش
بار سینه کشی کنین، فوتبال و والیبال سرتان بند که باز در سر دسترخوان ده دو کاسه صد دفعه بیتک بزنین، دو صد 

 شوروا سیر نمیشین.

در حالیکه تهذیب از اخالق او  نمره گرفته، ۵اعصاب خرابی میرزا زمانی به اوجش رسید که دید خوشدل در تهذیب 
 و ناسزا گویی را از سر گرفت و فریاد زد: کرد اینبار دشنام  نمایندگی می

 

حتماً بسیار بی تربیه استی که ای رقم نمره بریت دادن، تهذیب و اخالقه از مه او بچی سگ، او بی تهذیب،  -
ه خاطریکه ده مکتب اگه بچگرفتین، مره از بس شاگرد شریف بودم، محترم سمندر شاه صاحب صدا میکدن، ب یاد می

کدم حتی یکروز آنقدر مره  به سر معلم صاحب شکایت  نمیه مثل خر خرکار هم لت میکدن، مه های بی تربیه مر
 .کنم تا بعد ازی صحیح درس بخانین لت کدن که کله ام مثل پوقانه پندیده بود. و حاال شما ناالیقاره مه همو قدر لت می

 اش را از کنج خانه برداشت و بر سر خوشدل بی تهذیب زد میرزا اینرا گفت و کفش کهنه

پدرش در حالیکه به لت و کوب خوشدل مصروف بود، عبدل صدا زد: پدر تاریخه بخانین. میرزا با قهر و غضب 
 گفت:

 

 ریخ ناکام مانده.أتاریخه خاندم ای بیسواد ده ت  -

ه ببین ریخ پارچه رأت ر شده بود، گفت پدر یکبارخدار پدرش دیگر برایش تحمل نا پذی خوشدل که درد کفش کهنٔه می
 کنین! که از کدام سال و از کی اس، شما مره ناحق لت و کوب می

 

انداخت، دید که نام خودش نوشته  های قطورش در قسمت باالیی پارچه نظر میرزا یکبار یکه خورد و از زیر عینک
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وره های شاگردی خودش است و خوشدل آنرا از ست که او در مکتب بوده و مربوط  دا هایی است و پارچه از سال
 بین اسنادش که در زیرخانه در بین بکس کهنه اش پنهان بود، پیدا کرده تا پدرش را که روز همه را با بهانه گیری

 های بیجایش چون شب تار ساخته بود، یک سبق بدهد و خاموش بسازد.  
 

ثل یخ در برابر آفتاب، آب شد و مثل الی شارید. چند دیدن نام خودش و فاش شدن اسرارش نزد پسرانش م میرزا از
را دوباره بجایش گذاشته، آهسته در رخت خوابی که در کنج خانه قرار داشت تکیه  لحظه ُچرت زد و بعد کفش خود

 زد. دانه های عرق از پیشانی اش جاری شد و بفکر عمیق فرو رفت.

نمش بهانه گیری و ناسزا گویی نتوانست زیرا دیگر آبرو بعد ازین واقعه میرزا دیگر باالی خوشدل و عبدل و خا
برایش نمانده و مشتش نزد آنها باز شده بود وهم ناالیقی عبدل و خوشدل را با یاد آوری این بیت شاعر امر طبیعی 

 دانست و متیقن شد گناه بچه ها نیست:
 

 تو بیگانه خوانش، مخوانش پسر   پسر کو ندارد نشان از پدر
 
 پایان
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مردره =  طلبگاری در دری    -1

 
 (سال قبل ۴۵سوژه این طنز: اقتباس از برنامه های اجتماعی تقریباً ** 
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