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   2022جوالی 08جمعه          جاوید فرهاد                                                     

 ارسالی: سلیم سالم        

ز مردی که " ی غم ا قصه  " بودانگی   
 

های کالن و کشیده داشت، با باالپوش سیاه زمستانی    پیرمرد که ریِش انبوه، ابرواِن درشت و چشم 

 .کرد  گذار می  و  اش در تابستان و زمستان گشت 

 .خندید  زد و سپس می   کرد و آرام آرام حرف می   همیشه زیِر لب با خودش نجوا می

 .کرد   ریزه ریزه می کاهی درونش را  رفت و گویی اندوه جان  بعد ابروانش درهم می 

های    آمد و دستانش الی جیب   میوند" می ی  ا  سوی جاده  دکاِن عاشقان و عارفان" به   روز از " سه   هر

 .بود   باالپوشش می

خواستند که برای   جمعی ازش می  شدند، دسته   رو می  به  ها با او رو ها و جوان  که نوجوان  هنگامی 

ای از کابلیان    اِب دهن و دماغِ شمار گستردههایی که روزگاری ب   شان آواز بخواند؛ از همان آهنگ 

 .بود 

گی   شله  خندید؛ اما سرانجام   سوی آنان می داد؛ زیِر لب به   خواسِت آنان نمی  آسانی تن به  پیرمرد به 

ایستاد و با صدای   ی دکانی می ا ی دیوار یا لِب دکه ا بُرد و در گوشه   ی او را سر میا آنان حوصله 

 :خواند  گینش می سوخته و غم

 "...ی من... ا شیِد من! کجایی، سرد است خانه خور"

 ...رفت  باقی کلمات تصنیف یادش می

ی  ا  یافتند، پشت زرورِق قوطی سگرت، چند مصرع از شعر فراموش شده   جوانان وقتی کاغذی نمی 

 :کرد  نوشتند و او دوباره آهنگ دیگری را ناتمام زمزمه می  آهنگش را می 

 ُگل بریز  گلشن بیا، آِب ُرخِ  باز به "

 "شانه به کاُکل بزن، آِب ُرخ ُگل بریز  
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کرد. جوانان بار دیگر روی زرورِق قوطی سگرت بیت دیگری    شد و سکوت می   سپس خاموش می 

 :کرد  و او دوباره زمزمه می نوشتند  از آن غزل را برایش می 

 ست و بس سوخته را سوختن، آِب حیات"

 "....آتِش پروانه را، بر سِر بلبل بریز

 ....شد   اش خاموش می دای سوخته باز ص

 :گفت  کرد و با اشتیاق می  بل می   اش بل  های عرق روی پیشانی  بعد دانه 

 "!دانه سگرت بتی   یک "

زدند و او با ولع خاصی دودش را به حلقومش    برش سیگاری برایش آتش می   و  گان دورکنند   حلقه

 .پیمود  سمت جاده می  بُرد. سپس راهش را به   فرو می 

ی  ا   چاره "ساربان" را که در زمانه گفتند: بی  ی کابل می ا   مردم دوستش داشتند، بزرگان شهر کهنه 

اند تا به آسیِب دماغی و    ر از رقبایش، چیزی خورانده مانند نداشته، چند نف  خود در آوازخوانی هم 

 روانی دچار شود.)وهلل اعلم بالصواب( 

اند    به او مغز خر داده  ا  گفت: حتم  کشید و با حسرت می   ای بود، آه می   مادرم که زِن مهربان و ساده

 "...یا چرِس خام 

 .ش خبری نشد ی سیاها باالپوش کهنه   ها از این موضوع گذشت و دیگر از ساربان باسال

 ...است  باری جان دادهدر وضعیِت رقت  ،"روز ناگهان آگاهی یافتم که او در "پشاور  یک 

کاهی مهمان  کرد، با حسرت جان  های سوخته حکومت می   دهه صدایش بر جان   آری! ساربانی که چند 

 .خاک شد و سپس پر به افالک کشید 

کنم که روح پیرمرد با باالپوش    اس میگذرم، احس  دکان عاشقان و عارفان می   هرازگاهی که از سه 

کوچه  در  سیاهش  غم  کالِن  و  است  سرگردان  نامردمیی گها  و  نامرد  سرنوشِت  از  یاِر    نانه  های 

 :دهد  اش َشکوه سر می  سفرکرده

 روی حال که دیوانه شدم می "

 "روی  سر و سامانه شدم می   بی

 !نامش انوشه باد    

 


