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 ششمقسمت 

 مقابل غمها يک لبخند در

سوى  هرفتن ب را ىظات که سرنوشت مانرا بحل ؛رسید دانشگاه فرا امتحان کانکور 

اما چون در  .ادبیات را تعقیب کنم ۀمن سخت عالقمند بودم که رشت ،آینده رقم میزد

اجتماعیات را  ۀمن چانس داخل شدن در رش ،من ساینس بود ۀرشته بندى رشت

ن روز دستهاى ما از خنک قلم را آ ،ساینس اخذ شد ۀتلوکافامتحان ما در  ...نداشتم

آنقدر خوش آیند بود که مرا به هیجان آورده بود  نوتنهوپى اما فضا ؛نمیتوانست بگیرد

 .میخوانم ،رشته که موفق شوم با خودم تصمیم گرفتم درهر

 .روزیکه باید نتایج ما اعالن میشد فرا رسید روز هاى انتظار به سختى سپرى شد و 

ده ژورنالیزم و حقوق آویخته ش یځنهوپدلها در قفس سینه ها مى تپید نتایج در دیوار 

کسى  ۀنه گری ، چشمم تنها لست ها را مد نظر داشت حاالت را نه ،سیمه بودمآسر ،بود

زمین  یځنهوپدریکى از لست ها نام من در  ،و نه شادمانى کسى در نظرم میامد

خوابهایم به  ،خوش بودم ،اینکه موفق شده بودم خوب از ،شناسى نوشته شده بود

آنکه رنجهاى  حقیقت پیوست در دانشگاه کابل موفق شدم و در جمع محصلین پیوستم با

اما این نخستین لبخندم بود  که به تنهایى  ؛ود وجودم اثر گذاشته بودپزندگى در تار و 

روز  .تنها خودم آنرا نظاره کردم  و بس  ،کسى دیگرى ندید  ،درمقابل غمهایم زدم

 .ناتمام بود ما هنوز ۀدکیر دانشیرا تعمز ؛انجنیرى ۀدکم رسید آمدیم در دانشثبت نا

آرام در ساعات درسى  ـ تا آرام ،ها با همدیگر هنوز نا آشنا بودیمهمه بچه ها و دختر 

در بر گرفت دوستان  ماه ها را ،استادان ما معرفى شده و آشنا شدیم با همدیگر و

درسى  ۀاما رشت ؛رولوژى بودتدرسى شان م ۀرشتوحیده بودند که  فتانه وصمیمى من 

، ذکیه ، پروین ،نجیبه  ،در صنف هم دوستان خوبى داشتم بلقیس .من جغرافیه بود
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ودیم که هر روز با هم دوستان بمه و شمارى دیگر ه فوزیه ، شکیال ، شمیال   ،فرح

 .میزدیم پس از درس با هم یکجا در صحن دانشگاه چکر

 طرحى براى يک خاطره 

صرى و مدرن عاز روز ها که تازه در تعمیر دانشکده خودمان که خیلى  در یکى 

 و کى نو و عصرى آراستهونفها با میز و چص ؛ودیمبچ کرده وساخته شده بود ک

فتاب آ عانع عبورشعامود که در موقع گرمى بدرکلکین هاى صنوف پرده آویخته شده 

 د که خیلى شوخ و درعین حال یکى از همصنفان ما بنام داوو ؛به درون صنف میشد

جغرافیاى بشرى  مونضتا در موقع درس م یک طرحى را ایجاد کرد ،بود هم مسخره

بلند بخود جلب کرده  یمده توجه  همصنفان را با صداآخودش پیش تخته  .اجرا نمایند

 ؛بشرى هر کى گپ زد جریمه میشود ىامروز در ساعت جغرافیا ،گوش کنید: گفت 

سویش نگاه  هب همه حیرت زده ،اشت در یک هوتل نان دهدچرا  ما ۀمجبوراست هم

امروز در  ،داوود اضافه نمود ،تا سر صنف حکمفرما شد خاموشى در سر ،کردند

 ،میباشیم غرافیاى بشرى یک گیم را به راه مى اندازیم همه ما خاموشجساعت 

لند میکنیم بتهاى مانرا حتى اگر حاضرى گرفت تنها دس ؛اگراستاد هر چى سوال کرد

اسد برخاسته پرده  ها را کش  .اگر کسى گپ زد یا خنده کرد جریمه اش میکنیم .بس

طرف  ا  مستقیم ،کرده رسید دود ۀلو ک د با سراستا ،راغها را روشن کردندچکرد 

دیگر کدستهایش را طبق معمول با ی ،روى میز گذاشت همیزخود رفته کتابهایش را ب

شیشه  ،ش را با نوک دستمال گردنش پاک کرده به چشمهایش گذاشتمالیده عینک های

میان کتابهایش  نقشه را از ،با نگاه عمیق بسوى همه نظر انداخت ،کهایش برق زدعین

. دسرچپه آویزان کر نقشه را ،انداز میکردور شخص بیرون را ۀگرفته در حالیکه سای

حبیب که نماینده صنف ما بود از جایش  ؛ى همه پیچیده بودگلو ض خنده درغب

جاى درس به عقب  استاد کتابش را گرفته از .نقشه را سر راسته آویختبرخاسته 

از جایش بلند  ؛یده بودئفتاح را صدا زد فتاح در حالیکه رنگش به سفیدى گرا ،رفت
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درست به فتاح پیشروى صنف رفت  ،ستاد اشاره کرد تا به پیشروى صنف بیایدا .شد

دلش  ؛طرف همصنفان ما هیچ نگاه نمیکرد .ایستاده شد ،که استاد ایستاده بود ۀیزاو

صورتش سرخ  ؛سوال کرد سرش را پایین انداختاستاد از نزدش  ،دگ میکرد ـ  دگ

معلم چند بار سوال را تکرار کرد و باالى فتاح تاکید کرد تا اگر میداند کمى  ؛شده بود

اما فتاح همچنان چشمش را به  .دیگرش را خودش تشریح میکند ؛هم معلومات دهد

بغض خنده همچنان درگلوى همه گره  ،زمین دوخته بود و اطراف را نگاه نمیکرد

و به تعقیب وى چندین تن  ایستاده شوداستاد فتاح را دستور داد تا به جایش  ؛کرده بود

انگار شکست  ،نگفتنددیگر را پى هم خواست اما هیچکدام در پاسخ استاد چیزى 

سوى هر یک با تعجب نگاه میکرد کتابش را برداشته به  هدر حالیکه ب داستا ،نخوردند

آنرا چندین  ،سوال کند شاگردان تشریح درس جدید پرداخت و بى آنکه آنرا دوباره از

 ،شده صبانىآخر ع ۀسیمایش برمیامد که تا انداز ازو در حالیکه  مراتبه تکرار کرد

همه در پاسخ استاد  ؛گرفت دناسماى محصلین را به خوان ،حاضرى را ورق زده

را  فرناستاد اسم آخرین  ،انگشت شانرا بلند میکردند بى آنکه صداى شانرا بلند نمایند

با بیرون شدن  ،صنف برآمد حاضرى را بسته و با خشم کتابهایش را گرفته از ،خواند

ى صنف را پر فضا و صداى آن  کفیدیک دم مثل پوقانه   استاد از صنف بغض ها

 .کرد

ما به اداره احضارشد و پس از دقایق  ۀنمایندنشده بود که  آغاز ساعت دیگر هنوز 

حبیب که پسر جدى، خیلى با  ند؛اطرافش جمع شد محصلین همه در ،چند، برگشت

زیرا  !باید اینکار تکرار نشود داد که دیگر بود هوشدارو نمایندۀ صنف تربیت و الیق 

سایه ناژو ها بوى  ؛فضاى دانشگاه سبز و معطر بود .ل میروداو مستقیما زیر سوا

در  ؛دم را بسوى خودش میکشاندآسبزه هاى آفتاب خورده خوش گلهاى مرسل و بوى 

حبیب حاضرى را گرفته پیش و ما  ؛یکى از روز ها که ساعت درسى به پایان رسید

 ؛را در پیش گرفتیمکانتین  ه همه از عقب وى برآمدیم همه گروپ وار به دنبال هم را
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اسد یکى دیگر از همصنفان ما که خیلى خوش طبعیت و شوخ مزاج بود سد راه همه 

روى  هبزرگى ب ۀدایر ۀهمه بگون ،شده همه را دعوت کرد تا به روى چمن بنشینند

عفر همصنفى ما که بچه خیلى الیق مبتکر و در عین حال شوخ جچمن نشستیم و 

همه یکجایى با یکصدا خواندیم  ه اش نواختن گرفتطبعیت بود در حالیکه باالى دوسی

 ،دقیقه ۸۲حدود (غه شنه ولوته ونه وکره ژال وینه  چى مازدیگر شى مرشاه لیال )که 

یک تن هم براى حتى  ؛همه باهم سرود خواندیم کسى به کار کس غرض نداشت

که  از روز هاى خوش دوره محصلى خاطرات خوشى به جا ماند ،تماشاى ما نیستاد

زیرا  ،زندگى و دوران کار و ماموریت هیچگاهى با آن خاطرات بر نخوردیم دیگر در

 موتر و نان ۀپول کرای براى اینکه  ؛همگام آغاز یافت کار محصلى و ۀمن دور براى

ناگزیر بودم براى رفع مایحتیاج خودم کار کرده مدد  .مرا کسى تمویل نمیکرد چاشت 

ود که مرا جسارت داد تا در تمامى نشریه ها همان ضرورتها ب .دست آورم همعاشى ب

آغاز نماییم که اینک ماشاء هلل همه شخصیت هاى فرهنگى کشورمرا مى همکارى را 

   .سالیان گذشته بدینسو آشنایى دارند ثارم ازآشناسند و مردم با 

 حدس درست  

در  ،زیستبزرگم با زن و فرزندش مى  در یکى برادر ،سه اتاق داشت حویلى ما

ش را گذاشته مى بآن تخت خوا دیگرش مهمان خانه بود که برادر دیگرم هم در گوشه

   .دیگرش ما همه خواهران و برادران زندگى و استراحت میکردیم  اتاقخوابید و در

ن  ى کرده کلکین و دروازه درآکار را پاک تحویلخانه پدرم  ،درکوقتى مادرم وفات 

پدرم آن خانه را  ؛میزدم درست برآمد حویلخانه تکارى  که ازعاقبت پاک یحدس .نشاند

وقتى خانمش را آورد براى اینکه  ،شترنگ و روغن کرد چهارپایى در کنارش گذا

رهمان خانه دلخواه روز ها باما و شبها با مایندرم دلحظاتش را به راحتى سپرى کند 

ن آورد و ما را آرام بستره اش را در اتاق  نشیم ـ  آرام. خودش به راحتى مى خوابید 

را موظف  مایندرم ،پدرم عد از چند روزب. از جانب شب به مشکل مواجه ساخت 
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ما . دست خودش گرفت هآرام وى تمامى سیطره زندگى را ب ـ  آرام .تا غذا بپزد ساخت

کوچکم که مکتب صبح مکتب میرفتیم تا میامدیم همچنان گرسنه میبودیم و برادرک 

چاشت هم نان نیم شکم  ،گشت در حالیکه صبح نان نمیخوردمیرفت در موقع باز

انشگاه شدم از گرسنگى هر کدام ما قریب بود بمیریم من در آن سالها عازم د ؛میخورد

را نداشتم تا مدت زیادى به همان مدد معاشى که دانشگاه  ه دانشگا  ۀاما پول کرای

در یکى از اما بعدها دیدم که شکم هم نان میخواهد خود را  ،اکتفا میکردم برایمان میداد

 زعد ابصبح ها دانشگاه میرفتم و  ،روز نامه ها بحیث ژورنالیست راجستر کردم

رفتم تا آنکه صاحب مدد معاشى گردیدم که میتوانستم مشکل خود رخصتى در وظیفه می

نام شمارى از همکارانم را که من کار میکردم یاجایش است در هفته نامه  ،را حل کنم

 ۀمن در هفته نام .را داشتم بگیرم تا دوستان بدانند که من افتخار همکارى با کى ها

مسوول آن جناب آقاى عنایت  مدیر ؛پامیر ارگان نشراتى شاروالى کابل کار میکردم

مهاجر  که هم اکنون در کشور هاى خارجى کشور بود ۀپژوهان گردانى شاعر ورزید

این شعر معروف . نشریه بود  معاون ،اند لدبرازق فانى که همه نام ونشانش را  ،است

   :وى است زا

 ميفروشندهمه سنگ  دزوسجا دکان رنگ است همه رنگ ميفروشند      دل من به شيشه  همه

 . تسا هرازق فانى سه سال میشود به رضاى حق پیوست

او که فعال در المان است شاعر شناخته شده   و م زیزانجیال پگاهى همکار و دوست ع

همه دوستانم براى  . یگانه دوستم بود که شاید تا اخیر عمر همدیگر را فراموش نکنیم 

براى اينکه غمهاى زندگى لوف لوفم   حفظ سرو مال شان به کشور ها ديگر رفتند اما من ماندم

  .کنند
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