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 جوانی کجایی که یادت بخیر
 از رجب خان و عجب خان یادیبا 

 قسمت اول
 
 :آفتاب نیاز سر زم

 :گفت یم یریپ
 یجوان بمان یخواهیم راگ

 !و دوستت دارد یبگو که دوستش دار یدلت را فقط به کس یها درد
 ؟یا تو جوان نمانده مرد چرا ریو گفتم: پس پ دمیخند

 :زد و گفت یلبخند تلخ ریپ
 داشتم دوستش
 نداشت... دوستم

 

سال ها قبل، زمانیکه در شهر کوچک گریپواین در تکزاس زندگی می کردم با یک تعداد از افغان های مهاجر و 

دوست علیۀ نظام منحط حاکم در وطن محبوب ما مبارزه میکردیم و برای اینکه گذشته های وضع وطن ما وطن 

از خاطره ها به فراموشی سپرده نشود هر کدام نظر به توان خود در بر آورده شدن این مأمول دست بهم داده و 

 .هان افغانستان آزاد می رسانیدیمصدای خودرا چی از طریق نوشته و یا انتشار صدا از طریق رادیو به هواخوا

در یکی از نشرات رادیو مضمون ذیل را به سمع شنوندگان ما رسانیده بودم که بر حسب تصادف دو روز قبل 

در بین اوراق پراگنده ام به دستم آمد و کمی َسر و بَر آنرا  دست زدم و بنابر گفتۀ تَرکاری فروشان "اَو در رویش 

 :م" که اینک "بَرگ سبز" گفته خدمت خوانندگان تقدیم می دارمزده و قدری تازه اش ساخت

چندین دهه قبل افغانستان ما، مخصوصاً شهر كابل براي مردمان آن خطه با آنكه مملكت فقیر بودیم وضع گوارا 

داشت. شهر كابل درحدود پنج صد هزار نفر نفوس داشت و زیاد تر مردم در منطقۀ شهر قدیم آن در بین کوچه 

تنگ و تاریک و سر پناه های خامه شهر کهنه زندگی می کردند و ناحیه هاي، باغبان کوچه، ده افغانان، های 

اندرابي، باغ علیمردان و بعضی نواحی دیگر نسبت به شهر كهنۀ كابل ساختمانهای مناسبتر و بهتر داشتند. 

با خانه هاي خشت پخته و آهنوش بچشم تهدابگذاري شهرنو نیز گذاشته شده بود و تا نزدیك كلوله پشته كارته ها 

 .میخورد

ً تعمیرات یك منزله كارته  ازطرف دیگر كارتۀ چهار نیز تحت پروژه هاي ساختماني قرارداشت و مخصوصا

چهار از دهمزنگ به باال حكایت از معماري جدید میكرد. مهمتر از همه هر چه كه داشتیم بزرگترین نعمت آن 

و زندگي برادر وار اقوام مختلف و مذاهب مختلف در شهر بود. مساجد شهر،  گسترش و حاکمیت صلح و امنیت

تكیه خانه هاي چنداول و كارتۀ سخي، سیناگوگ یهود ها و درمسالهاي هندوان مانع آن نمیگردید كه صلح و 

ر حصه امنیت در شهر بهم خورد. همچنان در سفارت ایطالیا عیسویان به عبادت میرفتند و قبرستان هایشان چه د

 .شهرنو قبر گوره ها و یا عقب باغ بابر شاه باعث ناراحتي مردم نمي گردید
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چون شهر داشت توسعه پیدا كند، لذا ضرورت به وسایل نقلیه داشت. از جمله كسانیكه در آنوقت درایت سرمایه   

مودرن شورلیت با گذاري را داشت یكي آنهم آقاي مهتاب الدین خان بود. یادم میآید كه بار اول سرویس هاي 

رنگ بادي نخودي به كابل رسید. هركس شوق داشت كه با این سرویسها از یك نقطۀ  شهر بدیگر نقطۀ آن سفر 

 .كند

نگران هاي سرویس ماشین كوچك به گردن داشتند وتكت توزیع میكردند و عموماً دریورها  یونیفورم و یا دریشی 

چهار راهي صدارت در اوایل پنجاه پول بود. )براي مقایسه امروزي به تن داشتند. قیمت تكت از باغبانكوچه تا 

افغاني بود(. سرویس ها منظم از ایستگاه ها حركت  27خوانندگان درآنوقت نرخ دالر در برابر افغاني در حدود 

 .میكردند و به وقت معین به محل میرسیدند

م، والي كابل  آنزمان، بود  گاهگاهی بعد از آقاي مهتاب الدین خان، رئیس شرکت سرویس از دوستان نزدیك پدر

ختم كارش رفت و آمد به منزل ما داشت. یادم میآید كه با پدرم با عالقه از سرویس ها و خدماتش به مردم صحبت 

میكرد. بعد از كم مدتي لین هاي خدماتي سرویس ها توسعه یافت و تقریباً به تمام والیات افغانستان مخصوصاً 

فغانستان مسافرین مي توانستند با این سرویسهاي مستریح سفر كنند. با آنكه وضع سركها كه همه والیات شمال ا

 .خامه و از تصور دور خراب بود لیكن سفر كردن با این موتر ها آرامتر بود

شمۀ از وضع كابل را برایتان باز گفتم كردم و بیآئید به سراغ دوستان ما عجب خان و رجب خان برویم كه درین 

 .مقطع زمان اونها بكدام حال هستند

: السالم بیادر عجب خان، شكر كه توره چست و چاالك و سرحال مي بینم. نام خدا اي چپنك اله چیت رجب خان

 .خوب ده جانكت میزیبه... خیرت خو اس سرما دپ و مپ نكو چرا ایطو سمن و بكمن استاده استي گپ بزن

نت خالص شوي. میگن ده گپ مردم در آمدن چندان كار خوبش : مه ماطل شدم كه تو از گپ زدعجب خان 

 .نیست. حالي كه نوبت مه شد، میگم وعلیكم السالم

رجب خان : خدا از نظر بد نگاهت كنه از وقتیكه ده اي شركت سرویس خانه سامان رییس شدي گپ زدنهایت 

 مانا دار مانا دار شده. خو بگو كجا راهي استي؟

حالي طرف مسجد پل خشتي روان هستم كه خدا خاست نماز جمه ره بخوانم. میگن یک عجب خان: مه خو همي 

مولوي زبر آمده و خوب نماز میته و گپهاي خدا جان و پیغمبرشه بمردم به درستی مي فامانه. تو آم خو روز هاي 

 .جمه نماز مسجد میري، بیا كه یكجاي بریم و پیش ازو آم وقت اس یگان گپ و گفتار كنیم

خان : خوده ده كوچه حسن چپ نزن، مادر نقشو به مادر اوالدایم خو وقت گفته كه ده كدام جاي زیارت  رجب

رفتي. بیا بریم سرچته ده دكان اغه الله صفدر یك چاینكي تند و تیزهمراي نان خاصه بخوریم. اگه دلت شد یك 

ته بكو... از سر همي تبنگ ازي بیادر دانه پیاز آم كتي مشت میده میكنیم همرایش میزنیم و تو آم قصه سفریت 

 .چند دانه از امي انار بیدانه تگو آم خو میگیرم طبیعتت چی میگه.؟ مه خو برایما خریدم

عجب خان : آن خوبش است از امو قنداري شام دو دانه بگیر كه خوب او دار میلمایه و یا هللا پیش شو دیگه كه 

 .خوردیمدانم او پر او پر شد. دیرشده كه چاینكي ن

 عجب خان و رجب خان : سالم اغه له له، طبیعتها، انشا هللا جور و تیار
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الال صفدر: قدما مانده نباشه و سرچشم ما، شكر كي شما ره مي بینم. مه دیر موده شده كه شماره ندیدیم چرت  

میزی  باشه دیگه عفو زدم كه دق و خفه نباشین یا كدام چیزي ریخته و پاشیده كه مالوم تان نیست. اگه كدام چیز

 تقصیرات

رجب خان : نه اغه الله جان. تو خو كالن ما هستي كدام گپ و مپ نیست. خو بازام یگان سرگرداني آدم داره. 

چرت ته خراب نكو. ماخو همرایتو سر دوستي داریم ایال كدنیت نیستیم. حالي آمدیم پیش از نماز یك چاینكي پیشت 

 .ه باشهبخوریم ، خدا كنه كه خالص نشد

الال صفدر: نه بیادر نصیبه نصیبخور میخوره، همیطو چاینكي بریت بتم كه باز آم یاد كنیش دو سه ترنگ شده 

 .كه همیطو بلق بلق كده راهیست. دستي بریتان فیضو میاره

 .نعجب خان : پیش شو دستا ایته ده زیر اودان بشو كه دلم مالش مالش میته. بسم هللا گفته شروع بخوردن میکن

رجب خان : راستیش پرسان كني عجب چاینكیست، تو بگي امي گرده گگه كه خوب مزه میكنه. این دمبه گگها 

 .فقط بگویي كه جدا جدا ججق شده. خو قصه كو كه چه كدي

  ...عجب خان : بمان ما بیادر که لغمه از گلونم پایان شوه

م، رفیقایش آمده بودن چاي میخوردن  خنده مه چند وقت پیش از سال نو یك روز رییس صاحبه خوش خوي دید

و قصه میكردن همي رفیقاش میگن هییت مدیره اش است. اوازه است كه دیگه موترا از ملك پایان میخرن و كابل 

میارن. وقتیكه رییس صاحب چلم دلش شد بریم اشاره كد مام یك چلم بریش درست كدم كه میفامي دیگه. سر 

ه تمباكوي خوده از زمینایشان از چرخ لوگر میاره از امونجه همیطو تمباكو آورده باغوان كوچه یك دوكان است ك

بودم مثل خنجك. همو روز دیگه سرخانه ره خوپ پر كدم سر و زیرش ذغال بیده ریزه ریزه كدم، اَو چلمه خو 

ره گفت هر دفه زیر نل تازه میكنم. رییس صاحب خداي یار جانش همیطو كش كد كه جرقسهاي آتشه كشید. م

 .عجب خان خوب چلم درست میكني و خدمت دفتره آم بسیار خوب میکنی بگو چه دلت میشه كه بریت ببخشم

رجب خان : تو خو خدا گردنم بسته نكنه دو سه سالست كه ده شركت سرویس كار میكني و بسیار خوشام هستي. 

 .داده. بگو چی خاستي از پیششمیگن رییس تان خوب وطندوست آدم اس. چی خوب سرویسا آورده شاره رونق 

عجب خان: بمان که پیاز تیز است راه گلون مه نزدیک است که بند کنه. ان بیادرهمو زیارت شاه اولیاه ده مزار 

از سالها بود كه میخواستم یكدفه ده دربارش برم. مام بي ایكه زیاد چرت بزنم گفتم  قربان رییس صاحب مره 

دربار سخي جان روان كو و بس. رفیقاي شام بریش گفتن آن بكو همي كاره. دمي سال نو كته سرویساي نو به 

رییس صاحب مدیر اداري ره خاست گفت به عجب خان یك تكت مزار شریفه سرشته كو و یكماه معاش بریش 

 .بخشش كو. بیار قاغذ ته كه مه امرشه بتم

 .رجب خان : میگم آفرین بریش. خوب كاكه ادم اس

از خوشي خو نمیبرد. ننه اوالد اره گفتم كه دیگه تو و اوالدایت به پناه خدا باشین مه دیگه  عجب خان: مرام دیگه

بخیر دیگه پگاه صبح مزار میرم. حیران ماندن كه دو تا صدي قاغذ پیچ بري خرچشان دادم كه همراي اوالدها 

 .میله سال نو برن

 .ر اوالدایم تنا نمیماندیشانرجب خان: خاطرت خو از طرف شان جم جم بود. میفامیدي كه ماد

عجب خان : آن دیگه رفیقي ما و تو آم یك عمر شده سر و ما سر توس. میفامیدم كه تو احوال گیرایي میكني. 

قصه ره بشنو كه صبح باد نماز آمدم ده پیشروي سرای عبد الرحمان خان. سرویساي بیرون شار از همیجه روان 
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ریك است نه پریك. مردوما ایستاده بار و بونه شان بدستشان سرویس مالومش میشن. دلم از دل خانه افتید كه نه چ

نیس. افتو خوب باالشده بود كه سرویس آمد و امي چشمم كه در روي خلیفه غالم حیدر پنجشیري افتید دلم باغ 

كدم. كلینر  باغ شد. خلیفه غالم حیدر تا شد مره كه دید گفت تو كجا اینجه كجا توكجا روان هستي. قصه ره بریش

خوده صدا كد كه همو سیت پهلویشه بریمه نگاه كنه. كسي دیگه ره نمانه. سرویس  دستي پر شد. بار و بستر 

مردمه سر بامب موتر بسته كدن و سرویس طرفاي خدا گردن مه بسته نكنه نزدیكاي ده یازده بجه بود كه روان 

دیدم كه بروتاره خوب تو داده طرف خلیفه حیدر یك شد. ازسر پل باغ عمومي كه تو خوردیم رستم خان پولیسه 

سالم پرتو كد. خوب كاكه پولیس است نامخدایش. خلیفه غالم حیدر دست خوده طرفش پیش کد خدا گردن مه بسته 

  .نکنه یک ده ای به دستش داد

 .تیزرجب خان : تو آم ایقه دور و دراز قصه میكني كه آدمه زار طرق میسازي. بگو دیگه یكزره تیز 

عجب خان : بشنو بیادر وار خطایي چه داري، هنوز وقت نماز دور اس و ما تو ام چایه شروع نكدیم و انارا آم 

ماطل هستن. اگه هزار آم كه بگویي تا ناماي قریاي لب سر كه نگیرم نمیمانم. تو خو او جایا ره ندیدي اما نامشه 

یزنه بریم گفته مام شله بودم نمیماندمش تا نام شارا ره ودهاته خو بشنو اي كل جایا ره خلیفه حیدركه هرهفته پیره م

نگویه. خو دیگه از كابل كه روان شدیم از بغل باغ زنانه شارارا، سفارت انگریز، بركي از سر كوتل خیرخانه 

تیرشدیم. طرف دست چپ سرك از دور باغ  كاریزمیرمالوم میشه، میگن اعالرزت هفته یكي دو دفه میایه ده اي 

باغ بیسیار شوق باغوانی داره و دستش ده پیوند گالبام خوب میگرده، بادش قالي مراد بیگ، حسینكوت، كارنده، 

سیا او دكو، باغ والي ره تیر شده یك میداني آمد وپس از او سرای خوجه خوب جم و جوش بود. از اونجه تیرشده 

صاحب خوب مالوم میشه و سر كوهایش را شارك استالف مثل تخم مرغ سفید بل میزد درختای زیارت ایشان 

 .برف گرفته و اي افتو سرش بلس میكد

رجب خان: شكر خدا ما خو ده استالف خوب میله ها  كدیم. همي تموز دو سه شوه ده خانه ملك سیدو تیركدیم 

خود نان ملك خو میشناسي او خو باجه ایم میشه، كاكه آدم است و یك چاشته كي حاكم سرور خانام ماره ده باغ 

داد. خوب مردما استن اي استالفي ها. همراي ملك سیدو از مو راه كه تیر میشدیم مره گفت بیا بریم پیش والي 

اسماعیل خان  كه ده باغ خودآمده، ...یك جنجال سر نوبت او مابین دو اودور زاده ها شده مره گفته كه همي مامله 

م بریش خاطرجمي بتم.  همراي ملك خوب رفیق اس پیشش ره به حساب ولسي جوربیارم. همو كاره فیصله كدی

رفتیم یك سالم كدیم ماره یك توت ابراهیم خاني یخ زیرسایه درختهاي پنجه چنار لب حوض داد. همراي ملك 

 .خوب مذاق و خنده میكد از پیش ملك خوش شد كه معامله به داوا ودرنگه نكشیده

خو هنوز ندیدیم. اگه نصیب بود كدام وقت میریم. ده قره باغ  عجب خان : خو خوب شد كه تو استالفه دیدي ما

كي رسیدیم خلیفه موتر ره استاد کرد کلینرش چار دوبر موتره دید. همیكه صدا زد برو بخیر روان شدیم دیگه 

ه بریك موتر ده چاریكار بود. خلیفه مره گفت كه ما ایجه پوسته را تاویل میكنیم یك نیم ترنگ كار داریم. برو د

اي دوكانها چاقوهاي خوبش میسازن. ایطو چاقو باز پیدا نمیشه. مام رفتم دو دانه خوبش كه از پت كماني 

 .موترساخته شده و دسته استخاني داشت خریدم. اینه یكدانیش بریتو سوغاتي مه. برگ سبز تحفه درویش

كدي. ده ای انار امتحانش میکنم عجب رجب خان : تو دیگه ماره خجالت میتي، سر ازو ام خانیت آباد كه یادما 

 . چاقو است
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عجب خان: قصه كوتاه از چاریكار روان شدیم پل متك آمد و پشتش از پل آشاوه تیر شده سیاه گرد غوربند آمد و 

موتره ده چاردي غوربند استاد كد. پیش از او که چاردی غوربند برسیم از یک جنگل سر به فلک تیر شدیم. همی 

اسمعیل خان والی به کمک مردم نهال شانی کرده که حالی خوب کالن شده. مردما می گفتن که  جنگالره والی

همیطو جنگل ده سرخ پارسا و بامیان ام نهال شانی کده که خوب سر حاصل امده. خیر ببینند ادم های خدمتگار 

ود. لب اجاغ همه گرد شدیم. وطن و مردم. به چاردی كل ما تا شدیم و ده یك سماواري رفتیم. هوا كمي خنك شده ب

سماواري شورواي خوبشام داره  ده مو دیگهاي سنگي كه دمي منطقه رواج اس پخته میکنن. اما ماره گفته بودن 

كه اینجه یك چاي و اگه دل كس شوه همراي پنیر آشاوه كه خوب مزه میته بخورن که زیاد ماطل نمیشیم. قصه 

تل شبر رسیدیم. خوب شد كه ننه اوالد ها بریم خجور و كلچه مانده بود كوتاه كه نا وقت روز بود كه ده زیر كو

از امو به خلیفه حیدرام یگان دانه میدادم و خود مام میخوردم. مسافر هاي دیگه خو وقت به خوردن گوشت یخني 

بود که بریت  از موتر كه تا شدیم ایطو خنك -و پیاز شروع كده بودن. خلیفه ده دان یک دکان موتر ره ایستاده کد 

چه بگویم. ده دوكان در آمدیم خلیفه غالم حیدر كل شانه میشناخت دستي دستر خان اوار كدن و جانانه قروتي ره 

ده كاساي گلي استالفي آوردن. نام صاحب دوكان فاروق اس خودش و قروتیش ده كل جاي نام داره. بمزه قروتیره 

 .خوردیم

 .ا ده قصه ما مردم آم نبوديرجب خان : خدا داناست كه ده ایطو وقت

عجب خان: مه هیچوقت مطلب آشنا نبودیم و نیستیم. دمي وقت خو همیطو یادم بودي مثلیكه امیآلي ده پهلویم 

شیشتي. بریت قصه كنم كه خدا كنه درد سرت نشه دمي وقتي كاسه نیمایي شده بود خود خلیفه فاروق همراي یك 

 .ریان آمد سر كاساي ما خالیش كد که جیغسایش باال شدكاسه روغن مادگوي جوشان همراي پیاز ب

رجب خان : اي وهللا چه ملكاي خدا است و چه كاراي دارن. ماره كه ننه اوالدا قروتي میتن او آم هوسانه گفتا 

 .امو یكدفه كه روغن داغ كد دیگه پشتش نمیگرده. همي گپ توره بریش میگم كه یاد بگیره

فاروقه گرفتیم و بخیر روان شدیم. چه بگویم جان بیادر كه اي شبر نبود یك مرد آزماي عجب خان : دوعاي استاذ 

بود. همي برف بود كه تا فكرشه كني سر ازو كه آخرهاي حوت بود امي خلیفه فاروق گفت كه امسال بسیار 

 .زمستان سخت بود و دمي ماه حوت بسیار برف امانته باریده و خنك شده

موشه ده قطي كنه. امسال ده كل كابل   -مثل یادت رفته كه میگن: حوت اگه حوتي كنه  رجب خان : مثلیكه ضرب

 .آم خنك بود خاطركت جمه باشه

عجب خان: پیش از روان شدن كلینر زنجیراره ده اراباي موتر بسته كده بود و بیچاره گگ دنده پنجه سر شانه 

میكد و دمي كوتل باال میشد و تا كه به بلوله رسیدیم گرفته  پشت سر موتر روان بود. اي موتر جان بیادر قانس 

 .دل ده دلخانه ما نماند. همو خلیفه غالم حیدر بود كه سگرت ده دانش امي موتره رساند. خدا نگاهدارش

رجب خان: هوش كو كه یادت نره كه از خلیفه حیدر بري رییس صاحبت قصه كني كه دل  هر دوي شانه خوش 

 .یک قصه ای کوتله بشنو که مه از زبان خدا بیامرز پدر جان و کاکا گلم شنیدیم بسازي. بیا ازی بیادرت

خدا بیامرزا می گفتن که در سابق ای سرک  و کوتل شبر که قصه میکنی درک مرک نداشت، مردما کی از کابل 

ترکستان. به ترکستان می رفتن از راه پنجشیر و کوتل خاواک به اسپ میرفتن و از راه اندراب همیطوطرفای 

ای راه ده زمستان که کوتل خاواکه برف می گرفت باز مردم که زیادشان تاجر بودن از راه سرچشمه و کوتل 
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خدا ببخشه اعالرزت شهید نادر خانه که همی سرکه شکاری ره ساخت  -حاجی گگ به او طرفا سفر می کردن

 .و مردمه از جنجال خالص کد

ها که غم مردم خوده می خورن... پس سر گپ خود بیایم خاطرکت جم  عجب خان : آفرین می گم به همیطو پاچا

از خلیفه غالم حیدر به رییس صاحب می گویم. قصه کوتاه که باد از بلوله دیگه  –باشه که دوستا یاد آدم نمیره 

ر میشه. تا پل ایني است كه آدم سر دریا تی 7یادم نیست. همیقه خلیفه غالم حیدرگفته بود كه ده اي دره شكاري 

امي نام سیغان و كامردام یادم اس وبس. دیگه اي قروتي و َخو سرم زوري كد رفتم دیگه. یكدفه چشمه واز كدم 

كه پیشكي از  کاواري درون شدیم. دكاندار بخاریگكه دیدم ده دوآو میخ زرین رسیدیم. نصفاي شو بود ده یك سم

مسافرا هر كس ده یك كنج افتیدن و بازیشان چاي خوردن.  بوته پُر کده بود یك گوگرد زد و دستي گرمیش باال شد.

دکان و سرای دریا  ره كلینر بیدار كد. بیرون پشت ايخوده سر خود كش كدم و فقط ده نمازصبح مک مام پتوگ

 .جماعت خواندیم چاي نان خورده و بخیر روان شدیمه روان است ده اونجه وضو كده یك نماز ب

 ادامه دارد

 

 

 

 

            
 


