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    2017-9-16          احسان هللا مایار 

 ی که یادت بخیرجوانی کجای
 از رجب خان و عجب خان یادیبا 

 و ختم قسمت دوم
 

 .چه قیمت باشهاس كه  رجب خان : ده اي جایا اي نان و چاي از كجا پیدا میشه و خدا دانا

اس امي  عجب خان : تو آم بیادرچه سواالي میكني. ده كل ملك شكر فراواني است ده نزدیكاي سرك دوكان ها

 .چیزي كه دلت شوه دمونجه پیدا میشه

و یكیشام حسیني...همراي خود  کشمشییكیش  ییدم؟ دودانه كنگینه انگور كودامنآو چه خر میفامي كه مه ده دو

 .ه چیزا سوغاتي بردمگمزار ده قات دی بره بچه خالیم ده

 .رجب خان: خو یك آمد گپ بود دیگه

نم. كل كوها یومیبگل بیادر همیكه افتو نوك زد و سر ازي كوها افتید چشماي خوده شقیدم كه مه خ   عجب خان: او

ویم. گچه بدیگه آبی و اي نیس كه خدا پیدا نكده. اي كوها مثل پرده اي كالن چیندار رنگ زرد، سرخ، گچه رن

 آدم حیران میمانه. 

فت ده اینجه بازي وقت اعالرزت همراي رفیقایش میآیه. نامش دره گیك دره ره نشان داد  خلیفه حیدردمی جایا 

 .را قربان كه چه مغبول اسا دن قدرت خگآجر است از سرك دوراست اما می

 .ر جاي یك آبادي كدهرا از سر ما كم نكنه ده ه رجب خان: بخدا عجب جایاره دیدي، خدا سایه پاچاي ما

رم میشد. افتو از پس شیشه موتر ده سر شانایم خوب میفارید هي گعجب خان: آمین همیطو اس. استا استا هوا 

. یكسات باد دره یك می شدپیچ روان بودیم و اي دره یگان دفه خوب تنگ  میدان طي میدان گفته ده اي دره خم و

میبیني  یك دره د. خلیفه حیدر مره گفت كه اوطرف دریا ره كه لوم میشاي واز شد و كرداي گندم خوب سوز مكم

ما میآیه. اي دره كه دره اشرف نام داره از قدیم جایاي شكار اعالرزت است میگن خوب  یدیگه است كه پاچا

  .ماهي خالدار داره و آهوام پیدا میشه. كوك ده کوهایش خو فریمان است

برفك آمد و ازیجه كه تیر شدیم  یك پوزه آمد كه  بته بدي نه تاله وباد ازي بیادر جان كه خدا توره روز نیكي 

رفته باد سرک سالنگ و خنجان میره، خلیفه حیدر گفت كه تا نزدیكاي خنجان کوتل طرف راست سرك طرف 

ه دست چپ سرك طرف دوشي میره. از سر گو خالص. ده اي حصه پوزه دی كوهاي سر بفلك است ازو دیگه

ازموتر پایان شدیم  زیرش دریاي بود كه فیلها غرق میشد. یك چند دقه باد ده دوشي رسیدیم و یك پل تیر شدیم كه

فت بیا كه ده یك كوك و چلو میمانت كنم  گو ماندگي گرفتیم و اینجه دیگه نان منشورش كوك است. خلیفه حیدر 
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ر مساله دار جالل آبادي گیك چایام همراي  ي برابر شویم. قورمه كوك و برنجه بمزه خوردیم وگباز كجا ده زند

 .خورده حركت كدیم

 .رجب خان: الال صفدر چند بجه است كه ما ده قصه گیر ماندیم  نماز از دست ما نره

نمازه اینجه طرفاي دو بجه  نزده بود كه چاینكي ره خوردین. ههنوز توپ -الال صفدر: خاطر جم باشین شما 

ان دان قصه كنین مه آذانه كه گخانه میشنوم خوب كیف میكنه. خاطرجم ی میخانن. مام یگان دفه قصاي عجب

 .شنیدم صدایتان میكنم

 .جم قصیته كو له جان... عجب خان خو دیگه دلرجب خان : خرابت خو نبینم ال

. چی نگعجب خان : از دوشي كه تیر شدیم یكدفه اي دره خالص شد و یك دشت كالن آمد و ایجه ره كیله گي می

است دیگه. یگان گل الله لب سركا و دشت مالوم میشه. خلیفه حیدر گفت كه یك دو هفته باد كل اي دشت دشت 

 .ر میشهاز الله پ  

 .است كه چه مغبول باشه رجب خان : اي وهلل خدا دانا

عجب خان : ان دیگه همیطو اس. تا پلك زدیم ده پل خمري رسیدیم. اي یک شارك پر جمع وجوش است. كل 

پاشي كدگي. دوكانا پر ومامور. همي عبدالمجید خان خدا خیرش بته ده اي شار  ، سركا اونلیناي برق دار دوكانها

حیدر گفت كه اینجه رییس نساجي یكنفر امیرالدین خان نام داره. میگن ده وقت امان هللا خان  بسیار كار كده. خلیفه

كته نساجیش هموآدم ساخته. خوب كوتیها خشت همي فامریكه برقه  جرمنی رفته و فالکوته را همونجه خانده.

 .پخته و آهنپوشدار، درختهاي ناجو فراوان دو طرفه سركه گرفته

قالي شاده طرف  وطن خود خدمت میكنن. مه یگان روز كه ازه رجب خان : خدا خیر بته همي مردماي كه ب

ه است خانه ایش دمو نزدیكاي گچیزاي دیاقتصاد یا همیطو  وزیر خو شار میایم همي عبد المجید خانه میبینم. او

 .داراالمان است

ال وطول نتیم. خلیفه حیدر رفت پسته ره تاویل كدن و ما یك چاي خوردیم تفتن كه بسیار گعجب خان : ماره 

فت كه گیید. تپا سوز شده وخلیفه حیدر ه شار خوب میلماگازینجه كه روان شدیم طرف راست ما دی روان شدیم.

 .فت كه اونجه مادن ذغال سنگ كركراستگقندز میره و یك دره ره نشان داد  طرف بغالن و او سرك دیگه

یره گاست. خدا گردنمه نذعال سنگ رجب خان : تو همي نام مادن گفتي یادم آمد كه دمو طرفا خو یك مادن دیگام 

 .اشپشته نامش است. اي مادن سر رایت نبود

 از مه پرسان میكني. چطو نه از دو هنام كل جایطرف  عجب خان : یكطرف میگي كه تیز تیز قصه كو از دیگه

لب دریا درون یك دره میره همو اشپشته است. نشانیش ام یك پل  زرین كه تیر شوي یك راه طرف چپمیخ  او

 .كالن سر دریا بچشم آدم دستي گگ میخوره

 .هگرجب خان : خو زنده باشي ده گپت درآمدم قصه كو دی

بود. نامش نار گورگان است و دست راست ما روان كالن  تیر شدیم یك نارعجب خان : از یك پوزه كوه كه 

ن غالم فاروق خان اي ناره آباد كده. گالحكومه اینجه رییس تنظیمیه می و میته. نایبدانه غوری ره ا   زمینای 

ه قند سازي بغالن ده الریها ریكمكد مردم لبلبو جمع میكدن و ده فابیادر ده اي دانه غوري كه تا چشم كار می

اسپكي بار كده روان میكدن. ده دانه غوري لب سرك خلیفه حیدر موتره استاد كد گفت مه یك خط بري ي چوكرا

برادر رییس  الدین خان که لقبش الال آغا استبیادر رییس صاحب ما آوردیم هموره بریش میتم. آن دیدم كه آفتاب 
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وب فریمان زمین دارن. ازینجه بامانخدایي صاحب كدي قد بلند برآمد. مام دستایش گرفتم اینجه زمینداري میكنه خ

كه ده باران موتر تا زیر بالش ده گل  قي دارهر رسیدیم. اي دیگه یک گل سرخ ساجكده روان شدیم ده چشمه شی

شده بود كه ده ایبك رسیدیم. ماره  حوب تاریکی قصه كوتاكوتل رباطك آمد. خو  میره. ایرام تیر كده پیشروي ما

كدم یك چارپایي كراه كدم و قرار تا طرفاي دو بجه سر خود  صدقهره د. مام دو اوغانی یكه راس ده هوتلش بر

 .مكد خو شو

 .رم نمیآمد كه باز روان میشدینگرجب خان : اي سات تیریش ده كجا بود شما مردم خو او ده شكم تان 

ایبك خو وقت خیستیم بري چقه میزل میزدیم. از  یك روز عجب خان : مزه ایش دمي بود. تو خو نمیفامي ما در

ان كس همیطو خر وپوف میكد ه چپا چپایي بود یگگایكه قیماغ چاي صبحه ده تاشقرغان میرساندیم. ده موتر دی

فت گكه صداي موتر یادت میرفت. ده یك دره تنگ دیگه منزل میزدیم تا كه خلیفه ده لب سرك موتره استاد كد و 

 حصه ره دره صیاد میگن، عجب دریا ل ايگروان میشیم. بیادر جان نده بخیر وضو بگیرین امینجه نماز صب خا

و پاك داره و پیشروي ما خیال میكني كه كوها یكجاي شدن و راه بسته است. نماز خانده ازي تنگي تاشقرغان ا  و 

تا  امي موتر كي چه شارك مغبول است. ازرسیدیم. بیادر جان  تیر شدیم افتو كمكي باال شده بود كه ده تاشقرغان

رفته بود. نانوایي ها چاالن و این نان ازبكي گرده پخته راهي استن و قیماغ گشدیم كل بازاره بوي نان تازه گرم 

فروشا ده نیم كاساي چیني و گلي قیماغ میفروختن مه همیطو قیماغ ده عمرم ندیده بودم. قیماغایش ورق ورق مثل 

 .ویمگسرشام شیر چایه باال كني...دیگه چه بقطه دبل و همیكه ده الي نان بانیش نوشجان كنیش و 

ان گره نصیبت كده. اگه مثل ی رجب خان : بیادر بیسیار آدم ستاره دار  و طالعمن هستي كه خدا دیدن ایطو جایا

 .دیده میبودي دیگه حال سر ما طمطراق میكدي و گپام نمیزدي آدم نا

آم مخلوق عاجز هستیم. دیگه ازیجه  یم بازبمان ما هرچیزي كه باشطاق عجب خان : دیگه ایطو گپاره ده كنج 

ده بود و دمي باغا میگن فریمان انجیر و کشیروان شدیم و اي باغهاي سرسبز دیدیم، یگان درخت ناك نو پنگ 

ده یك كند لخچید. از موتر كه تا شدیم دیدیم كه کدام چیز  انار داره. همیطو روان بودیم كه موترغرمباس كد و

 .ور شدهگل گزانو ده   موترشكسته و اي موتر تا

خدا كه سرتان بخیر تیر شد. یگان خیرات نان سرت گشته آلي ازینجه تا مزار سخي چقه راه  رجب خان : شكر

 ده قات قصه چرا ای سرک ها ایطو خراب اس و کسی غم شانه نمی خوره؟ .باقي مانده بود

ی س ر خوده باال کد و گفت: اگه چی ده به فکر رفته که به جواب دوست خود چی بگویه. بعد از مکثعجب خان : 

چشم داده و می بینم ای قصه که چرا کسی کار نمی کنه و غم سرکا ره نمی خوره چیزی نمی فامم اما خدا بریم 

پیش کدام جائی شنیدم که میگه آدمای هوشیار قد خوده در سایه  بیچارۀ ما چی داره که خرچ کنه. که همی وطن

ببین بیادر تو گپه یک طرف دیگه کش کدی. مه خو یک  کنه و ای خوب گپ است. غروب افتو اندازه نمی از 

سواد کمه در مسجد یاد گرفتیم و زیاد معلومات ندارم. سر ازی گپا از کالن های خود شنیدیم که باد از پادشاهی 

چور و چپاول شده  امان هللا خان تا وقتیکه نادر خان کابله گرفت د کل اوغانستان وحشی ها حاکم بودند همه چیز

بود و یک تنگه ام د ک ل خزانه پیدا نمی شد. نادر خان آدم هوشیار بود کار اول می کد از پیسه خود سر زمین 

یرن و از دنیا خبر شون. هنوز او دست به کار نشده بود که فالکوته ره ماند که مردم یاد بگ وبخششی پدرایش تاد  

از مثل باد از پادشاهی امان هللا خان شوه خو خدا نگاهش کد و امروز به شادت رسید و وطن ما نزذیک بود که ب

غیر از قره قل و قالین و میوۀ خشک و ت ر تو آرام استیم. ببین وطن ما چی داره که خیزهای کالن بزنه.  ما و
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دم چیزی نداره که در ملک های پایان بفروشه و از پیسیش مصرف کنه. بان این قصه را فکر می کنم که ای مر

 جاغ ر خود کار خوده می کنن. به برابر 

مانده. خو دیگه دست بدست شدیم تا مزار باقی كرور راه دیگه  15یا 10گفت كه قریب حیدر خلیفه قصه کوتاه 

جكاي موتره كشید و زیر ارابایش سنگ انداخته رفتیم و  اي كلینر كدیم موتر از جایش جق نمیخورد.هرقده تیله 

 .كلینر خلیفه ره گفت كه شاه پت كماني شكسته دمي گیر و دار بودیم كه

 .رجب خان : اي دیگه گل. حالي ده او دشت كماني از كجا پیدا میشه

ندایش تیرمیشن و طرف ما می چند تا چوپان همراي رمه گوسف دور عجب خان: مام دمي چرت بودم تا كه از

را از بار  ر كده بود. بیادر جان گل ریسپاناتا شتر مایه بود كه قفا از دانش س همراي گله ایش همیطو دوآمدن 

فتیم تیله گیار  یك چار ه سرشام ده پشت شترها. كل ما یک جا شدیم وگجدا  كدن ده پیشروي موتر بسته كدن و دی

 .كدیم همي موتره صاف سرسرك رساندیم

اوملكا خو قره قل زیاد چرا ده  شان دنبه داربود یا قره قل. وسفندايگرجب خان: آفرین به اي چوپانا. راستیش اي 

 .است

روزام وقت زایش است. میگن عجب  عجب خان : آفرینت. كل رمه نامخدا گوسفنداي قره قل بود و دمي شو و

 .سیل داره ده اي دشت سوز و گلدار كه زاي قره قل شروع میشه

 .ريگنبود و نه کدام آه خو نه دكان پرزه فروشیرجب خان : خو آلي باد ازي چه كدین. ده اونجه 

. خدا كنه كدام الري پیدا شوه كلینره همراي كماني گفت بیادرا ده امینجه ماطل میشیمعجب خان : خلیفه حیدر 

زدن بودیم كه از دور خاكباد كده  مزار روان میكنم تا شام و خفتن پس میرسه اوقدر راه دور نیست. ده امي گپ

یكدیگه خوده   انش كل جایاجابجاي ایستاد شد. د اي حیدردست باال كد و همي موتر  یك جیپ پیدا شد. خلیفه

ها دیگه بغلهاي پیتو قرار لمبیدیم. ازیطرف  میشناسن. كلینر همراي كماني شكسته ده موتر سوار شد و رفت. ما

 .شتیم. هر موتر كه ازطرف مزار میامد خیال میكدیم كه كلینر رسیدك   طرف قصا میكدیم. مدا دیگه روزه مي او

 .باشي ده اي دشت آسان كار نیست لي خدا كنه كه كلینر زود برسه اگه نه شورجب خان: حا

 له تا شدگنه بیادر خدا یار بیكسا است ده قصه بودیم كه یكدفه یك الري ایستاد شد و كلینر از سرجنعجب خان: 

ستاره بر از شاگرداي خلیفه حیدر بود. دستي دالری و كماني ره درست كده پایان كد. قسمته ببین كه موتروان 

سواري واال ره صدا كدن كه باال  دستام بزنه. طرفت العین كماني ره بسته كدن و زدن. خلیفه حیدره نماندن كه

شوین بخیر. سرشام بود كه طرف مزار روان شدیم و هنوز خفتن نشده بود كه مزار رسیدیم. دوكانها یگان دانش 

یس آم كه خوب روشني میداد، ایطرف اوطرف مالوم گچراغ واز بود. چراغهاي الیكین ده دكانها بود و یگان دانه 

 .میشد

ایطرف و اوطرف پلكك میزدم كه زیارت شاه اولیا ره ببینم. خو چیزي مالوم نمیشد. یك الحمد وسه قل هوهللا را 

 .خواندم و از دور یك دعا كدم

 .س پیش رویت آمده بودند یا نه یا امیتو تك وتنها بوديس م  رجب خان: آلي ك  

 استاده كد همیكه خلیفه حیدر موتره ده سراي عجب خان : تو آم عجب آدم هستي هیچ كس خبرنبود كه مه میایم و

خلیفه حیدر بامانخدایي  كاال ره ده گادي انداختم از اني خانه بچۀ خالیمه بریش گفتم.بریمه یك گادي گرفتم و نش

 صبا بخیر میمنه میره. اینجه تیر میكنه و دیگه  میله گلسرخه د كدم او دیگه روز
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یكه راست خانه بچۀ خالیم رفتم. دروازه ره كه تك تك زدم سرم صدا زد همیكي گفتم مه استم دویده دویده آمد یك 

شیطان چراغ آم بدستش نزدیك بود ده دروازه بخوره. بغل كشیها كدیم. پیسه گادي را داد. درون خانه رفتیم. شكر 

و اوالدش شكر آرام. سوغاتا ره تقسیم كدم. تا چشم  لت آبادي فرش همراي عیالآرام هستن. خانه ایش قالینهاي دو

از خوشي ده كاالي خود  زدیم عیالش یك دمپخت قابلی مزاری ده روغن کنجد تیار كد. قابلی آم ده خو خوردم و

 .كنیم جاي نمیشدم كه صبا بخیر زیارت سخي میریم و جنده باال كدنه تماشا مي

 .یگه تكه تكه بودي خدان چه خو كده باشيرجب خان : تو آم د

نبرد، صبح پیش از آذان همراي بچه خالیم طرف روضه رفتیم. خانه  عجب خان: نه چیندان از خوشي زیاد خو

پل آرتن تا شاه دو شمشیره بري. بیادر همیكه ده روضه رسیدیم خیال كدم كه دلم  شان همیقده دور است مثلیكه از

 روز نوروز روز سال نو ما اول حمل است و فكرمیكني كه دنیا از خو بیدار شدن وده صندقش میكفه. امروز 

 میداني پاي لچ مي سر سنگهاي مرمر بود.رنگ آسمان گ و میشی ام  بارید و هنوز دمي صبكي نم نم باران مي

مابین تاریكي و روشني تماشا میكدیم كه آسمان كمكي روشن شد و از سر اي  ره اگشتیم دوعا میكدیم و این گنبذه

 منار موذن باال میشن و یكجایكي آذان میتن و ارهاي روضه صداي آذان محمدي باال شد. میفامي كه ده هر قبهمن

 .اي صدا كه ده آسمانها میپیچن آدمه گریان میگیره

اری شوه. خدا توره خاسته بود كه ایطو جنزدیك است اشكایم  : همیحالي چشماي مام سوزش میكنه ورجب خان

 زیارت نصیبت شد. 

 اه سخي دوعا كدیم. بهمه مسلمانا وگعجب خان: آن خدا نصیب تو آم كنه. نمازه خاندیم و درون روضه رفتیم بدر

وطن غریب ما كه خدا از افت نگاهش كنه. ده زیارت فرق بین پشتون و هزاره ازبک و ترکمن شیه و سنی ه ب

مام رفتیم ده یك دوكان خوب چاي خوردیم  .نبود همه اوغان بودن. ماره گفتن كه طرفاي ده بجه جنده باال میشه

ان پارچه ابر دیده گآسمان صاف شده بود ی و  شاره سیل كدیم پس كه طرف روضه آمدیم جاي پاي ماندن نبود و

 .افتو خوب گرمي داشت میشد و

رسید. ایش گاه و بارگخالیق بود كه اطراف روضه ره گرفته بود كه آمد آمد شد. نایب الحكومه همراي كل آر

فرمان پادشاهي ره خواند و رییس روضه همراي خادماي روضه توغ حضرت علي ره سر یك چوب دستك كالن 

رجب  كه همراي ریسپانا بسته كده بودن باال كدن. امیكه جنده باالشد غریو مردم باال شد وهمه دست بدوعا شدن...

همیقه بگویمت همیحالي كه یادم میآیه از خوشي ره قصه كده میتانم. خو  كل او مغبولیها مه عاجز كيبیادر خان 

 .ره ره بغل كنم دلم میشه دنیا

اهدار گه بریم نماز و دعا كنیم كه خدا نگرجب خان: زنده باشي كتي اي قصیت روز ماره خوش ساختي. بیا دی

میری. فیضو بچیم ای پیسه نماز . الال صفدر جان تو خو همرای ما یش سر نگونما و دشمناو پاچاهی وطن 

 نکی و ای هم بخشش تو. بامانخداچای

 ختم

 
 

 


