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 22/01/2014                 حنیف رهیاب رحیمی
 

 دردیـــــمـــــه
 

 طنز
 

 رونیجا کردن کاالها و لوازم خانه، به شتاب ببه  آدم چشم چران بود، پس از کمک با خانمش در جا کیکه  فضلو

ها بر  هیکنند و همسا یم یها زندگ یشان ک که در حدود اربعه  خانه  نو  ندیرفت تا بب

اساس جنس مؤنث و مذکر در کدام سن و  تیفیفضلو از ک یبرا رایسال قرار دارند. ز

مهم بود که هر  نیخانه کرده ا یگو چگون بایز یها هیاز همسا یکی داریروزش را با د

 یخانوادگ یو رعنا آغاز کند. از زندگ یرو در جواب  شهیخوش نبود و هم چیخود ه

به چهار طرف نظر انداخت  اطیگفته با احت را جمع و جور کرد و خدا خدا  خود بناء  

اش  یلیحو یشرویافتاد که در پ دیسر سف خانم  کیاما از طالع بد دفعتا  چشمش به 

  .چشمش به فضلو افتاد، کله اش را به رسم سالم آهسته شور داد کهیبود و به مجرد ستادهیا نانهیغمگ

مو به آن مرحومه شباهت داشت که فکر به مو  یحدبه زن  نیا رایمادر کالنش افتاد ز ادیبه  ریزن پ دنیبا د فضلو

 اهیکالنش سآمد که رنگ چشم مادر ادشیبه هم داشته اما  ایکنج دن نیدر ا یخواهر دوگانگ کی امرزیکرد آن خدا ب

زن رساند و با لبخند  کیبه عجله خود را نزد ودمعلوم ش هیترب یب ادیخواست ز ی. چون نمیخانم آب نیبود و از ا

  داد لیمؤدبانه تحو «یها» کی یساختگ

ها و لبخندها، چشمان  یُملک مملو از خوش نیگفت. فضلو فورا  متوجه شد که در ا «یها»پر خون  یبا دل زین زن

 یاز غم و اندوه غوطه م یخود در بحر فیو نح فینمناک است و خودش با تنه و توشه گک ظر هیزن همسا یآب

 .شد ایوه او را جوغم و اند نهمهیعلت ا یاپلوسغلبه کرد و فورا  با چ شیباال یدار هیهمسا تیو مکلف مسؤولیتزند، 

 اش یملک اش را با دستمال کاغذفروغ و چُ  یاشک چشمان ب نکهیکرد پس از ا یمعرف زابتیرا ال که خود هیهمسا

 گانهی «یکیر»اش اتفاق افتاد و  یدر زندگ یواقعه  دلخراش شیهفته پ داد که دو حیپاک کرد با اندوه فراوان توض

 .درگذشت و او را کامال  تنها گذاشت زشیمؤنس و عز

ه  طرف آسمان باال رفت تا سوراراده ب یفضلو ب یدستها زابت،یال یشدن اشکها ریخبر ناگوار و سراز نیا دنیشن با

 دیوحت نیآئ رویپ زابتیبخواند اما هنوز بسم هللا نگفته بود که متوجه شد ال یآرامش روح آن مرحوم یفاتحه را برا

 .شد هیقض شتریمعلومات ب یایربط و با ربط گفته بر تأثرش افزود و جو یب یزهایچ یو همدرد تیرسم ابراز تسلببناء   ستین

ه ب گشت،یناگفته  دلش گوش فرا دهد م یکه به صحبت ها و دردها کاریشخص ب کی نطوریکه دنبال هم زابتیال

 :ادامه داد نیاش چن یقصه  زندگ نیتر یدیتراژ
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طفلک خورده  زیدادند ن شیرا که برا ییو دوا یتداو یبردمش برا دم،یاش را نفهم یضیبود مر ضیهفته مر کی

 ...کردم یآماده م شیغذاها را برا نیبهتر شهیشده بود و هم شیها واکسننتوانست، تمام 

 :بپرسد زن دنباله  صحبتش را از سر گرفت یزیچ یمرحوم یضیتا خواست در مورد مر فضلو

کنارم  در گریگرفته بود و نگذاشتش چند وقت د نیبر سر راهش کم رحمیرا کردم اما مرگ ب شش خودو کو یسع تمام

 یمرا در نظر م یو خوش رضایتبود...در هر کار  هیکه چقدر مقبول، حرف شنو و با ترب یدید یباشد... کاش م

 ...کردم یم یتوپ باز یلیحو یدر رو همراهشدوست داشت من هر روز ساعت ها  اریرا بس یگرفت... توپ باز

 شتریکرد، فضلو ب یم انیفضلو ب یاز دست رفته اش را برا لیقدر که با درد و اندوه قصه  عضو فام هر زابتیال

احساس  زابتیبا ال یو همدرد یدر اشک افشان نکهیا یشد. برا یزمان کنجکاو م نیرفت و در ع یم ریتحت تأث

 شیا پر امرزشیکرد اقارب خدا ب کوششدر کنارش نشست و  یلیحو یشرویسنگ کالن پ ینکرده باشد، رو یپسمان

اش  هیاز دست داده بود چندان گر یهنوز زنده بودند و پدرش را در طفل شیچشمش حاضر کند، چون مادر و خشو

چشمش  شیشوند، پ یکشته م یکه هر روز در وطن در اثر حمالت انتحار را یبناء  ناچار شد جوانها و کسان امد،ین

گل  ،ینان آور خانه اش رفت که چطور در بهار جوان گانهی «ریزب»ست جوان یحاضر کند، فکرش طرف ژورنال

 «هیقدس»نام به سرپرست کردند. دخترک جوان محصل پوهنتون  یعمرش را پر پر و مادر و خانواده اش را تنها و ب

انداختن  ازعاطفه و خدا نترس اش،  یب انیمشهرساعت ها در کنار سرک افتاده بود و ه یآمد که چطور برا ادشیبه 

ودند، از کنارش گذشته ب یانسان تیولؤکرده و بدون احساس مس یبدن سوخته و تکه تکه اش شانه خال یباال فهیقد کی

را هم  زابتیشروع کرد که ال هیشد و چنان به هق زدن و گر یدیتراژ ادیواقعات، ز نیا یآور ادیحالت فضلو با 

 .تعجب ساختو م رانیح

نو شان فضلو آدم  ه  یشد که همسا یمطمئن م زابتیرفت، ال یکوچه هر قدر گرمتر شده م یشرویپ یسوگوار مراسم

ضلو ف نکهیا یکشور آمده است. بناء  برا نیبه ا تیمتمدن و انسان نیاست که حتما  از سر زم یبا احساس و با عاطفه ا

 .را با خود آورد «یکیر»قطعه عکس  کیرفت و  هقرار داده باشد، آهسته به داخل خان انیدر جر شتریرا ب

 نهمهیا زابتیکه ال یآن از دست رفته ا رایبود شاخ بکشد ز کیدهن فضلو باز ماند و نزد «یکیر»عکس  دنید با

 یاش به آسان ینیبود که دهن و ب یکنج و گوشت سگ چار کیو سوگوار بود،  نیو اندوهگ ختیر یاشک م شیبرا

 .شد یاز هم فرق نم

انه و وطن و کاش تیو اصل تیرا آغاز و از هو یگریقصه  د زابتیال نکهیاز ا شیو پ افتیوضع را دگرگون  فضلو

 یها یاز خود، از انتحار یرا پاک کرد و با احساس شرمسار شیها و عجله اشک ییکند، با وارخطا یاش سوال

داخل خانه  لیخود، مانند مرغ بگ شانیکخون که در کشور روان است و از اعمال روزمره  هم  یها یجو از رحم،یب

 .اش پناه برد

 (انیپا)

 


