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روز طوفانی بود. دمه و غبار فضای نازنین و گوارای شهر را مکدر و تاریک نموده بوود. توو 

یشوانی آسومان مان ود  وین روای روی ان و آسمان باالی زمین قهر است. پگویی زمین باالی آسم

مان ود آرسوته آرسوته اره دوز و رنو  ششویدر روزگوار تور  بوه نرور میرسوید. بابوه غرغوری پیرپ

شودشووان جرقووه رووای برقووی مووی داد.  یوور بووه غرغوور آغوواز شوورد. الماسووک آسوومان راعجوووزه شم 

مده بوود  ییوام میکردنود شوه آعد و برق بر شمان شان از ترس صدای وحشت اک ر رمسایه شه

ریوده وارد پفو  روای سوویته و رنوی روای باز راشوت بواری و بمبواری شوروه شوده اسوت  بوا ن

 بوود. آنهوا فکور موی از دیگورانخسه ای و ضوخیمترپنیمه ویرانه شدند شه دیوار رای آن حویلی 

زیرا در عقو   وی این دیوار بزرگ را بریزد ره بم را و راشت را نمی تواند برج و باشردند ش

  هان نمودند.رمین دیوار یود را پ

 

بوه تون داشوت و از یووردر ی وه نام "سالم" شه لباس رای شه وه و پ سر بچۀ بود بهدر میان آنان پ 

انده بوود  شوه از ا ور دود سویاه شوده ه یود را به آن قسمت از دیووار  سو شدت ترس غیر آگاران

 بود. 

 

شدت صدای بابه غرغری شم شده رفت و شودشان آرسته آرسوته بوه صوحن حوویلی  لحراتی بعد

دند و رر یکی پس سک ش ان بوه طورس سوالم اشواره زبر گشت د. ناگهان رمه به صدای بل د قهقه 

بووا  هوورر برآشووفته بووه طوورس رمبووازی میکردنوود. سووالم مسووکین شووه از رووی   یووزی یبوور نداشووت  

می یوده شوه موی ی ودین". نوادر شوه رفیو  صومینزای " ه گپ است بچه روا  گواو یوورایش گفت: 

یرن و پتلونت از عقو  رموه گفت: "بچیش پرن و پتلون شه ۀ سالم اشاره نموده سالم بود  به پیر

 س  یکجا میریم میشوییمشه". اسیاه شده  ییر

 

 .ت: " سالم صبا یو عید قربان اسوتپسر قوم دان در الی نیشخ د رایش گف "شمام الدین"لیکن 

 تو یو شاالی دگام نداری" و رمه با صدای بل د ی دیدند.

  

عوود از جواری شود و ب شومانشا سویاه دیود  اشوک بوی ایتیواراز  سوالم شوه لبواس روای شه وه ا  ر

 صوابون توتوۀ رمسوایه را بوا  قودر شمرویوی و شورم عمی  غرق شد. دیروز موادرمفکرمدتی به 

سالم بوا تشوویش و  حاال برای فردای عید  ه یوارم پوشید  قرض گرفته و شاالیم را شسته بود.



خواری گوک با افکوار پورت شوده  یواطر ناشواد و سویمای غوم انگیوز یانوه آمود و پهلووی ب دلهره 

را انجام میداد شه گویا لباس رایش را بخاری یانوه سویاه یانه دراز ششید و   ان حرشاتی  شه ۀ

بعودا  او را . در آغاز سر  قهور شود. شرده است. لیکن مادر  لباس رای سیاه شدر سالم را دید

ون نوی  لباسوایته ده دریوا میشوویم شوه صوو  عیود دم آسا شرد و گفوت: "ییورس بچویم اگوه صواب

 ش ار دریا رفت.  لباس شویی به  جهت و مادر  یود را با پتوی شه ه پیچاند قربان ." سالم

 

ر  را شوه  گونوه پودرو بوراد  از نرور گششوتاند سوی ما سالم یاطرات تلخ ا  را مان د نوار فلوم

در شوهر  را شوه از دست داده و یانۀ دو م رلوۀ شوان دارانتف ی  در ا ر ج ی رای ذات البی ی

به یاک یکسان گردیده بود. رمۀ این یاطرات تلوخ آتوش نفورت و شی وه را بوه  داشت  قرار شه ه

دم نرم و نازک سالم ششت می شرد و او با اشک رای گرمش این آتش نفرت انگیوز را تسوکین 

 می داد.

  

م بوا تورس و یوشوی بوه تووا   عجیو فردای عید رسید  رمه شودشان قود و نویم قود در یوک فضوای 

دق  دروازه روا رموه یودا یودا گویوان  شوه بواز ج وی نشوود و راشوت نیایود  بوهعیدی بر آمدند و 

گوشت قربوانی  ازر رسیدند شه آنجا قربانی بود و به رمسایه راونمودند. اتفاقا  به در عیدی البا 

ه قربوانی بوه نوام یوود  بوود  بوه آواز صاح  یانه ش" ایشان شالنتقسیم می نمودند. "حضرت 

 یوک یو  یوکو بوه ترت "قوم ودان ۀک دو شیلو گوشت از پشت شمر بوه بچوبته یاوم : " بل د گفت

بتوه  گفوت: " حضورت ایشوان نوبوت سوالم شوه رسوید  شود. رمسوایه توزیو شیلوگوشت به شودشان 

". رمچ ان وقتی شه به رمسایه رای دیگور رفت ود بوه بچوۀ قوم ودان گوشت به صغیره رم یک پاو

 پ   افغانی.صرس داده بودند و به سالم  افغانیو بچۀ مولوی بیست بیست 

  

بووی انفوواس آزرده یوواطر شووده بووود  رمووان اشووعار  و جووان ازیوون مووردم سووالم شووه از دم 

 زمزمه می شرد.  را شهید آنها "معلم حکیم"حضرت بیدم بیاد  آمدند شه قبله گارش 

 

 اعتبار یل  بیدم در لباس افتاده است

 اغورنه یون یکسان بود در پرتو طاووس و ز

 

 و یا

 امروز قدر رر ش  مقدار مام و جاه است 

 آدم نمی توان گفت آن را شه یر نباشد 

 

حموت روای زنودگی مادر سالم شه استعداد یوبی را در وجود سالم دیده بود بوا قبووم رور گونوه ز

شوامل شوورس سوواد آمووزی سوایت شوه بفوورت مخفوی در رمسوایگی را    سوالمباالی یوود 

معلم پیش برده می شد. بعد از گششت   د سام سالم شامال  با سواد شوده شان به وسیلۀ یک یانم 

تف گداران بی مسوولیت اوج گرفوت و موادر سوالم ایون  اتبود  ولی با تاسف باز ج ی را و ج ای



نداشوت. آنهوا در یکوی از ششوور روای رمسوایه شوه آن روم  یبار جز فرار از ششور عوالج دیگور

و قسومتی د. ای ک دیگر سالم پشت ل  را را سیاه شورده بوود   دان ام یت نداشت پ اه گزین شدن

ده بگیرد. لشا روزانه در یک تیول فروشوی شوار هاز مسوولیت رای یانواده را می توانست به ع

قوت. از قضوا بعود از   ودین می شرد و از طرس شام شورس انگلیسی و ریاضی را فرا موی گر

 زنودگی گردیوده بوود  موورعیوار بوه تموام ا ان و شوامال  گی  ای ک شه سالم یک پسور جووسام آوار

ود. لشا سوالم بوا آمده ب قسمی به وجود م یتدر وطن نیز به شمک ششور رای دنیا یک ا رمزمان

بوا یوک دسوت  ای وک و آن آرزوی مقدس شه در سور پرورانوده بوود  قسوما  بوه آن نایول آموده بوود.

درد تدری  وزارت تعلویم و و است  عزیز  عودت نمود؛ از نورممع وی به ششور بزرگ آورد

 ش وون فرزنودش ایته شود.  ا مجر  و با تدبیرمعلم  تو از طرس ملل متحد به صفتربیه گششت 

سوالم  بوازیشوه رمو غیوره پسور بچوه روا  حضورت ایشوان شوالن فرزنود  مولووی فرزند قوم دان 

رووای  ات و عقوودهاشووتیاق فووراوان و دور از تمووام تعفووببووا  خوان وود. سووالمبودنوود نووزد  درس می

 ه از رمووه شودورت روا بووا آموادگی مسوولکی و تجوار  عووالیزاجتمواعی بوا یووک وجودان پوواک و م و

و به امید آی ودر دریشوان وطون و  هربانی بی نریر درس می درداجتماعی به شاگردان یود با م

 رموط ش ش  و روزی را س ری می نماید.

 علی سالک 

 


