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                               ،یقوبعیصبر

     یات خضریح  

یو گنج قارون                              

  

حل  یبازهم برا ده بودمیشن یگپ ها کیاز دورونزد ،محاکم  نکه ازمشکالت مردم با قضاتیوجود ابا 

  ، خسته یکهنسال مردت ، یوال یدر کنار دروازه ا .م ت کابل رفتیغضب شده ام به وال یمشکل خانه ا

 ه ام را به توج .نشسته بود روی دو پا یچرت بسته رن ها قطایخطوط چتاب سوخته اش آف یشانیپ یرو

 ،بدانم  را اش یخسته گکه علت  خواستم  .بپرسمت را از او یاست واقعبهتر ،گفتم خودبا جلب کرد.

د.یه افتبراه اش را تک زدخاک آلوده  چپنند شده ش بلیکه از جا ده بودمیهنوز به او نرس .ش رفتما طرف  

 دنیگرفتم و از افترا دستش  .ن بخوردیب بود بزمیه و قرش مچ خوردیبا او  فاصله داشتم که پا دوقدم 
دمش :یبه موقع بود که پرس یزمان . سرک ناهموار نجاتش دادم یهاسنگ یرو  

؟یکاکا جان خوب هست   

گفت:  یفیار ضعیبس یده و با صدایم دیش سوا نیبا چشمان کم ب  

.ین خوردن نجات دادیمره از زم رت بتهی. خدا خ میچخوب هستم ب  

د.یکرده کدام موتر نزن خدا نا که یفکرته بگ ،نباش یچرت گفتم:  

.ماننیم کجا فکر در سر آدم میبچ: گفت  

؟ ها یگفتم ک  

.گم یره م اه یاضق یهمگفت :   

  ؟ییآمده ا یقاض یکه نزد ا یدار یگفتم چه مشکل

گفت: ه،دیرون کشیب نه اشیاز درون س یآه دل سوز   

. نیزم از چنگال غاصبان ده امش بصغ ین هایزم بدست آوردن یبرا  

ها؟ یگفتم کدام قاض . میهسته قدم زده روان شدآهسته آدر کنار جاده   

. گمیمحاکمه ره م یها یقاض یهم گفت:  

ده گفت:و به من نشان دا دیرون کشیرااز آن ب یکبلاش برده کاغذ چم یکرت بیدست اش را داخل ج   
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د صبر یبا یاریته بدست بین هایکه زم یخواهیگن اگه میم مره قبول ندارن . ین هایح زمیقواله صح 
.یداشته باش یخضر یو عمر ی، گنج قارونیعقوبی  

شوند یکه در پ یگنج امکاناتعقوب و خضر وی یشوند اسم هایکه در پ یصفات ات،یح وصبر  یواژه ها 
درج کتب شده  کهن یلیخ یها زمان یماعو اجت ینید یها ان و قصهداستدرکه   رااست  آمده قارون اسم
در  ند کهمایم یضرب المثل مانند مردریپ آن از دهن و صفات ان واژه هآ اما بکاربرد .خوانده بودم ندبود
و با خود فکر  .کنجکاوشدم گر معمول شده باشدیدها ضرب المثل  مانند صد ،افغانستان  یامروز طیشرا
  د؟ نشو یاطالق محاال  یگرید  یمفهوم به چه واژه ها نیا بیترک دم که کر

کدام ضرب المثل است کاکا جان؟ نیدم: ایده پرسیاز مرد تجربه د  

.یگفت : ن  

 و محاکم ادارتداد غصب شده ات به یبدست اوردن جا ی، برایعنی ل شده.یاما حاال به ضرب المثل تبد 
هر قدر برت  یعنی یداشته باشرا  عقوب )ع(یمثل صبر حضرت  ید، صبریبا یرو یم که یدولت کرز

.دهب یپ نزن و هر روز پشت دروازه محاکمه حاضردگر گ ،ایب و فردا بروگفته شد که امروز  

 هر قدر و یهر ک ار.یبا خود ب ییایبه محکمه م یوقت داشته باش ل گزاف و فراوانپو مثل گنج قارون
.ش بدهیپول خواست برا ت ااز  

 یمحاکم بگذران یدر عقب دروازه ها که سال ها یداشته باش دیبا مثل حضرت خضر)ع( را ینعمرطوال
  شود. اجرا تاکار د وند گردیسرت سف یمو تا

داده گفت: م چرخیسرش را سو یدار یمعن یش خالص شد با نگاهیگپ ها یوقت  

؟؟یا نیشه یدادت ازتو میست که جایمعلوم نبعد از ان هم   یفامیم میبچ   

؟ تانهیکرده مو حوصله  و صبر ن قدر عمری؟ ادارهقدر پول  نیا یک ،تم کاکا جان عجب زمانه شدهگف  

:گفت ستاده شده یس ها ایستگاه سرویابه به سوالم متوجه نه شد چون    

. ت باشه یجانت جور و خدا همرا . دمیچهلستون رس یستگاه موتر هایبه ا م مهیبچ  

ت ها یکه مرا هم از واقع ر بتهیشکل شما ره هم آسان کنه . خداوند خدم گفتم خداوند میبوسدست اش را 

. خداوند  یاش،  فهماند ییایو دارودسته معاف یکرز حکومت ییان ادارات قضاوان ساالرید یروزمره ا

باشد. و همو نگاهدارت حافظ  

پول سفرم  اهم کرد.ش عمر نه خویب یفکر کردم که چند سال .براه افتادم  برادرم یا خانه یسواده یپ یپا
ف ساخته که کاسه صبرم یمهاجرت چنان روانم را ضعرروزگا . از بانک قرض گرفتم هم را به کابل

  .مشکل ام را گشود یگره ا و را باز چشمانم ر مردیپ یقصه ا با خود گفتم  قبالء پرشده است.

کابل  یایدر در آب ده ویکش بیاز ج م راا له خانهقباکابل ،  ییدان هوایم یسوببازگشت  راهدرروزبعد 
به شهر الس   تا دوختم چشم انوس هایاق لگونین یبهاآ ما بهیهواپ یچه ای، از درا زدهیدل بدر .مکرد رها

  انیپا    دم.یسرانجلس 


