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ن،سحرگاهی، ز بازیگاه طفال  

 کودکم با چشم تر برگشت،

:و با بغض که بودش در گلو پرسید  

 بگو بابا!

 مهاجر چیست؟

 دشنام است، یا نام است.

 ٭٭٭

از آن پرسش، دلم لبریز یک فریاد 

 خونین شد،

 و مروارید اشکی،

د،از کنار چشم من، بی پرده پایین ش  

ولی آهسته چشمم را به پشت دست 

 مالیدم،

 پرسش، جوابو در ذهنم برای آنچنان 

 نغز پالیدم.

 ٭٭٭

 بدو گفتم:

 ببین فرزن دلبندم،

 تو میدانی که میهن چیست؟

 بگفت: آری، 

 تو خود روزی بمن گفتی،

 که میهن خانه یی اجداد را گویند،

 زدم بوسی بر رخسارش،

 و غمگینانه افزودم،

 اگر در یک شب تاریک،

 

 

مشتی دزد و رهزن، خانه یی بابات را 

 سوزند،

 وحشت دزدان، بیرون آیی،و تو از 

و شبها را به روی سنگفرش مردم 

 دیگر بیاسایی،

 مهاجر میشوی فرزند، 

 مسافر میشوی دلبند.     

 

 ٭٭٭

ر سرشک تازه یی چشمان فرزند مرا ت

 کرد،

 و اندوهی روانش را مکدر کرد، 

 و آنگه گفت: دانستم

 مهاجر آدم بی خانه را گویند،

ختم و من مصراع شعر ساده اش را سا

 تک بیت:

زیز و در زیر لب افزودم، نیکو گفتی ع

 من،

 مهاجر آدم بیخانه را گویند

 مهاجر قمری بی النه را گویند.

«رازق فانی»                                  

 

 مهاجر چیست؟
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 بخش نخست  

 

ی هنه یی که بر میخ کجی آویزان بود، می نگریست وبه سایه هاپیرمرد به تقویم ک

لی و هفته ها وماه ها کمرنگ چهارخانه ها ومربعات آن که باز گو کنندهء ایام ولیا

از  ود. می خواست بداند که چه روزی وچه تاریخی است و، خیره شده ببودند

عینک ذاشتنش به زیر این سقف بلند سپهر چه مدتی می گذرد. اما او بدون گپا

، مات ومردهء هندسی چیزی بفهمد. عینکش مثل نمی توانست از آن اشکال ریز

: کتابی  روی میز قرار نبود. کجا بود؟ به اطرافش نگریستهمیشه دم دستش 

 ت که عینک را در الی آن پنهان کرده بودند. داش

 

دیگر به جنتری دیواری الی مشهودی به چشمانش گذاشت وباربا بی خی عینک را

ف او دهن کجی می وخطوط هندسی وارقام هنوز هم به طرنگریست. اشکال 

 ماید وکردند وخوانده نمی شدند. عینک را از چشمانش برداشت تا پاک ن

 ! عینک شکسته بود وشیشه نداشت. ید؛ ولی دریغاگردوغبار آن را بزدا

 

" نواسهء یک ونیم ساله اش است. نورستردیدی نداشت که این کار، کار "

زادان خود در این مرحلهء زنده دخترک زیبا وملوسی که مانند همساالن و هم

بی قواره ویا باقواره یی به ریخت وبه هر شیء ، به هر جسم بی ریخت ویا باگی

وقع می برند که آن جسم جان بیابد، سخن ، دست می اندازند وتتن حکمتیامید یاف

را سر دهد؛ ولی آنان همین  ، بخندد ویا ترنمی وتغنی ییبگوید، راه برود، برقصد

یافتند که از ناز دادن ودر آغوش کشیدن آن شی حاصلی نمی برند، آن را که در

می افتند ودمار از  غیظ وغضب به جان آن شیه یی می افگنند ویا بادر گوش

، کار او بود. ند وسپس پی کار خود می روند. آری! کارروزگارش درمی آور

را فریب دهند وقضیه یی به این بزرگی را ماست بیهوده سعی کرده بودند تا او

بازیگوشی "پروین" وشیطنت و مالی کنند. پیرمرد از بی مسؤولیتی دخترش

 :تبه شدت  آزرده شد وزیر لب گف ،نواسه اش

 ؟ همدست شده ودر پی اذیت وآزار منی! پس تو هم با دیگران دخترک شیطان ـ  
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، وی را به هیجان آورد. آهسته کر که مدتی بدون عینک خواهد ماندپروردن این ف

مرد عینکش را دوست داشت. انگار به سته خشمگین وعصبانی اش ساخت. پیرآه

رفته یی اری رنگ وروصوآری همین عینکی را که دستهء ن جانش بسته بود.

داشت وبارها به نزد عینک ساز برده شده، پتره وپینه خورده بود، سرش شده 

بود، شیشه هایش تبدیل شده وپیچ ها ومهره هایش عوض شده بودند. عینکی که 

انیسان  ، یکی ازلی هرچه بود، نفاستش را از دست داده بود؛ ومدتها می شد

هء آن سالیان فراوانی هم مرد به وسیلد و پیرو در این گوشهء تنهایی بووهمدمان ا

، هم می خواند وهم به زیبایی ها وزشتی های این جهان سپنج می می نوشت

می آورد که همین جسم شکسته ومرده، غرازه ریست. او با تلخی فراوان به یاد گن

، پیوند نزدیک وزنده وملموسی را میان او ودنیای خروشان زنده گی ومفلوک

حیف شد، صد : است. پس آهی کشید وبی اختیار گفتبرقرار نموده  وزنده گانی

 !حیف

 

انجام اورا واداشت تا از ر درون واین گردش سرگیچه آور خون، سراین شو

؟ س چه می خواهدخیزد ودر جستجوی نورس شود. معلوم نبود از نورجایش بر

کارانی یب شاید می خواست نیشگونی از نورس بگیرد ویا چشم غره یی باالی فر

 ، برود.ش کسان دیگری نمی توانستند باشند" پسرکه جز پروین دخترش و "داوود

 

با عجله وشتاب طول دهلیز را پیمود وداخل اتاق دخترش شد؛ اما نورس را در 

خواب ناز یافت. دخترک شوخی را که از کار کرده اش حتا در همان عالم خواب 

ب داشت واز کجا معلوم بود که راضی به نظر می رسید وخندهء پنهانیی زیر ل

 همین حاال هم اشیای دیگری را نمی شکست ویا نمی ریخت. 

ظر عتاب وی بود بی جواب سالم پروین را که رنگ بر چهره نداشت ومنت

" پدر نورس هنوز از کار روزانه باز نگشته بود وداوود نیز گذاشت. "حشمت

 کند.                                                                                                                        نبود تا دیگ جوشان درون خود را باالی آن ها خالی 

   

به اتاقش باز گشت واحساس نمود که لشکر غم وموج بی شمار تنهایی اورا تا 

وتنها وموجود ، آدم تک او مانند تک درختی در بیابانی سرحد درد آزارمی دهند و

 مستأصلی بیش نیست. 
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ز اشت که داوود با سروصدای فراوانی، سرشار اگریبان تفکر دهنوز سردر

ا ، سرزده وبی خبر دروازهء اتاق رحرارت وشور زنده گی، بر سبیل عادت

وهمین که چشمش به چهرهء دژم و  مقابل پدر نشستدرگشود. سالمی گفت و 

 : شهء میز افتاد، بی اختیار با خود گفتر وعینک بی نوای گوافروختهء پدبر

 . کار نورس است. نورس ـ 

ریروز ازخشم نورس در امان ، په یاد ساعتش افتاد که همین دیروزآهی کشید وب

 ، شیشه اش شکسته بود ونیاز به ترمیم داشت. نمانده

 

ایی وسرمستی زنده گی به ، بوی نشاط وبوی شگوفبا آمدن داوود، بوی جوانی 

افکار تیره وپریشانش  را خواهی نخواهی ازپیرمرد مرد هجوم آوردند وراتاق پی

چیزی که ار آن روزش را در مقابل پدر نهاد. پول ناباز داشتند. داوود دستمزد ک

م تا شام مشقتی بود. داوود از بادرازوطوالنی وکار پر حاصل وثمرهء یک روز

والی ولوش را لگد کرده  نده های زانو راه رفته بود، گلد، با ک  زنبیل برده بو

، دستانش آبله بود، کراچی دستی را کش کرده بود، بیل زده بود، عرق ریخته بود

قیرهای کرده بودند، ده ها بار منت ارباب را کشیده بود، دشنام ها شنیده وتح

انجام روز به آخر رسیده، همین چند سکهء سیاه فراوانی را تحمل کرده بود، تا سر

باشی ونه آفرینی. همان پیرمرد بود؛ ولی آخرش هم نه شادست آورده را به د

افروخته وهمان حق خم های درهم رفته، همان چهرهء بر، با همان اعبوس

 ناشناسی همیشه گی.

 

لب ج روپیهء آن سرزمین می شدند. زیرپدر سکه ها را شمرد. به سختی بیست وپن

 :مالمت. فقط گفتیت بود یا نشانهء چیزی گفت که داوود نفهمید عالمت رضائ

 !هوم ـ 

، رنج روز گار نه ؟ تمام روز در اتاق راحت وآرام خود به سر بردههوم یعنی چه

 !می گوید هوم هم و آخرش، منت ارباب نه برده  کشیده

ه جدی ، پدرش همان طوری که با نگااگر داوود دراین افکارمستغرق بودولی  

پسری که در عنفوان جوانی، ونافذ خویش به سیمای تکیدهء پسرش می نگریست، 

، به پولهای عوض کار در مزرعهء ارباب، می بائیست به دانشگاه می رفت
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، برقی داشتند وجاللی واست وچه نمی خواستگوشهء میز که چه پیرمرد می خ

است . او میخوخیره خیره می نگریست ودر ذهن خود محاسباتی را انجام می داد

" کنند ال دیگر، داوود ودامادش باید کار "سیاهسبداند که تا چه وقت، چندماه وچند

تا قروض سنگین هزینهء مسافرت خانواده اش به این سواحل آرام پوره وپرداخته 

 : داشت به خود جرأتی داد وپرسیدشود. ولی داوود که از افکار پدرش خبر ن

؟ یا از خاطر عینک های تان قهر بابه چه گپ است؟ "جواب منفی" آمده است ـ 

 د ؟ هستی

  

ولی چون پدر جوابی نداد وچهره اش عبوس تر گردید ونگاهش گزنده تر، داوود 

د مرر طول روز رخ نداده است. برخالف پیرفهمید که هیچ مصیبت تازه یی د

ونعمت به سر برده است وتنها وتنها ویگانه همچنان خورده وخوابیده ودر ناز

وب اورا شکستانده رویداد مهم همان است که نورس شیشه های عینک محب

 : . داوود در دل خندید وبا خود گفترا عاصی وکفری ساخته استپیرمرد و

، هم این عینک های مفلوک، هم او را ! که از شرآفرین جان ماما! آفرین نورس ـ 

م ساختی. شور که می خورد می شکست، یا مرا وهم نیمی از خالیق را بی غ

نصف شب ومن بیچاره را حتا در ، یا پیچش سست می شد شیشه اش می افتاد

ی که . آفرین گل ماما، خوب کردمجبور می ساخت که بروم و آن را ترمیم کنم

 .حقش را کف دستش نهادی

 

وشوهرش خاست تا هرچه زودتر به اتاق خواهرش پروین داوود از جایش بر

هء این رویداد شادی آفرین ها را رها کنند ودرباربرود وهرسه باهم تمام کار

، بخندند و شادمانی کنند؛ ولی او هنوز اتاق را ترک نکرده خی، حرف بزنندتاری

 پرسید : پیرمرد بود که 

 ؟ روز کدام روز است؟ تاریخ چند استبچه ام ، ام ـ 

یخ کجی بر دیوار اتاق آویزان بود، داوود نگاه گذرایی به تقویم کهنه یی که از م

 : انداخت وگفت

 1378سه شنبه ، بیستم سنبله  ـ 
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 ،نان دور شد وپدر پیرش را در حیرتسپس در را با مالیمت بست وخنده ز 

به دری که پشت  مردحسرت وحسادت جانکاهی تنها گذاشت. با رفتن داوود، پیر

 : باخود گفت سرش بسته شده بود خیره ماند و

وی می خواستم  قدر عجول وکم طاقت اند. صبر نکرد تا ازآه که این جوان ها چ ـ

اول صبح با من به نزد داکتر اردوگاه برود. عینکم را نشان بدهد که فردا 

ی داند که بدون وسفارش خطی برای ترمیم این عینک بگیرد. مگر او به خوبی نم

؟ آه دیگری کشید وناگهان به خاطر آورد که داوود گفته ، هیچاین عینک من هیچم

ی دانست که امروز م، امروز بیستم سنبله است. گفته ورفته بود؛ ولی آیا ندبو

؟ ببین حتا یک تبریکی هم نگفت، چه رسد به روز تولدم است؟ چطور نمی دانست

که از او مرسیدس   آن که دسته گلی با خود می آورد یا هدیهء کوچکی می داد. من

   . بنزنمی خواستم

                                                                                                           

، در شط سیال ذهن او دیری نپایید. در عوض اما این گله وگذاری خیالی ازداوود

و کنندهء آغاز جهان برای گازخود پرسید: بیستم سنبله! این تاریخ، آیا می تواند باز

، از همان ار سال پیش از امروز تولد شده ام؟ آخر پنجاه وچهمن باشد؟ چرا نه

در همان روز  . در همان روز گریسته وروی این دنیای حقیر نگریسته امه روز ب

. مرا با آن چه کار؟ اما این روز تولد ده ام. پیش از من دنیا هرچه بوده، بودهخندی

عجب واژهء قشنگی است. عجب مناسبتی است. مردم بسیاری هستند که این روز 

ن که در چنین روز ا جشن می گیرند وشادمانی می کنند؛ ولی من را ببیر

فسرده هستم. عجب پیرخرفتی شده ام. با یگانه دخترم شکوهی این قدر غمگین وابا

خود رنجاندم. اما این داوود چه قدربی  اعتنایی کردم وپسر عزیزم را ازبی 

را بخورد وپرده خود را بکند.  ء خوده شده است. آدم همرایش باید شولهحوصل

؟ از خاطر عینک آمده؟ جوابت منفی است ن چه سؤاالتی می کرد. جوابتببی

به  ،؟ مرا ببین که خود را به آب و آتش زدم تا اورا به این ساحل آرامهستیقهر

ببین عجب  ا این همه من اورا دوست می دارم.این بهشت بیگانه گان برسانم؛ اما ب

جوان پویان وتابان ورخشانی است. همین که ببینیش زنگ دلت باز می شود. خیر 

که گهگاهی سربه هوا وبی مباالت است. ولی می بینی که رنجش مرا تحمل  است

نورس اجازه داده است تا کرده نتوانست و رفت تا از پروین بپرسد که چرا به 
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، عینک عزیزم را بشکند. اما با این بیست وپنج روپیه اش عجب عینکم را

 ! وری هم پیدا کرده است این نوجوانغر

 

وز تولدش افتاد. روزی که دیگر به فکر رد را بخشید، بارهمین که داووپیرمرد 

، تا آن را ازذهنش برون نماید مؤفق نمی شد. وانگهی هرقدر تالش می کرد

د. حقیقت خواستن ویا نخواستن وتالش کردن یا تالش نکردن او نیز مطرح نبو

هار . آه که این پنجاه وچ1378ورفته بود. بیستم سنبله  همان بود که داوود گفته

نه برای او. برای او زیاد هم بود، سال برای یک زنده گی چه قدر اندک بود؛ اما 

ا مرگ به سراغش آمده ودست تحقاقش هم بود. مگر نه آن که بارهاز اسبیشتر 

خالی برگشته بود. مثالً همین سه سال پیش نبود که از دام مرگ گریخته بود. آخر 

کسی میسر آشوب برای چه روزگار پرل زنده گی در این روز وپنجاه وچهار سا

نطع م های زادگاهش هرروز به مهمانی "می شد؟ در این روزگاری که آد

وچهار سال بیشتر از نیم قرن است. تکه یی، برشی  ! پنجاهوتبرزین" می رفتند

ل ها چه انجام به ابدیت می پیوستند. اما آه که این ساوبرهه یی از زمان که سر

. سال هایی که در آن ها هم طعم ورنگ نعمت وحشمت دندقدر با شتاب گذشته بو

 را دیده بود وهم شرنگ وتلخی مسکنت وذلت را.

 

باالی دستشوی اتاقش نصب شده  به آیینه ء زنگار گرفته یی که در قاب سیمگونی

، نگریست تا جای پای گذشت این پنجاه وچهارسال را در چهره اش نگاه کند. بود

ز وسیمای چرکینی، واقع بین است یا دروغگو، چنان اندا آیینه که معلوم نبود با

چهره یی را با پوست تیره، چشمان سیاه ولی نه چندان درشت، زیر چشمان 

، بینی آماسیده، چین وچروک ها وشیارهای کوچک وبزرگ در روی صورت

بود وبیشتر سفیدی می زد تا برجسته وریشی که در اصالح آن هفته یی تغافل شده 

ا به نمایش گذاشته بود. البته با موهای سیاه القاس گونه یی که بر تارک ، رسیاهی

این سیمای بی فروغ وبی ابهت جوانه زده بود وبه طور نمایانی از یگانه موهبت 

این مرد ریشوی پنجاه وچهار سالهء اخمو که امروز روز  آفرینش در وجود

 ، سخن می گفت.تولدش بود
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ی بی فروغ بود ناکحالت وچهره یی که تا سطح درد بی از دیدن آن قیافهءپیرمرد 

، به ه تصور آن که آیینه غلط کرده است، خشمگین شد وبوحشت کرد، بر آشفت

بلند و شکم فربهش دیده نمی شد؛ ونزدیک تر شد تا حدی که دیگر قد آیینه نزدیک

نزدیک ترمی گردید، آیینه واقع بین ترمی شد. پس وپیش رفتن حاصلی  اما هرقدر

، دردی را دوا نمی کرد. زیرا آیینهداشت، همچنان که شکستن وریختن آیینه نیز ن

دستی پیرمرد ، تمام وکمال واقعیت بود. نمایش گذاشته بودآیینه بود وآن چه را به 

 : ه ریش زبرش نگاه کرد وزیر لب گفتبه موهای آشفته ء سرش کشید و ب

، ه قدر تغییرکرده ام. حتا خودم. چآه که چه قدر پیر شده ام خدایا! این منم؟ ـ 

من که  ، نورس عزیزرا نمی شناسم. آه که در این دنیا، این تنها نورس استخودم 

وحشت نمی کند. او دیگر عادت کرده. آری همو از این قیافه خوشش می آید و

، تنها همو که هنگامی که می خندم ودندان های زنگ زده وکرم خورده ام را است

بل برعکس وادارم می سازد که بار دیگر بخندم  ،نمی شود، منزجر بیند می

وخودش نیز قهقهه سر دهد. اما مرا ببین که این موجود عزیز را به خاطر آن 

 عینک تاریخ زده نزدیک بود نیشگون بگیرم واز خواب ناز بیدار کنم.

 

ش هنگام غذا آه دیگری از نهادش بر خاست وبه خاطر آورد که همین چند شب پی

. ن، آخرین دندان االشه اش افتاده وهفتهء گذشته، یکی از دندان های انیابشخورد

ه گی به همین روال ادامه می یافت، خدا می دانست که تا سال دیگر، تا واگر زند

می ماند؟ اما معلوم نیست که  تا دندان در دهنش باقی همین بیستم سنبله، چند

ختان به یاد درختان افتاد. به یاد دردندان هایش را رها کرد و ناگهان  مرد چراپیر

با حسرت  ،آن هارابا یک دیگر مقایسه کرده ، عمروآدم هایی که بانوی خردمندی

 : بی پایان چنین گفته بود

تر از تو پیر می شوند، تمام زمستان می خوابند تا ای آدمیزاد! درخت ها دیر... "

 " !داشتیین دور وتسلسل را تو هم می در بهار جوان شوند. کاش ا

 اش !ــــ، ای ککــــاش ـ 

                                                          *** 

 

. آدمی که یک مهاجر بود، در سرزمین بیگانه ،او یک آواره بود. یک پناهنده بود

نه به رضا ورغبت خویش آهنگ واهش خود کوله بار سفر بسته بود نه با میل وخ
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، گدی دراز کرده. بل انسانی بود، طرد شده، رانده شدهدست تدیار دیگر نموده و

فراری وگریزان از زیر تیغ خونبار وساطور بی رحم روز گار. مهاجری که 

مدت ها در همین اردوگاه زیسته بود. در همین اتاق تنگ وترش وتاریک که 

متر نبود. در همین اتاق نم دار اراز چه پهنای آن دو متر ودرازای آن بیشتر

، بیشتر از سه سال را شتر به قبری شبیه بود تا به اتاقکوچک دست وپاگیر که بی

ملی بود، چندان که نه حصیری داشت، گونه تجرانیده بود. در اتاقی که فاقد هرگذ

هایی که نه گلیمی ونه قالینی. اتاقی که دیوارهای چوبین لرزانی داشت. دیوار

نی ذوقی فراوافرط شتاب، با بد چند تخته چوب را ازاشخاص تازه کار وناشی 

های دیواری ساخته ورفته بودند. دیواری پایه هایی میخکوب نموده، چهارباال

ر، بیم آن می رفت که شدن وبسته شدن درها وپنجره ها ی تعمیلرزانی که با باز

ا وبگومگوهای پایان ناپذیر همسایه های دعواهواژگون شوند. دیوارهایی که آواز

شهوتناک زنان وشوهران را در هنگام شب به طور وضوح پس  ، یا نجواهایگان

پیرمرد ، به گوش ت های سیمین آنان را سخاوتمندانهمی دادند وناله های چپرک

 می رسانیدند. 

 

کف ، هم ه ء آن که به طرف جنگل باز می شدسقف اتاق کوتاه بود وتنها پنجر

پرسیده ، اشی بی انصافاتاق بود وپیرمرد بارها در عالم خیال از آن کارگران ن

، پنجره را باال تر نصب می نمودید ،بود که آیا نمی شد دست کم، یکی دو وجبی

، به آسمان چشم بدوزد وقرص توانست گاهگاهی که دلش تنگ می شدتا آدم می 

ماه واختران بی شمار آن را نظاره کرده و نماز سبز ناجو های جنگل را به تماشا 

 بنشیند. 

 

ی که به ، در همین چهار دیواراتاق که سردابه یی بیش نبود همین، در آری 

نده گی می کرد. زپیرمرد دخمهء زندان پهلو می زد، بیشتر از سه سال می شد که 

را بنا به دالیلی که به نزد خود داشت آن اتاق پیرمرد ؛ ولی بلی در همین دخمه

که سلول زندان هم  پیدا بوددخمه نمی نامید. النه نمی گفت، کلبه نیز نمی شمرد 

آن را "زاغه" می گفت ودوست داشت تا کسانی را که در چنین اتاق پیرمرد نبود. 

مرد چنین " بنامد. معلوم نبود که چرا پیرهایی زنده گی می کردند "زاغه نشینان

د. شاید از واژه های "زاغه" ی نهفته بومی اندیشید ودر این اسم گذاری چه حکمت



 ـایه های هــــــــولــســ                                10

 

 

 

ا این که در آن سرزمینی که " خوشش می آمد. وینشینان " و "زاغهزاغه نشینو"

ها منازل، قصرها وویالهای وسیع وقشنگ ورنگین داشتند، موجودیت چنین بنا

آور همان زاغه های گوسفندانی بود که در بیابان ها ودشت های واتاق ها یاد

گاه ن تصور دست می داد که در آن اردوچنیپیرمرد کشورش می ساختند وبه 

دراز بکشند، جا نبود تا  ، جا نبود تا مردمآن زاغه ها برای اردوگاهیان نندما

، همه گرسنه بودند ودر همین بایستند، جا نبود تا بخوابند، همه سرما زده بودند

 زاغه ها یکی روی دیگری تلمبار شده بودند. 

 

با هر کنج وکنار، هر درز وروزن زاغه اش، آشنا بود و به نظرش می پیرمرد 

. دیواری لرزان زیسته استهمین چهار زمان خلقت تا کنون در میان که از رسید

، رفی بود با چند جلد کتابی که از زاغه نشین به نظر او قیمتی ترین شئ اتاقش

کتاب آدم فاضلی بوده است. در آن رف،  سلفش به یاد گار مانده ومعلوم بود که

در آن  ی دیده می شد.های انگشت شماری به زبان های انگلیسی، عربی وفارس

مستطابی  که یگانه یارومونس  جمله دیوان غزلیات حافظ شیراز هم بود. کتاب

چک که جلد ، دراین سال های هجرت وعسرت شده بود. یک کتاب کوپیرمرد

، نیز درگوشهء آن سرخ رنگ کپره یی داشت به زبان فارسی برگردان شده بود

کار " :ر پیشانی آن نوشته شده بودی که دمانیفست".  کتاب" رف خاک می خورد:

 بر بود. مرد خط به خط آن را ازگران جهان متحد شوید." وپیر

 

های دیگر یر اتاق ها و محوطهء بیرونی وبنا، اتاق اورا با سادهلیز کم عرضی

، دوازده اتاق با در تعمیری که پیرمرد زنده گی می کرد اردوگاه وصل می کرد.

ل وکودک را ، طفپیروجواندر آن ها زن ومرد ، ابعاد مختلفی وجود داشت که 

" با خیال رسیدن به سواحل آرام و "چمن زارهای بهشت، که از اقصا نقاط جهان

یب به ازفرازونش پر با تحمل مصارف گزاف و مشقات ودشواری های راه دورو

، سرخ ، سیاه وسفیدآن جا رسیده ویا می رسیدند، جا می دادند. در آن اردوگاه

گری چشمان سبز، یکی هم مخلوط بودند. یکی چشمان سیاه داشت ودیوزرد با

. یکی شاه بود ودیگری بلوند و آن یکی چشمان سیاه سیاه ، دیگریموهای خرمایی

 ها واطوار گوناگون.ا، کردار، ادگدا. آدم هایی با چهره ها، رنگ ها، عادات
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هم  ت. همه مانند، همچنان که تمایزی هم وجود نداشدرآنجا، تجانسی در کار نبود

 بودند وهیچ کسی ازدیگری بهتر نبود.

 

، هشت بنا یا تعمیر وجود داشت. ساختمان ها شبیه هم بودند: هم در آن اردوگاه

ترین نیز نبود. ساختمان عمیری بهترین نبود. همچنان که بدرنگ وهم طبقه. هیچ ت

داشته واز ط ها در واقع به حلقه زنجیری شباهت داشتند که یکی به دیگری ارتبا

، چیزی به نام اردوگاه پناهنده گان ساخته شده بود. در هر مجموع این حلقه ها

داشت که متناسب با تعداد وحال واحوال  تعمیر دوازده اتاق خرد وبزرگ وجود

داشتند که ، توزیع می شد. اتاق های بزرگی نیز وجود افراد خانواده های پناهده

 نفری را در خود جا دهند.  ( ن همی توانستند یک دلگی )جوخه

 

که مال مشترک  خانه ورختشویی های عمومی، آشپزدر هر بنا، تشناب ودوش

، کثیف شده بود. تشناب ها اندک، غیرکافیکار سازی ، همه محسوب می شدند

، مدتها می شد که نشیمن گاه پالستیکی ویا چوبی خود را به هاوبدبو بودند. کمود

بودند. دوش ها و  باالتی زاغه نشیان از دست دادهنسبت استفاده نادرست وبی م

، شاورها که کوچک، تنگ ودارای سقف کوتاهی بودند، گاه آب سرد سرد و گاه

، هرچه که آب داغ داغ را بر سر وبدن این همه آدم می پاشیدند؛ اما با این وصف

می ، غنیمت بزرگی به حساب می آمدند. چنین هم پیش بودند وهرطور که بودند

، دعوا ها ونزاع های کوچکی بین پناهنده گان رخ د که به خاطر قلت این اماکنآم

می داد ولی با دخالت بزرگان وریش سفیدان اردوگاه ، پایان می یافت وکار به جا 

 های باریک نمی کشید.

 

یک امرعادی در نظر آوریم که در میان  ی روزمره رااما اگراین بگومگوها

د، با وصف اختالف رنگ ها، بوها ، زبان ها، اقل چهارصد تن رخ می داحد

، همدیگر را درک می کردند فرهنگ ها وسلیقه ها، اردوگاه نشینان دراکثر موارد

یان این توده های رویهم ومراعات خاطر یکدیگر را داشتند. به طوری که در م

، نه حسدی ونه بغض وکینه یی نسبت به یکدیگر انبارشده، نه اشکی، نه آهی

شت که بدون موجب تلف کنند ویا به هدر دهند. آن ها را نیازها ، خواست وجود دا

ی مشترک انسانی، با همدیگر پیوند می داد. اگر کسی به ها، دردها وآرمان ها
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ر می ض، به فوریت حامی داشت ویا گیالس آبی می طلبید لقمهء نانی ضرورت

ین تا هنگامی که کردند وکسی نمی گفت که من خود گرسنه وتشنه ام. تازه وارد

، وراز پیدا کردن وتهیه نمودن غذا، آشنا نمی شدند کامالً با زوایای اردوگاه ورمز

را مکلف می پنداشتند تا تلقی می شدند وهموطنان آنان خود مهمان زاغه نشیان

، اگر خوب به روال زنده گی ف نمایند. آریجیرهء روزانهء خود را با آنان نص

، نخستین کمون های بشری به یادت می ه دقیق می شدیگانی در آن اردوگا وزنده

 امعه یی که کارل مارکس آن را کمون اولیه می نامید. جآمد. همان 

 

ر گرفته تا نصارا واز ، از مسلمان گرفته تا هندو واز گبزاغه نشینان آن اردوگاه

، مجبور بودند که به صف ایستاده شده شاه تا گدا، همه در روزهای معین

بدهند یا برای گرفتن معاش هفته وار خود، قطار طویل را تشکیل وحاضری 

 دهند. به نوبت ایستادن وانتظار کشیدن ، قانون زنده گی دراردوگاه بود. 

  

این بینوایان شوربخت را نه تنها همان اماکن واشیای مادی ونه تنها عواطف 

مشترک واحساسات بی نظیر انسانی به هم نزدیک ساخته بود، بل واژه های 

واژه هایی ، ، پناهگزینآواره، بی وطن: یگری نیز در این نزدیکی نقش داشتد

وتا فرصتی  که تا هنگامی که نغمهء شوم جنگ درسرتاسر جهان نواخته می شد

تا  ، در دست انسان ها قرار داشت وکه شمشیرهای آخته برای کشتن و دریدن

ودیوار می بارید، آن موقعی که دیگ انتقام می جوشید ونفرت وخصومت ازدر 

هایی که یکی با اکراه ودیگری یی جز پذیرفتن آن نداشتند. واژه  مردم بینوا چاره

 با میل ورغبت به آن رو آورده و آن ها را پذیرفته بودند.                                                    

*** 

 مگاهی که درست، در آن شااندوه تلخ وغریبی در آن غروب "سربی سنگین" 

، چندان که ده بود، بر او چیره شپنجاه وچهار سال از زنده گی پیرمرد می گذشت

 : با خود می گفت

چه قدر تنها هستم. روز تولدم است؛ ولی ، هیچ کسی یادی از من نمی کند. خدایا ـ 

نه میز  ، نه هدیه یی وببین، نه کارت پستالی، نه دسته گلی، نه کیک گلداری

ولی  ثل این که از یاد همه رفته ام. حتا از یاد واز ذهن خدای عالمیان.. مرنگینی

به روز تولد من چه کار؟  ، پس خداوند بزرگ رامن که ذرهء حقیری بیش نیستم
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، رفتار وگفتار نه این که پروردگار زمین وآسمان، مصروف تأمل بر اعمال مگر

وآزرمی ، دست ها و  چ گونه شرم، بدون هیگروهی است که به نیابتش واز نامش

ا می برند. وگردن ها را ، زبان هارقطع می کنند های مردم را در سرزمین منپا

، آیا می توان ترا انحصار کرد ودر حجرهء مسجد یا پستوی می زنند. خداوندا

آیا آن ها چنین حقی دارند؟ آیا آن ها می توانند  ؟نمودتاق نشیمن منزل خود پنهان ا

نگفته ای که  اورا از پرستش تو محروم بسازند؟ آیا تو خود با ملحد گفتن به کسی

 ؟ در قلب همه جا داری، با هرکسی هستی واز هر کسی هستی

  

وبه نتیجه یی نرسیده بود که  سامان نیافتهپیرمرد به سامان هنوز این افکار نا

قابلش دروازهء اتاقش باز شد ومرد میانه سالی داخل گردید. سالمی داد ودر م

دربغل برد. بوتلی را بیرون  ، دسته بدون هیچ گونه تعارف، اما واگرینشست

 : ایی را پیدا کرده لبریزساخت وگفت، گیالسی هآورد

 ند          گر میفروش حاجت ما را روا کـندایزد گنه ببخشد ودفع بال ک

 ساقی به جام عدل بده باده تا گدا        غیرت نیاورد که جهان پر بال کند

 "این ها خدا کندکه " پیشت آید وگر راحت ای حکیم   نسبت مکن به غیرگر رنج 

  ما را که دردعشق وبالی خمار هست        یا لعل دوست ، یا می صافی دوا کـند

 

معلوم نیست که ابیات دیگراین غزل خواجهء شیراز به خاطر آن مرد نمانده بود 

که لب از گفتار فرو جله داشت یا برای نوشیدن وسوزانیدن دل وجگر خود ع

ش که با خداوند درون خویش در جرعه سر کشید وبه میزبانبست. جام خودرا ال

، نگریست یدن ابیاتی از حافظ در یافته بودرا اینک با شنرازونیاز بود وپاسخ خود

 ، مکدر شد. ورا همراهی نکرده بودواز این که ا

 

نیکو منظر بود. چشمان ما ، و، شخصی میان قد، اندکی فربه، خوش سیتازه وارد

همراه با اداها سیاه، ابروان درشت به هم پیوسته، نگاه گویا وخندانی داشت، 

واطوارشاهانه یی که آدم حتا از دور به هویت وشخصیت شخیص صاحبش پی 

می برد وفکر می کرد که او یا یکی از آن رجل عالی مرتبت دیروز است که در 

ها راه می رفت وبه آدم های خاکی برالی اهنگام قدرت از فرط غرور وکبریا با

 ، از همان تحفه های ناب روزگار ما ونگریست یا یکی ازآن دجاالن سیاستنمی 
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یا یکی از آن تاجران بی هوش وبی حواس وبدشانسی است که کشتی های مال 

التجاره اش غرق شده واینک به سیم آخر زده ویا یکی از همان نظامیان سابقه 

همه جالل وجبروت وعزت وحشمت به جز همین ادا واطوار است که از آن 

 شاهانه متاع دیگری برایش نمانده است.

                                                                                                                            

کی از آن ها نبود. علت ، هیچ یاما آن مرد تازه وارد که "یاسین" نام داشت

، محضر نیکو، آدم مربوط می شد به ظاهر آراسته تشخص او در میان آن همه

وقار وطمانینه یی که در رفتار وگفتارش وجود داشت. یاسین دوکتور طب بود 

، اهل رد وطبیب حاذقی است. داکتر یاسینوبه نظر می رسید که درمسلک خود وا

بر داشت واشعار نو وسپید  انی از قدما را ازشعر وادب وعرفان بود. اشعار فراو

به حافظه سپرده بود. به امروز را نیز دوست می داشت وقطعه های بسیاری را 

پیرمرد از مقدار هوش وحافظهء دوستش در بسا اوقات حیران می ماند طوری که 

وشعر ونکته ولطیفه در طول و از خود می پرسید که خدا می داند چه قدر خاطره 

کوبیده باشند تا ازوی چنین آدم داکتریاسین ، میخ خود شان را در ذهن اسال ه

 فاضل وصاحبدلی به وجود آورند ؟ 

، قمند بودبه همان اندازه یی که به ادبیات وتاریخ وعرفان عالداکتریاسین اما 

ش ی ان سبب در برهه یی از زنده گدلبسته وشیفتهء سیاست نیز بود. وبه همی

 نوشت حزب حاکم آن دوران وطنش گره زده بود. رنوشت خود را با سسر

 

، در آن اردوگاه تک وتنها می زیست. خانواده اش درماسکوزنده گی داکتر یاسین 

می کردند ومنتظر فرجی بودند که اگر از آسمان نازل شود ویاسین بتواند آنان را 

بار ود ،ی که در این سرزمین به سر می بردبه نزد خود بخواند. در مدت یک سال

؛ ولی تا کنون برایش جواب َرد یا باوی مصاحبه یا "انتریو" صورت گرفته بود

، نیامده بود. البته ه زاغه نشینان به آن صاف وساده "جواب" می گفتندپذیرش ک

" یا قصه یی برای خود ساخته و ی پیرمرد معلوم نبود که وی چه "کیسبرا

نان بود که هیچ کسی حتا چن پرداخته بود. زیرا که عرف وعادت در بین مهاجری

به نزدیکترین دوست خود نمی گفت که به چه علت زادگاهش را ترک نموده وبه 

است که فرار  به چه سببی حیاتش با خطر مرگ مواجه بوده مستنطق چه گفته و

به همین سبب همچنان  وبه این کشور، پناهگزین شده است.قرار ترجیح داده را بر
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، تمایلی هم نشان یار ودیار خودرا به او نگفته بودن که پیرمرد راز ترک نمود

مرد چه فرقی می کرد آنگهی، برای پیرنداده بود تا از اسرار دوستش آگاه شود.و

مصاحب داکتریاسین که یاسین در مصاحبه اش چه گفته است، مهم این بود که 

، در آن محیط ومحاط در د وتوقع موهبت بیشتری از این دستفرزانه یی بو

 نمی گنجید. پیرمرد ور تص

 

کم پیرمرد ، نگاهی به خود راکه برای باردوم لبریز ساختگیالس داکتریاسین 

 : ست وهم نفس عزیز خود انداخت وگفت؛ ولی دوحرف، خویشتن دار، اخمو

؟ کشتی ه باز باالی زمین وزمان قهر هستی، چه گپ است کقوماندان صاحب ـ 

دست رفتن کرچ وکالهت می سوزی؟  از هایت غرق شده یا هنوز هم در حسرت

چه گپ شده؟ شنیدم که عینک بدفوکس ات را نورس جان شکستانده، چشمانش را 

ص کرد. به خصوص داوود بیچاره را. . خوب شد که همه را از شرش خالصدقه

می ، عینک نو می رویم واز برکت وصدقهء سر دولت، صبح که شد اما غم نخور

، کاله بسیار است. خدارا شکر کن که نورس است دگیریم. غم نخور. سر زنده باش

تا عینکت را بشکناند. شکر کن که خانواده ات با تو است. وا به حال من که از 

م ساخته ام.؛ اما خدا ، خویشتن را به دست خود محروهمسر وفرزندانمدیدن 

 دنیا به امید خورده هللا جواب تان می آید.. تو هم غم نخور، ان شاءمهربان است

، بگیر گیالست را بنوش که این یگانه داروی غم است. بنوش وفراموش کن، شده

، همان طوری که کرم چوب را که گفته اند، غم آدم را می خورد مگر نشنیده ای

 ... وزنگ آهن را

 

. بار دیگر نیز به حلقوم تشنه اش سرازیرساختگیالس دوم خود را داکتریاسین 

 : یست، حوصله اش سر رفت وگفته چهرهء درهم رفتهء دوستش نگرب

آه گوش کن که شاعر  " را پاره کن.بس است ماتم نگیر. بنوش و"پیراهن توبه ـ 

 انگیزی در این مورد دارد: چه گفتار شور

 به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم         بهار توبه شکن می رسد چه چاره کنم 

 خورند حریفان ومن نظاره کنم سخن درست بگویم ، نمی توانم دید         که می

 ، آخر اگر از من نمی شنوی از حافظ بشنو.بنوش، بنوش رفیق ـ 
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را مجبور ساخت تا جرعه یی از آن پیرمرد ، با اصرار وابرام فراوانداکتریاسین 

آب آتشین بنوشد. پس از آن دستش را دراز نمود ودکمهء تایپ ریکاردر کهنه یی 

 :                                                                                                                 ی خواندرا فشرد. استاد سر آهنگ م

 بوی گل انتظار من می آید  امروز نسیم یارمن می آید  

 ... .... 

 ... مگله بسیار دار  دل افگار دارم  او یار کتت کار دارم   یک لحظه گفتار دارم   

 

 مرد، اینک با هر زیروبم ساز، با هر ریتم موزیکاتاق مرده، بی روح وسرد پیر

وبا هرارتعاش آواز ملکوتی استاد، جان می گرفت، روح می یافت، گرم می شد، 

هرگز این جا زاغه نبوده ودر ، می رقصید وزنده می شد. تو گویی می خندید

افته است. همراه با موزیک دیواری تنگ ولرزانش هیچ غم ورنجی راه نیچهار

، کف دست می زد ،وحال می یافتنیز شورداکتریاسین ، ز استاد وخندهء اتاقوآوا

می زد، شور می خورد، سرش را به طرف راست وچپ دور می داد. چشم 

، پایین می آورد، هایش را باز می کرد، بسته می کرد، ابروانش را باال می برد

 الم خیال مخاطب قرار می داد وتحسین می کرد: واه واه می گفت واستاد را در ع

، چه چهه کیف می کند. چه س ری چه تالی چ! واه واه ، ، مرحبا استادبارک هللا ـ 

وبهشت برین ماوایت،  روحت شاد باشد! آالبی! چه گلویی چه صدای جاودانی یی

 می گفت و می گفت ... ، ای سلطان قلب ها. تاج موسیقی، ای شیر موسیقیای سر

 : ه می کردوبرای خودش زمزم

 ... او یار کتت کار دارم / یک لحظه گفتار دارم / دل افگار دارم / گله بسیار ... 

  

 وصدا وآرام سر دراین میان، پیرمرد نیز، نخستین گیالسش را نوشیده بود و آرام

، رایت کرده بود. به طوری که کم کمبه او نیز سداکتریاسین شور وجذبهء 

،  دخترک نازنین تری به خواب ناز زنینش شکستهکرد که عینک نافراموش می 

وطن و موجودی است مستأصل وبیچاره. از گیالس فرو رفته وآدمی است بی 

، سگرتش را روشن کرد وداکتریاسین با حیرت دید دوم هم جرعه یی نوشید

بسته ء دوستش می جنبد و می خواند:  دل اوگار وشنید که لب های کلفت وکپره 

 ... مه کتت کار دارم  ... ، غصه بسیار دارم ارمد
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به هم نیامیخته بودند وتا عالم ؛ ولی در اتاق "حال" و"قال" نزدیک شده می رفتند 

حالی  ، در"جبروت" یک قدم فاصله بود که "شرما"، مردهندوتبار سریالنکایی

 ، در آستانهء اتاق ظاهر شد و با لکنت زبانکه از وحشت ودهشت می لرزید

 : به فارسی شکسته بسته یی چنین گفتوصدای لرزان 

 !، شما زود بخیزحاجی را، می زنند بی بی حاجی را می کشند ، بی بی ـ 

*** 

بنا که  ، سرد وگزنده بود. جدال در محوطهء کوچکی بین دودر بیرون هوا تاریک

ر یکی را "الف" ودیگری را "ب" نام گذاری کرده بودند، رخ داده بود. آن جا د

، ذاشتن صندوق های خاکروبه و آشغالحقیقت صفهء بلندی بود که به منظور گ

ص یافته بود. آشپز بایسکل های مهاجرین واشیای بی کاره وبی مصرف، تخصی

"ب" نیز باالی همین صفه حاکم بود و سکوی سمنتی مذکور در  خانهء ساختمان

 ز آن سخن گفتیم. حقیقت همان حلقهء وصلی بود بین تعمیرها یی که در باال ا

 

وبان سبزی های سیاه شبق گونه اش را با رزن جوان وزیبایی که مو درآن جا،

گره زده واز چاک دامنش، ران های سفت، سفید وهوس انگیزش نمایان بود، 

نشسته وبا مشت های کوچک ولی زورمندش بر سر  موییباالی شکم پیرزن سپید

 : ، چنین می گفتیظ ونفرتروی پیرزن می کوبید با صدای بلند، با غ و

ک مهاجر تو، یکی هم من. پدر ! یمادر آل! به تو چه غرض که من چه کاره ام

، روزی زنده ها را می خوری وهنوز هم آن لعنت! پایت در لب گور رسیده

، مرا بقهء کور. این کمپیر مردنی را خارد. اوه خدا! همه را مار خورد جایت می

پدر لعنت کاالی مرا از ماشین کاال شویی بیرون ببین واین قدرفیس ودماغ را. 

س خود را انداخته وگفته که ماشین را نجس می کند. ماچه خر، جنده های کو

د است. او شوی سودخورش هم کمکش " شاه، اونه "منوچهردرماشین انداخته

 ، که بینیش را بگیری نفسش بیرون می شود. درکرده، همین مردکهء قرمساق

ر دراین جا هم ماندن واالی ما نیست. گمردم را می چوشید، م کابل که بود خون

غیرت تان که وطن  بیچاره گک ها سر چه چیز تان می نازید؟ سر همو بچهء بی

 مارا فروخت وما بیچاره ها را به این حال وروزرسانید ؟ 
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شت، خونین بود. گیسوی سپیدش، چهرهء پیرزنی که به بی بی حاجی شهرت دا

ن شده بود. چادرگاچش به گوشه یی افتاده بود. عینکش شکسته بود. وپریشا تارتار

پیراهن نیلی گلدارش پاره شده و از چاک یخنش پستان های الغر وچروکیده اش 

، واخ می گفت وسعی داشت تا با بودند. پیرزن می گریست. واخبیرون افتاده 

ظار دست های نحیفش پستان های کوچک وزرد وزار خودرا بپوشاند واز ان

مخفی کند. چشمان پیرزن از زیادی وحشت از حدقه بیرون زده بودند وخط درد، 

، شد. پیر زن در حالی که می گریست زجر وتوهین در آن ها به خوبی خوانده می

نفس نفس می زد، سینه اش خش خش می کرد و با صدای زیر ونازکی زار می 

 زد: 

م برسید. این زنکه ء فاحشه مرا ، به دادمسلمان ها، او مسلمان ها! کمک کنید ـ 

آخ آخ ، واخ واخ ! جالل او جالل، چه شدی؟ فرشته او  می کشد. از برای خدا ،

 ؟ بزن این فاحشه را که نزدیک است مرا بکشد .فرشته چه شدی

 

" نام داشت، درگوشه یی ساله یی که "نازنین ، هفتطرف تر، دخترک شش آن

، محاسن سفیدی را که پدر کالنش بود ، فق می زد. دخترک پاهای مردایستاده

 : رفته وبا صدای گریه آلودی می گفتمحکم گ

به جان ، این زن می کشد. بابابه جان، بابه حاجی! بی بی جانم رامی کشد ـ 

، بابه ی همین آسا چوبت بزنش پدرجان پدرجان، کجا ستی ؟ وای خدایا، کتبزنش

   ... جان بزنش بزنش

 

 ، با قامت خمیده،نین که حاجی "عبدل" نام داشتپدرکالن ناز تر،کمی دور

پیکرلرزان ونحیف ونزار خود به سختی باالی پاهای استخوانیش ایستاده بود. 

پاچه های تنبانش را تا ساق های پاهایش برزده بود وهنوزهم برمی زد.عصایش 

را به اندازهء یک انگشت باال می برد، پایین می آورد وبر فرش سمنتی سکو می 

ید وبا درمانده گی فراوان به صحنهء زد وخورد می نگریست. حاجی چون کوب

غر ه زحمت از حلقوم الکار دیگری انجام داده نمی توانست، با صدایی که ب

 : ودرازش بیرون می شد، چنین می گفت

  ... ! شیطان می گوید که با همین عصا بزن در ال حول وال قوت اال باهلل ـ 
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زحمت تا اندازهء سرش وی صفه می کوبید یا آن را به اما عصایش را فقط به ر

، یا باالی آن وزن اندام نحیفش را می انداخت ودر همان حال می باال می برد

 گفت: 

 ! فرشته ! کجا گم شدید ؟ جالل ـ 

 

ومعلوم نبود که جالل وفرشته آواز اورا می شنوند یا اصالً در اردوگاه نیستند. آن 

آراسته یی داشت واز جمله ء مهاجرین ایرانی بود، ووضع  طرفتر مردی که سر

بالبخند تمسخر آمیزی به صحنهء جدال می نگریست وهر موقعی که زن جوان 

، عالمت تایید تکان می داد ومی گفت: آری، کله اش را به اهد می گرفتاورا ش

  .آری

 

هنه دیده می شد، زن گندمگونی که بررخسار چپش د اغ یک زخم کوچک ولی ک 

کارد تیزوبرانی در دست  گرم پختن وتهیهء غذا بود. آن زنآشپز خانه سر در

ه می کشید وچنان چنان با مهارت وسرعت بر پیکر خمیر رسید راداشت وآن 

خصومت ونفرت به چهرهء خونین بی بی حاجی می نگریست که آدم گمان می با

ضعیفه  ، آنرد که اگر به عوض زن جوان می بود، با همان کارد آش بری اشک

 ، آش می برید. را با همین ساده گی وچابکی

 

 ، دیدند وشنیدند که آن زن سروپیرمرد که نفس زنان رسیدندداکتریاسین شرما و

 : ومردانه اش می گوید از پنجرهء آشپز خانه بیرون کرده وبا صدای غور

 

؟ بزنیش که دیگرانش هم نفیسه جان! چرا نمی زنیش، چرا لحاظش را می کنی ـ 

، در همان جایش بزن د که یک نان چند فتیرمی شود. بزن، بزن، خوب بزنهمنبف

 ... که کسی را نشان داده نتواند. در همان جایش

                                                                                                                          

، دوان ه کرد و خالص گیر زن هم پیدا نشدا مشاهدشرما همین که آن صحنه ر

با چهره های داکتریاسین وپیرمرد دوان به طرف ساختمان مؤظفین اردوگاه رفت. 

ولی آن زن خواستند که پیرزن را رها کند؛ برافروخته در گوشه یی ایستادند واز 

 : نفیسه با چهرهء غضب آلود گفت
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تا من جزای  این ماچه خالت می کنید. به شما چه غرض که در کار ما زن ها د ـ 

  ... ، رهایش نمی کنمسگ را ندهم

 

سرانجام ، صدای گریه وزاری پیر زن ونواسه اش و صدای فحش وناسزایی    

یت کرد ولختی نگذشته بود که که زن جوان نثار پیر زن می نمود به اتاق ها سرا

هما یون اری"، زن ""م را به آن جا رسانیدند. اولین زنی که رسیدا خودزن ه

، دست های نفیسه را گرفت ماری با دیدن صحنه چیغ زد. خم شد" بود. فرخ

وتالش نمود تا وی را از باالی شکم بی بی حاجی دور کند. زن های دیگر هم سر 

رسیدند و مؤظفین اردوگاه نیز همراه با شرما نفس زنان پیدا شدند. یک زن سیاه 

، به ماری کمک بی رنگ پولیس را دربر داشتفورم آپوست درشت اندام که یونی

که عقب آب داکتریاسین کرد. دست های نفیسه را به عقب برد ودستبند زد. 

، با افتابهء پالستیکی پیدا شد. سر وصورت بی بی حاجی وتینچروپلستر رفته بود

را شستند. یک زن ارمنی شربت آورد ودر حالی که می گریست شربت را به 

نرس وامبوالنس اردوگاه نشد. به ر منتظداکتریاسین یک ساخت. زن نزدلبهای پیر

وجود بی بی حاجی پلستر  در ی تیز وبلند نفیسه راسرعت زخم های ناخن ها

به  ، پیرزن رادر برانکارد انداختند ورد. آمبوالنسی زوزه کشان سر رسیدک

راه امبوالنس گذاشتند. ماری هم داخل امبوالنس شد وآمبوالنس شیون کنان به 

 افتید. نفیسه را مؤظفین اردوگاه با خود بردند وغایله عجالتاْپایان یافت.

*** 

آنان از مدت دوهفته بدینسو دراین اردوگاه آمده بودند. همان زن جوانی که   

، دیگری که در آشپز خانهء تعمیر "ب" نفیسه نام داشت با پسر خردسالش وآن زن

ی، آش ببرد. نام ا همان کارد آش برآش می برید وقصد داشت بی بی حاجی را ب

چهارده سالهء فربه وپسر هشت  وی "فرخ لقا" بود. صاحب یک دختر سیزده ـ

، بیوه زنان اند یا زنان شوهر دار. بود. کسی نمی دانست که آن دو سالهء اندام دار

؛ ولی ویش هم هستند یا رفیق راه وهمراه؟ چه کیسی دارند وچه سر گذشتیقوم وخ

نشینان می دیدند که یکی از دیگری جدایی ندارند وشب وروز باهم  تمام زاغه

هستند وانس والفت نمایانی به همدیگر دارند. اما اگر کسی به دقت وتوجه بیشتری 

، پس از مدت کوتاهی ومی خواست آن دو را بیشتر بشناسدبه آنان می نگریست 
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تفاوتی یقه های م، وذوق وسلد که آن دوزن رفتار، گفتار، لهجهمتوجه می گردی

 : دارند

، ته ماندهء یک زنده گی مرفه واشرافی را می یافت در صورت زن جوان وزیبا  

تنگد ستی زنده گی پر عسرت وآگنده از فقرو و در چهرهء زن دیگر بقایای یک

ن بلند با حالت ، گرد. این یکی سر وزلف آراسته ودلربا، چهرهء سپید وجذابرا

، پستانهای برجسته یک انعطاف پذیر وشاعرپسندار، کمر بپر از شکوه ونخوت

ورعنایی  بدون آن که لغزان باشند، ساق های هوس انگیز وپیکر بس ظریف

نه آرایش کند و چه طور لبخندبزند، دلبری کند ، چگوداشت. میدانست چه بپوشد

، ، یا چگونه با خرام شیوایشزمردینش به روی طرف مقابل بنگرد وبه چشمان

، د تا مردان جوان اردوگاهل انگیز تن وبدنش را به نمایش بگذارمنحنی های د

 همچون پروانه به دور شمع وجودش پرواز کنند. 

 

ی می ، سعسی ساله گی گذشته باشد ولی آن دیگری که به نظر می رسید از مرز

، لب سرین وپودر، سرمه وده ها قلم اشیای نمود تا به کمک سرخی وسفیده

گر ، جلوه دهد. او ایشتن را جوان تراز آن چه هستت، خودیگری از این دس

د. نخست ، هم طراز وهمتای او هم شمرده نمی شنقطهء مقابل دوستش نفیسه نبود

ً کوتاه ، بی تناسب وچاق او با چشمان به وسمه کشیده ونگاه ازهمه قامت نسبتا

های با آن مو دریده اش که نگاه مار افعی را در خاطر بیننده اش تداعی می کرد،

در وجودش باقی نگذاشته بود. دوم، لکه  ، چیزی به نام زیباییسیاه یال مانندش

ناشدهء چیچک واثر کوچکی از نیش های قهوه یی رنگ صورت، داغ های محو

نسان مهمیز می زد. زشت بودن اورا در ذهن ا ، تصورچاقو بر رخسار چپش

ای بیعت وجفآزمای او نیز نشان دیگری بود از بی مهری طصدای غور ومرد

ی جبران این همه بی مهری ها ولی فرخ لقا برا آفرینش در حق این زن پناهنده.

از ذوق وسلیقهء خوبی هم بر خوردارنبود. مثالً رنگ های  های روزگاروجفا

و هماهنگی که با چهرهء تیره وتاریک ا شوخ شوخ مثل سرخ یا سبزخنجک را

، خر بخندد."، سرخ بپوشد یاه گرشاید نشنیده بود که" سنداشت، انتخاب می کرد.

ان انتخاب می کرد. لباس هایی که لباسهایی را هم که می پوشید، تنگ وچسپ

کوهی از گوشت لخم را در درون خود جا می دادند ومانند بقچه به نظر می 

، از ترس پاره شدن آن بقچه ها و . پیرمرد هنگامی که او را می دیدرسیدند
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، غالباً روی خودرا به طرف دیگری می توانست بودعظیمی که پیامد آن رسوایی 

البته این یک توهم بود وفرخ  با ترس فراوان از کنارش می گذشت.دور می داد و

. او عمداً گره هایی بقچه را نبود که در کارخود بی تجربه باشدلقا از آن زن هایی 

وگیری کند شل می کرد تا به یک تیر دونشان بزند: یکی آن که از ترکیدن بقچه جل

 ... ودوم این که تکه های از آن کوه گوشت را برای فروش عرضه نماید

                                                                                                                            

ت. او همیشه وتیزی هم داشور ومردانه اش، زبان تندفرخ لقا، برعالوهء صدای غ

متعرض بود، زخم زبان زدن عادتش شده بود و مخالفان خود را با گفتن دو کلمه 

می  از میدان بدر می کرد. حرکات جلف وسبکسرانه اش نیز به او این امکان را

چه بیشتری در برابر صف حریفان پارسای اردوگاه داد که با خیره سری هر

، با استواری که مقدس واین وآنوآن زن ارمنی خشماری ، همچون بی بی حاجی

 تمام بایستد وخمی بر ابرو نیاورد.

 

، از همان اولین شامگاهی که این بیکار وبی روزگار آن اردوگاهب وبچه های عز

وسعی داشتند بفهمند که آنان  دو زن را دیدند، زاغ سیاه شان را چوب می زدند.

دیو سیاه فلم های کارتونی کیانند وچه پیوند وارتباطی بین آن پری کوه قاف واین 

ن لحظاتی که نفیسه را دیده بودند، اسمش را وجود دارد. آنان در همان نخستی

چون اسم هیچ کدام را نمی دانستند، بین خود نشسته ، وگذاشته بودند: "سبز پری"

 سوخته را چه بگذارند. جواد کهیرومشورت پرداخته که نام زن شبودند وبه شور

بود: مادرآل! رزاق ء نفیسه گردیده بود، گفته عاشق شوریده از همان اولین نگاه

ی داوود با طنز ، ولگفته بود: سیاه مار دل افگار! نجیب پیشنهاد کرده بود: شیشک

" را بر اه مارسیسرانجام از میان این همه نام ها، " اما نمایانی گفته بود: ونوس!

 !رافگا بودند و فرخ لقای مسکین شده بود: سیاه مار دل گزیده

 

، تی دراین نام گذاری ها نهفته استاگرکسی از آن جوانان می پرسید که چه حکم

 :  اما با این حال جواد چنین می گفت؛ اید جواب دلخواه خود را نمی یافتش

انی که پیکر دلفریبش را دلفریب تر ب، پتلون سبز چسـ روز اول که نفیسه را دیدیم

گونه شی رنگی پوشیده بود وموهای آبشارماساخته بود، به تن داشت. نیم تنهء 

اش را با روبان سبزی بسته بود که با چشمان سبز، چهرهء سفید وقامت رسایش 
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هم خوانی خاصی داشت. راستش او مثل پری ها شده بود، مثل پری های کوه 

جرأت نداشتیم، اسمش را بپرسیم، پیش خود نامش را گذاشتیم "سبز قاف. وما که 

 ، رزاق دل وجرأت پیدا کردشامی که سبزپری به اتاقش رفت مان" ودر هپری

 : واز فرخ لقا با کنایه پرسید

 ؟ ـ او پری جان! نا مک رفیقکت چیست

 : د وبازاری اش چنین جواب داده بوداما فرخ لقا با زبان تن

، بی پدر، ورنه این چوب را در کونت ؟ بروه تو کون لچ چی غرض استب ـ 

 ...  می زنم

 

؛ ولی دیگر سرافگنده وخجل به نزد ما باز گشتپس از این گفتگو، رزاق اگرچه 

ارسالن رومی که ء ما این بود که حیف نام فرخ لقا، معشوقهء امیرعقیدهء همه

باالی این زن گذاشته شده وهیچ گونه تجانسی با این زن بی حیا وزشت صورت 

به نام  سیاه مار  را او نمی تواند داشته باشد. به همین خاطر تا دنیا دنیا است ما

 خواهیم شناخت.  دل افگار

 

مرد، پسرش داوود را به خاطراین نام گذاری مالمت نموده وگفته بود اگرچه پیر

که به کاری که به تو مربوط نیست غرض نگیر وبه زنان احترام بگذار؛ ولی 

هرگاه یک ناظر بی طرف پیدا می شد ومی دید که فرخ لقا همچون مار کپچه یی 

وبا نیش  سبز پری یا  آن زمرد رخشان وآن گنج شایگان محافظت می نماید از

، بچه های جوان اردوگاه را هرگز عرب وعجم را برسر جایش می نشاند زبانش

 آنهارا دراین نام گذاری حق به جانب می پنداشت.  مالمت نمی کرد و
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 دوم بخش

                                                              :                              مکاشفه 

ساعت بعد که دیگر همه جا خلوت شده وهیمنهء یک شب سرد وطوفانی دامن 

، سکوت ا پس ازیک روز عبث دیگر به آرامشگسترده بود واردوگاه نشینان ر

دیدن به اتاقش باز گشت. پیرمرد از  نیزپیرمرد وخواب شبانه دعوت می کرد، 

، به شدت منزجر شده بود. عصبانی بود وخشمگین. هیجان داشت صحنهء قبلی

گرفتن انتقام است. انتقام از کی؟ نمی  واحساس می کرد که روحش سر شار از

ه کننده یی را پشت سر گذارده است: ؛ ولی به خاطر می آورد که روز خستدانست

، گوش دادن وین وداووداز آن آزرده ساختن پر ، پساول مسأله یی نورس وعینک

وپند ها واندرزهایش که مثل همیشه با شعری داکتریاسین به خطابهء پایان ناپذیر 

مرد از شنیدن نصیحت ین مسأله را هم می دانست که  پیرهمراه می بود وا

بعد، باده نوشی های بی مفهومش وروز تولد، این  وموعظه بیزار وگریزان است.

رهایش نکرده بود. ودرفرجام آن صحنهء خونین  روز کذایی که تا همین اکنون

 ودلخراش.

 

سر به بالین نهاد وکوشش نمود تا به آواز وترنم شب گوش دهد وبه خواب رود؛ 

لک مرد تقال می کرد وپروان آشفته مگر این امر ممکن بود؟ پیرولی با آن روح و

ی ، فشار می داد، بدنش راشل مشمانش را رویهم می گذاشت، می بستهای چ

، باالی کرد، دست ها و پاها را آزاد وراحت قرار می داد، طاقباز می افتاد

شکمش می خوابید، از این پهلوبه آن پهلو می غلتید ولی نمی توانست بخوابد. 

زیرا  .ه بدین زودی ها به سراغش نمی آیدومعلوم بود ک خواب از وی گریخته بود

 ،ته اش، عینک شکسته اشوآشف ، گیسوان سفیدیا چهرهء خونین بی بی حاجی

مرد مجسم می شد یا حالت ترحم بر انگیز پیر پستان های چروکیده اش در نظر
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افگار می  حاجی عبدل یا کارد بران آشبری فرخ لقا که بچه ها اورا سیاه مار دل

پیوسته روح وروان اورا پری که خار خاری دیگری بود ونامیدند ویا جمالت سبز

 : نیش می زد

 !  تو، یکی من یک مهاجر ـ 

نفوذ می کرد ودرد طاقت پیرمرد این جملهء کوتاه ولی عریان تا مغز استخوان 

ی پزبران آشآن کارد فرسا وتوان سوزی را براو وارد می نمود. انگار سیاه مار با

در اوج التقای رگ وخنجر" رسیده است. حرف اش به جان او افتاده واینک "

، قد می کشید واین حقیقت مسلم را بر او تپری در ذهن او جان می گرفی سبزها

ی در پیشگاه عدالت وقانون آشکار می ساخت که وی هیچ گونه امتیاز وبرتری ی

  پری وسیاه مار ندارد.با سبز

 

دیگرسعی نمود تا به خود تلقین نماید که آن حادثه هیچ گونه ارتباطی با پیرمرد بار

، تا دنیا هست وتا دنیا خواهد بود، دهپیرمرد با خود می گفت، تا دنیا بووی ندارد. 

زور همیشه پیروز خواهند وی شده، می شود وخواهد شد. زر وضعیف پامال ق

وضعیف ، وپیر پیر است ان جوان است وقوی وزورمند وگستاخبود. آخرجو

؟ می خواهی که هنوزکه هنوز است و محافظه کار. دیگر چه می خواهی توانونا

درعالم خیال، بی بی حاجی  ؟وز هم مطرح باشیاشی، می خواهی هندر صحنه ب

: به قد خمیده ات نگاه کن، دست های ناتوان را مالمت می کرد وبه او می گفت

را هم  وپرچروکت را بنگر، دندان های مصنوعی ات اگر نباشد، آش سیاه مار

. توان ایستادن نداری وهنوزهم می توانی وزنده زنده قورت می کنیجویده ن

این عملت مردم بگویند،  وحسد می بری و در پی آن هستی که باحرص می کنی 

، چه زن پرهیزگار، زن ارمنی هم بگوید که بی بی حاجیماری بگوید و آن 

 پاکدامن ومقدسی است ؟ 

 

، نمی دانست الم خیال از بی بی حاجی می پرسیدکه این سوال ها را درعپیرمرد 

؟ گاهی به نفیسه حق زن یا نفیسهر آن دعوا حق به جانب چه کسی است؟ پیر که د

از ماشین کاالشویی بیرون  ود می گفت، اگر کسی لباس های تراخداد وبا می

؟ گاهی ه عکس العملی از خود نشان می دهیوتلف کند، چ ، حق ترا بگیردبیندازد

هم به پیرزن حق می داد وبه پیری وزهیری او ترحم می کرد، به باورهای 
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هرچه کرده وهرچه  ، بی بی حاجیت وبا خود می گفتاحترام می گذاش مذهبی او

از یک طرف به زیبایی خیره  ، سزاوار چنین بی عزتی نبود. دراین مکاشفهگفته

ء زن هرجایی ومنطق کوبنده اش می اندیشید واز جانب دیگر، چهرهء به کننده

، ذلت وحالت رقتبار زن پارسا را در نظر می آورد. عجب خون نشسته، نا توانی

راهی یی بود. قضاوتش خدشه دار شده بود ودادگاه ضمیرش، راه به جایی دو 

؟ نمی می کرد؟ جانب چه کسی را می گرفت نمی برد. از کی باید پشتیبانی

                                                    :                                                                        راهی به جایی نبرد، از خود پرسیدما سرانجام چون ادانست. 

؟ آخر به تو چی تو شیشهء ناموس عالم در بغل داری ؟ یامگر تو حسن غم کشی ـ 

؟ چه کسی باالی چه که چه کسی، چه کسی راکشت؟ یا کی حق کی را تلف نمود

ن بم کسی تجاوز نمود؟ این قدر طیاره هایی که پرواز می کنند وهر روز ده ها ت

را این طرف وآن طرف به نام حقوق بشر پرتاب می کنند وصد ها نفر را به دیار 

رای لحظه یی به خاطر ؟ آیا بد، جمعیت خاطرت را به هم می زنندعدم می فرستن

است؟ یا هنگامی یک  ، چنین اندوه بزرگی به قلبت هجوم آوردهآن قربانیان

غرق می شود یا در تخار  بری سقوط می کند یا کشتی تیتانیکطیارهء مسافر

، گاهی را در کام سیاه زمین فرو می برد وترکیه زلزله می شود وهزاران نفر

ته ای وخواب از چشمانت پریده است؟ چه شد که امروز چنین شدی؟ آیا ماتم گرف

 ؟ مگر همین امروز، حافظ شیراز به تو نگفت : بدبختی خودت کافی نیست

 کیم      نسبت مکن به غیر که این ها خدا کندگر رنج پیشت آید و گر راحت ای ح

   

، کورمال کورمال قطی سگرتش را پیداکرد. سگرت را آتش زد وبا این پیرمرد

عزم جزم که همین که سگرت را دود کرد، راحت بخوابد، خویشتن را تسال داد؛  

ولی او اشتباه کرده بود، زیرا که در مرحله ء کاملی از ادراک و احساس بود. 

نش به درستی کار می کرد ومی دانست که شب دراز است وقلندر بیدار. ذه

حیران مانده بود که چگونه آن شب را بگذراند که ناگهان چارهء کار را یافت وبه 

 : ختن به نردبان خاطرات زنده گی اشآن آویخت. آوی

*** 

  میرزاعبدهللا 

ریه می شناختند وبه قمامور متقاعد شرکت برق کابل را تمام مردم میرزاعبدهللا 

یر آن ونه ن! اما او نه تکنیشن برق بود ونه انجمدیر صاحب برق: او می گفتند
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درآن هنگام لین برق در آن گوشهء دور افتادهء پایتخت امتداد یافته بود که مردم 

قریه از حکمت ها ومزایای آن اطالع ویا بهره یی داشته باشند ومیرزا را با چنین 

رتبه ترفیع مقام هم نشسته شدن، یاد نمایند ویکی دواز بازاحترامی، حتا پس 

بدهند. علت این احترام به خاطر آن بود که میرزا، آدم غریب پروری بود. آدم 

وتنظیم سند برای مردم قریه اش  شتن عریضه، نامهردم داری که هرگز از نوم

دهی ضر می شد که برای تحویلنیازمندان دهات اطراف دریغ نمی کرد وحتا حا

، نکاح خط وده ها کار دیگر پا به پای عارض رفته وشعبه  مالیه، ترتیب سند قباله

خت وپل نماید وبا مامورین ومیرزا قلم های س)ولسوالی( را گز به شعبه حکومتی

یا رشوه خوار آن دوران، دست به یخن شود وحق مردم فقیر وبیچارهء آن ده گیر 

، میرزا آدمی بود که وهء این خصوصیتضایع شود. بر عال را بگیرد ونگذارد که

د ویا در کنج مسجد بیتوته اگر نیم نانی می داشت با مسافری که از راه می رسی

رفت، اورا باخود به منزلش یا از دست آن مسافر می گ ، نصف می نمود،می کرد

 . پاسی از شب درپای صحبتش می نشست ، عزت واحترامش می نمود وتامی برد

 

گاهی که از چک آهنگری در منزل خود داشت. کارکارگاه کو ،عبدهللامیرزا

مندان قریه ارث مانده بود. او در آن کارگاه، نیازهای فوری خود و نیاز پدرش به

ی می گسست ماله یر تیغ قلبه یی می شکست ویا زنجیررا رفع می کرد، مثالً اگ

ردند، در ، مردم قریه به میرزا مراجعه می کویا بیلی وتبری درز برمی داشت

 : او گوش می سپردند. میرزا می گفت پای کاوه اش می نشستند وبه صحبت های

. پدرم در کوچهء آهنگری کسب شریف را از پدر خدا بیامرزم، آموخته ام اینـ 

کابل دکانی داشت واز تبار آهنگران مشهور ودالوران نام آور آن کوچه بود. پدرم 

هنگر شوم. او واست تا مانند خودش آدر طفولیت مرا به مکتب فرستاد ونمی خ

س بخوان ومیرزا شو، یا کوشش کن که حاکم وحکمران همیشه برایم می گفت، در

با  ، کاتب بلدیه چه کم داری که هرروزم نقشبنشوی. می گفت تو از بچهء غال

درجان رابه مکتب نجات پسرم قلننخوت به من طعنه می زند ومی گوید: "غرورو

، پدرم می گفت یک روز رئیس بلدیه می شود یا نه؟" دید که، خواهی شامل ساختم

هان بچه جان، دراین کسب ها روزی نمانده است. برو مانند قلندر درس بخوان تا 

معراج من، ماموریت  ه حکمران شدم ونه رئیس بلدیه.ن نحکمران شوی. اما م

ل ها امحاسبه در شرکت برق کابل بود. پدرم که فوت نمود ومن نیز که پس از س
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را  ، حیران مانده بودم که چه کنم وبقیهء عمرخدمت صادقانه باز نشسته شدم

 که ارث مادر اگر این چند جریب زمین واین خانهءموروثی راچگونه بگذرانم. 

 ؟ ، چه می کردیم"رحمت هللا" بود، نمی داشتیم

                                                                                                                                  

صحبت می کرد، پسرش رحمت هللا، در حالی که میرزاعبدهللا در تمام مدتی که 

پکهء کوره آهنگری را باالوپایین می برد، چشم ازدهان پدرش بر نمی گرفت 

هللا که در آن  وکلمه به کلمه، گفته های پدر را در ذهنش فرو می برد. اما رحمت

، کوچه یی  به نداشت تا جایی که به خاطرمی آوردهنگام بیشتر از دوازده سال 

، تنها همین ده شناخته بود نام کوچهء آهنگری را نمی شناخت. از وقتی که خودرا

، مهربان وپاک طینت آن را. او مین ده با صفا وهمین مردمان سادهرا دیده بود. ه

ا تولد شده، درهمین جا به کودکی ونوباوه گی رسیده فکر می کرد که در همین ج

ما ودر همین جا جوان خواهد شد ودر همین جا هم به رحمت حق خواهد پیوست. ا

یک خانهء قدیمی که زینه های  ، تصویر مبهمی ازگاه گاهی خاطرهء غبارآلودی

گلینی داشت وبامهای کاهگلی، در ذهن او قد برمی افراشت وپس از لحظه یی 

 می شد واز بین می رفت.  محو

 

 رگ هایش جریان داشت و عالوهء آن که خون کاسبی درمیرزاعبدهللا، بر

مشکالت فوری وضروری خود را حل می کرد، آدم درس خوانده وبا سوادی 

اب نیزبود. در گسترهء تاریخ وادبیات معلومات گسترده یی داشت والماری کت

بل کسی صاحب ی که حتا در شهر کا، در هنگامهایش،در آن روستای دور افتاده

، بیانگر عشق وعالقهء او به معرفت ومعرف شخصیت چنان کتاب هایی نبود

فاضل آن میرزا بود. در الماری بزرگ وپر وپیمان او که همیشه دروازه اش قفل 

وکلید آن در جیب واسکتش پنهان بود، آثار فراوانی از شعرا، ادبا وفالسفهء جهان 

مزرعه اش خالص می شد وازمسجد  روزانه در ا که ازکارپیدا می شد. میرز

می گشت وغذایش را با اشتهای کامل صرف می نمود، به سراغ الماری کتاب بر

هایش می رفت. کتابی بر می داشت وتا دیروقت شب در پرتو اریکین ساخت 

ها که د ویا به نوشتن مصروف می شد وبعدجرمنی می نشست، مطالعه می کر

رگ شده بود، ماما "عتیق" برایش گفته بود که پدرت را نه به رحمت هللا بز

خاطرآن که کبر سن داشت بازنشسته کرده بودند، بل به سبب آن که دارای عقاید 
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سیاسی بود ودارای آرمان های چپ گرایانه، به تقاعد سوق داده بودند. ماما عتیق 

های که درحلقه  قالبیون مکتب نجات بودازهمان انمیرزاعبدهللا گفته بود که 

، وابسته بود وبعد ها به داکتر ن مانند عبدالخالق قاتل نادر شاهروشنفکری آن زما

محمودی معروف پیوسته بود. ولی میرزا هرگز دربارهء آن فعالیت های سیاسیش 

حرفی نمی زد. شاید به خاطرآن که پسرش هنوز کوچک بود وخودش هم آدم 

 ه هرکسی باز گو کند.درونداری که نمی خواست رازدلش را ب

 

قیر وتنگدست آن قریه ودهات نزدیکی وغم شریکی وهمنوایی میرزا با دهقانان ف

، اگر اورا محبوب القلوب آن ستمدیده دراولین سال های اقامتش درآن جا ،اطراف

وزمین  قریه دار ،خانسکندر"، ته بود، در عوض آتش حسد وکینهء "گان ساخ

بود. ملک های همجوار را برضد وی دامن زده داران واربابان آن ده وقریه 

دستار پشاوری و ، با آن سکندر که ریش سیاه وگرد، اندام فربه وقد کوتاهی داشت

، ملک نبود، بل یک نیمچه خدا بود. خدای ده. راه که می رفت انگشتر فیروزه اش

 وگپ که می زد، گوش ها سپاسگزار.  شکر گزار می بود زمین باید

 

احشام بی شمار وفرزندان برومندی داشت. قدرت وسلطهء او در ، امالک وملک

، چیزی نبود که ه های همجوار وحتا شش کروهی کابلآن دهکده ونفوذ او در قری

کند ویا از آن بی خبر باشد. ملک سکندر، اورا به چشم  آن را انکارمیرزاعبدهللا 

وی باشند وبه یک دشمن می دید وخوشش نمی آمد که مردم ده اورا دوست داشته 

ها کوشش کرده بود، تا حاکم حکومتی را برضد احترام بگذارند. سکندرخان بار

وبی دین ومشروطه خواه و از یک کند ومیرزا را به حیث یک ملحد او تحر

خی معرفی کند. او به حاکم می گفت: این شخص از طرفداران غالم نبی خان چر

ضد پادشاه است. جمهوری  خواهان محمودی ونبی خان چرخی است.جملهء هوا

نان را بد راه . شراب خور است. در خانه اش کتاب خانه دارد. دهقاخواه است

زود روزی فرا خواهد رسید که همین میرزا از همین ده ساخته است ودیر یا

( آتش اغتشاش را شعله وربسازد. اما حاکم که از )حکومتی وهمین ولسوالی

به شکیبایی فرا می خواند  ، او راخبر داشت ا عبدهللا به نزد اهالیمحبوبیت مرز

 ومی گفت باید اسناد کافی برای زندانی کردن او پیدا کند.
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وزمینداران بزرگ آن ده ملک سکندر را حاجی شمس الدین که یکی از باغداران 

. همو جوی از وی بودنصف زمین های باال، پشتیبانی می کرد. همان کسی که بود

اوان می دادند وباغ هایش سیب های نازک وآبدار که زمین هایش محصول فر

ه بودند، ی بلندی که داشتند، نتوانستا قلعه اش با وصف برج ها وحصارهاوام

بای قریه را از شر نگاه ، این یگانه لعبت زی"سیمیندختر جوان وماهروی او "

 ، آزمند وشهوانی جوانان ده پنهان نماید.های حریص

                                                                                                                            

یک امر دیگر نیز از  حاجی شمس الدین که کوره سوادی داشت به خاطر

، مردم پیدا شدن او، هرچه حاجی می گفت ربود. زیرا که پیش ازمتنفمیرزاعبدهللا 

د وهر فتوایی که می داد، می شنیدند وبه آن عمل می ساده دل ده باور می کردن

کردند. به طوری که هیچ کسی را یارای بحث وفحص با وی نبود؛ ولی اکنون که 

دم، از میرزا می آموختند وبه حرف هایش باورداشتند، جوانان مکتب نه تنها مر

وی حاجی نیز گهگاهی به نزد میرزا می رفتند واز  ، از جمله پسر خودرو ده هم

که حاجی شمس الدین،  کسب فیض می نمودند. همین حرف ها باعث شده بود

 وی به شدت متنفر باشد. سایهء میرزا را به تفنگ بزند واز

 

"مسجدی" نام  ،ش گستردهء میرزا کسب فیض می نمودیکی ازجوانانی که ازدان

حنان" ی رفت ومکتب می خواند. پدر مسجدی، صوفی "داشت که به شهر م

یچاره یی بود که حاضرشده بود به سخان میرزا گوش داده وپسرش را به دهقان ب

" پسر فعارشامل نماید. جوان دیگر، پهلوان "یکی از مکتب های شهر کابل 

میرزا به مکتب متوسطهء حکومتی  نیز از اثر توجه که او خانگل قصاب بود

کتب می یعهء بایسکل به م( شامل شده بود. پهلوان عارف صبح ها ذر)ولسوالی

عارف را  ها در دکان پدر می نشست وچرخ دکان را می چرخانید.رفت وظهر

در قریه های  ، نه در آن قریه نهپهلوان می گفتند که در کشتی گیریازآن جهت 

چت نموده بود. او جوان هفده ؛ زیرا همه را مغلوب ویا همجوار رقیبی نداشت

همان تناسب آرام، متواضع اعی بود. اما به ، قوی هیکل، قوی پنجه و شجساله

؛ ولی او هرگز به سوی آنان نمی لوان در قلب دختران قریه جا داشتپه ومهربان.

 نگریست؛ زیرا که معبود او سیمین دختر حاجی شمس الدین بود. 
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*** 

 :پهلوان عارف وسیمین

آن روز هوا مالیم بود وآفتاب گرم ودلپذیر با مهربانی محسوسی تن برهنهء 

پوشیده ازبرف زمین های زراعتی قریه رامی بوسید ومژده می  کردرختان وپی

زاران، زمین های رشقه  داد که بهاردرراه است. کشت کاران ودهقانان گندم

، تاهرچه خاک خشک روی برف ها پاشیده بودندرا داغ زده ویا وشبدر خود

 دشو زودتر، برف ها آب شوند وعطرسبزه های ترد گندم وجو ورشقه به هوا بلند

های آنان نیز، میدها وباور، اکت ونعمتی که از زمین بر می خاستواز بوی بر

برای فراوانی محصول جان گیرد و بارور گردد. از کرت هایی که خاک پاشیده 

پاک کرده و به اصطالح کشاورزان ویا با بیل برف قسمت هایی از آن ها را 

که برف ها نازک وپوک  بودمی خاست واین نشانهء آن "داغ" زده بودند، بخار بر

 .د به زودی به وعده اش وفا می کند، به زودی زود آب می شوند وخورشیشده اند

 

اهالی قریه که بیشترین آنان دهقانان فقیر وکم بضاعت بودند وزمین های زمین 

، مزدوری می کردند، در اره گرفته ویا درنزدآن زمیندارانداران بزرگ را به اج

ورخوتناک آفتاب کوچک قریه نشسته وتن به اشعهءگرم  رهای صفه های بازاپیتو

گلین دکان صوفی "حیات" باالی . بزرگترهای قریه در باالی صفه ء سپرده بودند

بارهء بلند رفتن مالیه های خود نشسته واز هردری سخن می گفتند. یکی در پتو

 حرف می زد، دیگری باصدای آهسته می گفت، امسال باید "اختر محمد" میرآب

. زیرا که به ساز ملک سکندر وحاجی شمس الدین می رقصد ده را معزول کنیم

، همان طور عمل می کند. سومی دربارهء نفس تنگی دو به او بگوید وهرچه آن

حکیم جی شوربازارهم هیچ تأثیری به  می زد ومی گفت دوا ودرماناش حرف 

 اکترخواهد رفت.حالش نکرده وناگزیر بنا بر مشورهء مدیر صاحب برق به نزد د

 

گوشهء دیگر بازار دور از چشم بزرگان ، جمع شده بودند. آنان به  جوانان ده در

سمندر" عه بازی می کردند؛ ولی همین که "شکل دایره یی دورهم نشسته وقط

لنگ باقفس بودنه اش آمد، به او محل گذاشته و فهمیدند که به زودی مسابقه جالب 

. دیری نگذشت که "قطب الدین" همو که بچه ها بودنه بازی بر گزار خواهد شد

اورا قطبوی جل مرغ می گفتند با بودنه اش از راه رسید وبودنه بازی جای قطعه 
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بازی را گرفت. جوانان ونوجوانان دودسته شدند. دسته یی هوا خواه بودنه سمندر 

 دیگر طرفداربودنه قطب الدین. ودستهء

؛ ولی وست می کردندنول می زدند، پرت وپ بودنه ها به هم می پریدند، یکدیگررا

سر  ،بود. شرط وشرط بازی شروع شده بود: یکی می گفتبازنده وبرنده معلوم ن

 ... . دیگری می گفت سر ده روپیه که جل مرغ ببرهپنج افغانی زدیم که لنگ ببره

شگفتا که نه سمندر ونه قطب شوخی وپرخاش آنان بلند شده بود و، صدای شادی

. انگار واژه های ه به طنز گفته می شد، مکدرنمی شدنداین نام هایی کالدین از

لنگ وجل مرغ از روزاول برپیشانی شان حک شده وآندو با این واژه ها زیسته 

 وعادت کرده بودند. 

                                                                                                                                      

یل داده وگوشهء آن طرفتر، بچه های خرد وکودکان قریه اجتماع دیگری را تشک

. تشله ردند، با تشله های رنگین شیشه یی، تشله بازی می کدنجی را پیداکرده

هایی که کوچک وظریف بودند وبرخی از آن ها از اثر برخورد باهمدیگر داغان 

 شده بودند. 

 

مرتبان های اران قریه که دکان های شان تنگ وتکری های حصیری ودکاند

، غبارآلود وچرک اندود بودند نیز دست زیراالشه نشسته شیشه یی شان گردگرفته

با مگس پرانی که  رویای آمدن مشتری به سرمی بردند. ضابط "شیرگل" ودر

هایی  یگان یگان مگس موهای سیاه درشتی داشت واز د م اسب ساخته شده بود،

، می ای شیرینی های سرخ وسبز می نشستدرا که تازه بال کشیده وباالی تکری ه

ها مشتریان فراوانی داشتند. مردم می کرد. این شیرینی ها در آن روزپراند وِکش 

در دکان سماوار مصطفی می نشستند وچای می نوشیدند. وشاگرد سماوارچی هم 

همین شیرینی ها در برابر شان می واز دم به دم چای های شان را تازه می کرد

 گذاشت. 

 

آن روز، رحمت هللا هم در بازار بود. آمده بود که گوشت بخرد. پهلوان عارف   

قصابی گذاشته بود ودرحالی که تبر را  ران گوسفند را شقه کرده، باالی کندهء

، از رحمت گوسفند باال کرده وپایین می آوردبرای شکستن استخوان های ران 

 : یدمی پرسهللا 
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، دوروز می شود که سیمینو را ندیده ام. در برج هم باال نمی شود. رحمت جان ـ 

 در باغ های حاجی هم دیده نمی شود. تو خبرداری که چه گپ است؟  

، جان محمد پریروز گفت که بی اما راستی نی عارف الال! من هیچ خبرندارم. ـ 

" مزدور لش را از"جان محمدحوا، من اخیراست ... بی اش مهمانی رفته است

 م وبرایت می آورم.یرشان می گ

احب برق بفهمد، ! مگر هوش کن که کسی نفهمد. آگر مدیر صآفرین جان الال ـ 

 ... بسیار بد می شود

 

، در خریطهء سان کوره انداخت. نوت بیست افغانیگی را رحمت گوشت را گرفته

وبرود؛ اما ناگهان صدای هارن به پهلوان داد ومنتظر شد تا بقیهء آن را بگیرد 

تبه به شهر کابل چهار مر موترسرویس شنیده شد. این یگانه سرویسی بود که روز

سرویس مثل  رفت وآمد می کرد وآخرین ایستگاهش در کنار قریه درلب دریا بود.

، هرچه ر کند که اگر به شهر رفتنی هستندهمیشه بوق می زد تا مردم را خب

 :  نر سرویس هم با صدای بلند می گفتبه همین سبب کلی ند.ها را برساندخو زودتر

 ... ، شهرروشهر رو ـ 

 

 : وصدای کلینر به پهلوان عارف گفت رحمت باشنیدن هارن وسر

این قدر بی تابی دارد؟ از  اما این گوسالهءتان چرا ... الال، اونه سرویس هم آمد ـ 

ن الال که دریک خیزک زدن ؟ ببیگزیده اشقان قان سرویس ترسیده یا کدام مار 

 است. 

، بقه طلب است. پدرم آورده اش نی رحمت جان، هیچ بال نزدیش، نو جوان شده ـ 

می شود. هرچه  که اگر کسی پیدا شود، باالیش بفروشد. یک سال بعد گاو شیری

 ، می گوید از ملک قرضدار هستیم. می گویمش که نفروش، قبول نمی کند

 

ناگهان سیمین زیبا که با چادری نیلی رنگش از دور  در همین گفتگو بودند که

صحن ، خرامان خرامان از راه رسید. داده می شد واز شهر بر گشته بود تشخیص

مالً تسخیر کرده بودند. بودنهء قطب الدین تازه بگیل بازار را اینک بچه های ده کا

، بلند دندنی که شرط ها را برده بوشده بود وصدای هلهله وشادمانی بودنه بازا

سانی که می خواستند به شهر رسیدن مسافرینی که از شهر آمده بودند وکبود. با
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جنب وجوش شده وسیمین مجبور ، بازار خلوت ده، جان تازه یافته وپر ازبروند

 شده بود که از کنار آخور گوسالهء خانگل قصاب بگذرد. 

، ریسمانش را دبلندی کشی نیلی رنگ سیمین بانگاما، گوساله با دیدن چادری 

گسست وباالی دختر جوان حمله کرد. سیمین چیغ کشید. پایش به دامن چادری 

اش پیچید وبا صورت بر روی زمین افتاد. گوساله پس وپیش رفت وبرای حملهء 

بعدی آماده شد. رنگ از روی رحمت هللا که هنوز همان جا ایستاده بود وهاج 

ه بود که پهلوان عارف با یک خیز ، پریدمانده به این صحنه می نگریستوواج 

، تبر را باال ل ساخته و اینک باخشم جنون آساییخودرا بین سیمین وگوساله حای

وبدن گوساله ضربت می ورد وبا تیغهء تیز وبران آن برسرمی برد وپایین می آ

زد. خون از بدن گوساله حیوان روان بود. خون فواره می زد. گوساله بانگ می 

م ضربت وارد می نمود. گوساله به زمین افتاده بود، گوساله زد، عارف هنوزه

های سیمین می شقید. خرخر  درپیش پاهای سیمین افتاده بود. زبانش را به بوت

، نفس نفس می زد وبه نظر رحمت می رسید که از سیمینو، تقاضای می کرد

ن که وپیش از آ بخشش دارد. در همین هنگام بود که خانگل قصاب پیدا شد ودوید.

، هللا اکبرگفت وگوساله را درست گوساله مردار شود، کارد قصا بی را گرفت

 درپیش پای سیمین سر برید.

 

، رنگ ورخ سیمین زیبا چهرهء رحمت وبازاریان پریده بود همچنان که رنگ از

نیز پریده بود. وحشت  ،ده و رخسارزیبایش نمایان شده بودکه چادریش پاره ش

از فرط وحشت می لرزید ویارای  رده بود. دختردرچشمان سیاهش النه ک

ه زمین را نداشت. سیمین در حالی که گیج ومنگ وهک وپک ماند برخاستن از

، پهلوان عارف می نگریست  ونمی دانست بود، خیره خیره به طرف ناجی اش

 !انجام دهد. فلج شده بود ، انگار چه بگوید وچه کاری

 

 : دست دختر را گرفت وگفت انداخت ، اما،عارف تبر را به دور 

 ؟ ان شاء هللا که افگار نشدید ـ 

، اگر خودت نمی بودی گوساله مرا ر تشکر، فضل خداوند خوب هستم. بسیانی ـ 

می کشت. سیمین اینک به خود آمده ومتوجه شده بود که چادریش پاره شده 

 وصورت گرد وظریفش نمایان است وبازاریان به زلفان سیاه وپیکر دلفریبش
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را جمع وجور می کرد و از آن جا ه اند. بلی، باید هرچه زودتر خودچشم دوخت

 دورمی شد. 

 

سکوت جای  بازارهنوزهم خاموشی بود. هنوز هم رفتن سیمین، در پس از

گونهء پسر رفی برای گفتن نداشت. رفتار عیارکالم را پر کرده بود وکسی حهر

سین فرو برده بود. عاقبت وکردار بزرگ منشانهء پدر، همه را در حیرت وتح

 پدر گفت : 

                                                                                              ، زودبیا که گوساله را پوست کنیم.                                                                                             ت را بشویرَ آفرین بچیم ، برو روی خون پ   ـ 

 

در چشمان خانگل قصاب هیچ گونه آثاری ازنارضایتی خوانده نمی شد. هیچ چیز  

ونه  دیگری هم در خطوط چهره اش به چشم نمی خورد. نه  شماتت ومالمت پسر

که او با گفتن همان یک جمله ء "آفرین  . به نظر رحمت می رسیدآهی وافسوسی

ر جا که ظلم است : هبود وبه زبان حال برایش گفته بودرا بخشیده  " پسرشبچیم

 ... ، همین طورباش، همین طوروهرجا که زوراست

*** 

پس ازآن روز، دیگراین عشق یک طرفه نبود، دوطرفه شده بود. سیمین هم 

عاشق شده بود ورحمت به خاطر می آورد که شامگاهان همین که حاجی شمس 

برج جنوبی  ، سیمین گلعذار، درشام به مسجد می رفت ای ادای نمازالدین بر

ه کناره ها وستاره با چادرحریر آسمانی رنگی ک قلعهء پدرش نمایان می شد. او

. چشم به رف برج به آن طرف برج راه می رفت، ازاین طهای زرین داشت

سوی بازار می دوخت ومنتظر می بود تا پهلوان عارف در زیر برج پیدا شود. 

بزند ولبخندی تحویل بگیرد. پس از آن دستمالی به عمد از دستش به پایین  لبخندی 

، ا از هوا بقاپد، به چشمانش بمالدبیفتد ویا گل سرخی رها شود، پهلوان آن ها ر

 ، راهش را بگیرد وبرود.سه زند وپس از چند کلمهء عاشقانهبو

 

ی کل رَ م اورا بَ ، همان چرسی سرگردان ده که مردلاما آن قدر که "بدرالدین" کَ 

 ، رحمت هللاین عشق وآن عاشق ومعشوق خبر داشتمی گفتند، از راز ورمز ا

برج مشرف به کوهسار قلعهء  ، سیمین را درخبر نداشت. اگر رحمت شامگاهان

عوض بدرالدین کل، نیمه شب ها  ، درشمس الدین منتظر پهلوان می یافت حاجی
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، منتظرمی م بودازباغهای پدرش حاک سیمین را دربرج مهتابی قلعه که باالی یکی

 دید وبیتا ب وبی قرار می یافت. 

 

رفت. عصر که می شد، درپشت  وشبها راه می بدر الدین روزها می خوابید

د های قلعهء هندو می رفت. وبه سایه ء درخت توت کهنسالی تکیه می دادیوار

راه  ازتله و"حسین" ت  " چرسی وبه دوردست ها خیره می شد تا "غالم رسول

برسند وآتشی بر افروزند. بدرالدین تلی چرس را باالی سنگ نازک وهمواری 

برروی سنگ هموار می کرد ومراقب می بود  می گذاشت.چرس را مانند خمیر

، ولی پخته شود. چرس که پخته می شد، غالم رسول از نهانگاه درختتا نسوزد 

می کرد. در  ازآب پر چلم چرس را بیرون می کرد. در جویچهء کنار صفه آن را

. بدرالدین، به سرخانه اش قوغ آتش می گذاشت، چلم را به دست بدرالدین می داد

چلم پک می زد. پک ها می زد. آب دهنش را تف می کرد، سرفه اش می گرفت. 

ا می کرد، سرفه گلو صاف می کرد. باز هم پک می زد، سرفه می کرد، سرفه ه

. چندان که آدم فکر می کرد، شش هایش صدا تر می شدهایش غلیظ تر وپرسرو

، آب از دیده می افتند. چشمانش هم سرخ می شدندودل وجگرش بیرون  می ترکند

گانش جاری می شد وپس از همین حالت می بود که چلم را به غالم رسول رد 

ادامه می یافت، تا آن که نشوهء )نشه( شان تخت می شد. می کرد واین دور باطل 

 دری سخن می زدند، گاه پادشاه وقت وخت می شد، از هرء شان که تنشوه

سگ می کشیدند وگاهی مالی مسجد را. حرف های جزیی پدرغدارش را از کون 

مانده می شدند. ، آنان را به خنده می انداخت. آن قدر می خندیدند تا وپیش پا افتاده

روز  ، روی صفه دراز می کشیدند وستاره های آسمان را درمانده که می شدند

 روشن حساب می نمودند. 

 

های قلعهء حاجی شمس الدین ، بدرالدین به دیواریاران چرسی اش که می رفتند

اجی بیاید ودر ازای چشم می دوخت. زل می زد، آن قدر تا جان محمد، مزدور ح

را با اوتقسیم کند. غذا را که می خورد وجان محمد که کشیدن یک چلم، غذای خود

دا رنگش را ازسرش بر می داشت. َسر شوره زده اش پی، عرقچین سرخمی رفت

 :  ، می خندید ومی گفتمی شد، شوره هایش را می خارید

 !ابه قوی مستان ، دور قبرت گلستانب ـ 
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، باالی صفه وره اش را از شکم درخت برمی داشتسپس لحاف ژنده وپاره پ

شد. خمار می ، بیدار می ذشتدراز می کشید ومی خوابید. دو سه ساعتی که می گ

می زد. پک ها می زد. بود. بار دیگر چلم چرسش را پر می کرد. به چلم پک 

، تا خمارش می ی کرد، به زمین وزمان فحش می داد، سرفه ها مسرفه می کرد

دیگر تخت می شد، به راه می شکست. خمارش که می شکست ونشوه اش که بار

، باالی قبری ایستاده می تطرف قبرستان می رف . همه جا می رفت. اول بهافتید

شد، لحظه یی می گریست وبعد بند ازارش را باز می کرد، می شاشید وبه راه 

می افتاد. تا صبح باالی کوچه ها وکرت ها گردش می کرد. همیشه سر گران می 

، او نجس است. کافر است. ش نمی دادند. مالی مسجد گفته بودبود. در مسجد جای

ه اسالم را ناسزا می گوید خداوند دشنام می دهد. پادشا ها می شاشد. به ی قبباال

، سر ش از زدن است. ی مستان را می ستاید. مال می گفتبابه قو ودرعوض

 بگذارید، یخ بزند. بگذارید مثل سگ بمیرد. 

 

با نظر ترحم. ؛ اما میرزاعبدهللا به این آدم چرسی با نظر دیگری می نگریست

می که محصول جامعهء طبقاتی بود. برای دلش برای او می سوخت. برای آد

کسی که هیچ گناهی نداشت. برای کسی که هیچ کسی در این جهان به او توجهی 

رد. تجدید نداشت. آخرکسی نبود که از دستش بگیرد وکاری به عهده اش بگذا

که خانه  گردانی نجاتش دهد. دلش می سوخت برای کسیتربیتش کند واز این سر

. برای کسی که معلوم ، غذانداشت، کار ومشغولیتی نداشتنداشت. بستر نداشت

به این حال واین روز افتاده است. به همین خاطر  نبود چه گذشته یی دارد وچرا

می  ها برایش بشقاب غذایی می فرستاد یا درمشتش سکه ییبود که میرزا بار

ز پر ا، اتاقکی با منقل وار کاهدان منزلش، در جگذاشت ویا در زمستان های سرد

ی در عوض بدرالدین نیز میرزا را دوست م خوریج در اختیارش قرار می داد.

رزا را خبر می کرد. مثالً می ، بالفاصله میداشت وبه هر رازی که پی می برد

 : گفت

، دیشب نا وقت های شب پهلوان عارف را دیدم که که از مدیر صاحب برق ـ 

رفت. من هم باال شدم تا ببینم چه می باغ حاجی شمس الدین باال شد وبه باغ  دیوار

را انداخت. ، پهلوان را دیدم که درکرت های گل پتونی وفالکس خود اوه خدا کند؟

. گلها را ماچ کرد گل ها را در بغل گرفت، بو کرد وبه سروروی خود مالید
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شده یا وشروع کرد به گریه کردن. فکر کردم که بچهء خانگل مثل من دیوانه 

شد که آن پهلوان با آن زور  ، زیرا باورم نمیشراب خورده چرس کشیده ویا

است بروم ، دلم می خوگریه کند وفِق بزند. در همین فکرها بودم، مثل زن ها بازو

، با هم برویم به صفه و دودی بزنیم. اما در همین وقت وبگویم که اگر خمار هست

مثل مهتاب. سیمینو  رج قلعه، مهتاب برآمد. مهتاب نبود، سیمینو بودیک دفعه درب

، درزیر برج ، ایستاده شد. سیمینو ریسمانی که پیدا شد، پهلوان دویده دویده رفت

به برج رسانید. راست بگویم،  را پایین انداخت و پهلوان به یک چشم زدن خود را

ر می هایش. اگر خباش ونوکر الدین وبچهمن بسیارترسیدم. از حاجی شمس 

رفت. این طور نیست مدیر ؟ شاید دنیا را خون می گدشدند، خدا می داند چه می ش

 ؟ صاحب برق

 

میرزاعبدهللا از قصهء این عشق خبر داشت. حاجی  شمس الدین هم بوبرده بود. 

مردم قریه نیز حرف هایی شنیده و حرف هایی می گفتند. ولی هیچ کس فکر نمی 

ا بدهد. به ، یگانه دختر نازنینش ره حاجی شمس الدین به پسر یک قصابکرد ک

را نصیحت کرده بود چندین بار، پهلوان را خواسته واوهمین سبب میرزاعبدهللا 

که از این عشق بگذرد وپا را از گلیمش بیشتر دراز نکند. ولی ای کاش دل به 

فرمان عقل عمل می کرد وپهلوان عارف حد واندازهء خود را در آن نظام طبقاتی 

 می شناخت . 

 

آن ها ، دیگر در فکر رسوایی نبودند. آب از سر ینمدتی گذشت، عارف وسیم

د. حاال که عصرها ، همان طور عمل می کردنگذشته بود وهرچه دل می گفت

، برای ادای نماز شام به مسجد می رفت، سیمین دروازهء قلعه حاجی شمس الدین

راهرو  ، داخل می شد. درذاشت. عارف دریک چشم به هم زدناش را باز می گ

، لب برلبش می نهاد، هدیه یی ، سیمین را در آغوش می گرفتاریک قلعه

، هدیه یی می گرفت وپس از لحظه یی همان طور که شتاب زده برایش می داد

 آمده بود ، شتاب زده می گریخت.

 

وعارف وسیمین به هم  آن روز عصر، همین که حاجی از قلعه اش بیرون شد 

. حاجی شمس الدین درحالی که از  رسیدند، ناگهان دروازهء قلعه به شدت باز شد
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شدت غضب می لرزید و چشمانش را خون گرفته بود، داخل قلعه شد وعاشق 

، گیر آورد در پشت سر حاجی در سر بزنگاه بغل در بغل یکدیگر ومعشوق را

"  وفادارش، جان محمد و "ذکریا" و "سرورسه نفراز مزدوران قسم خورده  و

حاجی با صدای  ، ایستاده بودند.داشتند ب های کلفت وقطوری در دستکه چو

 : غضبناکی فرمان داد

، آن قدر بزنید که ف بی ناموس را. حرامزادهء لچک را، این بی شربزنید ـ 

 مردار شود. بکشیدش، چوب را در کونش بزنید. جوابش را من می دهم. 

 

ان زد وخود را سپر پهلو، سیمین چیغ دن پدر ومزدوران آماده به فرمانشبا دی 

 : ساخت وگفت

، برای خدا اورا نزنید. مرا بزنید. پدر جان او گناهی ندارد. ظالم ها می ـ نزنید

  ... کشندش

                                                                                                                            

، با شنیدن آمده بود وعقل از سرش رفتهه جوش حاجی شمس الدین که خونش ب

نگ زخم خورده یی شباهت یافته پیش غضبناک شده و به پلاین سخنان، بیشتر از

، از موهای دخترش گرفته واورا کشان کشان به طرف حویلی اندرونی برده بود

 : ی گفتوم

ه یک پیسه سیاه ، ماچه خر! آخر چه کرده بودم که آبروی مرا بفا حشه ـ  

این لکه ننگ فقط  ... ، یا تو زنده می مانی یامن . می کشمت، می کشمت فروختی

    ... با خون تو شسته می شود

 

اما حاجی شمس الدین که ازحرمسرایش بر گشت، اندکی آرام شده بود. شاید سر 

، در نظر گرفته بود که پس از پخش این خبر پیدا می شدوصدا وافتضاحی را 

خوردار است از محبوبیت زیادی در قریه بر ارفومی دانست که پهلوان ع

وحامی سرسختی مانند میرزاعبدهللا دارد، شایدهم به خاطر این که موجبات 

، تصمیم گرفته بود که با خونسردی خانواده اش را فراهم نکرده باشد رسوایی

عمل کند. پس، با صدای آرامی به پهلوان عارف که هنوز هم دهقانانش اورا می 

 : ز سر وصورتش جاری بود، گفتوخون ازدند 
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من نیز ترا می بخشم ورها  ، اینکبار دخترم را ازمرگ نجات بخشیدی تو یک ـ 

، ولی اگر در ظرف دو سه روز آینده، قریه را ترک وخود را گم نکنی ؛می کنم

به ذات پروردگار قسم است که هم تو وهم دخترم را می کشم. حاال اگر او را 

 کن وهرچه زودتر ازاین جا برو. دوست داری گورت را گم

 

شام شده بود که مزدوران حاجی الشهء خونین وپیکر زخمی پهلوان را از قلعه 

، انداختند ورفتند. صفه یی که پاتوق بدرالدین کل بودبرون کردند وبه روی 

چون پهلوان را شناخت وحال زار اورا بدرالدین با شنیدن سر وصدا بیدار شد و

 نزد حاجی عبدهللا رفت وجریان را به وی قصه نمود. ، دوان دوان بهدید

                                                                                                                         

پنهان بود. مادررحمت که میرزاعبدهللا پهلوان عارف بیشتر از یک هفته در منزل 

داری می وی تیمار ، دراین مدت ازرزندش دوست می داشتارف رامانند فع

می  ، چرب می کرد، بسته می کرد، هریره تیارکرد. زخم هایش را می شست

حلقش فرومی ریخت. شیر گرم وعسل وزردی تخم مرغ را مخلوط می  کرد ودر

، یخنی مرغ تیار می نمود وبا ی خورانید، آش ولیتی پخته می کردکرد وبه او م

 برام به اومی خورانید تا قوت پیدا کند وزخم هایش التیام یابند. از اثراصرار وا

، پهلوان شفا یافت ودر نیمه اقبت مادرانه بود که آهسته آهستههمین دلسوزی ومر

شبی پس از خدا حافظی با پدرش خانگل قصاب وخانواده اش قریه را ترک گفت، 

ک گفت خود قریه را تر ورحمت ندانست که آیا آن جوان عیاربه خاطر حفظ جان

 ؟ ویا به خاطر زنده گی سیمین

 

، هیچ کدام سیمین پس ازناپدید شدن پهلوان عارف، دیگر نه رحمت ونه بدرالدین

های قلعه اش حاجی شمس الدین وپیشانی دیوارراندیدند. دیگر از برج های قلعه ء 

ه می ها دراندرون قلعمی شد. انگار از آن چه در آن روزآیات درد خوانده 

، ه آن دیوار ها وبرج ها می نگریستگذشت، گریان بودند. وبه هر عابری که ب

 شکوه می کردند ویک سینه سخن داشتند. 

*** 

بهار همان طوری که خورشید وعده داده بود، آمده ورفته بود. تابستان نیز 

دهاتیان ودهقانان را آن قدر مصروف ساخته بود که دیگر به ندرت از حادثهء 
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ماه در راه بود که خبر عروسی پهلوان عارف صحبت می کردند. تیر دنیب شغ

سیمین با یکی از دوستان حاجی شمس الدین که صاحب ثروت وحشمت فراوانی 

بود ودر شهر زنده گی می کرد، در سرتاسر قریه وده های همجوارپیچید 

 ودهاتیان رابه هیجان آورد.

 

اده یی بود که همسرش را هنگام شوهر آینده ء سیمین مرد میان سال وجا افت 

زایمان ازدست داده بود وهنوز روز چهلم وی پوره نشده بود که به فکر زن 

گرفتن افتاده بود. خدا می داند که حاجی شمس الدین به او پیشنهاد کرده بود که 

سیمین را به عقد نکاح خود در آورد یا یکی از دوستان مشترک هردو، که از 

اشت ومی دانست که حاجی به اولین طلبگار دخترش پاسخ ماجرای سیمین خبر د

مساعد خواهد داد. هرچه که بود، آن مرد خواستگار شد و حاجی بدون هیچ شرط 

 واما واگری شیرینی دخترش را به او داد.

 

، چنان باشکوه وبی دو را خام دادند ومسلمان را پختهعروسی سیمین، شبی که هن

رآن قریه مانند آن را به یاد نداشت. در حویلی نظیر برگزار شد که هرگز کسی د

، پسر خوب صورتی ی اندرونیمردانه بیلتون وشیرغزنچی می خواندند ودر حویل

. پسرک هارمونیه می زد که صدای زیری داشت وتازه پشت لبش سبز شده بود

 : ومی خواند

 ... ، باغ گله بیارین گله بیارین ـ 

 

، پسرنوبالغ را همراهی می هر آمده بودندده وزنانی که از ش زنها ودختران 

دایره می زدند، چک چک می کردند ومی رقصیدند. باجه خانه را از  کردند.

های سیاهی که دکمه های  بلدیهء کابل آورده بودند. باجه خانه چی ها با یونیفورم

یی رنگی داشتند ملبس بودند. کاله های پیک داری به سر گذاشته بودند براق طال

دراین اندیشه بود که تا آن زمان ندیده بود  را که هرگز چنین آدم هایی ورحمت

 این صاحب منصبان خارجی چرا این قدر پیروفرتوت هستند وبرخی از آنها حتا

دندان ندارند. ولی پس از آن که خارجی ها به صف ایستاده شدند ودر ترومپت ها 

مبارک "بادا بادا الهی وجازها وسکسفون ها وتوله های خویش نغمهء شور انگیز 
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، رحمت دریافته بود که آنان نیز به همان اندازه یی بینوا بادا" را دمیدند، ونواختند

 هستند که بدرالدین کل و غالم رسول چرسی بودند.

 

" مانند روز درآن شب فراموش نشدنی، حویلی ها را چراغ های فراوان "گیس

. حویلی آن قدر م فرش کرده بودندانه، قالین وگلیروشن ساخته بود. درحویلی مرد

کالن بود که هم مهمانان وهم تمام مردان وجوانان ده را در خود جا داده بود. در 

صدرحویلی دوشک انداخته بودند. ملک سکندر، حاجی شمس الدین ودامادش با 

مهمانانی که از شهر آمده بودند، در همان جا نشسته بودند وچای با نقل وشیرینی 

ت می خوردند ومی نوشیدند. در گوشهء دیگر حویلی خلیفه معراج ومیوه وشرب

اندامی بود با چشمان به گودی نشسته وبی فروغ غذا آدم بلند باال والغرسلمانی که 

 م را با خشونت می تراشید وبارها سر رحمت دمی پخت. مردی که موهای سر مر

مون رسم لم مض، معمو از معلم "غیاث"ه معراج یک سررا خون کرده بود. خلیف

وبه همین کپیهء او بود. ، فرق  نداشت. مکتبی که رحمت درآن درس می خواند

خاطر رحمت در دل خود به او احترام می گذاشت و حتا ازوی می ترسید وبه 

کرد. خلیفه معراج که دستیارانش "آصف پوده"، "حسین نزد پدرش شکایت نمی 

که در آن ها سیره وپنج سیره را " بودند، تازه دیگ های سه تتله" وپسرش "سراج

در  ، دم می داد. دیگ ها ی گوشت و قورمه وسبزی نیزکشمش پلو پخته بودند

های مسی وبرنجی به ن ها می جوشید وغلغل سماواراطراف دیگ ها ودیگدا

گوش ها می پیچید و بوی اشتها برانگیزی که خبر ازپخته شدن کشمش پلو وبه 

خرین آبه مشام می رسید. خلیفه معراج  می داد، آمدن قورمه وکوفته وسبزیقیام 

 : راکه باالی سرپوش آخرین دیگ ریخت، گفتبیل آتش 

 مدیر صاحب کجاست . مال یعقوب را صدا کنید که دعا بخواند. نان تیار است.  ـ 

 

میرزا نبود. میرزاعبدهللا هرگزدر چنین مراسمی که ازطرف ملک وحاجی  اما،

تمام  رپا می شد، اشتراک نمی کرد. در عوض درشمس الدین ومالکان دیگرب

اول  عروسی ها و مراسم خیرات ومبرات مستمندان قریه، حاضرمی شد و نفر

از چشم پدر جرأت چنین کاری را به خود  می بود. رحمت هم که آمده بود، دور

داده بود. سرانجام "مال یعقوب" که تازه نکاح رابسته بود، همان مالیی که 

بخوابد وخدا ومسجد را از آن  اجازه نمی داد که در گوشهء مسجد را بدرالدین کل
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خود می دانست، آمد. باالی چپرکت حصیریی که در اطراف بساط آشپزی خلیفه 

معراج بود، نشست، دعا خواند. به ریش درازش دست کشید وبه گوش خلیفه 

 معراج گفت که چلی مسجد را ازیاد نبرد.

 

 پسران خوبروی راکه معلوم نبود وسرود شروع شد.، ساز نان شب را که خوردند

. دامن زنانه که دهاتیان به آن لم آرایش کردندق چطور پیدا کرده بودند، هفت

" می گفتند به آن ها پوشانیدند. به پاهای شان زنگ بسته ویکی پشت "جامن

س الدین رها کردند. اولین دیگری درمیدان رقص وپایکوبی حویلی حاجی شم

ها می شد  ، جوان بیست سالهء گردن کلفتی که مدتداشت" نام ادرقاص "زرد

شرنگ زنگ های پاهای  جرنگ جرنگ وشرنگ پشت لب را سبزکرده بود،

زرداد آمد  " را نواخت.ش ها رسید، بیلتون نغمهء دلپذیر "سالمیزرداد که به گو

خم شد، با دودستش بیلتون رفت. سپس باالی دو زانو  وجرنگس کنان به نزدیک

غزنیچی ونوازنده ها سالم داد وسپس همراه با آن نغمهء به بیلتون وشیر

می زد، می چرخید، به جست  به رقص وپایکوبی پرداخت. زرداد، شورانگیز

، می پیچید، سرینش را با هوا می پرید، بدنش راپیچ وتاب می داد، می چرخید

کرد، کاغذ ، دستانش را به هوابلند می رعت ولی به طور موزونی شورمی دادس

گش انگشت بزر می داد، دستانش را قالب می ساخت د، تارپران بازی می کر

کرد، بسته  ها می کرد، چشمانش را باز می، نازرابه زنخ می گرفت، ناز می کرد

، بلند می شد، دور دور می کرد، غمزه می نمود، کرشمه می فروخت. می نشست

ازروی پردهء تنبور بر می  میدان می دوید وهمین که بیلتون انگشتش راعمداً 

وبا هردودست که دهاتیان آن را  داشت وساز خاموش می شد، می نشست

، سالمی می داد. مردم کف می زدند، مردم قربان وصدقهء "دوپرکه" می گفتند

بارانی از پول بر  ،مردمی که به نان شب محتاج بودند زرداد می شدند، همان

می آمد. پنجه های بیلتون محشر می  دیگر به نواسرش می ریختند. ساز بار

آفرید، زرداد از جایش بر می خاست، مانند آهوی گریزپایی می گریخت ومی 

شد، دربرابر ملک سکندر  رقصید. وهمین که سازبار دیگر وبه عمد خاموش می

رگ شهوت ملک می جنبید، دستی به سر وصورت به سرخی وسفیده   می نشست.

لبانش را غنچه می کرد ، بوسه یی  هوایی می ربود  آلوده شده ء زرداد می کشید.
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وسپس دست درجیب می کرد، سخی می شد، ومشتی از اسکناس های کاغذ پیچ 

 سر زرداد می چرخانید وبه چاک یخنش فرو می برد. بیرون می کرد، دوردور

 

، قصهء که سیمین را برده بودند وآن قصه نیمه های شب یانزدیک های صبح بود

 وپهلوان عارف به فرجام تلخ ودردناک خود پیوسته بود.عشق سیمین 

*** 

 در اردوگاه نیز شب به پایان خود نزدیک می شد. وپیرمرد که کس دیگری به جز

، دیگر دکی و نو جوانی پهلوان عارف نبوداز همان رحمت هللا دوست دوران کو

ه ن ،ن دیگر هیچ چیز وهیچ کس، نه عینک، نه نورسدرمرز بیخودی بود. اکنو

، هیچ کدام قادر نبودند که او را بی بی حاجی، نه سیمین ونه پهلوان عارف

 ... ، باز دارندی که همین اکنون درآن شنا می کردازورود به دنیای اثیری
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 بخش سوم                                                                                                                                      

                                                        

 :شرما

، مثل تی بود با قامت متوسط وچشمان سرخء سیاه پوسشرما، مرد سی وپنج ساله

دو قوغ آتش. قوی هیکل وتنومند ومؤقر وبسیارمهربان. آدمی که شب وروزش 

، پیکره درختان جنگل را در اتاقش می گذرانید واز کنده ها یا شاخه های قطور

می تراشید. زنانی که همهء آنان به یک سان حلقه های  های چوبینی از زنان هندو

، مظهر زنانه گی زن داشتند وبر پیشانی شان خال بزرگ مسینی در گوش وبینی

هندو به چشم می خورد. زنانی که ساری های درازی اندام شان را می پوشانید 

، ترکیب نهء شان می رسید. اما حالت چشمان، طرزنگاهوتا قوزک پاهای بره

سال این پیکره ها را اگر آدم وقامت وحتا سن وت، خطوط چهره واندازهء قدورص

، به این عقیده می با هم مقایسه می کردداکتریاسین دوست و با ذوقی مانند هنر

برای پور است که پیکر تراش چیره دست وبا ذوق نادرنادررسید که شرما همان 

خریده ودست نیاز به  ، ناز هزار چشم سیاه راآفرینش وخلق این آثار چوبین

 هرسو دراز کرده است.

 

، به هرسویی که می نگریستی ر زاغهء تنگ وتاریک شرما می رفتیاگر د 

شده  همین پیکره ها را می دیدی. پیکره هایی که با اندازه ها وابعاد مختلف تراش

مقدم می گویند وبه نظرت می رسید که از تو می و هرکدام آنها آمدن ترا خیر

در یک طرف اتاق پیکرهء مادر یا ا به قصه های دل شان گوش دهی.  خواهند ت

" که بیشتر از چهل سانتی متر قد نداشت نشسته ودستانش را به حال نیایش "ما

بلند کرده بود. پیکره یی که در نگاهش تمام شرم ها وآزرم های جهان وتمام 

ده شده بود. انه جا دامهربانی ها و عطوفت های دنیا به صورت بسیار هنرمند
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ی که ترا به سوی خویش می خواند ومجبورت می ساخت که دقایق شاهکار هنر

فراوانی به آن نگاه کنی ومادر این یگانه گوهر ارجناک زنده گی را ستایش کنی.  

، رنج ستمند هندو را می دیدی که خط دردآن طرف تر پیکرهء یک زن فقیر وم

بند اندام الغرش به ورتش ودر بنداه وچشمانش، بل در صوعذاب نه تنها در نگ

ا باالی زن هندو روا نمایش گذاشته شده بود واز ستمی که در درازای سده ه

، در تاقچه اتاق پیکرهء دیگری بود ، برایت حکایت ها می گفت.داشته بودند

زیرساری حریرش نمایان بود. زنی  پیکرهء زنی که پستان های برجسته اش از

وت انگیزی داشت وران های برهنه اش آتش هوس را که نگاه هرزه ولبخند شه

. همان لعبتی که ترا به یاد سبز پری می انداختدر وجودت برمی افروخت. زنی 

 که دل ودین از اردوگاهیان ربوده بود.

 

، پاک طینت وخوش باوری بود. آن چه را که ، قلب رؤوفی داشت. آدم سادهشرما 

ه او می گفت که مثالً اگر کسی ب .برایش می گفتند به ساده گی می پذیرفت

رتوان داشت واز دستش ، می دوید وهرچه دباور می کرد ،شهرآتش گرفته است

گفتند که  ، برای خاموش ساختن آتش انجام می داد. یا اگر به او میپوره می بود

، به آسمان نمی نگریست ماه در چاه افتاده است، تردیدی به خود راه نمی داد

چاه می رفت با این نیت که ماه بیچاره را از چاه بیرون کند وبه وشتابان به سوی 

ه همان ، رندان اردوگاه کد. از این ساده دلی وخوش قلبی اوآسمان باز گردان

، سؤ استفاده می کردند وشرمای مهربان را دست می جوانان بیکار ومجرد بودند

یز جواد یشب ند آن طرف می دوانیدند.انداختند. مسخره می کردند واین طرف و

! نخست شرما در بی بی حاجی را کشتند، برو پت شو :بی انصاف به او گفته بود

رفته وخبر کشته شدن بی پیرمرد اتاقش پت شده بود ولی پس از لحظه یی به اتاق 

 بی حاجی را با تشویش وهیجان به او داده بود.

 

به ارتش اندیشان کشورش بود. می گفت که یکی از انقالبیون ودگرشرما   

. همان ارتشی که در برابر قدرت مرکزی در آزادیبخش ببرهای تامیل تعلق داشت

شرما برای  سریالنکا می جنگد وخواهان آزادی بخش هایی از آن کشور است.

پیرمرد قصه کرده بود که در یکی از جنگ های چریکی زخمی شده بود. 

ار وزندانی شده بود. همرزمانش او را در میدان محاربه رها کرده بودند. گرفت
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ی چوب را از سال ها در زندان سپری کرده ودر همان جا هنر پیکرتراشی رو

دربارهء  همان جا باورهایش " آموخته بود ودرهمزنجیر زندانی اش "کرشنا

، خونریزی وخشونت تغییر یافته بود. شرما دریافته بود که هنگامی که جنگ

ورتی به نند وبه تفاهم برسند، چه ضرانسان ها می توانند با زبان شان صحبت ک

 ؟ زبان اسلحه باقی می ماند

 

طول آن سال هایی که در صفوف ببرهای  اگرچه او اعتراف می کرد که در

دولتی رادر جنگ های ، بار ها اتفاق افتاده بود که سپاهیان تامیل شمشیر می زد

مرا. با  ، می کشتندرویاروی بکشد؛ ولی می گفت، آقای رحمت، اگر نمی کشتم

 این هم او اکنون ندامت می کشید وبا انزجاربه گذشته اش می نگریست. شرما

 ،ه درروح وروانش به وجود آمده بود، مرهون کرشناهمه یی این تغییراتی را ک

همان همزنجیرش می دانست ومی گفت، او انسان بی نظیری بود، زنده گی را 

داد که چطور انسان را دوست ، مردم را می پرستید وبه من یاد دوست می داشت

ن تحت تاثیر همین تربیت، به زندا داشته باشم. شرما می گفت که پس از آزادی از

کردم ومادرم که " با مادرم زنده گی سراغ یاران قدیم نرفتم. مدتی در شهر "دیلی

، احساس تنهایی کردم و عقیده ام در مورد پوچی وبیهوده به رحمت حق پیوست

کم تر شد. در همان وقت بود که شبح پیگرد وتعقیب رفقای گی زنده گی مستح

 انقالبی ام را باالی سرم احساس کردم و زنده گی در وطنم برایم دشوار گردید.

 

پیرمرد شرما درست در همان شبان وروزانی به این اردوگاه آمده بود که 

ری که وخانواده اش نیز آمده بودند. اتاق های شان پهلو به پهلو بود. همان طو

پهلو می زدند. هردو مهاجر بودند وهردو منتظر  رنج ها وآالم شان نیزبه همدیگر

د که با هم دوست ورفیق شده گشایش ولبخند روز گار. شاید به همین سبب هم بو

 زبان اردو را.پیرمرد ، زبان فارسی می دانست که بودند. شرما به همان اندازه

ن های همدیگر حرف می زدند ولی زبا اگرچه هردو به طور شکسته بسته با

ندانستن زبان مانع آن نمی شد که آن دو انیس وجلیس یکدیگر نشوند. آنان اگر 

، با دست ها ، بانگاهطریق زبان نمی فهمیدند با چشمان منظور همدیگر شان را از

یا مشکلی درصحبت شان  وبا ژستها وحرکات شان سخن می گفتند واگر گرهی

. زیراهردو مثل اکثر د که گره گشا می گردید ویا پروینود بو، این داوپیدا می شد
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را " گان کشور زادگاه پیرمرد، ازدیدن فلم های هندی، آن قدر زبان "اردو باشنده

 ، کافی بود. فراگرفته بودند که برای گفتگو

 

. از وقتی که سبب نزدیکی شرما وپیرمردشده بود: نورس یک عامل دیگر نیز

واز همان روزی که به روی شرما لبخند زده بود واز لحظه  نورس متولد شده بود

! شرما به یکی از کاکا: و به مردکهء هندو تبار گفته بود یی که زبان پیدا کرده

ستایشگران او تبدیل شده بود. به طوری که شرما از خوشی وخنده ء نورس 

دید، وشحال وخندان می شد و از گریه اش، اندوهگین وگریان. نورس که می خنخ

 ، در هواالی شانه های خود می نشانید، نورس را باشرما هم بلندبلند می خندید

فشار می داد. همیشه در پرتاب می کرد ودوباره اورا می گرفت ودر آغوش خود 

گریان می  رانورس پنهان می کرد. وهمین که او ء کوچکی برایجیبش تحفه

یرون می کشید، زرورقش ، بویا شکالتی را که درجیب می داشت ، شیرینییافت

 : لحن ویژه ء خود می گفت را پاره می کرد وبه

  ... نورس جان ، من برای تو شاکلیت خرید ، بگیراین را  ـ 

اشک های چشمانش را می سترد وبه نشاط می  ، شرما نیزنورس که آرام می شد

ود. آمد. امر دیگری نیز دراین نزدیکی والفت میان پیرمرد وشرما سایه افگنده ب

اشت که هردو موسیقی کالسیک را دوست داشتند. شرما عادت دپیرمرد شرما و

، به موسیقی گوش هنگام تراشیدن پیکره هایش، برای پربار ساختن درخت تخیلش

دهد. صدای چکش های آرام او که باالی افزار های آهنی فرود می آمد ، هنگامی 

نوع سمفونی دلپذیری را به  ، یکتار ویا شهنایی هندی مخلوط می شدکه با نوای 

می رسید و در پیرمرد وجودمی آورد که آوازش به صورت واضح تا زاغهء 

طول دهلیز نیز پخش می شد وروح وروان رحمت را صفا میداد وصیقل می 

پیرمرد بخشید. گوش سپردن به این موسیقی یکی از مشغولیات پیرمرد شده بود و

 .موهبت این ماتمکده است شرماها به خود ودیگران گفته بود: بار

*** 

ا می شنید ونه آهنگ نه صدای چکش های شرمارپیرمرد یک هفته می شد که 

، پرسیده بود که یروز که او را در دهلیز دیده بود. به همین سبب دموسیقی اش را

 :   داده بود؟ شرما با لفظ قلم پاسخ ه گپ است ودلیل این خا موشی چیستچ
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، ممنوع است کار دختر ایرانی، مستر جیمز گفتند به منشکایت کردند از من   ـ 

 کردن درشب . 

مده واتاقش ج" آدختری که دراین روزها از تعمیر "؟ همین کدام دختر ایرانی ـ 

 ؟ در مقابل اتاق تو است

. همان دختری که مرا روز گار تباه بلی! همان که "روشنک" می باشد، نامش ـ 

 کرد. 

با نزاکت ومتینی به  ز تو شکایت کرده است. وی که دختراما آن دختر، چطور ا ـ 

سالم می دهد وبا نورس ، به من ار نیکویی دارد. با همه روش ورفتنظر می رسد

، چطور از تو شکایت کرده است. در حالی که صدای موسیقی مهربان است

، من پرسان می ا نیمه های شب شنیده می شود. خوبایرانی از اتاق خودش نیز ت

 . اما نگفتی که چرا روشنک روزگار ترا تباه کرده است ؟  کنم

 !خواهد. من شهر می روم حاال جناب یک روزی شما فهمیدید، ـ 

  

ونمکی یرانی بود که چهرهء سپید وبی نور، دختر جوان والغراندام اروشنک

داشت وهرگاه دو چشم پر فروغ وسیاه را در چشم خانهء صورتش نمی داشت 

، هیچ تفاوتی با گدی های پشت ویترین پرتوافشانی نمی کردند اواین چشمان زیب

مغازه های بزرگ اسباب بازی کودکان ویا پیکره های سالن های مدوآرایش 

که هرگز به سروروی خود نمی  نداشت. این دختر از همان دختران نادری بود

باس رسند ومعلوم نیست با آرایش وبه سر ووضع خود چرا میانهء خوبی ندارند. ل

، دستمال ه بود که برای لحظه یی هم که شدههایش هم بسیار ساده بود وکسی ندید

اکنین ، با همه سشد. روشنک بانوی خوش برخوردی بودگلدار در سرش بسته نبا

، لبخند می زد، سالم اردوگاه رفتار یک سان داشت. با هرکسی که مقابل می شد

 ! : روزبه خیر قربون شماپاسخی یا تعارفی می شنید می گفتمی داد واگر 

 

روشنک یک سال می شد که به اردوگاه آمده بود، در سن وسالی نبود که آدم فکر 

بر می آمد که  زکند، در کشورش مشکل سیاسی داشته است و از سروصورتش نی

کسی بوده نمی توانست که با رژیم آخوندی نا سازگاری داشته باشد. همچنان  پیدا 

چپ وانقالبی ایران مقیم اروپا نیز هیچ گونه ارتباطی  بود که با سازمان های

، کسی به دیدنش نمی آمد وبا کسی در بیرون اردوگاه ا تک وتنها بودنداشت. زیر



 ـایه های هــــــــولــســ                                50

 

 

 

ا جویا می شد ه به او سر میزد وحال واحوال اورارتباط نداشت. تنها کسی ک

" شخصیت با نفوذ ومحترم ایرانی آورد"جواد آقاوکتاب ومجله برایش می 

پیرمرد روشن بنابراین راز پناهنده شدن روشنک نیز برای  ماعت اردوگاه بود.ج

نمی دانست که چه وقت به آن پی خواهد برد. علت پیرمرد ، معما بود. ونبود

، خودش هم نمی دانست. اما به دانستن راز روشنک معلوم نبود عالقمندی پیرمرد

وهنگامی که آن را می شنید شاید به این خاطر که ازاین اسم زیبا خوشش می آمد 

 ی که عشقش برای او ازی ، همان زن فرضاملوی احمد شرکسانا به یاد قطعهء

 ، می افتاد. نور ورهایی وامید حرف می زد

 

به وسیلهء  ازتباه شدن زنده گیشپیرمرد پس از آن روزی که شرما برای 

بد تا به ، پیرمرد در پی آن شده بود که علت را دریاروشنک شکایت کرده بود

شرما کمک کرده بتواند. پس از داوود ورزاق وجواد واین وآن سوال کرده بود. 

حتا از جواد آقای ایرانی هم پرسیده بود که چرا روشنک از دوستش شکایت کرده 

؟ عقیدهء عمومی این بود که ده گی اش را شرما تباه ساخته استوگفته است که زن

، زیراعاشق روشنک باه کرده استزنده گی روشنک را ت این شرما است که

، چه در ساعات درس ند که شرما، چه در کالس درس زباناست. آنان گفته بود

ایی با تاریخ وفرهنگ کشور میزبان، چه در صف یا قطار حضوروغیاب، چه آشن

، در همه جا زاغ سیاه آن بانو را چوب می زند و در مغازه وچه در سرویس

که آب خنک از گلوی آن دختر پایین برود. به  مزاحم او می گردد ونمی گذارد

ً برای روشنک خصوص ، اتاقی دادند که در مقابل اتاق از موقعی که تصادفا

، شرما نیز بهانه یی پیدا . حاال اگر روشنک به مطبخ می رودشرما قرار دارد

در برابر او ظاهر می شود. اگر روشنک برای تلفون کردن برود شرما  کرده و

، به ق او می ایستدپنجرهءاتا زیر او روان می شود. شب ها نیز درنیز در پی 

نجوا سخن می گوید یا آواز می خواند وتا نیمه های شب در برابر دروازهء اتاق 

دهد. پس اگرروشنک شکایت کرده او می ایستد وبه صدای تنفس اوگوش می 

او دی است که از اتاق ، نه به خاطر چکش ها وموزیک راگ وقوالی هناست

، بل به خاطر همین رفتار وکردار این هندوی سمج است که پخش می شود

 روشنک به ستوه آمده است.  

*** 
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 : داخل شده وبا صدای بلندی می گفت ، شرما به اتاق دوستشه صبح بودساعت د

د.  ، گفته بودی که بیدار کردم ترا بایآقای رحمت، رحمت خان! بخیز، ایستاد شو -

مالقات کردن می خواهی اگر، بخیز، ناوقت می شود. . با وکیلت وقت بخیز

 فته بودی می رویم یکجا به آن جا.خودت گ

                                                                                                                   

مانش را بسته پیرمرد چشمانش را گشود، به چهرهء شرما نظر افگند ودوباره چش

وخت نموده به پهلوی دیگری غلتید وخرناسش بلند شد. دل شرمای مهربان س

، بیرون رفت وفراموش نمود که دروازهء اتاق وبدون آن که اصراربیشتری کند

را ببندد. لحظاتی بعد نورس که دردهلیز بازی می کرد واینک می دید که برای 

" اش ندارد، خودرا بر بالین "بابه النش هیچ مانع ورادعی وجودآزار دادن پدر ک

 : ولطیفش بر سرو روی او کوبید وگفترسانید وبا مشتهای کوچک 

  ... بابه، بابه جان ، اَپ ، ا م  ـ  

 : د که نوهء زیبایش  می گویدپیر مردمست خواب بود ورنه می فهمی 

بابه جان، بیدارشو، وقت چای نوشیدن وصبحانه خوردن است، نه وقت  ـ

 !نخوابید

 

بیدار شدن بابه اش که مایوس شد،  ، پیرمرد بیدار نشد. ازاما نورس هرچه کرد

به اشیای اتاق نظر افگند. چیز های زیادی بود که می توانست اورا مشغول 

سازد. مثالً ساعت جیبی که قاب نقره یی ظریفی داشت و روی میز افتاده بود. 

سیاه رنگ کوچک وپاکت  عینک هایی که همین دیروز شکستانده بود، رادیوی

سرخ رنگ سگرت. همهء این اشیا وسوسه انگیز وجذاب بودند. از چه باید 

شروع می کرد. معلومداراز سگرت. زیرا دیده بود که بابه اش آن را به دهن می 

برد وگهگاهی می جود. دانه های سگرت را، یک یک دانه از پاکتش بیرون کرد 

در مشتش فشرد. به دهن برد ومثل پدرکالن  وبه روی میز چید. چند دانهء آن را

نا آشنای ، دهنش تلخ شد، ازبو ومزهء کاغذ تنباکو با آب دهنش مخلوط شدجوید. 

برروی سگرت های روی میزریخت ، آب دهنش را تنباکو، چهره درهم کشید

 : وگفت

 ! تَتی ، تَتی ، بابه تَتَی ـ   
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به کش کرد. رادیو با شدت چشمش به رادیو افتید، رادیوی کوچک را به طرفش 

طری های کوچک آن به اطراف پریدند. ب طریکف سمنتی اتاق برخورد نمود. ب

طری های به آن خوبی باز هم آب جب شکیل و مقبول بودند. ازدیدن بها هم ع

، یکی تر نمود. مدتی با آنها بازی کرد دهنش ریخت وسگرت های روی میز را

، بر آن شد تا پیچ رادیو حکمتی از آنها ندید ولی چون هیچ راباالی دیگری کوبید؛

را بچرخاند وبه همان صداهای عجیب وغریبی که از داخل آن بیرون می شد 

که کرد وهر ، گوش دهد. اما هرچه ا بدان گوش می دادوپدر کالنش، ساعت ه

، از رادیو صدایی برنخاست. خشمگین شد. درست مثل ترفندی که به کار بست

را نیز به شدت به  ، رادیوکه عینک ها را به زمین زده بودر دیروز. همان طو

، گریهء بلندی سر داد وپیر مردرا بیدارنمود. درست درهمین لحظه زمین زد

ء نورس مخلوط شده بود، برخاست که وی اردوگاه نیز صدایی که با گریهازبلند گ

 می گفت : 

 ، حاجی ، حاجی حاجی آمدـ 

می می داشتند. این آن آشنا بودند ومقدم اورا گرا نامی که همه اردوگاه نشینان با

، اسماعیل نام داشت ویکی از دکانداران دوره گرد آن سامان بود حاجی ترکی بود

ین مواد غذایی برای های معینی بوس خود، هفتهء دوبار در روزکه توسط موتر م

ل ، تا گوشت حالم لواشه وبرنج باریک بسمتی گرفته. از نان گرفروش می آورد

یی ولدو و حلوایات وشیرپیره وشیرینی های رنگارنگ. از سفند وگاو ومیتیاگو

، دال چینی گرفته تا سبزی پالک ودال پشاوری و ماش هیل، زیره، مصالح دیگ

 ، یا اگره های شهرک که نزدیک اردوگاه بود، پیدا نمی شدوغیره که در مغاز

عیل نه تنها مواد خوراکه پیدا می شد به قیمت گزاف به دست می آمد. حاجی اسما

از نرخ ، بل کارت های تلفون تقلبی که نرخ آن ومی فروخت را بار می کرد

، چرس و لباس نیز به قیمت یا سگرت های ال ام قاچاقی دولتی کمتر می بود

 ارزان تهیه می کرد وبا خود می آورد ودر یک چشم به هم زدن آب می کرد. 

 

ن ازگریستن بازماند، ، ناگهاد را شنیدنورس همین که صدای حاجی، حاجی آم

، ودویده دویده در بغل پدر کالنش را خود انداخت ویکی از همان مثل گل شگفت

                                :                                                                                        و داد وبا نشاط وسرور فراوان گفتبوسه های آبدار صبحگاهی را به ا

 !بابه جان، اَپ، اَپ، بلیم ب ـ 
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صورتش برداشت وگفت، بسیار خوب می رویم؛  کالن، بوسهء دیگری ازپدر

پوش. نورس که منظور بابه . کاالی گرم و بوت هایت را بولی اول توبرو

نها ، معطل نشد. دوان دوان به طرف اتاق پدر ومادرش شتافت. نورس ترافهمید

در چنین مواقعی می بود که دست از لج ولجبازی می کشید؛ زیرا که با منطق 

، تن درندهد، از فیض که اگربه آن چه بزرگان می گویند کودکانه اش دریافته بود

 دیدن وخوردن وچشیدن بسا چیز ها محروم می شود. 

 

شید از جا برخاست، دست ورویش را شست، لباسهایش را پوپیرمرد ، با رفتن او

، یک پیاله قهوه ویک دانه سگرت چه خوب می چسپد وعجب کیفی وبا خود گفت

خواهد کرد. حیف که نورس زود خواهد آمد وقهوه درست کردن هم کار آسانی 

نیست. خوب دیگر، وقت سگرت دود کردن که هست. آرزوی محالی که نیست. 

جیبی  چیزی نبود. نه ساعتدر جستجوی قطی سگرتش شد. در روی میز هیچ 

، نه رادیوی کوچکش ونه پاکت پر از سگرتش. نقره یی، نه عینک های نازنینش

آمد توته توته وشاریده بودند. آه از نهادش بر ،گرتهای بینوا درزیرمیزافتادهس

که نورس در وبرقی از غضب در چشمانش پدیدار شد. آخر، این دفعهء دوم بود 

د واذیتش می کرد. آه که این ، وی را گوشمالی می داکمتر از یک شبانه روز

سر به هوا وخرابکار  ، چه قدری که بوسه هایش مثل شهد وعسل استدخترک

که ازمیان سگرت های  ، می زند ومی شکند ولی تنبیه نمی شود. خم شده بودشده

، توته یی پیدا کند وآتش بزند که دروازهء اتاقش باز شد روی کف اتاق

را در دست داشت داخل اتاق شد وبا دیدن  در حالی که دست نورسداکتریاسین و

 : داده گفت دوستش درآن حالت خندهء بلندی سر

اما راستی تو چه قدر مثل این که نورس جان بار دیگر، سبقت داده است.  ـ 

خواب می کنی؟ ساعت دوازده روز است، حاجی آمده، عجله کن که برویم، 

خالص می شود وهم  رت، برویم نوبت بگیریم ورنه هم سگبیروبارزیاد است

. داکتر دست در جیب نموده پاکت سگرتش را بیرون نموده به کارت های تلفون

 تعارف کردوگفت: پیرمرد 

، برای ترمیم کردن عینکت ازنزد داکترکمپ، به مشکل داوود جان صبح وقت ـ 

مرا که دید کاغذ را  استعالم گرفت. زیرا عینک های شکسته ات رانبرده بود.
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، که عینک هایت راترمیم کنند ویابرایت عینک اد. داکتر نوشته استبرای من د

های مقامات کمپ را  ی که سفارشدی بدهند. آدرس مغازهء عینک فروشجدی

 ، دراستعالم نوشته شده است.قبول می کنند

 

بش را فراموش کرد. خشمش فرو غضپیرمرد ، ازشنیدن حرف های داکتر یاسین

زشی بر روی نواسه اش کشیده ، هرسه با هم ، سگرتی آتش زد ودست نوانشست

 اتاق را ترک گفتند.

 

دربیرون هوا ابرآلود، مه گرفته وتاریک بود. معلوم نبود که خورشید به مهمانی 

کدام سرزمین ناشناخته رفته است که از دیرباز پیدا نیست. در اطراف موتر 

اردوگاه، اردو خانهء هء مرغانچه وکبوترحاجی اسماعیل ترکی که نزدیک میدانچ

لبنیات وحبوبات گوناگون ورنگینی  ،زده بود، مواد خوراکه، سبزی ها، میوه ها

دربین کارتن ها یا صندوق های چوبی به صورت مرتبی در روی زمین چیده 

پشت  شده بود. دروازهء عقبی مینی بوس باز بود و"علی" پسر حاجی در

، وزن حتیاج به توزین داشتبندی نشده واترازونشسته بود وموادی را که بسته 

وی می کرد وباالی زاغه نشینان می فروخت. حاجی اسماعیل در سیت پیش ر

های موتر نشسته وبا خونسردی کامل  بسته های کوچک چرس ویا هیروین، گرز

سگرت وکارتهای تلفون را به مشتریانی که می شناخت ومورد اعتمادش می 

یداران مواد خوراکه طوالنی بود. بود، رد می کرد و پول می گرفت. قطار خر

ترکی که یکی از زاغه نشینان  "ت علی نمی رسید و اگر آقای "محبتدست به دس

، کارش زار می بود وخدا می محبت نمی کرد وبه یاریش نمی رسید، به او بود

 داند که با چه دشواری هایی مواجه می شد.

 

م داشت باپاکت های انباشته " نافرخ لقا با همان مردایرانی که "منوچهر نفیسه و

تعجب می کرد که چگونه پیرمرد از مواد خوراکی در وسط قطار ایستاده بودند و

آن طرف تر باالی یک  پولیس به این زودی رها کرده است.وچه طور نفیسه را 

                                                                                                " پسر حاجی عبدل نشسته بود وهمان طوری که به میوه                             صندوق خالی "جالل

، می نگریست، خربوزه وخوش بو که در مقابلش قرار داشت های خوش رنگ

، بو می م دستش را نیز سبک وسنگین می کردوزرد رنگ د های کوچک ِگرد



 ـایه های هــــــــولــســ                                55

 

 

 

متوجه بود که جالل با پیرمرد مان حال در ه نمود ودوباره به جایش می گذاشت.

. او می دید که چه غیظ ونفرتی مراقب حرکات نفیسه وفرخ لقا ومنوچهر است

یدا افروخته یی دارد وچه گونه از خدا می خواهد تا بهانه یی پجالل چه چهرهء بر

، خفت ورسوایی دیروز مادرش را از آنان بگیرد. شود واو بتواند انتقام توهین

، ظاهراً ناظر مؤظفین مرد وزن اردوگاه ایستاده ر از جالل دونفرازکمی دورت

صحنهء خرید وفروش بودند ولی حرکات جالل را زیر چشمی می پاییدند. از 

، صدای مکالمه یی که گاه ابرهء کوچکی که درکمر بسته بودنددستگاه های مخ

امروز  ،گوش می رسید. آنان برخالف معمول قطع وگاه از سر گرفته می شد به

به یاد داشت که چنین تدابیری درآن اردوگاه پیرمرد با تفنگچه نیز مسلح بودند و

 سابقه ندارد.

 

، به رس به پا خاست و سالم وعلیکی گفتونوداکتریاسین وپیرمرد جالل با دیدن 

 پرسید : داکتریاسین روی نورس دست نوازش کشید ودوباره به جایش نشست.  

، از دیشب کجا بودید. ازبی بی حاجی چه خبر ؟ستیددگروال صاحب چه طور ه ـ 

 شفاخانه آمده یا خیر؟   

 : های جالل شودبه سخنانش ادامه داداما بدون آن که منتظرپاسخ 

مثل این که دلت خربوزه شده است. اگر از من می شنوی طرف این خربوزه ها  ـ 

مثل کدو هستند نگاه هم نکن. زیرا که نه رنگ دارند ونه بو ونه مزه وخاصیت. 

! قربان خربوزه های اسقالنی وطن خود شویم که هنوزآدم چاقو ومثل تره تخمی

وبه دهنت که می انداختی آب را به جانش دکه نمی داد که خودش دوپله می شد. 

 ، مثل قند. می شد. هم نازک بود وهم شیرین

 

ز وی نیزاپیرمرد پس از گفتن این جمالت آب دهنش را فروبرد. داکتریاسین 

هم در  ؛ اما جالل که بی صبرانه منتظر پایان سخنان داکتر بود وآبیتبعیت کرد

 : دهنش برای فرو بردن نیافت، گفت

. ولی اگر همان یم. رفته بودیم شهر. مهمان بودیمچند ساعت می شود که آمده ا ـ 

خیر  ، خود را می رسانیدیم. خداهمایون فرخ" ناجوان تلفون می کرددیشب "

ماری جان را که تا صبح همرای بی بی جان گذرانید. بی بی حاجی هنوز ، بدهد

، راست می گویید. خوب است. راستی خربوزه را گفتید نیامده؛ اما صحتش شکر
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. بی خاصیت هم است ،ی بی غیرتمزه. مثل بعضی آدم ها هم قیمت است وهم بی

هء سرکاری مگر ؟ با این جیرکنم، پیسه از کجا اما داکتر صاحب اگر دلم هم شود

می شوید که آدم خربوزه بخرد؟ مگر سیل کنید که یگان کسی چند تا خریده اند؟ 

، خدا جان ای مردم پیدا کرده اند . اَف افَ پیسه مفت است دیگر که باالی زن ه

 صدقهء خداییت شوم. 

 

داکتریاسین به طرف سبز پری وسیاه مار دل افگار نگاه کرد ودید که آن ها چند 

داکتریاسین شکی و بوزه خریده اند. خربوزه ها دربغل منوچهر ایرانی بوددانه خر

نداشت که منوچهر حرف های بلندبلند جالل را شنیده ولی به روی خود نیاورده 

یده ومنظور جالل را است. فرخ لقا یا سیاه مار هم بعید بود که آن حرف ها را نشن

، به نیکویی وآن گرگ باران دیدهود که آن زن کارکشته ، اما معلوم بنفهمیده باشد

هوای کارش را در دست دارد ونمی خواهد، در پیش روی چشمان مبصرین 

وناظمین اردوگاه  مسبب نزاع جدیدی معرفی شود ودرنتیجه کیس پذیرش خود 

 ونفیسه را خدشه دار بسازد.

 

 ، برایر جالل را می خواستخواهی بود وخیکه آدم پر گو؛ ولی خیرداکتریاسین 

 : ییر دادن گفتگو تالش کرد وگفتتغ

ی تان برآمده دیده اید؟ چطور ، خانه یی را که براراستی دگروال صاحب  ـ 

پارتمان است یا حویلی دار؟ اگررنگ وروغن می کردید ویا دیوارهایش آ؟ است

را کاغذ می گرفتید، مرا هم خبر کنید. دراین کار ها دستم می گردد واز کسی پس 

 نمی مانم. 

و داکتر صاحب، شما و کاکا رحمت دیشب امتحان تان را دادید. شما که خود بر ـ 

، پس چرا دیشب تری دی می داشتیداگراینقدرهمدر تان را کالن کالن می گیرید

تری سیل کردید که مادر پیچه سفیدم را این زن فاحشه بزند واز دهن ودماغش 

بودید؟ وهللا حیران  ازآن مرد شکم کتهء بی غیرت ترسیده خون جاری شود. شاید

مانده ام که چطور این بی آبرویی را قبول کردید وهنوزهم شخ شخ راه می روید؟ 

آمده ویک  ، یک روز به دنیاا را دل تان؛ ولی من افغان هستمداکتر صاحب شم

 . من نمی توانم این بی عزتی را قبول کنم.روز هم از دنیا می روم

 : ر شود، اندرز گویان به جالل گفتمتغییبدون آن که ازحرفهای او داکتریاسین 
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ردیم. اگر بی بی ، صرفه نکاختیار داری جالل آغا! آن چه از دست ما پوره بود ـ 

، مادر ما هم است. وبه همان اندازه یی که شما از آن حادثه حاجی مادر شماست

رنج بردید من وجناب رحمت صاحب نیز رنج بردیم. ولی خودت باید بفهمی که 

ولی  ، جالل جان مشکل ما همین بود.توانستیم با یک زن طرف شویم. بلی ما نمی

. مهاجر را ببین وگپ کته  ن کشتن وبستن بگذریحاال بیا ازاین حرف ها ی کال

، اگر از من می شنوی پشت لک مسافری را ببین وننگ وغیرت راکته زدن را. م

مار شده مثل زهر کسی برابر نکن. هرچهاین گپ ها نگرد. خود را با هرکس ونا

قورت کن. تا چشم بزنی به خیراز این جا می روی وزنده گی نوینی را شروع 

 می کنی.

 

، نورس دست پدر کالنش را وجالل سخن می زدندداکتریاسین ه در تمام مدتی ک

گرفته بود وبابیتابی فراوانی اورابه سوی کارتن هایی که بسته های نقل وشیرنی 

. دلش برای لمس کردن، ه شده بودند، می کشیدیت وچپس چیدوکلچه وبیسکو

بوییدن، چشیدن وخوردن آن خوردنی های لذیذ وبا مزه می تپید. حیران مانده بود 

. چرا حتا یک قدم رنگ و نعمت را نادیده گرفته اند که این بزرگان چرا آن همه

پیش نمی روند وپرگویی می کنند. دلش پر شده بود ولب های خود را می چید. 

ش می خواست سر به تن کاکا داکتر وکاکا جالل اش نباشد. آه که اگر آن ها نمی دل

بودند، بابه میتوانست بسیار مهربان باشد. هرچه آرزو می کرد مثل دفعه پیش 

برایش می خرید. کاش دستش به صورت بابه می رسید، مثل همین امروز صبح 

که در  پاهای درازش، صد حیف! ولی ند مشت جانانه نثارش می کرد. حیفتا چ

ندی بگیرمش .دسترسم است. باش که بزنمش  ، یک چ 

 

می دانست که طاقت نوه اش طاق شده پیرمرد نورس به پاهای بابه اش می زد؛ 

همچنان ایستاده بود وشورنمی خورد. دست و است ولی به روی خود نمی آورد

ود، نمی های لطیف نورس را درد گرفته بود، دیگر حوصله اش به سر رسیده ب

، مقاومت کند که یی که همین اکنون از راه می رسیدتوانست در برابر گریه 

اگهان کاکاهایش خاموش شدند. بابه احساس خجالت کرد، روی خود را به ن

 ، وبه طرف شیرنی های دلخواه نورس به راه افتاد. طرفش دورداد
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که به مراد دند ونورس هم نقل وشیرینی وخسته وهیل وگوشت گوسفند را که خری

گرز سگرت ، به نزد حاجی اسماعیل رفتند. پیرمرد، کارت تلفون ویک دل رسید

ی اسماعیل از زیردوشک سیت پهلویش، کارت های تلفون حاج تقاضا کرد. ال.ام

چند روپیه گی؟ پنجاهی، بیست : را بیرون کرد، به چهارطرف نظر انداخت وگفت

پنج روپیه گی خواست وپانزده کارت بیست وپیرمرد ؟ ده روپیه گی وپنجی یا

سی روپیه هم برای یک گرز سگرت. کارت تلفون را با تردید  روپیه پرداخت.

 پرسید:داکتریاسین نگاه کرد واز 

 با این کارت چند دقیقه می توانم با پشاور صحبت کنم ؟  ـ 

. اما ی وپانزده دقیقه با پشاور. برویمبیست دقیقه می توانی با ماسکو صحبت کن ـ 

 .ین کارها امتحان خود را داده استتو بیغم باش. حاجی در ا

 

نورس را که با دست یافتن به شیرینی وچپس وساجق اینک به کمال  پیرمرد

وهمراه با  ، به پروین سپردبه بابه احتیاجی نداشت آرزوهایش رسیده ودیگر

ر داشت، روانهء شهرکی که مغازهء عینک فروشی در آن جا قراداکتریاسین 

، همایون فرخ نیز ایستاده ومنتظر رسیدن سرویس دید. در ایستگاه سرویسگر

 بود.

 

چهار ماهی می شد که دراین اردوگاه آمده بود. خانوادهء  ـ همایون فرخ سه

کودک قد ونیم قد. بزرگترین آن ها، پسرش "صالح محمد" بزرگی داشت. پنج 

خانم همایون فرخ ی خانواده با ماروکوچکترین شان "مرضیه" دخترش بود. این 

جیره یی که  شان با هفت، نفر می شدند که پت کردن تن وبدن وسیر کردن شکم

، کار آسانی نبود. به همین سبب همایون هر روزبه شهر از سوسیال می گرفتند

می رفت برای خریدن مواد خوراکی وضروریات دیگر. راستش یک پایش به 

، نان خشک خالص ک بر هم می زدیردوگاه. زیرا تا پلشهر بود ویک پایش به ا

 می شد یا بوره وچای وروغن ته می کشید.

                                                                                                                             

اسم وتخلص صدا کنند. اگر کسی می  همایون فرخ دوست داشت که او را با

ی که رسید آقای همایون چه حال دارید؟ خوشش نمی آمد. ویا اگر سوال می کردپ

ش نشان نمی داد؛ ولی ، پریشان می شد وروی خوآقای فرخ کجا تشریف می برید
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، آقای همایون فرخ، برای من هم یک قرص نان خشک سیاه از اگر می گفتی

وپیرمرد درهمان ن داکتریاسیشهربیاورید، با کمال میل به این کار حاضرمی شد. 

، به این وسواس او پی برده بودند وهمیشه ش به اردوگاهنخستین روزهای آمدن

ت همایون فرخ سعی می کردند تا اورا با نام وتخلص صدا کنند. البته که این عاد

د رحمت که دوست داشت ، ماننچندان هم عجیب نبود، بسیاری ها چنین بودند

 که همایون فرخ رادید ، پرسید: یاسین داکتر" بنامد. خویشتن را "پیرمرد

 ؟ آقای همایون فرخ، چطور هستید، کجا به خیر ـ 

 : همایون فرخ که لکنت زبان داشت، گفت 

 ته ته شه شه کر. داک داکترصاحب خو خوب هستم. شه شهر می می روم. ـ 

 برای خریدن سودا یا کدام کار دیگر ؟  ـ 

 ایکل بخرم. از دست دوم.نی ، می می روم که موت موتر سای س ـ 

، آورده رسایکل که مقدارزیاد مواد خوراکهموتر سایکل را چه می کنید؟ در موت ـ 

 نمی شود. اگراز نورم زیاد بارکنی جریمه می شوی.

 نی نی ، به به برای تو تو زیع اخ اخ بار می خخرم.  ـ 

 پس کار سیاه می کنید ، ماه چند می دهند.؟  ـ  

 

معلوم نبود که چرا می خندد، مکثی کرد و  .شد ولی خندیدهمایون فرخ سرخ 

 :گفت

  ... هفته ، یک ونیم دوصد  ـ 

ل کند. رگهای گردنش پندیده بودند، چهره اش ولی نتوانست جمله اش را تکمی

، زور می زد ، بر خود فشار با دست هایش به زانوانش می کوبید، سرخ شده بود

ومش خارج نمی شد وهنوز راه درازی در می آورد ولی حتا یک کلمه هم ازحلق

 : مردچون چنین دید، دلش سوخت وگفت پیش بود تا واژه ها به زبانش برسند. پیر

 ؟ هء یک ونیم تا دوصد روپیه می شود، بلیهفت ـ 

 : ده گی وروانی بدون لکنت زبان گفتهمایون فرخ نفس به راحتی کشید وبه سا 

، پولیس خودش می شود. کارسیاه نیسته ، هفتهء یک ونیم تا دوصد روپیبلی ـ 

 برایم پیداکرده است تا خرج اوالد ها برآید.

*** 
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، همهمه و هیاهوی خفه ازهء عینک فروشی در آن قرار داشتدرشهرکی که مغ

، هارن نه وشانه راه می سپردندیی به گوش می رسید. موتر ها ووسیاط نقلیه خام

ختن جزء عادات مردم بود. از هیچ کردن وبوق نزدن وفریادوسروصدا راه نیندا

کوی وبرزنی صدای موسیقی بلند نبود واز هیچ خانه یی نیز صدای گریه یا 

شیونی به گوش نمی رسید. نه از صفیر راکت های کورخبری بود ونه از صدای 

، بایسکل رو وپیاده رو، ازهم ی. سرک های موترروهیبتناک انجن تانک ها اثر

ها واماکن عمومی از فرط پاکی وستره گی برق می تفکیک شده ومانند میدان 

زدند. حویلی های کوچک پیش روی منازل دوطرف جاده عمومی، فرش سبز 

، داشتند. به هر طرف که می نگریستی، چمن بود، سبزه بود، گل بودمخملین 

خرمی وطراوت بود وعشقه های پیچانی که به ساختمان ها باال رفته بودند وبه 

شتر شهر افزوده. آن جا شهری بود که ساختمان های بلند هندسی زیبایی هرچه بی

شکل شیشه یی ورنگین آن، نمادی بود از آخرین دستآوردهای علوم مهندسی 

 وتکنالوژی بشری. هرچند که آن جا ،  شهرک دور افتاده یی بیش نبود.

 

به ، سوپرمارکیت ها از کثرت امتعه واغذ یه و اشردراین شهر دکان ها، مغازه ها

، تابلو های اعالنات وتبلیغات وسوسه بر رکیدند. دم دروازه  این مغازه هامی ت

عروف جهان که با ذوق وسلیقهءخاصی، برجبین انگیزکمپانی ها وشرکت های م

، به چشم می های بزرگ نصب نموده بودندها کوبیده بودند ویا باالی تخته دیوار

کردند. زرق وبرق از در ومردم را مصرانه برای خریدن دعوت می  خوردند

ودیوار می بارید ورنگ وبوی ثروت ووفور نعمت در هر کوی وبرزن آن شهر 

 به چشم می خوردو استشمام می گردید.

 

، خوش برخورد ومؤدب آدم های این شهر به گونهء عجیبی، ساکت، آرام ولی

ان بودند. آن ها تا حد سوال برانگیزی مهربان بودند وتا همین حد خونسرد. چند

که آدم فکر می کرد، هرگزباصدای بلند حرف نزده وباالی کسی قهرنشده وبا 

درشتی با همدیگرشان نیز سخن نزده اند. دراین شهر، به هر جاکه می رفتی، می 

می  ، اجسام جامد، خوش ریخت وحساب گری با توسخندیدی که به عوض آدم ها

به آن ها سپرده اند. به ، مهارعقل وخرد خود را گویند. گویی تمام این آدم ها

 اجسامی که کمپیوتر نام داشتند. 
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یدند، حساب می کردند ، می ها بودند که به عوض آدم ها می اندیشهمین کمپیوتر

، رسم می کردند، نقشه می کشیدند، پالن گذاری می کردند، تجزیه وتحلیل نوشتند

ها درکف دست ، حال وآیندهء این آدم دند، نتیجه گیری می کردند وگذشتهمی نمو

، موبه مو اجرا می شد. کمپیوتر بود. آن چه کمپیوتر فرمان می دادبا کفایت آن ها 

عقل جامعه شده بود. حاکم برقلوب وعقول مردم بود. زیرا آنچه او انجام می داد 

ویا از ان سر می زد، حد اعلی دور اندیشی ، درایت ، دقت ، کاردانی ومدیریت 

 بود. 

 

آراسته ونیکو منظر  زیبا ولی ساکت وآرام ومردمان مؤقر، ازمشاهدهء آن شهرک

پور افتاده و ابیاتی از آن را که در ذهنش آن، پیرمرد به یاد شعری از نادرنادر

 : ودزمزمه کرده بداکتریاسین بود، برای 

 اینجا غرور آدمی وقامت درخت 

 در پیشگاه منزلت آسمان خراش 

 رو می نهند از سرخجلت به کوتهی

                        * 

 اینجا به رغم خــــلوت دریا وآسمان  

 شهرازصدا پراست ولی ازسخن تهی  

 

 این جا نیز .د گفته بود، شاعر راست گفته استپس از خواندن این ابیات پیرمر

. شهر ارواح است، با همه زرق وبرقششهر بی سخن است. شهر بی روح است. 

ش خیره شده بود ولی بدون آن که پاسخی با تعجب به صورت دوستداکتریاسین 

به  موافق نیست. زیراپیرمرد بر زبان آورد، به نظر می رسید که با گفته های 

که می نگریست، نشان می داد که حظ می برد، کیف می کند ، به نشاط هرطرفی 

واه واه می گفت وانتظار داشت تا همراه عبوسش نیز به  . او با صدای بلندمی آید

ا عبوس وغرق در افکارش ر مردشاط خاطری پیدا کند. ولی چون پیرون وجد آید

 : یافته بود، گفته بود

ساختمان ها چه قدر کار کرده اند؟ تاچشم آدم کار می کند، آبادی است. ـ این کافر

. مثل کف دست، صاف هایش سربه آسمان می زنند، سرک هایش شیشه یی اند

، دیگر کشیده اند واز باالی یک پل ، سرکوستره وپاکیزه. از باالی یک سرک
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، ایستگاه خط آهن شان هم مثل یک شهر ل دیگر. مغازه هایشان را که دیدیپ

 است. چی نیست که در آن جا پیدا نمی شود. کا فه ها ورستوران هایش چه قدر

ی که بی حاصل باشد. یا وچه قدر فراوان. یک بلست زمین را پیدانمی کن زیبا

. یا چمنزار. ببین شهر غرق در گل است. خاک نیست ان و، یا گلستمزرعه است

آدم یک نیم سوختهء . گردوغبار وچتلی وکثافت نیست. چه خوب تربیت شده اند

، یک ده رو پیدا نمی کند. یک ورق پاره، یک قطی خالی، در پیاسگرت را هم

ی بینی. اگر کسی چنین چیزی پوست کیله را در کنار سرک ها واماکن عمومی نم

، فوراً خم می شود، هرچه که باشد بر می دارد، ودر صندوق های یندبب

مخصوص می اندازد. ببین که تعداد این صندوق ها نیز بسیار کم شده است. به 

خاطر آن که دیگر احتیاجی به آن ها نیست. مردم عادت کرده اند به پاکی وستره 

 گی . مردم شهر شان را دوست می دارند.

 ربان هستند. امتحان کن. آدرس همین عینک فروشی را، بسیار مهاین مردم

ازهء مغازه رهنمایی می کند . ببین که ترا تا دهن دروازخانمی که می آید، بپرس

 ؟ یا نی

وح چیست؟ به چه درد آدم می خورد؟ ولی تو از روح شهر حرف می زنی. ر

ر ا؟ این ها برای هزاران هموطن من وتو وبرای صدها هزچرا واقع بین نیستی

، خانه وزنده گی راحت. حتا برای شان عینک می مهاجر دیگر پناه داده اند. نان

خرند. چه کسی را، این ها دوباره به افغانستان فرستاده اند؟ هرکس هرچه گفته 

قبول کرده اند وآن را پذیرفته اند. قصه های بیخی دروغ وواهی را. از خودت 

رها مجبورساخته است؟ کمپیوتر می پرسم که چه چیزی این مردم رابه این کا

. بلی وماشین یا همان صدای وجدان وقلب وعواطف انسانی وباور های مذهبی

. من فکر می کنم که نظرم می رسد که تو اشتباه می کنی! به قوماندان صاحب

همان سوسیالیزمی را که شوروی ها نتوانستند کامیاب بسازند وما وشما خواب 

ربانی به پیروزی رسانیدن آن شدند، نفر ق لیون هاآن را می دیدیم ودر جهان م

، آرام آرام ساخته است و آن را تکامل اکنون اروپا بدون سروصدا، بدون قربانی

 می بخشد.

 

ودراز دوست یی فراوان گذاشت تا صحبت های دور، با حوصله پیرمرد

او عادت نداشت که صحبت کسی را قطع کند؛  هنگآسخندانش به پایان برسد. و
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ی اگر کسی صحبت خودش را قطع می نمود، آزرده می شد، هرچند که به ول

داکتریاسین حرف آخر  می دانست که تا روی خود نمی آورد. از سوی دیگر او

اگر دوستش  ، دم از گفتن فرو نمی بندد. به همین سبب گذاشت تاخود را نزند

را یرمرد پحرفی را فراموش کرده باشد، بگوید. داکتریاسین که فکر می کرد 

م جاب ساخته است، خاموش شد. برق پیروزی در چشمانش درخشیدن گرفت 

سربلند پیرمرد ودرحرکاتش هم غرورمشهدی نمایان شد. در همین وقت بود که 

 :  کرد وبه او گفت

؛ یک کشور پیشرفته ومتمدن جهان استداکتر صاحب شکی نیست که این جا  ـ 

ه چطور فریفتهء ظاهر آن شده ای؟ ولی تعجب می کنم که خودت ازراه نرسید

وچگونه زرق وبرق این دنیای سود وسرمایه چشم وگوش هوش وعقلت را بسته 

تازه واردی وهنوزدراعماق کوچه ها وپس کوچه های این  است. البته که تو

اجتماع قدم نزده ای. آدم حق شناسی هم هستی وبه لقمهء پس مانده یی که به 

اما کاش می  سپاس می نگری وشادمان می شوی. طرفت می اندازند، با اظهار

، شمان بشریت، این طرفداران انساندانستی که همین اکنون چگونه در برابر چ

نهیلیسم گندیدهء شان را به روی جهان سومی ها وآدم های فقیر وتنگدست آن تف 

می کنند. تو اگر می دانستی که در میان این آدم ها ، آدم هایی هم یافت می شوند 

 ، حتماً باورها ودریافت هایت تغییر می کرد.که آنسان را با پنبه حالل میکنند

 

 : سخنا ن دوستش را قطع کرده وپرسیدداکتریاسین  

، همین آدم های شریف ومهربان ؟ باورم دام آدمها؟ همین فرشته های معصومک ـ 

 نمی شود. نه نه درست نیست.

رسیم. بگذار افکار خود را به ترتیب  ، اجازه بده به آن جا هم میداکتر صاحب ـ 

! سه سال تمام نیست . همین مرا ببینبرایت بیان کنم. خوب دیگر، دورنمی رویم 

کنم ؟ چه قدر باید انترویو  که با خانواده ام بدون سر نوشت دراین جا زنده گی می

ر ؟ چه قدرباید انتظاربکشم؟ یا این شرمای بیچاره را ببین که سه سال تمام دبدهم

کاسهء سر آب می خورد. درست است که همه از وکیل دعوا شروع تا مستنطق 

؛ اما سه سال بدون طابق به احکام قانون عمل می کنندوپولیس ورییس دادگاه م

سرنوشت ماندن وجواب منفی یا قبولی را خواب دیدن هم آسان نیست ودل وجگر 

این کارگر خارجی دراز این حرف ها که بگذریم ، ببین که چه قدر  می خواهد.
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، ازویتنامی گرفته تا ترکی ومراکشی وایرانی کشورهای اروپایی جان می کنند

وافغانی. درست است که مؤدبانه با آن ها بر خورد می شود؛ اما خبر داری که 

، در برابر یک ساعت ر ده ساعت کار چند می گیرند؟ بلیداوود وحشمت در براب

متر ازیک دالراست. اما یک اروپایی، آیا کارشاقه دو روپیهء این کشورکه ک

حاضر می شود به  چنین کارهای کثیف وثقیلی بپردازد؟ دوم این که اگر حاضر 

هم شود، برای انجام چنین کار هایی دست کم پانزده روپیه دریک ساعت تقاضا 

می کند. اکنون برای یک لحظه تصور کن که اگر خارجی ها اعتصاب کنند 

چه واقع خواهد شد؟ من برایت می گویم: ملک ملک را بوی ودست ازکاربکشند، 

تو بپرسم که این  راستی بگذارازگل می ماند ونه سنبل.  می گیرد. دیگرنه

تعمیرهای قشنگ ومغازه های بزرگ و سرک های شیشه یی وپل های دو منزله 

را کی ها ساخته وچه وقت ساخته شده اند. مگر این ها محصول دوران کلونیالیزم 

همان دورانی که به زوراسلحه، ثروت های جهان سوم وفقیر را می  یستند.ن

 ربودند وحتا نیروی کار شان را می دزدیدند.

، افریقا و امریکای التین قابل انتقال می کوه های معادن وچاه های نفت آسیااگر 

ی بودند، باور کن که تا کنون به اروپا انتقال یافته می بودند. در حالی که خودت م

صنعتی جهان نرسد وکارگران های که اگریک روز نفت به اروپا وکشوردانی 

ی اعتصاب کنند، چه واقع ممالک نفت خیز برای چند روزی ویا چند هفته ی

                                 ؟  خواهد شد

                                                                                                                               

نفسی تازه کرد، پاکت سگرتش را از جیب بیرون نمود، سگرتی برای پیرمرد 

کامل دود آن  ، بااشتیاقف کرد، خودش نیز سگرتی روشن نمودتعارداکتریاسین 

برد واز منخرین بینی بزرگ ودرازش پس داد. به را به ریه هایش فرو

 ؟ ین جا که صحبت کردم با من موافقیریست وگفت ، تا انگداکتریاسین 

 ، من ومنی کرد وپس ازلحظه یی گفت:  داکتریاسین جواب صریحی نداد

تو در بارهء دوران استعمار وکلونیالیزم حرف می زنی. دورانی که مثالً شرقی  ـ 

به ، . این ها کار کردند، زحمت کشیدندها درخواب غفلت بودند واروپایی ها بیدار

، کشته شدند، قربانی ها دادند. این ها برای سرزمین های ناشناخته رفتند. کشتن

منافع ملی خود کار کردند تا توانستند کشور های شان را به این سطح برسانند. به 

سطحی که به بهشت می ماند. اما آنچه تو می گویی ، بدیهیات است ومن حرفی 
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ا همان سوسیالیزمی را که من وتو به ندارم؛ ولی من نیز از تو می پرسم که آی

ن مدینه فاضله را که رفاه ؟ هماپاره می کردیم، درین جا نمی یابیخاطرش یخن 

، محو استثمار فرد از فرد ، امحای همگانی، برابری اجتماعی، پیشرفت وترقی

 فقر وتنگدستی ومرض وجهل را وعده می داد؟ 

 

علت زایش سوسیالیزم را به خوبی یقین کامل دارم که تو  ،داکتر صاحب عزیز ـ 

: سرمایه خاطرت بیاورم می دانی؛ ولی من می خواهم یک بار دیگرآن را به

داری نوبنیاد اواسط سدهء نزدهم تمام اروپا را تصرف کرده بود وبا بیرحمی 

توده های عظیم بینوایان را در  عمل کرده بود.تمام، در طول چند دههء رشد خود

سوی فابریکه ها کشانیده بود ومانند برده گان آنان را به  مرحلهء صنعتی شدن به

کار گماشته بود. بعدها که سرمایه داری انکشاف کرد وماشین را وارد میدان 

شد تا سرمایه ماشین باعث و ساخت، آن توده های فقیر وبدبخت بی کارشدند

قر ان جواب گفتن به فکرن سرمایه روی آورد؛ زیرا که توداری به سوی انحصار

گران را نداشت. البته خودت می دانی که سوسیالیزم وتفکر وبدبختی کار

سوسیالیستی در همین فضا وهوا واز درون همان فقر وبیچاره گی زاییده شد. پس 

در جوامعی که انحصارات غول پیکر سرمایه داری، رقابت وشیوه تولید سرمایه 

اقتصادی آن جامعه اند ، نهاد های مفرما ست وپول وتنها پول وسرمایهداری حک

، چگونه می توان از سوسیالیزم شرف وحیثیت انسان در گرو آن است وحتا

تو فکر می  ؟ آیای توان از برابری اجتماعی حرف زدصحبت کرد. وچگونه م

، کنی که مثالً مغازه "الدی" یا کمپانی موترهای مرسیدس بنز، یا خطوط راه آهن

. دراین جا همهء لت و مردم می باشند؟ نهون مال دوشبکه های تلفون یا تلویزی

اشیا وحتا آدم ها ملک طلق سرمایه داران هستند. وهمین سرمایه داران، سیاست 

اقتصادی دولت را تعیین می کنند مسایل سیاسی ونظامی ، جنگ وصلح ، تولید 

 جنگ افزار، بدون نظر آنان حل نمی شود. 

 

 ه داد: پیر مردسگرت دیگری آتش زد و به صحبتش ادام

بلی دوست عزیز، همان طوری که می دانی در سیستم اقتصاد سوسیالیستی  ـ

ود؛ ولی آیا در این جا  چنین است؟ تو از تولید باید به صورت عادالنه توزیع ش

؟ خبر داری که با گذشت هرروز، ماشین های درد کارگران این جا خبر داری
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های گیرند. یک بار به شهرشوند وجای کارگران را می  کارآمد تری تولید می

بزرگ برو، ببین که چگونه بیکاری وفحشا بیداد می کند. چگونه بوی چرس 

تو در آن جا مردم بینوایی را خواهی  ، زمین وزمان را فرا گرفته است. وافیون

دیدکه کاله شاپوی خود را برروی پیاده رو گذاشته اند وبا چشمان اشکباربرای 

نند. این هم گدایی به شیوهء مدرن واروپایی آن. آیا مردم اکوردیون ویلون می ز

جا دزدی وآدم ربایی و کشتار نیست ومافیا تاروپود تو تصور می کنی که درین 

اروپا ندوانیده است؟ درست است که در ین جا از  جهنمی خود را در سرتاسر

دی عاگلخنی حمام گرفته تا وزیر موتر دارند؛ ولی موتر تا موترفرق دارد. مردم 

 ، قصرها وصاحب جزیره، هم آرزو دارند که صاحب کشتی، هواپیمای شخصی

 را در مجلل ترین رستوران ها بخورند ودرها باشند وغذای خودهاویال

مشهورترین کازینوها قمار بزنند. ولی می بینی که نمی توانند. مردم عادی تا 

دار باقی گوشت واستخوان قرضداراند. قرضدار بانک ها وتا عمر دارند قرض

، تفاوت ان افزایش خواهد یافت. آری عزیزمخواهند ماند وسال به سال قروض ش

؛ ولی کاری ود دارد، فقیر فقیر است وغنی غنی، درست مثل جامعه ماطبقاتی وج

 که این ها کرده اند ، این است که صدای فقر را خفه کرده اند،نه وجودش را.

 

د انگار ومی خواست توضیح دهد سگرت دیگری روشن کرد. دلش پر بوپیرمرد 

های جهان سوم وفقیر مردم دلباختهء سوسیالیزم می شوند وچرا ر کشورکه چرا د

 آرزوهای شان بر آورده می شودتصور می کنند که با ساختن سوسیالیزم تمام 

                                                                                                                       غفلتاً صدا کرد که به مقصد رسیده اند.داکتریاسین  ... ودنیا گل وگلزار می شود. 

 

؛ ولی با این پیروز شده بود ونه داکتر یاسینپیرمرد ، نه اگرچه دراین محاضره 

ان وصف هم آندو مانند دو هم نفس دیرین، نیش ونوش هایی را که در جری

بخشیدند وهمین که لحظاتی می ، به هم می ر وارد می کردندصحبت به همدیگ

 ، فراموش می کردند. این بار نیز موارد زیادی در حرف های داکتریاسینگذشت

( به حقانیت آن ها گردن می نهاد ومسایل وجود داشت که باید رحمت )پیرمرد

ً کتابی وچوکات شدهء پیر مرد، که  فراوانی هم در توضیحات مفصل ونسبتا

اکتریاسین نمی توانست از پذیرش آنها اباء ورزد. ولی هرچه که بود آنها بدون د

 .تکدر خاطری به مغازهء عینک فروشی داخل شدند
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*** 

درمغازهء عینک فروشی، انواع واقسام عینک ها را در ویترین ها وقفسه ها 

از والماری های شیشه یی یا بلورین با ذوق وسلیقهء خاصی چیده بودند. تنی چند 

مشتریان، با حوصله و دقت مشهودی مشغول امتحان ویا انتخاب عینک های 

، گرانبها ومجلل بود. مغازه را آیینه های خواه شان بودند. مبل واثاث مغازهدل

بیشماری مزین کرده بود که چندین مراتبه بزرگتربه نظر می رسید. دخترزرین 

یده بود، در عقب چشم موطالیی وپری پیکری که دامن بسیار کوتاهی پوش

ی کرد. پیشخوان ایستاده وبا لبخند هوس آفرینی با جوان ژولیده مویی صحبت م

، لبخند می زد وبا کمپیوتری که در مقابلش قرار سخنان اورابه دقت می شنید

یکی ازدستیاران دختر زرین چشم در پستوی مغازه که  داشت، مصروف می شد.

پنهان بود، درجهء بینایی زن سالمندی را  از انظار به وسیلهء پرده نفیس زربفتی

، قهوه داغ ومعطری رد جوانی از ماشین خود کار مغازهامتحان می کرد. زن وم

را حیران ساخته پیرمرد ن بالد برای خود می ریختند و آرابه قیمت سه روپیهء 

 ؟ ازه آمده اند یا برای خریدن عینکبودند که آندو برای نوشیدن قهوه به این مغ

 

، صدای خوش طنین زنگی بر خاست. ودوستش که وارد مغازه شدندکتریاسین دا

دختر زرین چشم سربلند کرد، به آن ها نگریست وگفت خوش آمدید، بفرمایید، 

تماشا کنید ، قهوه میل کنید ومنتظرباشید. داکتر یاسین، سه سکه در ماشین انداخت 

زای کاریک ونیم که نمی خواست در اپیرمرد وبرای خود قهوه ریخت ولی 

ساعتهء داوود یک پیاله قهوه بنوشد، به گوشه دیگر مغازه رفت وبه تماشای 

، کمپنی های عینک فروشی در مورد استفاده به اعالنات وتبلیغات رنگارنگ

موقع از عینک که به زبان های مختلف جهان نوشته شده بود پرداخت. در گوشه 

فارسی وبا خط نستعلیق چنین نوشته  یی از مغازه تابلویی را یافت که به زبان

 بودند: 

ریستن چشم از همه حواس برتر است وموهبت نگاه ونظر ونظاره وتماشا ونگ"  

ازبوییدن یعنی از  ،وچشم دوختن ودیدن، از کالم، از لبخند، از لمس، از چشیدن

دهند ، برتر واسرار آمیز تر همه دریچه هایی که ما را به این جهان پیوند می 

 " .اند
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پیرمرداین جمالت زیبا را در جایی خوانده بود؛ ولی فراموش کرده بود درکجا؟  

به حافظه اش فشار می آورد که زن ودختری وارد شدند. زن موهای سیاهی 

قش داشت وچهرهء گندمگون ولی جذابی که خطوط گذشت درشت زمان در آن ن

ختر پتلون جین ود. د؛ ولی دخترهمراه او جوان شیک و زیبا ورعنایی ببسته بود

. نیم تنهء سیاهی پوشیده بود. پوشاک کوتاهی که قسمتی چسپانی به تن داشت

ازشکم سفید وناف کوچک به آذین بسته اش با مروارید رخشانی را به نمایش 

گذاشته بود. دختر جمپر جیر سبز رنگ خودرا روی دست انداخته وتند تند ساجق 

لقه های زلفان سیاهش به روی گونه می جوید. صورت سفید کوچکی داشت وح

 ها وپیشانی بلند او افتاده بود. 

 

دخترهمین که داخل مغازه شد، به طرف ویترین هایی رفت که انواع واقسام 

و عینک های مخصوص جوانان هم سن وسال اورا در آن چیده بودند. زن همراه ا

نان مصروف ، همان نوشتهءفارسی را یافت وچپس از نگاه گذرایی به عینک ها

خواندن آن شد که گویی جای پای چشمان فسونگری را که روزگاری داشته است 

 درآن نوشته می یابد. زن آن نوشته را نه یک بار، بل بارها خواند وسر انجام با

ن به خاطرآورد که آپیرمرد : سیمین دانشور. وصدای نسبتاً بلند برای خودش گفت

 " خوانده است. هءسرگردانینوشته را مدت ها پیش در رمان "جزیر

                                                                                                                   

یست. در دختر یکی دوعینک را انتخاب کرد، به چشمانش گذاشت وبه آیینه نگر

، شکم سپید وناف آذین بسته بامقابلش دختری را یافت با قد بلند، پیکر و چهرهء زی

با مروارید درخشان؛ اما معلوم نشد که چرا از آن عینک ها خوشش نیامد وآن ها 

را دوباره درویترین گذاشت. عینک دیگری انتخاب کرد، بار دیگربه آیینه 

نگریست. پس و پیش رفت وصدها دختری همچون خود را در آیینه یافت که مانند 

که به ورند. مثل این که ازاین انتخاب خود راضی شده بود ماده پلنگی به نظر میخ

 : نزد زن همراه خود رفت وگفت

، ببین که این ما می جان، چقدر می خوانی، چه می خوانی؟ طرف من ببین ـ 

 ؟ د یانیعینک ها چطور است به روی من می خوان

ل عینکی که دختر پسندیده بود، عینکی بود که شیشه های سبز رنگ بیضوی شک

داشت ودسته ها وفِرم آن مثل عرصهء شطرنج سیاه وسفید وچهار خانه بود. 
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 .عینکی که چهرهء زیبای دخترک را به چهرهء حیوان وحشیی مبدل ساخته بود

ی مادر به طرف دخترش که نگاه کرد، چهره اش درهم رفت؛ اما اظهار عقیده ی

 : هم نکردو دخترک ناراحت شد وگفت

؟ به فکر من که بهترین در سیل می کنی؟ خوشت نیامدـ مامی جان، چرا این ق

عینک است. هم شیک است وهم مد روز. مثل همان عینک هایی است که گرل 

" که در نااکسابرادرم "فریدون" به چشم می گذاشت. مثل عینک های "فرند 

ن می سوختم. خیر است که قیمت مسکو به چشم می کرد ومن درحسرت داشتن آ

 ا همین عینک را برایم بخر، یا هیچ چیز نخر برای سالگره ام.، مامی جان یاست

 

، جان مادر، توهم چی را خوش کرده ای. اگر آغایت ببیند چه می "نیالب" بچیم ـ 

 گوید؟ 

ن سخنان مادرش برافروخت، گونه های سفیدش گل چهرهء دخترک با شنید 

اد کرد. ، گششمانش برداشت. چشمانش را تنگ کرد، عینک را ازچانداختند

 : وبا لحن عتاب آلودی به مادرش گفتابروانش را باال برد، پایین آورد 

؟ مادر جان بهانه نکن. هرچه تو نم چی که من چه قسم عینک می پوشمبه پدرجا ـ 

باز من که درپیش روی پدر جان، این ها را در  پدرجانم قبول می کند،بگویی 

ر می زنی؟ مادر جان قربانکت زچشمم نمی گذارم. صد روپیه چیست که اینقدر 

     ... ، خیراست. بخریسکو می روم، وعده دارم. بخردیگر، امشب دشوم

 

بر مادر نیالب یا بسیار مهربان بود ویا بسیار بی حوصله که نتواست در برا

. صد روپیه را به نیالب داد ودر حالی که زاری والتماس وی مقاومت نماید

 :  ارسی می رفت، گفتف همان نوشتهء فباردیگر به طر

 همراه تو خدا بس بیاید. ـ 

 

داکتریاسین وپیرمرد ، ب ومادرش به مغازه آمدند ورفتنددر تمام مدتی که نیال 

فراموش کرده بودند که در کجا هستند. چه می کنند وبرای چه منظوری به آن 

وچرا معلوم نبود که دوستش به چه می اندیشید پیرمرد مغازه داخل شده اند. برای 

دنیا ومافیها را فراموش کرده بود.از کجا معلوم که به خانواده اش ودخترش که 

درفکر آن بود که آیا کلتورهای پیرمرد درهمین سن وسال بود نمی اندیشید. ولی 
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، روزی خواهند توانست از یک آبشخور اجتماعی به شدت ناهمگون غرب وشرق

ن این تصور را داشت که ای ،از فرهنگ وکلتورانسان هاپیرمرد آب بخورند؟ 

، آیین ها وعرف ها ونگرش هایی که انسان مقوالت مجموعه یی است ازسنت ها

ها درمیان آن تولد می شوند، با آنها جوان می شوند، پیر می شوند ودلباخته 

ودلبستهء آن می گردند. وسر انجام اگر خوب است یا بد در میان همین سنت ها 

به آن دخترک نیمه  رنجام می میرند. حاال که پیر مردوعادت ها گیر می مانند وس

های طبیعی او که مولود کلتور وفرهنگ رهنهء هموطنش می نگریست وبه نیازب

، بدون این که بخواهد به سرنوشت نواسهء یدجامعهء میزبان بود می اندیش

 عزیزش نورس نیز می اندیشید وبیمناک می شد. اگر مادر نیالب اندکی دربرابر

، به خاطرآن بود که تسلیم پذیری او در ت های دخترش مقاومت کره بودخواس

برابر فرهنگ بیگانه با آن سن و سال آسان نبود. اما نورس که درهمین کشور 

جوان بودند، آیا خواهی نخواهی در دو راهی بود وپدر ومادرش نیز  تولد شده

یرفتند. آیا روزی فرهنگ بیگانه را نمی پذ گیر نمی ماندند، انتخاب فرهنگ ها،

فرا خواهد رسید که به نورس اجازه بدهند تا چنین لباسی بپوشد و چنین عینکی به 

، سرازیر شود پیرمردنزدیک بود که اشک های  وبه دیسکو برود؟ چشم بگذارد

 ، نوبت ماست.اورا دکه داد و گفتداکتریاسین  وعنان گریه را سر دهد که

 

اسین به او داد بادقت مطالعه کرد، مدتی ، استعالمی را که یدختر زرین چشم

، با لطف آن که از آن جسم جامد، دستورگرفتباکمپیوترش مشغول شد وپس از 

را به همکارش سپرد تا چشمانش را اندازه کند. دید پیرمرد ومهربانی خاصی 

ببیند  را . نزدیک بین شده بود ونمی توانست دورضعیف شده بودپیرمرد چشمان 

اندیشی هم صفتی بود که هرگز در درازای این پنجاه وچهار سال ودور ینی ودور

 زنده گی اش به آن ارجی وارزشی قایل نشده بود.

 

، امتحان کرد، عینک ها نو بودند و خوش پیرمرد ادندعینک هایی را که برایش د

دش م   نیامدند نه وزن شان ونه شکل وشمایل شان. اما این عینک آخری بد نبود.

ره اش می خواند وهم می تواند تصور می کرد که هم به چهیرمرد پقدیمی بود و

دست هارا با آن ببیند. دختر زرین چشم خوشحال شد ولی داکتریاسین طرفدار دور

دختر زرین چشم عینک را در  رد کرده بود.پیرمرد عینک هایی شیک تر بود که 
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کر کند به عوض آن که تشپیرمرد ؛ ولی تقدیم کردپیرمرد پوشش گذاشت وبه 

خیره خیره به سوی او نگریست. دختر حیران ماند وپرسید دیگر چه می خواهید؟ 

، عینک های شکسته ام را. دختر زرین چشم قاه قاه خندید، زیرا گفتپیرمرد 

 را به زباله دان انداخته بود. به زباله دان تاریخ . عینک های شکستهء پیر مرد

 

لمه هم سخن نمی گفت. اندوه عمیقی  ساکت بود. یک کپیرمرد ، هنگام باز گشت

بر قلبش چیره شده بود. غم گنگی در چشمانش خوانده می شد وافسرده و گرفته 

ان مانده بود که دوستش را چه ، حیرکه به سویش نگریسته بودداکتریاسین بود. 

زبانش خارج  ؟ یک عینک شکسته واین قدرآه وافسوس. یک کلمه حرف ازشده

دچار چنین آدم درونداری ساخته ناهی کرده بودم که مرا نمی شود. خدایا چه گ

ولی داکتریاسین نمی  ... وغرورش را ین کهنه اش را ببین واین همه کبر؟ آستای

دانست که در چاه ذهن ودرون دوستش چه می گذرد؟ ازکجا معلوم که او دیگر به 

ید هم عینک شکسته فکر نمی کند. شاید به قلب شکسته اش فکر می کند  ویا شا

در دهلیززنده گی چشم به راه قطارمرگ بود که امروز یا فردامی رسید واورا 

م به زباله دان تاریخ می اندیشید، . شاید هنند عینک شکسته اش با خود می بردما

، مثل عینک هایش. شاید هم پس ود جایش درهمان جا می توانست بودیازکه دیر

می کرد وشاید هم به امتزاج ویا از نظارهء نیالب و مادرش احساس بی هویتی 

 اختالط فرهنگ های شرق وغرب می اندیشید.  

*** 

در محوطهء  ، شب شده بود وبه اردوگاه رسیدندداکتریاسین و هنگامی که رحمت

ت اردوگاه که جمنازیوم کوچکی اردوگاه کسی دیده نمی شد. ولی از زال سپور

د، به گوش می رسید ، سروصدای جوانانی که مصروف بازی فتبال بودنبود

توپ فتبال باکناره های گول های فلزی کوچک و صدای شادمانهء  برخورد وآواز

گول گول آن ها شنیده می شد، که حکایتگر مسابقهءجالب وهیجان انگیز هرشبه 

 بود . 

 

، بازیافتند. نورس که وبرو را که درآغوش پدرش حشمت بوددر دهلیز، نورس خ

بازتر وشگفته تر گردیده از آغوش حشمت گریخت  پدرکالنش را دید، چهره اش

درآغوشش جا نگرفته بود، که به جیب هایش چنگ  وبه دامان بابه آویخت وهنوز
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، شیرینی ش فراموش نکرده بود که برای نورسانداخت. خوشبختانه پدر کالن

زرورق داری را که در ته آن چوب باریکی بود، بخرد. نورس اکنون یاد گرفته 

ونه زرورق شیرینی را جدا کند و چگونه چوبک آن را در دست بود که چگ

کوچکش جا بدهد وچگونه محتوایش را آهسته آهسته اما با لذت فراوان بمکد. 

فهء ، قیاید، به صورت پدرکالن پیرش نگریستشیرینی را می مک همان طور که

و : او او ! بادست دیگرش به عینک های جدید اتعجب آمیزی به خود گرفت وگفت

. پیرمرد تبریک گفتدست کشید وبدین ترتیب خریدن عینک های جدید رابرای 

 : روبه حشمت نموده ، پرسیدپیرمرد 

شفاخانه آمده  کاروبارتان چطوربود، درین جا چه گپ ها بود؟ بی بی حاجی از ـ 

 است یانه ؟ 

زمین می  بته های خشک خشخشاش را از وخیریت بود. امروزدر کار، خیر ـ 

چندین جریب زمین است که بته های خشک در آن از پارسال مانده وبیخ  کندیم.

آن به زمین خشک فرو رفته است. کشیدن آن اززمین برای آدم  ناخن وانگشت 

نمی ماند؛ اما من وداوود حیران مانده ایم که آدم پول داری مانند صاحب زمین، 

دستانش آبله کند چه ضرورت داردکه مانند ما بته های خشک را اززمین بکشد و

وخون شود. مگر وقتی که داوود به مزاح از وی پرسید که چه جبر وستم است که 

کردن برایم مرض صدها جریب زمین شخصاً کار می کنی، گفت: کارتو با وجود 

شده است. ازبیکاری بدم می آید، وانگهی اگر قدرپول رانفهمد، چگونه پول هایش 

 هد ساخت. را نگاه کرده وآن ها را زیاد خوا

 

، با دستمال کاغذی که اینک با شیرینی آغشته شده بودحشمت دستان نورس را 

، ماری جان فرخ از شفاخانه صحبتش ادامه داد: بی بی حاجی را پاک نمود و به

آورد. شکر خوب است ورویش را پانسمان کرده اند. من وپروین به عیادتش رفته 

گردراین جا کدام گپ تازه یی بودیم. وضع صحی اش قابل تشویش نیست. دی

، عینک تان منفی گرفته است. راستی بابه جان کمراد" جواب"نیست. تنها آقای 

 مبارک باشد، بسیارمقبول است.

 

قای "جانسن" جواب منفی گرفته و داکتریاسین از شنیدن این خبر که آپیرمرد 

الیی بود چهل ساله سیاه پوست انگو ، به شدت متأثر شدند. مسترجانسن مرداست
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طاب می کرد. دهن ( خرفیقو کمراد )که با هر کسی که مقابل می شد به ا

د، با آوازبلند می خندید ومی ، دندانهای سفیدش برق می زدنبزرگش باز می شد

، به طوری ت. جانسن همیشه سگرتی بر لب داشت: هلو هلو کمراد ومی گذشگفت

ال، روزی سگرت از کنج طول این سه س به یاد نداشت که درپیرمرد که رحمت 

، متواضع شد ویا خنده ازلبانش. آدم بی قید، بی تکلفلب آقای جانسن دور شده با

. گاهگاهی گیتار می نواخت ؛ ولی هیچگاهی افتاده یی بود. تک وتنها می زیستو

مست نمی کرد وعربده نمی کشید. کمراد جانسن برای پیر مردقصه کرده بود که 

هء کوچکی ، مزرعوادث سیاسی کشورش کشانیده شوده حپیش از آن که پایش ب

" محصول خوبی بر می داشت که داشت. دهقانی می کرد واز آن "خاک خوب

وپسر ودخترش کافی بود. کمراد جانسن که از  برای گذران زنده گی او وهمسر

خانواده اش صحبت می کرد، کوشش می نمود که اشک هایش جاری نشود، 

ترک کرده ، از وقتی که کشورش رانده می گفتعوض خنده می کرد وبا خدر

" می گفت نمی دانم "نبیال ، هیچ اطالعی از خانواده اش ندارد.وگریخته است

هم نمی داند من زنده ام یا  خانمم در کجاست وچه می کند، همان طوری که نبیال

؟ البته کمراد برای رحمت نگفته بود که چرا گریخته وچه گرفتاری هایی مرده

چرا نمی تواند از همسر وفرزندانش احوال داشته باشد وپیرمردهم سنت  دارد و

، هیچگاهی ازوی درآن مورد ها پرسشی نکرده اردوگاه نشینان را محترم دانسته

 بود.

 

به خاطری از شنیدن جواب منفی آقای جانسن متأثر بود که وی را مانند پیرمرد 

های طوالنی درقطار سو می شناخت. روزها باهم از سه سال به این شرما

حضور وغیاب و یا جیرهء صبح وشام ایستاده وکنده به دوزخ برده بودند. وهردو 

اتأثر داکتریاسین به یکسان داغ بی وطنی وبی سرنوشتی را دیده وچشیده بودند. ام

 :علت دیگری داشت

، اولین هرکسی که صبح از خواب برمی خاست در آن اردوگاه رسم بر آن بود که

کسی را " وچه "قبول" شده ویا چه کسی "ردن می بود که چه کسی پرسشش ای

ردوگاهیان هم " یا دوباره می فرستند. ادوباره به کشور زادگاهش "دیپورت

، آینده وپس منظرزنده گی خود را حدس می زدند. حاال هم برمبنای همین خبرها

؛ داشتهیچ ارتباطی نداکتریاسین ت اگرچه جواب منفی کمراد جانسن به سرنوش
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چنان پیدا بود که از چشم داکتریاسین ولی تأثیرات ژرف روحی آن در چهرهء 

تیزبین حشمت پنهان نماند. داکتریاسین فکر می کرد که هنگامی که دستگاه 

، بنابرمناسبت های نامعلومی ی کسی ازآن اردوگاه جواب رد بدهددادگستری برا

اهد داد. البته این تنها برای او سایرین نیز تا مدتهای مدیدی جواب رد خو

نبود که چنین می اندیشید، سایر زاغه نشینان نیز چنین می اندیشیدند و داکتریاسین 

 : در سرتاسر اردوگاه طنین می افگندبالفاصله این جمله 

 ... جواب های منفی چاالن شده  ـ  

، گل ازگل زاغه نشینان می اما هنگامی که به کسی جواب قبولی داده می شد  

این باورمی رسیدند که در عدالت دستگاه قضایی نباید تردیدی به خود  وبهگفت ش

راه دهند. بنابراین همان روز آوازه می افتاد که وزارت عدلیه تصمیم گرفته است  

، چه پس همین که به همدیگر می رسیدند تا همه را قبول کند وجواب مثبت دهد.

ان شاءهللا  های مثبت هم شروع شد. : جوابا می بودند وچه بیگا نه می گفتندآشن

 .همه ما قبول می شویم

 

که جواب رد ویا قبولی کسی به کس دیگری ارتباط نداشت.  ولی واقعیت این بود

زیرا جواب ها را ازروی کیس ها یا قصه هایی که مهاجرین در نخستین لحظهء 

میم اش اه دادگستری در تصتسلیمی شان به پولیس گفته بودند، می دادند. دستگ

اعمال هریک را درداخل  کسی ترحم نمی کرد. مستنطق سیاههءهرگز بر

 کمپیوترش جای می داد وقاضی قضاوت می کرد.

 

، با نک آخرین بقایای آن را لیس می زدنورس با مکیدن شیرینی چوبک دار که ای

عینکی را شکسته وتنبیه نشده  همان منطق طفالنه اش دریافته بود که اگر دیروز

تر ومقبول تر است پیدا نموده اینک دوست پیرش بدیل آن را که شکیل ، است

، پس تنبیهی در کار نیست. دنیا دنیای بشکن بشکن است. پس هرچه را که است

به دستت رسید، بشکن. شاید به همین خاطر بود که چوبک شیرینی را شکست 

خوشی  وبه دور افگند. سپس چشمانش پت شدند وبر زانوان پدرکالنش به خواب

 فرو رفت. 
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 بخش چهارم                                   

                                        پیرمرد و مانیفست 

رق ریزان از پیرمرد پس از خوردن غذا وتصفیهء حساب وکتاب با داوود که ع

، عینک وی را تبریک گفته رگشته ودستمزدش را روی میز نهادهبازی فتبال ب

ورفته بود، در بسترش دراز کشیده وبه سقف اتاق تنگ وتاریک خود می 

نگریست. ولی چون سقف اتاقش دستک نداشت تا دستک هایش راحساب کند، 

چت درکنج اتاق ناگزیر گاهی به تلویزیون کوچکی که چهار وجب پایین تراز 

نصب کرده بودند، می نگریست ، گاهی به همان جنتری کهنهء دیواری که ازمیخ 

کجی آویزان بود وزمانی هم به رف کتابی که کتاب های انگشت شماری داشت، 

خیره می شد. دردیوار های لرزان اتاق عکس وتصویری وجود نداشت که به آن 

که پیرمرد به راحتی  در پایین بودندها بنگرد. شیشه های پنجرهء کوچک نیز آن ق

سو می زند یا به خواب بدوزد وببیند که ستارهء بختش سو بتواند به آسمان چشم

. معلوم ا هم سمفونی همیشه گی پخش نمی شداز اتاق شرم ران فرو رفته است؟گ

ی ترسید که اگر نبود که در این سرشب شرما به چه کاری مشغول است. آیا م

دیگر شکایت کند ویا این که از پیکرتراشی ، روشنک باردکارش را شروع کن

یک نواخت  خسته شده بود. به راستی هم چه قدر وتا چه وقت آدم می تواند به کار

 بپردازد. شب وروز بنشیند وپیکره بسازد. آخر این هم شد کار؟ 

 

وسفید وفربه  "، بانوی کوتاه قد، سرخاز اتاق همسایهء دست راستش "ژوانا

روپف بلندی به گوش می رسید ومعلوم ایی وشوهرش "بلغاری ایوانف" صدای خ 

بود که آنان پس ازخوردن غذای سنگین ومتمتع شدن ازهمدیگر، به خواب خوشی 
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فرو رفته واکنون هفت پادشاه وهفت وزیر را به خواب می بینند. آندو سه ماه می 

ی که نه جنگ است نمی دانست که درکشورپیرمرد شد که به اردوگاه آمده بودند و

ونه سلطهء مذهب وکلیسا حاکم ومردمش جنگ سرخ ایدیولوژی هارا مدت ها می 

ذراین زن وشوهر که درروزروشن گونه گشود که پشت سر گذاشته اند، چرا و چ

 ، به این اردوگاه افتاده است.  همه لب برلب یکدیگر می گذارند ودرمحضر

 

شکل پیرمرد ذهن  در اژهء فراربا اندیشیدن به علت فرار آن زن وشوهر، و

از  گرفت، برجسته شد، قامت برافراشت وناگهان به سوالی مبدل شد. پیر مرد

ری لرزان ؟ در این جا در میان این چهاردیواکرده ای خود پرسید: تو چرا فرار

 ؟ چه می کنی وچه می خواهی

 

 که درافتاد آه بلندی کشید وناگهان چشمانش به همان کتاب کوچک سرخ رنگی  

باز اورا دیر : مانیفست. کتابی که در گوشهء رف بود وازروی جلدش نوشته بودند

به سوی خود می کشایند. رحمت از جایش برخاست، کتاب را گرفت، گرد وغبار 

ن ازچهره اش زدود. کتاب را ورق زد، نگاه گذرایی به عناوین آ روزگار را

ا بست، به فکر فرو رفت هء آن را خواند وسپس کتاب رانداخت ، دو سه صفح

، همان برنامه یی که هنگام ن همان برنامهء مارکس وانگلس استای وباخود گفت

مرگ مارکس چونان سمفونی دلپذیر در جوامع اروپایی طنین انداز بود. همان 

برنامه یی که پیشرفت وترقی را با منافع فرودستان جامعه همنوا می پنداشت 

هء آسیا نیز ره گشود وعاشقان سینه چاک وسال ها پس از مرگ او در قار

برخیزم والی  فراوانی یافت. آه ، اما چه واقع شد چه پیش آمد که پس از مدت ها

این کتاب در درازای  ؟ آیا عدم تمایلم برای خواندن دوبارهءاین کتاب را بگشایم

 جهان امروزی با دسایس دنیای باال درسال این نبود که این برنامه بلنداین سه 

سود وسرمایه به ناکامی انجامید ودیگرکسی تصورنمی کند که جنبهء تطبیقی پیدا 

 کند؟ 

 

حقوق بشر" مقایسه امه مارکس وانگلس را با برنامه "هرچه کوشید تا برن مردپیر

اد دارد، چیزی پیدا کرده تض کند و بفهمد که کدام مواد مانیفست باحقوق بشر
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از در آمد وبه سال هایی که برای . در عوض کبوتر خیالش به پرونتوانست

 ، اندیشید:ر را خوانده بودنخستین باربا مانیفست آشنا شده واین برنامه بی نظی

*** 

وفات کرده بود وماما "عتیق" نمی خواست تا رحمت هللا و برادرش میرزاعبدهللا 

" بیشترازاین درآن روستای دورافتاده زنده گی کنند وفاصله ده تا شهر "عثمان

رف دیگر پس را هرروز برای رفتن به مکتب عالی حبیبیه طی نمایند. از ط کابل

، مادر رحمت نیزهیچ گونه دلچسپی یی برای اقامت بیشتر از مرگ میرزا عبدهللا

" نیز مکتب داشت. او می خواست که دخترهایش "فرخنده" و " فرزانهدرده ن

                                                                                                           بخوانند واز فیض علم ودانش بی بهره نمانند.            

هنوز چند ماهی ازمرگ پدرش نگذشته بود که خانه وزمین هارابه بهای خوبی 

فروختند وخانه دیگری در منطقهءشاه شهید کابل خریدند. بقیه پول را ماما عتیق 

انه یی که در کوچه جری به مضاربت گذاشت که از مفاد آن وکرایهء خبه نزد تا

، می توانستند به خوبی زنده گی کنند وبه درس وتحصیل ادامه آهنگری داشتند

 بدهند.

 

نیاموخته بود؛ ولی در عوض  پدر ءزمین داری را از، شیوهاگرچه رحمت هللا

ینوای آن جا، رحمت را وب، معاشرت با دهقانان تهیدست ومردم فقیرزنده گی درده

 به عوض زمینداری به او یادمیرزاعبدهللا ها وآالم مردم آشنا ساخته بود. با درد

داده بود که چگونه می تواند مردم رادوست داشته باشد وبه خاطر رهایی ونجات 

آنان از ستم آدم هایی همچون ملک سکندر ویا حاجی شمس الدین، مبارزه کند.  

همان ، هرگز فراموشش نمی شد. عارف ده را ترک می نمودوان نیمه شبی که پهل

ء شب بود که پس ازرفتن پهلوان، پدرش به ماما عتیق گفته بود: "این هم نمونه

دیگری از ظلم وستم اربابان زور وقدرت. ببین که بااین جوان عاشق چه می 

ی مکنند؟ از زادگاهش طردش می کنند تا رازشان پنهان بماند ورنه سربه نیستش 

. این کنند.  مگردوست داشتن گناه است؟ بلی برادر  این ستم است. ستم طبقاتی

 " ت وریشه های آن را باید قطع کرد.ستم را باید شناخ

برعالوهء آن حرف ها واندرزها وافکار واندیشه ها ی گران میرزاعبدهللا از 

آن کتاب بهاء، کتابخانهء کوچکی نیز برای رحمت وعثمان به ارث رسیده بود که 

 ها را مانند گنج شایگانی دوست می داشتند ومحافظت می نمودند.
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، همان سال هایی که بعضی ها آن ی چهل بود که به کابل رفته بودندمقارن سالها

را دههءدموکراسی می گفتند وبرخی ها بنا بر دالیلی دههء مشروطیت. سالهایی 

های پسین آرام بودند؛ زیرا که به تناسب سالها ی پیشین نا آرام وبه تناسب سال 

هرچه که بود، بازهم اگر کسی به کار سرکار غرض نمی گرفت وبه گفتهء 

. یعنی یک نمی داد، کسی به کارش کار نداشت رندان، شترهای سرکاری را رم

نوع آزادی نیم بندی در گفتن ونوشتن واجتماعات مسالمت آمیزوجود داشت؛ ولی 

ها وسنجه هایت با منافع خانوادهء حاکم در این در صورتی میسر بود که کرده 

 تضاد نمی بود. 

 

یی که رحمت به مکتب حبیبیه درس می خواند، اگر از پل باغ عمومی درآن سالها

ل می گذشتی و راهت را به طرف تکت فروشی شرکت هوایی آریانا که در مقاب

تاقچه  دست راستت باالی، در ، ادامه می دادیکتاب خانه عامه کابل قرار داشت

، هزاران هزارعنوان کوتاه کلینیک مرکزی آن زمان شهرکابل هایهای دیوار

کتابی را می دیدی که برای فروش چیده شده بودند وبازار گرمی داشتند. چند قدم 

بیشتربا انبوهی از دست فروشانی مواجه می شدی که انواع واقسام روزنامه 

پیام وجدان  یکی داد می زد، وجراید رنگانگ داخلی را به فروش می رسانیدند:

سومی چیغ می کشید: پرچم، تازه ... د، دیگری می گفت: کاروان، کاروانبخری

. چهارمی وپنجمی فریاد می کردند: مساوات، ، بخریدازطبع برآمده، پرچم پرچم

رات راهم دست فروشان تیترهای درشت این نش ...، پیام وجدانځ، گهیشعله جاوید

اعتمادی از شورا رأی اعتماد گرفت، نوراحمد : فتمی خواندند، یکی می گ

: کی افشاء نموده است. سومی می گفتهایی که لطیف هوتدیگری می گفت: راز

  ... بیانیه ببرک کارمل در شورای ملی 

 

می رب سواد وکنجکاوی ران بازارچنان بود که که هرعابر باگرمی وداغی ای 

نزل برنگردد. به طرف چپ این انگیخت تا دست به جیب ببرد ودست خالی به م

، شور بحث هاقعیت داشت. پارکی که به کانون پربازار، پارک زرنگار مو

سخنرانی ها و تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شده بود. درهمین پارک وجاده های 

اطراف آن بود که میان جریان های سیاسی آن زمان، مناظره های شدید لفظی 
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و بینی ها خون می شد و حتا کله ها می  وحتا تصادم های فزیکی رخ می داد

 شکست. 

 

، کابل آمده بودند که در شورای ملیوخانواده اش درهمان سال هایی به  رحمت

ال می بحث های داغی پیرامون مسایل حال وآیندهء کشور جریان می یافت ووک

ها رانسبت به تصامیم و اقدامات غیرملی حکومت توانستند، صدای اعتراض خود

اولیای اموربرسانند. ولی اگر درآن سال ها هوا وفضای شهر در این به گوش 

سوی شهر چنین بود، درآن سوی شهر هم ، کسانی زنده گی می کردند که به این 

همه شوروهیجان می خندیدند و بی خیال به سر می بردند. کسانی که آب شان 

ی که تازه ل، کاباره ها ورستوران های مجلونان شان گرم وپاتوق شان سرد بود

کسانی که تفرجگاه های شان دره های سبز وخرم پغمان  .شروع به کارکرده بودند

 های آخرین سیستم بود. مردمی که فکر می کردند تاوموکب شان موترواستالف 

دنیا هست زنده گی به روی شان لبخند خواهد زد. بگذار احمق ها گلو پاره کنند و 

 هرچه می خواهند بگویند.

 

حمت ده به شهر آمده بودند. ر ی می شد که رحمت هللا وخانواده اش ازدوسه سال

. همصنفان، همنفسان ویاران شفیقی یافته بود سال اخیر مکتب را می گذرانید

که  . یکی از آن استادان معلم جوانی بودمعلمین واستادان فاضل وفرزانه ییو

ن اکنون به ، چشمان پرفروغ وصدای پرطنین اورا رحمت تا همیسیمای جذاب

. تی برک وپتلون جیم وطنی می پوشیدخاطر داشت. معلم اقتصادش را که کر

ت ونه تنها مورد احترام کسی که هم آراسته بود  هم پیراسته. او ساده سخن می گف

، بل دیگران نیز اورادوست می داشتند واحترام می نمودند. همین رحمت بود

، برای این که با شاگردانش بود که دراولین روزهای آغاز درسشآموزگار 

نزدیک شود واعتماد آنان را به دست آورد ومشوره های سودمند برای آیندهء شان 

 بدهد،باالی تخته سیاه چنین نوشته بود:  

به هیچکسی ، مطمین باش زدلت رابه من بگو، تنهابه من بگو! را"دوست عزیز

 " آن را باز گو نمی کنم.

، باعث شده بود تا سنگ ی پیرایهء آن بزرگمردصمیمانه وب ،وهمین جمالت ساده

. رحمت بنای یک اعتماد وباور بزرگ بین آن آموزگار وشاگردانش گذاشته شود
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، به او نزدیک شده بود، راز ها ی دلش رابه او گفته هم به او اعتماد کرده بود

 با مامامیرزاعبدهللا نوشته هایش را به او سپرده بود واز صحبتی که پدرش  ،بود

وجود دارد، او را آگاه کرده  عتیق نموده وگفته بود: در این کشور ستم طبقاتی

 : علم آزاده به رحمت چنین گفته بود؛ ولی مبود

، ا راه پیمودن، یکه وتنهه گی با مشعل جهان بینی های سطحیدر کوره راه زند"

 " .داختن است وحکم خود کشی را داردبه دام تذویر رهزنان عقل ودانش ان خودرا

 

، برای اولین بار با د که از طریق همین استاد واالگهررحمت به خاطر می آور

 ،آشنا شده بود. استاد گفته بودی که اکنون باالی میزش قرار داشتهمین برنامه ی

جوهر این برنامه را عدالت اجتماعی تشکیل می دهد وبیان می کند که که گوهرو

ن مردم توزیع شود، فقر برای همیشه ه بیناگر تولید نعم مادی به صورت عادال

 ریشه کن شده وبه ستم طبقاتی پایان داده می شود.

 

بیاض خاطرات  ، این تنها مانیفست نبود که ازاما در آن شبی که سحر نداشت 

هر صفحهء آن  سارا" هم بود. دختر زیبایی که در" ود.سر بیرون کرده بپیرمرد 

 رده بود. ، نام زیبایش رقم خوخاطرات تلخ وشیرین

 

، مانیفست س آبی نوشید، سگرتی برایش آتش زداز جایش برخاست. گیالپیرمرد 

پیرمرد ، پرواز کرد وبه جایش گذاشت. پرندهء خیالش بازهم پر گشود، بال زدرا 

 را بار دیگر در همان سال های نو جوانی با خود برد:   

   

 :رحمت وسارا

لزاک هرکسی که د دختر زرین چشم باسارا یکی از آن شاه دخترانی بود که مانن

 ، در فکر تصرفش می افتاد؛ ولی این دخترزرین چشمبه سویش می نگریست

قلب کابل به دنیا آمده بود.  ، دختری بود که درنبود، زرین مو وپاریسی نیز نبود

د. دختری بود که در نگاه درخشانش، موهای سیاهی داشت وچشمانش هم سیاه بو

حالت افسرده وگریزان، هم بیم وهم امید وهم ترس وهم  هم هم غمزهء شیرین 

، ابریشمین وسیاهش تا کمرش دیده وخوانده می شد. گیسوان نرم طلب به آسانی

افتاده وبا جلوهء دالویزی می درخشید؛ به طوری که دل آدم می خواست بی 
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اختیار وبدون اجازهء صاحبش به آن ها دست بکشد ومتاعی را که مرغوب تر از 

صاف وسپید او وبناگوش  ریشم چین بود، لمس کند، ببوید وببوسد. گردن بلند،اب

، دل ودین از کف می ربود وچهرهء ظریف وخوش ترکیب دخترانه نقره فامش

پیوسته بود، ازحقیقتی سخن می اش که میزبان آن دوچشم دلفریب ومژگان به هم 

ای شکار دل ها ودین ها : از این حقیقت که خداوند آن چهرهء زیبا را، تنها برگفت

آفریده است. بگذریم ازبینی باریک ولب ودهن وچاه زنخدان او که هرکدام آیتی 

ازپیکررعنا  بودند از زیبایی وتکمیل کنندهء این شاهکارآفرینش .  اما نگذریم

 یش که مانند اسمش بی عیب وبی غش وزیبا ودلربا بود.وبلند وخرام شیوا

 

س می خواند. بلقیس دختر پادشاه وشهین بود که " دردر مکتب "بلقیس سارا  

مکتبی را به اسمش مسما ساخته بودند، تا معرف نیات بهی خواهانه و معارف 

یچ حکمتی در ه دیگر !شد. همینپرورانهء ذات شهریاری وخانوادهء سلطنتی با

کارنبود. زیرا که این بلقیس نه "زرغونه انا" بود ونه "ماللی" ونه "رابعه" بلخی  

 " . او نه شاعربود ، نه ادیب ونه جنگجو ونه قهرمان ونه حتا یکیا " آمنه فدوی

                                                                                                                          !دیگرهیچ  زیبا وبا دانش. هیچ بود. زن 

 

ابلش ، ومقمکتب میخانیکی کابل موقعیت داشت جا این مکتب که زمانی درآن

از زیارت شاه شمشیره،  ، درست چند قدم دورتردانشکدهء حقوق دانشگاه کابل

بریده وبا هردودست شمشیر می زد وسرهای کابلیان همان قدس سره یی که با سر

، ازتن جدا می کرد، موقعیت داشت. ت را به جرم قبول نکردن دین تازهنگون بخ

 ، دور از نظرآسانی پیدا کرد واگر آدم کنجکاویاین آن مکتب را می شد به بنابر

وعبوس وآزمند آن مکتب ازالی در نیمه باز آن به داخل مکتب چپراسی ها ی پیر

ل سفید ، انبوهی از دختران سیاه پوش را که چادرهای نازک ازملمنگریستمی 

انی دسته دسته وخیل خیل ، می دید که با چه شور وهیجرا بر گردن انداخته بودند

درصحن مکتب قدم می زدند، گفتگو می کردند، می خندیدند وسرمست ازبادهء 

غرور وجوانی وزیبایی خود بودند. یکی از این دختران سارا بود. سارای پری 

 پیکر رحمت.

ولطیفش بکس  رحمت هرروز سارا را می دید. دختری را که با دستان سفید

م گرفته، با همان قدم های کوچک ولی سریع زردرنگ چرمی مکتب را محک
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 وموزون وخرام شیوا به مکتب می رفت ویا به خا نه برمی گشت. اگر رحمت

، در عوض ظهر ها آن قدر انتظار می کشید تا صبح ها سارا را دیده نمی توانست

فی وشرمگین او رابه جان ، تصادباغ عمومی کابل برسد، نگاه گذرا سارا به پل

پس در پی او روان شود ووی را تا کوچهء سراجی کابل یا محلهء . سودل بخرد

بوت دوزان برساند وتا هنگامی در نبش آن کوچه بایستد که دروازهء آبی رنگ 

نگاه های اغیار  منزل سارا باز وبسته وشود ونگار مهروی رحمت را از شر

 پنهان نماید. 

 

ه بود. درست است که رحمت در سن وسالی بود که هیچگاه به مهمانی عشق نرفت

از سیمین خوشش می آمد؛ اما درآن موقع نوجوان هم نشده بود ومعنای عشق 

ودوست داشتن را نمی فهمید. وانگهی سیمین معشوقهء پهلوان عارف بود. 

معشوقهء دوست محبوبش. البته که رحمت نمی توانست با نگاه شهوانی به او نظر 

نه اش به او راه داده باشد. اما حاالعشق داشته باشد یا در خواب های شهوانی شبا

به سراغش آمده بود. عشق از راه رسیده بود ورحمت حضورعشق را در زنده 

 گیش با گوشت وپوست وذره ذره ء وجودش احساس می نمود.

 

 ، سر ووضعش مناعت طبع وتری بود که ازظاهررفتار، طرزنگاهسارا دخ

رش می گذشتند، از این که زکناوپاکدامنی ذاتی می بارید. کسانی که ا غرور

تند ورحمت که او را یا سر برگردانند وبه دقت تماشایش کنند، ابایی نداش ،بایستند

دختربا این سروصورت وحسن  ، بارها با خود گفته بود: اینهرروز می دید

 ، بیگمان در تمام شهر کابل بی نظیر است.ووجاهت

 

ه یی هم رحمت را رها نمی خیال سارا، هوای سارا، عشق سارا، اینک لحظ 

، چه در مکتب. دیگردر هرجایی که می بود، سارا با او بود. چه در منزل کرد.

به طوریکه نمی توانست  ر دیگران.خلوت وبا خویشتن بودن وچه درحضو چه در

باگذشت  شب ها مثل همیشه راحت بخوابد وتا سحرخیال اورا در آغوش نکشد.

او در قلبش ریشه می دوانید وهجوم های  روز، محبت شور انگیز نسبت بههر

پیوستهء شهوات جنسی عنان اختیارازکفش می ربود. گهگاهی حسد بی دلیل 

، روحش را تیره وتار می ساخت. بارنا امیدی برقلب او چیره می شد وزمانی غ
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در چنین حاالتی امید تصاحب اورا ازدست می داد. در چنین حاالتی رحمت فکر 

، بدون شک خواستگاران بی شماری ا این زیبایی وتشخصکه دختری ب می کرد

خواهد داشت. خواستگارانی از طبقهء باالی جامعه. خواستگارانی دارای قصرها 

وخانه های زیبا وموترهای شورلیت ومرسیدس ونوکر وچاکر. از کجا هم معلوم 

که با یکی ازاین خواستگاران ثروتمند نامزد نباشد. ورنه چطور ممکن است که 

، به کسی نیم نگاهی نیفگند وبا غرور ر این عنفوان جوانی واوج زیباییشاو د

 وتکبر مشهودی فاصله مکتب وخانه را طی کند. 

 

این تصورات آتش به جانش می زدند، به هیجانش می آوردند ورحمت نگون 

بخت را با رقیب خیالی وناشناخته به جنگ وجدال مجبور می ساختند. رحمت 

واب برمی خاست ، با خود می گفت ، امروز برایش می گویم هرروزی که از خ

زنده گیش هست یا نیست؛ ولی معلوم می کنم که کسی در که دوستش دارم.

جرأت آن را نمی یافت که  ، هفته ها وماه ها می گذشتند ورحمت هرگزروزها

 را برزبان بیاورد. گرودرروی او ایستاد شود و آن دو واژه قشن

 

                                                                                                                           :  عاشق محجوب  

ازاین    ـ مانند همین امشب  ـ بدینسان روزها می گذشت ورحمت شب ها تا سحر 

فراوانی ی پهلو به آن پهلومی غلتید، قسم های سخت و شدید  می خورد وعهد ها

، همه چیز را می گویم. اسمش با خود می بست ومی گفت، فردا برایش می گویم

یش اعتراف می کنم را می پرسم. قوم وقبیله و نام وشغل پدرش را می پرسم. برا

انم تحمل کنم. اما فردا که می شد، همین که به او نه دیگرنمی تو که دوستش دارم.

، بدنش رخ می شد. دستانش می لرزیدورتش س، زبانش بند می آمد. صمی رسید

شب  انه وخجل راه رفته را طی می کرد.می لرزید. سرافگنده می شد وخاموش

ازخود می پرسید چطور خواهد شد، اگر نامهء عاشقانه به  که فرامی رسید، دیگر

؟  این فکر درذهنش قوت می ویا درپیش پایش بیفگنم او بنویسم وبه دستش بدهم.

ا نموده است. پس ساعت ها رسید که بهترین راه حل را پید گرفت وبه نظرش می

" را یهء درختان زیزفونماگدولین یا در سامی نشست، نامه های عاشقانهء ناول"

از نامه های شور انگیزعاشقانهء "استیفن" به "ماگدولین" را خط می خواند. یکی 

رگ سرخ ء آن می ساخت وببه خط، اقتباس می کرد، شعرعاشقانه یی را ضمیمه
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در جیبش می گذاشت ، نامه می گذاشت. پاکت را می بوسیدمرسلی را هم درالی 

: این طوربهتراست. با دوکلمه که نمی توان حرف دل را گفت. وبا خود می گفت

سوزها وگدازهای عشق  آری، تنها همین نامه هاهستند که می توانند باآب وتاب،

 راباز گو کنند.   

 

یش آتش زد. وکوشش نمود تکه های ازآن اشعار دل پیرمرد، سگرت دیگری برا

انگیزی را که برای سارا می نوشت به یاد آورد. اما او اشعارزیادی نوشته بود. 

در هر نامه یی از یک شاعرکه حاال یادش رفته بود. اما شگفتا که هنوزهم پس از 

پور گذشت بیشتراز سی سال برخی رکنها وبیت ها از این سروده های نادر نادر 

 به خاطرش مانده بود: 

 ، بی تو ای که دردل منی هنوزبی تو 

 داستان عشق من به ماجرا کشید

 بی تو لحظه ها گذشت وروز ها گذشت

 بی تو، کار خنده ها به گریه ها کشید.   

 

، رحمت با نامهء پر از راز ونیاز وشعر وگل به مالقات سارا می صبح که می شد

انست رزید. تردید در قلبش راه می یافت. نمی دشتافت. بازهم دل ودستش می ل

، نامه یی را که با خون دل واشک دیده نوشته بود، چه بگوید وچگونه نامه اش را

، آن قدر منتظر هء سراجی می ایستاد. منتظر می شدبه او بسپارد. بارها دم کوچ

، تمی شد وسارا پا به کوچه می گذاشتا دروازهء آبی باز شود. دروازه که باز 

مثل همیشه نگاه گذرایی به رحمت می افگند وتا رحمت به خود می آمد، درمیان 

ازدحام صبحانهء مردم گم می شد ومی رفت. رحمت می دوید وبه سختی اورا 

او راه برود. ودر همان اثنا، نامه را  پیدا می کرد. کوشش می نمود شانه به شانهء

ا که نه راه ورسم رندان را می به دستش بدهد؛ ولی جرأتش کفایت نمی کرد. زیر

می  دیر دانست ونه شیوهء هرزه گان را. به پل باغ عمومی که می رسیدند، دیگر

 ریز کند وی نمی یافت جز آن که نامه را ریزشد. دختر می رفت ورحمت چاره ی

 به دریای کابل انداخته با قلب گرفته وخاطراندوهگین راهی مکتب شود.
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، درساعت معین به گدازدیگری نوشت وصبح که شدزسوز وشبی نامه یی پرا 

نزدیک دروازهء آبی منزل سارا رفت ونامه را در پیش روی دروازه گذاشت. 

ونامه را برنداشت. راهش را  لختی بعد سارا بیرون شد. نامه را دید ولی خم نشد

، یأس وسرخورده گی رها ت ورحمت را در میان موجی از تعجبگرفت ورف

 کرد.  

 

، دوسه نفراز همصنفان رحمت خبر داشتند. مسجدی ز این عشق یک طرفهاما ا 

کابل بود، از این راز با  نیز که درآن هنگام دانشجوی دانشکدهء زراعت دانشگاه

 مسجدی هرقدر کوشش کرده بود تا جرأت وشهامت رحمت را درخبربود. 

 شنهاد، فایده یی نبخشیده بود. عاقبت یک روز به رحمت پیوجودش بیدار کند

، به سارا بگوید که چگونه رحمت به طورنا محدودی کرده بود که اگر اجازه بدهد

، آن دختر تو بگویی ، نه . اگردارد ومی پرستد. ولی رحمت می گفتاورا دوست 

 می رنجد ومرا آدم ترسویی تصور می کند.  

 

این شوریده گی وآشفته حالی های روح وروان رحمت مدت ها دوام کرد. به 

ی که طنین زخمهء عشق درسرتا سر وجودش نواخته می شد ولحظه یی طور

 اورا آرام نمی گذاشت.  

*** 

آن روز، در چوک جادهء میوند شهرکابل تظاهرات خشونت باری در جریان بود. 

شاگردان مکتب گرفته تا محصلین دانشگاه کابل واز کارمندان دولت گرفته تا  از

ده بودند. مظاهره به خاطربزرگداشت از بازاریان ورهگذران درآن جا جمع ش

( دوروز پیش کشته ویا ویادبود جوانانی  که درتظاهرات )سوم عقربخاطره 

زخمی شده بودند، برپا شده بود. تظاهر کننده گان در نظر داشتند که پس از ایراد 

سخنرانی ها ودادن شعارها به چند دسته تقسیم شده ومارش کنان به سوی 

ء جوانان کشته شده گرفته می شد، بروند و فاتحه بگیرند. مساجدی که فاتحه

 گوی دستی را به دهن خودباالی سکوی سپاهی گمنام باال شده، بلندجوانی 

 :  ساخته وبا صدای بلند شعار می دادنزدیک 

 !مرگ بر قاتلین شکرهللا وعبدالرب! مرگ مرگ برقاتلین حسن خیاط ، ـ 

 ... : مرگ ، مرگ می زدندشده وفریاد جمعیت با وی هم صدا   
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 مرگ براین نظام فاسد وستمگر. ـ 

 ... ، مرگ مرگ، مرگ ـ 

 ... ، نابود باد فاشیزم نابود باد ارتجاع، نابود باد امپریالیزم ـ 

 ... ، نابودنابود باد، نابود ـ 

 ... مرگ برسردارولی قاتل که امر فیر را داده است ـ 

 ... ، مرگ، مرگمرگ ـ 

 !باید محاکمه شوند. مرگ بر قاتلینگرفتاری قاتلین هستیم . قاتلین  ما خواهان ـ 

 ... مرگ  ، مرگ ، مرگ  ـ 

 زنده باد همبسته گی مردم افغانستان . ـ 

 ... ، زنده بادزنده باد ـ 

 

ه به لحظه بیشتر می شدند. عکس های انگشت شماری ازمقتولین جمعیت ، لحظ

سیاه نیز، شعار هایی با ای سرخ  ود می شد. در تکه هبرسکوی سخنرانی بلن

، لحظه به هیجان جمعیت خطوط برجسته به زبان های دری وپشتونوشته بودند.

لحظه باالمی رفت. مشت ها گره می خوردند، چهره ها خشمگین تر می شدند وبه 

نظر می رسید که دیگ انتقام وخون خواهی  تظاهر کننده گان با گذشت هرلحظه 

را با ان جوانی که بازویش را گچ گرفته بودند وپیشانیش جوشان ترمی شود. سخن

آتش خشم وکینهء جمعیت دامن می ، بیشتر ازپیش به تکه ململ سفیدی بسته بودند

 : زد

، کدام اسلحه ه من چه بود؟ به جز از قلم وکتاب، گنامن از حکومت می پرسم ـ 

ی شکستانده اند یی درنزدم بود؟ دوستان ببینید که چگونه سرم را با دندهء چوب

وبازویم رابا مرمی شگافته اند. ما چه گناهی داشتیم به جز این که می خواستیم در 

جلسهء رأی اعتماد به صدراعظم دوکتور محمد یوسف اشتراک کنیم. تقاضا کرده 

بودیم جلسه علنی باشد. آخر ما محصلین دانشگاه هستیم وبه اساس قانون اساسی 

سیاسی شرکت کنیم وببینیم دراین کشورچه می  کشورحق داریم درفعالیت های

 را حرکت دادند وامرکردند تا باالی ماحمله کند. گذرد.اماشما دیدید که یک اردو

، ده هانفر ن می بارید، چندین نفر کشته شدندشماخود دیدید که مرمی ها مانند بارا

زخمی شدند وسرک پیش روی شورای ملی را خون گرفت. شما خود دیدید که 

ها نفر زیر پای شدند، دست ها وپاهای بسیاری شان شکست. اما این فاشیست صد
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ها به امر آن فاشیست بزرگ خود هنوز هم فیر می کردند، هنوزهم می زدند 

؟ بلی دوستان ما باید حق ند. چرا؟ این چگونه دموکراسی استوخون می ریخت

، پارچه شویم باید متحد شویم. یک  . اما برای گرفتن حق مان،خودرا بگیریم

همبسته شویم تا حق خود را خواسته بتوانیم. درغیر آن دولت امر دستگیری 

قاتلین حادثهء پریروزرا نمی دهد، آن ها را محاکمه نمی کند. بار دیگر باالی ما 

وشما حمله خواهد کرد وصدها دانشجو وشاگرد بی گناه را به خاک وخون خواهد 

 ... کشانید

 

 که را چیان ایستاده بود؛ ولی آن جوانیآخر مظاهره  اگرچه رحمت در صفوف  

این سخنان را ادأ می نمود به خوبی می شناخت. او همان مسجدی دوست ورفیق 

دوران کودکی اش بود که اکنون یکی ازهواخواهان سازمان سیاسی نوپا به نام 

شعارهای مرگ بر  تان بود. سخنان مسجدی که باحزب دموکراتیک خلق افغانس

، جمعیت را خشم خاینین، مرگ برفاشیسزم وراسیزم، پایان یافتین، مرگ برقاتل

حساسات ضد دولتی به توفنده یی در بر گرفت. چهره ها غضبناک تر شدند وا

. در اوج همین هیجانات تند واحساسات آتشین بود که یکی دیگر اوج خود رسید

                                                                                                                      :ات بلند گورا از مسجدی گرفت وگفتاز بر پا کننده گان تظاهر

، ماموران وزحمتکشان وطن! با تایید شاگردان عزیز ومحصلین آگاه، کارگران

کامل سخنان رفیق مسجدی عزیز، می خواهم به شما بگویم که همین حاالخبر 

م که غند ضربه وتولی سوار قوماندانی امنیه، برای برهم زدن این مظاهره شدی

ن، به این طرف حرکت داده شده وجلوگیری از فاتحه گیری همرزمان شهید ما

بنابراین از شما دوستان  لحظه یی به این جا خواهند رسید. چندازوپس 

وخشت  وهمرزمان عزیز می خواهم تا صفوف تان را فشرده سازید، باسنگ ها

، مسلح شوید وبر فرق دشمن وب ها وهرچیزی که دم دست تان استها وچ

، ما را این قاتلین همرزمان بی گناه مان ،بید. مگذارید که دشمنان دموکراسیبکو

 ... متفرق سازند و بر مراد پلید خود پیروز شوند. نگذارید که قاتلین 

 مگین باسنگ وچوب سخنان او هنوز تمام نشده بود که ناگهان آن جمعیت خش

مسلح  ن لحظات کوتاه به دست آورده اند،وکلوخ که معلوم نبود چه طور در آ

 شدند و برای مقابله با دشمن آماده گردیدند.
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  ، راه ها مسدودشدند، دکان ها بسته گردیدند.غند ضربه وتولی سوار رسیدند

های کاله سفید دکانداران وبازاریان وتماشاکننده گان مظاهره، گریختند. پولیس 

، صف بستند. صف ر میدان وسیع پیش روی آبده میوند، دچماق به دستپوش و

، تاب وقلم وچند تا سنگ وچوب وکلوخآرایی تکمیل شد. صفی که به جز از ک

اسلحهء دیگری نداشتند وصف دیگری که با دندهء چوبی وتفنگ وبرچه مسلح 

موترتیزرفتاری نصب شده بودند واز بلند گوی فرماندهی پولیس که در باالی 

ا مظاهره کننده گان وقعی بود، اخطار می دادند که هرچه زودتر متفرق شوید. ام

، همچنان شعار می دادند، مرگ بر قاتلین، مرگ بر مزدوران آن ها، نگذاشته

 ... ، مرگن فاشیستمرگ برکاسه لیسان حکومت ستمگر، مرگ بر جنراال

شدت عصبانی وتحریک شده بودند.  هردو صف بهو لحظهء تصادم نزدیک بود

قوای دولتی نزدیک ونزدیک تر می شدند وحلقهء محاصره تنگ تر می گردید. 

چند عراده موتر آب پاش که درپیشاپیش غند ضربه قرار داشت نیز به مظاهره 

چیان نزدیک می شدند. اشپالق ها وبلند گوهای پولیس به صدا آمده بودند. وبه 

گامی که این مظاهره افروخته شده وتا هنهر کامالً برر می رسید که حاکم شنظ

های آب پاش که شروع به ریختن آب راسرکوب نکند، آرام نخواهد گرفت. موتر

باالی جمعیت نمودند، ناگهان همان صدایی که دستور مسلح شدن مظاهرچیان را 

 : ی بلندی گفتداده بود ، با صدا

، بزنید این نوکران فاشیستان را. بزنیدی ها را، این حمله کنید، بزنید این وحش ـ 

 !سردار را. به پیش رفقا

 

بارانی از سنگ وخشت وکلوخ باالی پولیس هایی  که نزدیک می شدند، باریدن 

گرفت. چند تا پولیس به زمین افتادند. کاله سفید پوش ها نیز حمله کردند، اسپ 

میل می کشیدند، های سرکش چهار نعل تاختند. اسپ ها شیهه کنان می دویدند، 

، کردند و پولیس های کاله آهنی پوشلگد پرانی می کردند، مردم را زیر پا می 

با چماق ها ودنده ها ودیپچیک های تفنگ جمعیت را می زدند. باران مشت ولگد 

و دنده برقی بود که بر سر مردم فرو می آمد. چماق ها و قنداق ها دراین جا 

 ری را می شگافتند.دهنی را می شکستند وآن جا فرق س
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ن جاری می شد. پولیس ها می مردم را چنان می زدند که خون ازدهن وبینی شا

لعنت ها دوشب ودوروز است که خواب ، از دست شما پدرگفتند: حرامی ها

که یک دانشجوی چاق نکرده ایم. آخر شما چی می خواهید؟ پولیس الغر اندامی 

د کشت می زد، می گفت: بچهءسگ، واورا به قص وفربه را دستگیر نموده بود

 زدن زدن ادامه داشت. فیرهای هوایی کونی حرامزاده، بازهم مظاهره می کنی؟

مله شدت می یافت. صدای شکستن چوب، . حشیشه های کلکین ها را می شکستند

، صدای مشت ولگد وصدای گریه وزاری بلند وبه آسمان می رسید. کوبش سنگ

ها بود که می گریختند وبوت ها وقلم ها وبکس ها  خون ها بود که می ریختند وپا

 وکتاب ها بود که بر جا می ماندند.

                                                                                                                          

ختران گریان ، ناگهان از میان انبوه ددر همین محشرکبرا، دختر سیاهپوشی

ووحشت زدهء مکتب ها بیرون دوید وبا قوت تمام بوتل رنگ قلم خود را بر 

پیشانی یکی از همان چماق به دستان کوبید. بوتل شکست، پاش پاش شد. تکه 

دختر  تکه شد. وصورت مرد چماق به دست با رنگ قلم ورنگ خون آغشته شد.

 رفته وبر سر دختر ی باالنتوانست به نزد همصنفانش باز گردد. زیرا که چماق

، چیغی کشید واز هوش رفت. فرود آمد واورا نقش زمین ساخت. دخترآخی گفت

اسپ سرکش چماق بدستی که دختررا زده بود، رم کرد، اسپ ها ی دیگر نیز 

 رمیدند و این طرف وآن طرف چهار نعل تاختند. گریزگریز آغاز شد. ودر

مانند پر کاهی از زمین بلند  ختر را، دن هنگام دستان قوی وزورمند جوانیهمی

، دوان دوان تا کوچهء علی گرفت وبا استفاده از آن بی نظمی ، بردوشکرد

یخ فروش توقف کرد و جوان در مقابل دکان حسین علی شیررضا خان رسانید. 

آن جوان رحمت بود وآن دختر،  وبه زمین گذاشت. دختر را به دکان باال نمود

 معبود او سارا.

 

، به کمک او سروصورت خون آلود سارا که حسین علی را می شناخترحمت 

رچه یی بسته کرد. سارا را به اتاقک ارا شست. زخم کوچک سرش را با پ

، یاندرون دکان برد. وباالی دوشکی که حسین علی آن هزارهء عیار کابل

، خوابانید. رحمت دستان لطیف سارا را در گهگاهی باالی آن درازمی کشید

ورت دلفریبش خیره شد وبا خود فت وبه مالیدن آن پرداخت. به صدست گر



 ـایه های هــــــــولــســ                                90

 

 

 

وجودش : خدایا این دختر چه قدر زیباست. چه قدرملیح است. از سر تا پای گفت

، در ق ورزیدن به اومی خیزد. اما عشگرمای عشق وهوس وخواستن بر

برکشیدن وبوسیدن او هم کار آسانی نیست. صدها رازورمز می خواهد وجرأت 

 مت که ، من در خود سراغ ندارم. وشها

 

سودا واتر را که در همین افکار بود که دختر صدای باز شدن آب والیتی یا  

، شنید. چشمانش باز ودربرابر مشتریانش می گذاشت خاصیحسن علی با شگرد

قابلش نشسته ودستش را دردست کرد ونگاه حیران خود را به جوانی که مرا باز

دست حامی خویش  ، دستش رابا مالیمت ازکشیدداشت، دوخت. دختر آهی 

بیرون کرده، بر فرق سرش برد. محل زخم را دست زده واز دردی که می 

رش براب کشید، چهره اش درهم رفت. دختر باردیگر به سیمای جوانی که در

، نگریست. سپس نگاهی به فضای اتاق نشسته بود ورنگ به چهره نداشت

خت. تعجب کرد ووحشت وهراس در چهرهء کوچک وبوتلهای آب والیتی اندا

، به چهار طرفش ز شد وبه جستجوی چادر سفید مکتبشسپیدش ظاهرشد. نیم خی

را به سرکرد وآرام آرام به  ، چادرریست. چادر را باالی پاهایش یافتنگ

خاطرش آمد که چه واقع شده بود. یادش آمد که چگونه بوتل رنگ قلمش را به 

ه بود و پس از آن که برفرقش نواخته بودند، دنیا در روی آن پولیس بی حیا زد

نظرش تاریک شده بود. پس از آن به یادداشت که کسی اورا به دوش انداخته 

ومی دوید. دلش خواسته بود که چیغ بزند. تصور کرده بود که همان پولیس اورا 

به دوش گرفته و به او تجاوز می کند. اما هرچه می کرد، فریادی از گلویش 

ش آشنا ارج نمی شد.  حاال دختر به زودی پی برد که همین جوانی که چهره اخ

، زخم سرش را بسته است ، وی را به دوش گرفته، ازمعرکه نجات بخشیده

کرده و با کمال محبت به سویش می نگرد. به همین خاطر، با نگاه حقشناس 

 : دنگریسته وبا صدای ضعیفی گفته بوونوازشگری به چشمان ناجی خویش 

ستم. شما کی نام من سارا است . در مکتب بلقیس درس می خوانم. صنف ده ه ـ 

 ؟ هستید؟ این جا کجاست

، شما خوانم اسم من رحمت است. رحمت هللا است. در مکتب حبیبیه درس می ـ 

در مظاهره بودید. در نزدیک همین کوچه باالی سرک عمومی ایستاده بودید. نمی 

وتل رنگ قلم تان را ازبکس بیرون کردید، دویدید وبه دانم چه شد که ناگهان ب



 ـایه های هــــــــولــســ                                91

 

 

 

روی پولیسی که باالی اسپ نشسته بود، زدید. پولیس شما را با چوب دست داشته 

ناظراین صحنه بودم. به  اش زد ومجروح ساخت. شما بیهوش شدید. من از دور

خ را به شما رسانیده وشما را به این جا رسانیدم. این جا دکان شیریمشکل خود

فروشی دوستم حسین علی است. تشویش نکنید، هیچ گپ نیست. ان شاءهللا به 

 ... زودی خوب می شوید. خوب شد که به خیر گذشت

                                                     پس شما مرا نجات بخشیدید. نمی دانم از شما چگونه تشکر نمایم.                                                                    ـ 

قابل تشکر نیست.من وظیفهء خود رادرمقابل یک همشهری ام انجام داده ام .  ـ 

، ناختم. هرروزشما را می دیدموانگهی شما را از مدت ها پیش به این سو می ش

زیرا راه هردوی ما، یکی بود. تنها نام شما را نمی دانستم. اما راستی شما چه نام 

 شنگی دارید. ق

 

، به چهره اش دقیق شد وناگهان به سارا با شنیدن این سخنان صادقانهء رحمت

آورد که بلی این همان جوان محجوب بی دست وپا وپاسبان همیشه گی  خاطر

اوست که هرروزصبح وظهردرپی اش روان می شود؛ ولی هرگزمزاحمش نمی 

وی خواهش نماید که یا دست خواسته بود، برگردد واز  گردد. یادش آمد که بارها

یبش بردارد ویا حال دل بگوید وهدفش را ازاین کار بیان کند. ولی قاز تع

یک کلمه هم با او حرف نزده  که مادامی که جوان مذکور فکرکرده بود

ومزاحمتی ایجاد نکرده است چرا اورا آزرده بسازد. ببین که این جوان را چه 

، چهره اش سفید ه، زبانش لکنت پیدا کردهه، چطور دست وپای خود را گم کردشد

تربیت با ، چه قدردوخته است. آه که چه جوان نجیبی شده وچشمانش را به زمین

ند. خدا می وعیار. خود را به آب و آتش زد ومرا به دوش گرفت. وبه این جا رسا

ی . حاالهم چادرم را باالی پاهایم انداخته ودستانم را مالش مداند چه قدرمانده شده

 دهد. خدایا این جوان چه قدربا نزاکت است.

 

آورده بود، برایش پیش  وگوارایی را که حسین علی درحمت، گیالس نوشیدنی سر

 : کرده وگفت

 بنوشید. شربت است. حال تان را بهتر می سازد.  ـ 

:  شما درکدام صنف درس د، جرعه یی نوشید واز رحمت پرسیدسارا تشکر کر 

 ؟ هم به زور در مظاهره آورده بودندرا می خوانید، آیا شما 
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: من صنف دوازده هستم. ما را کسی مجبوربه مظاهره کردن نساخته رحمت گفت

بود. محصلین دانشگاه کابل وشاگردان مکتب ها که ساعت یازده بجهء صبح 

نیزمکتب را  ها، ماروی مکتب ما رسیدند وشروع کردند، به دادن شعار درپیش

وستیم. درراه یکی گفت که سنگ وکلوخ بردارید.ماهم هرچه ترک کرده به آنان پی

 به راه افتادیم. پیدا کردیم، در جیب ها وبکس های مان انباشتیم و

: درپیش روی مکتب ما هم آمدند. مدیره صاحب به قوماندانی امنیه سارا گفت 

یری از نفوذ مظاهره چیان به ووزارت معارف  تیلفون کرد؛ تا جهت جلوگ

 پولیس بخواهد، اما کسی پیدا نشد. در همین وقت بچه ها  و نفر ، چندمکتب

دخترها داخل مکتب شدند واز ما خواستند که روز فاتحه گیری شهدای سه عقرب 

برویم. ما  است. باید همه مظاهره کنان به مساجدی که درآن ها فاتحه می گیرند،

ا مسدود بود. اما راه ه . من می خواستم خانه بروم؛از صنف ها بیرون شدیم

، در گوشه یی ایستادم. اما افتادم ودر آبده میوند که رسیدیمناگزیر با آنها به راه 

نفهمیدم که چرا یک دفعه قهر شدم وچون سنگ وکلوخ در اختیارم نبود، بوتل 

 رنگ قلمم را به روی آن پولیس شکم کتهء اسپ سوار، پرتاب کردم

آیا  رین تان. ولی بگویید چرا اورا زدید.اما شما چه خوب نشان گرفته بودید. آف ـ 

 از قیافه اش بد تان آمده بود یا ازرفتارش.

 

ً از سیل ا لبخندی زد وبا لحن شرمگینی گفتسار  : از هردویش. مخصوصا

کردنش. او چنان به طرف من می نگریست که نزدیک بود با چشمانش مرا 

 بخورد.

 .بیچاره حق داشت. آخر شما بسیار زیبا هستید ـ 

 آه شما چه می گویید، تعارف نکنید.  ـ 

 

پس ازاین گفتگوی مختصر، هردو ساکت شدند. روز اول آشنایی بود، همان 

 روزی که فقط با نگاه می توان از عشق وخواستن سخن گفت. روزی که قلب ها

ند.  روزی که تنها وتنها نگاه ها، بار واژه می لرزند وزبان ها لکنت پیدا می کن

 .ش می کشندها را بردو

اال کرده، جرعهء دیگری نوشید سارا گیالس شربت سرخ رنگش را باردیگر ب  

رحمت گفت، نه گمش  : رحمت جان، بکس مکتبم چی شد، گمش کرده ام ؟وگفت
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، در تمام این مدت در شانه ات آویزان بود. آن جاست. در پیش حسین نکرده ای

 علی. خاطرتان جمع باشد.  

                                                                                                                         

، ساعت چند است؟ بعد به ساعت برخاست وگفت، حالم بهتر شدهسارا از جایش 

هو سه بجه است. چه قدر : اووظریف بند دستی اش نگاه کرد وگفتکوچک 

رخانه بروم. خدا می داند که مادرجانم تاچه حد ، باید هرچه زودتناوقت شده

ش . از جایسرش را به عالمت موافقت تکان دادپریشان شده باشد. رحمت نیز

، تشکر نمودند، آن جا برخاست وهردو در حالی که از حسین علی شیریخ فروش

 را ترک گفته قدم در کوچه گذاشتند. 

  

 سوار بر بال های عشق:

دیگر . دکان ها باز شده وبازاریان باردی برگشته بوددر کوچه وضع به حالت عا

، صدای موسیقی بلند ازکافی ها وسماوارها ورستوران هابه بازار ریخته بودند. 

بود. موسیقی افغانی و هندی وایرانی. ارکسترها ونغمه ها وآوازهای رنگارنگی 

ای رفیع به نوا درآمده بودند. این جا صدای شیدا ورخشانه بلند بود وآن جا صد

ج جوانی وزیبایی ومکیش ولتا ومرضیه ومهستی و گوگوش که درآن هنگام در او

ها وآوازها وسازها گاهی چنان باهم مخلوط می شدند که به نالهء اش بود. این آوا

دلخراشی می مانستند وزمانی چنان از هم تفکیک می گردیدند که قدم های برخی 

خواه خود را می شنیدند، سست می ازرهگذرانی را که آوازهای خوانندهء دل

 کردند.

 

سته از کوچه که بیرون شدند، آبدهء سپاهی گمنام را دیدند که همچنان آرا

، باجامهء فیروزه یی خود در وسط سرک ایستاده بود وبه کار کنان وپیراسته

ون های وجاروکشان بلدیهء کابل که سنگ ها وکلوخ ها را می روفتند و خ

ی می نگریست. رحمت این مینار ، با زهرخند تلخشستندزخمیان حادثه را می 

پیروزی میوند را که به شکل استوانه یی ساخته شده بود وبا کاشی های  گاریاد

فیروزه یی رنگی تزیین شده بود، دوست می داشت. وهرباری که ازکنار این 

اللی همان دوشیزه ء شیر این بیت زیبای پشتو را که م ،بنای یادگاری می گذشت
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در  ، در گرماگرم نبرد غازیان با انگلیس ها زمزمه کرده بود وحاالدل افغان

 قسمت زیرین مینار به افتخار او حک شده بود، زمزمه می کرد: 

 که په میوند کی شهید نشوی       خدای داللیه بی ننگی ته دی ساتینه

 

د ، این بوروز وروزگار تصورکرده نمی توانستاما چیزی را که رحمت درآن 

به  برسد واین مینار زیبا نیز از اثر جنگ های تنظیمی خانمانسوز که روزی فرا

 سینه بخوابد وراز ها وقصه های آن روز خونین را با خود به گور ببرد.

 

میوند چند قدمی فاصله نداشت، پولیس هن کوچهء علیرضا خان که از میناردر د

، دستفروشان، تبنگی ها لنبری که دندهء چوبی به دست داشتترافیک بد لباس ج

مرکب نموده وبه فروش می رسانیدند، با همان  وروستاییانی را که متاعی را بار

پولیس ترافیک را که  جا می راند. رحمت وسارا می دیدندچوب می زد واز آن 

، وپولی درکف دست آزاد او می گذاشتهرباری که دستی به جیب می رفت 

آمد و  لبخندی درلب های کلفتش پدیدار می ونه چوبش به آهسته گی پایین می گچ

گدایی در پیاده رو پیرمرد وبعد به  سراغ بینوای دیگری می رفت. آن طرفتر  شد

نشسته بود. پیرمرد پتوی کهنه وچرکینی را به روی زمین گسترده و دستانش را 

گذرانی که از پیاده رو می گذشتند، دراز کرده ومی با تضرع والحاح به سوی ره

  :گفت

از شما  . از خدا می شودنید. خیر بدهید. نان شب را ندارم! کمک کاو مسلمانها ـ 

 او ... . خیر بدهید، به لحاظ خدا به لحاظ قرآنمی شود، هفت سرعیال دارم

 ... برادران 

در پهلوی مرد گدا، کودک خردسال نیمه برهنه یی نشسته بود وهمین که 

کودک فوراً هجوم می برد، سکه را می رهگذری سکه یی باالی پتو می انداخت، 

 گدا می چپانید. پیرمرد جیب واسکت کهنهء  گرفت ودر

 

وست قره قل رنگ ورو درست در پهلوی بساط گدا، مرد میانه سالی که کاله پ

، میزکوچکی را که باالی آن رفته یی داشت، باالی چهار پایهء چوبینی نشسته

قرار داده وبا زن   .اذب چیده شده بودلوازم تحریرش مانند دوات وقلم وکاغذ وج

چادری پوشی صحبت می کرد. زن چادری پوش باالی دوزانو نشسته و روبند 
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چادری را به عقب سر انداخته بود. زن صورت چروکیده یی داشت. ازصورتش 

واز چشمهایش درد وعجز وفقر ومسکنت جانکاهی خوانده می شد وبه نظر 

ست از همان ستم طبقاتی یی که پدرش ازآن رحمت می رسید که آن زن نمادی ا

 بارها و.بارها برایش قصه کرده بود. 

                         میرزا بنویس خطاب به پیرزن می گفت :                                                                                           

ی صاحب کابل نوشته می کنم. نوشته می مادر جان، عریضه ات را برای وال ـ 

، نوشته نیست ونابود کرده گرفته وخودش را کنم که ملًک ده ، زمین شویت را

که گپ ترا گوش کند. اما  می کنم که حاکم هم با ملک همدست است وکسی نیست

، نوشته کردنش دیار، قیمت عریضهء چاپی یک روپیهشننه جان، جنگ شدیار سر

 ؟ نج روپیه می شود. پنج روپیه داریپچهار روپیه، جمله 

میرزا صاحب، من بسیار غریب هستم. عین ازشیوه کی آمده ام. چهار روپیه  ـ 

، همین سه مد، دو روپیه رفت. سه روپیه دارمکرایهء سرویس می دهم. دوروپیه آ

روپیه گک را بگیر وعریضه را برای والی صاحب نوشته کن. این طور نوشته 

. اینه سه میرزا صاحب دعایت می کنم ...د وشویم را پیدا کندکن، که دلش بسوز

 ... روپیه، بگیر، بگیر میرزا صاحب

 

، مرددیگری دربیخ دیوارپیاده رو، چهار چند قدم دور تر از میرزابنویس وپیرزن

تراشیدن موهای سرش بود. پسرک زانو نشسته بود وسلمانی دوره گردی مشغول 

ی را به گردنش انداخته بود، صدا می کرد: سالی که تبنگ کوچک چوبی یخرد

شی اش کوسه یی که درپشت تبنگ شورنخود فرو مرد ...پشمک، پشمک بخرید

 نخود بخورید. کچالو بخورید.نشسته بو، صدا می کرد: شور

 

ه وغرازه ویا نو ، سرویس ها ی سابقدر روی سرک عمومی،  موترها ورگشا ها

نان وهارن کنان می دویدند ومی ، بوق زوخوش رنگ و لوکس، پت پت کنان

، و آغوشش را به روی جادهء میوند یک باردیگرزنده شده گذشتند وبدینسان

مردمان شاکی ودردمند وبه روی انسان های بی نیاز وشادمان وعشاقی چون 

 سارا ورحمت به یکسان گشوده بود.
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ش ، ساکت وآرام به پیبه پهلوی هم به طرف کوچهء سراجی رحمت وسارا پهلو

این همراهی شادمان است یا در محضور  می رفتند. معلوم نبود که سارا از

که راهش را بگیرد وبرود؛ ولی  اخالقی گیر مانده وبه رحمت گفته نمی تواند

وجنات او چیزی خوانده نمی شد، رحمت اورا همراهی می کرد. راستش  چون از

نه سرای می نگریست. او ها به این کهباالی ابرها سوار بود وازآن باالباالرحمت 

دیگر به کمال آرزوهایش رسیده بود وهرگز تصورنمی کرد که درزنده گی اش 

چنین روزی پیش آید. تصادفی رخ دهد، دلداررا به دوش بگیرد، دستان لطیفش را 

ی روان بخش یش را بشنود وصدای مخملینش موسیقمالش دهد. بوی پیکر زیبا

گام با او، راه پیمودن، چشم درچشم او روح وتنش گردد. سخن گفتن، گام به 

دوختن، بوی عطرآگین تنش را استشمام نمودن آرزوهایی بود که ماه های تمام در 

 اشتیاقش سوخته بود.

 

تا کوچهء سراجی چند قدم بیشتر نمانده بود که مرد سالخوردهء محاسن سفیدی   

ابل آندو سبز شد که عرقچینی بر سر وپیراهن وتنبان گیبی برتن داشت، ناگهان مق

 وگفت : 

؟ تمام شهررا پشت تو گشتیم وتو را نیافتیم. همین سارا بچه ام، دخترم کجا بودی ـ 

است حاال ماموریت پولیس می رفتم که راپور گم شدنت رابدهم. مادرت نزدیک 

سرت را چرا بسته ای؟ زخمی شده ای؟ خدا ، دیوانه شود. دخترم چه گپ شده

ه حال است ، خدایا دیوانه می ، این چین چه روز استنکند. این آغا کیست؟ ا

 ... شوم

 

سرعت هء تسبیح چوبی نسواری رنگش را باسالخورده که قد بلندی داشت ودانمرد

می گردانید، چنان در گردانیدن این دانه ها عجله داشت که انگار تا هنگامی که 

پاسخ این همه آخرین دانهء تسبیح رالمس نکند ودستش به مالگک تسبیح نخورد، 

بود. سوالها را دریافت نخواهد کرد وحاضر به شنیدن هیچ توضیحی هم نخواهد 

، دست مرد سالخورده به مال اما سارا که او را می شناخت، همین که متوجه شد

 :  خنان اورا ختم شده تلقی کرد وگفتگک تسبیح رسید، س
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حبیبیه است. امروز  ماما جان! این جوان رحمت هللا نام دارد. شاگرد لیسهء ـ 

مظاهره بود. در جریان مظاهره من زخمی شدم. این جوان به من کمک کرد ومرا 

 ... نجات داد

 

: خدا فضل کردکه به خیر گذشت. تشکر بچه ام. خداوند جوانان مامای سارا گفت 

با شرف وباعزتی مثل ترا کم نسازد. زنده باشی بچه ام. من مامای ساراجان 

 ت" است. درهمین کوچه دکان پیزار دوزی دارم. هستم. نامم "برا

                                                                                                                             

هروقت که ازاین جا می گذشتی به نزد من هم بیا. چای می نوشیم وگپ می زنیم. 

 شد.   بسیارخوشحال خواهم

 

رحمت ازماما برات اظهارتشکر کرده وفهمیده بود که وقت خدا حافظی با سارا  

ه ، دست رسیده است. سارا هم همین را می خواست؛ زیرا دستش را دراز نمود

 : رحمت را فشرده وگفته بود

 از کمک ومحبتی که به من نمودید، بسیار سپاسگذارم. خداحافظ شما! ـ 

 خدا نگهدارتان ! ـ 

 

پراز ماجرا که با پیش آمد خوشایند ودورازانتظاری شروع شده بود، با  آن روز 

، پس از مدت ها تمام خلق خوش، چهرهء شاداب وشادمان اوخوشی ادامه یافت. 

اهل خانه را به شادمانی ونشاط درآورده بود. عثمان حیران مانده بود که برادرش 

د وازوی اصول دین نمی را چه شده است. چرا امروز سر به سرش نمی گذار

پرسد؟ عثمان که در آن هنگام در صنف هفتم درس می خواند، ازدست ایرادات 

رد، رحمت نِق می زد که چه می برادرش به جان رسیده بود. تا شور می خو

خواست با ؟ تا لحظه یی به کوچه می رفت ومی کنی، چرا درس نمی خوانی

پی اش می آمد  پردازد، رحمت در، به بازی فتبال ب همساالن خود درچمن حضور

، یا آب کارت دارد، بازار برو ، برو درس بخوان، یا برو که مادرومی گفت

ده ها ایراد وبهانه دیگر می گرفت ونمی گذاشت که آب خوش از گلویش  ... بیار

پایین رود. شب ها هم  گلستان سعدی را باز می کرد واورا مجبور می ساخت که 

ار بخواند ومعنا کند وچند بار بنویسد. به خصوص در این چندین صفحه را چند ب



 ـایه های هــــــــولــســ                                98

 

 

 

ماه های اخیر که دمار از روزگارش کشیده و کم بود که دیوانه اش بسازد. به 

؟ آیا صبح از پهلوی همین سبب حاال عثمان حیران بود که اورا چه شده است

؟ عثمان اش به جایزهء اول تصادف کرده است، یا تکت التری راست برخاسته

ی شنید که از اتاق برادرش صدای خواندن نوجوان خوش آواز، احمد ظاهر که م

تازه شهرت یافته بود، بلند است. عثمان ازخود می پرسید که آیا همین برادرش 

مار، تلخ وعبوس ب به خانه می آمد، مانند برج زهرنبود که هر موقعی که ازمکت

حبت کند. به جز از مادر می بود وکسی جرأت آن را نداشت که دو کلمه با او ص

خشک در یا برابرش می گسترد .هرچه می بود، تر که دسترخوان را خموشانه در

حاال دیگر عثمان احساس خوشی میکرد وهمراه با بلی،  مقابلش می نهاد.

 ،د کرده بودند که خلق وخوی برادرشخواهرانش فرخنده وفرزانه دست به دعا بلن

 همیشه چنین باشد.

 

اب به چشمانش راه نیافت. اما ه رحمت آن شب خوابید یا اصالً خوخدا میداند ک

دیگر شادمان وسرحال برخاست و پنجره را گشود. نسیم سحرگاهی با آمیخته روز

وروانش را  یی از سردی زود گذر ماه عقرب به داخل اتاقش هجوم آورد وروح

ه های سبز، ار زرین خورشید، لطافت وپاکی هوا، انونوازش داد. آسمان آبی

 ، درختان سایه گسترزمردین گونهء چمن حضوری، چهچههء پرنده گان

وآمد بودند، همه وهمه  کنارسرک عمومی ورهگذرانی که با راحتی خیال دررفت

ها  ، رنگ ها ومواهبی بودند که رحمت ظرف این چند ماه اخیر، یا آنزیبایی ها

ن روز در درونش شان را فراموش کرده بود. آرا دیده نمی توانست ویا وجود

شگوفه های تازه یی رسته بود. زمین زیر پایش می رقصید. در بندبند وسلول 

: سارا، آغاز کرده بود. فریادی که می گفتسلول وجودش فریاد رسایی به ترنم 

سارا، دوستت دارم ، دوستت خواهم داشت برای همیشه. او حضور عشق را در 

. روحش از عظمتی ش قلبشی کرد. وحضور خدا را در تپسینه اش حس م

شگرف وبی انتها لبریز شده بود ووجودش سرشار از نیروی جوانی وخواستن 

 بود.
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 بخش پنجم

 

 : منوچهر 

صد دفعه بهت گفتم که پاپی من نشو، آخر از جون من چه می خوای ؟ ِلنگ  "ـ 

ابا تو طلب داری؟ فرهنگ سحراومدی درمی زنی، سرآوردی مگر؟ یا ارث ب

، فرهنگ زبونم کجا بود، مرد! برو به درک با اون شکم گنده ات. آخه ن چیهزبو

هت گفتم برو، چه رویی دارد این نامرد. مگر همون کشیده یی که توی کالس ب

 ؟ زدم ، کافی نبود؟ باز می خوای

ه که راه اندوختی؟ عجب قلتی . این داد وبیداد چیآروم باش، روشنک جون ـ 

بون نداری که نداری. فهمیدیم وراه می افتیم. واسهء ، در زدم. فرهنگ زکردم

 ؟ " بیراه می گی زن؟ خوب، ما رفتیم. اما چه زبون سگی داری، هاچی بد و

 

این سخنان که با صدای بلندی گفته می شدند، پیرمرد را ازخواب خوش وعمیقی 

واپسین لحظات یک شب دراز به او دست داده بود، بیدارساخت. ولی  که در

زد وببیند که ش را بار دیگر بسته کرد. دلش نمی خواست که از جا برخیچشمان

هلوی وروشنک چرا خشمگین است. پیرمرد، ازیک پهلو به پ چه واقع شده

: هرگپی که باشد، بعداً معلوم می شود؛ ولی دیگرش غلتی زده وبا خود گفت

ً به من ربطی نخواهد داشت. کاش فقط یک ساعت دیگرمرا آرام بگذ ارند. مسلما

 فقط یک ساعت دیگر.

 

پلک هایش بار دیگر بسته می شدند که ناگهان صدای شکستن ظرف شیشه یی را 

اتاقش خورده  شنید که معلوم بود از فرط خشم وغضب پرتاب شده وبه دروازهء
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، از جایش برخاست واز الی است. پیرمرد، دشنامی زیر لب گفت وپاش پاش شده

وازهء اتاق روشنک با صدای بلند به هم خورد دروازه به دهلیز نگاه کرد. در

وبسته شد ودر همین وقت صدای برخورد دروازه های دوپله یی انتهای دهلیز نیز 

ونزدیک دروازهء اتاقش را توته ها وخرد وریزه های  به گوش رسید. کف دهلیز

 ، دربسترنرم ودیگر به من چی گفته. پیرمرد باربوتل شکسته ء فانتا پوشانیده بود

 گرمش دراز کشید. چشمانش بسته می شدند که ناگهان به فکرش رسید وقت بازی

" سیاه پوست به زودی فرا می کردن نورس ودخترک هم سن وسالش "الیزابت

رسد. مگر نه آن که هر ذرهء این شیشه ها کافی است که پاها ودستان آنان را 

یز را جاروب کند؛ ؟ آه باید بروم وروشنک را بگویم که دهلزخمی وخونین بسازد

، خاک ذشت که آن جا نرفت. در عوض خودشولی معلوم نیست چه در فکرش گ

انداز وجارو را برداشت وبا دقت تمام مصروف جاروب کردن وپاک کردن 

همان طوری که مصروف روفتن دهلیزبود، در این اندیشه پیرمرد دهلیز گردید. 

از  به سروقت روشنک آمده ونیزفرو رفته بود که چه کسی در این سحرگاه زود، 

چه گفته بود که روشنِک آرام وخوش  استه است.وی فرهنگ زبان می خو

برخورد، بوتل فانتا رابه سوی او پرتاب کند.درهمین فکر بود که ناگهان صدای 

آن مرد را که چند لحظه پیش شنیده وروشنک به وی شکم گنده گفته بود، شناخت. 

ر! اما منوچهر فرهنگ را چی می کرد؟ خودش با خود گفت ، خودش بود، منوچه

؟ س آیا آن رابرای نفیسه نمی خواستکه چندان عالقه یی به درس زبان نداشت. پ

یا شاید هم بهانه یی بود برای نزدیک شدن با روشنک گوشه گیر ومنزوی. خدا 

 ... می داند

*** 

 ، با صورت کالن وفراخ وچشمانچهر مردی بود درحدودسی وپنج سالهمنو

درشت وسیاه و قد میانه و شکم گرد وبرآمده. صورت طبق گونه اش را همیشه از 

ته می تراشید وبروت های نازکش راقیچی می کرد ونمی گذاشت بلند شود. پتلون 

ت ها و پیراهن های کاوبای می پوشید وکرمچ های پسرانه به پا می کرد وجاک

آویزی از طال به  . زنجیرطالیی به دستش می بست و گردنرنگه می پوشید

آراسته  او را جوان نشان نمی داد، زیرا شکم گردنش می آویخت. ولی این ظاهر 

و سر بی مویش  وی را از ریخت انداخته وظاهر مرد میان سالی  بزرگ وبرآمده

 را به او می بخشید. 
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منوچهر، انسان بسیار متحرک و پر ازجنب وجوش بود. به طوری که به ندرت 

وبه سختی قرارمی یافت. او در همه جا دیده می شد. درهمه جا آرام می گرفت 

ساند. هم در اتاق دوکتور اردوگاه، هم در برابرغرفه حضور به هم می ر

معلومات، هم در زال ورزش، هم در چمن های فتبال، هم درکلوب شبانه وهم 

، رختشویی ها وهرجای دیگری که هرگز انتظارش را دردهلیزها، آشپز خانه ها

 اشتی.ند

  

ی با وصف ؛ ولشد که در اردوگاه زنده گی می کردمنوچهر بیشتر ازدوسال می 

، هنوزهم دوست یا دوستانی در میان ایرانی جماعت این همه دونده گی وتحرک

آن اردوگاه نیافته بود. اگرچه او با هر تازه واردی گرم میگرفت وکمکش را 

ازه وارد بیشتر با او ت وت؛ اما همین که دو سه روزی می گذشنمودعرضه می 

، ازوی می برید و وی را که می دید راهش را کج می کرد. علت این آشنا می شد

، ا منوچهر، هموطنش جواد آقای فاضل، نتیجهء دوروییبرخورد مردم را ب

، به خاطرزبان فصیح الفزنی منوچهر می پنداشت ومی گفتدروغگویی و

، فریب روز های اول ورودش تا خودش هم دروکلمات چرب ونرم منوچهر ح

رده بود. اما همین که دانسته بود، وی چه شارلتان فرومایه یی منوچهر را خو

، دورش را خط کشیده واز سایر ایرانیان نیز خواسته بود که اورا افشا کنند است

 وبه نزد خود راه ندهند.

 

مد، منوچهرعادت داشت که در همان اولین روزی که یک مهاجربه اردوگاه می آ

خویشتن را گره گشای تمام مشکالت ودشواری ها برای او معرفی کند وبگوید که  

تمام قوانین ومقررات مربوط به پناه گزینی را می داند. زیرا که دانشکدهء حقوق 

، مدتی واندهرا در دانشگاه تهران به اتمام رسانیده ، درپاریس نیز در س حقوق خ

ادگستری در ارتش ایران بوده است. یا می دارالوکاله داشته وزمانی هم قاضی د

گفت در مسایل سیاسی ودیپلوماتیک نیز کسی به گردش نمی رسد. زیرا مدتی 

سفیر کبیر ایران درلیبیا بوده است. در امور خرید وفروش نیز خویشتن را آدم با 

مارکیت بزرگ مانی مدیر یک سوپرومی گفت ز صالحیت وخبره یی می شمرد

مثالًمی داند که چه وقت نرخ  و نبض بازار در دستش است. در شهر مشهد بوده

ر باال می رود وچه وقت پایین می آید. اگر تازه وارد به مسأله دیگری غی دالر
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: با تمام ورزش ها ازاین مسایل عالقه نشان می داد، مثالً به ورزش، می گفت

وزنه ثالً در آشناست ودر برخی ازآن ها قهرمان ورکورد شکن بوده است. م

، وزنهء دوصد کیلویی را بایک ضرب باالکرده ورکورد برداری در وزن خودش

آسیا را شکسته است. در فتبال وتینس وپینگ پونگ هم از جملهء قهرمانان ملی 

ایران ودرآب بازی نیزاعجوبهء دهربوده است. منوچهر دوست داشت که در 

بسته به آن بود که ؛ ولی سخن گفتنش هء این هنرهایش ساعت ها سخن بگویدبار

ذوق شنونده اش را کدام هنرش بر می انگیزد. حتا اگر اوتشخیص می داد که 

، ابایی نداشت که بدو بگوید، همین حاال رمانی را کسی به ادبیات عالقمند است

 در دست نوشتن دارد.

 

مدتی روشنک را با وصف آن که دختر خشکه  این آدم دروغگو والفزن قهار،

برایش هدایای  ندان زیبایی بود، مانند سایه تعقیب می کرد.مقدس سرد ونه چ

، یا تکت سرویس کوچک وارزان قیمتی مانند قلم خود کار، کتابچه، کارت تلفون

" روشنک سرخ می می خرید وبه دستش می داد ومی گفت: "مال شماست، جونم.

شد. دلش نمی خواست آن هدیه ها را قبول کند؛ ولی می ترسید که هموطنش 

"، اما منوچهر ین سبب با اکراه می گرفت ومی گفت: "مرسی آقارنجد. به همب

 فکر می کرد که با همین هدایای کوچک قلب دخترک را تسخیر خواهد کرد.

درس ها کار به جایی رسید که منوچهر باچشم سفیدی فراوانی در ساعات بعد

سوال  ، کوشش می کرد در پهلوی دخترک بنشیند و راست یا دروغ جوابزبان

از یک هفته  های معلم زبان را در گوشش زمزمه کند. اما فهمیده نشد که چرا پس

، روزی روشنک قفاق محکمی به گونه اش حواله شیک پوشی وخوش خدمتی

این جریان مدت ها پیش از آمدن نفیسه، اتفاق افتاده بود. درس زبان  نموده بود.

آن عاقبت دردناک دچار شده  که خالص شده وهمه رفته بودند ومنوچهردردهلیزبه

بود، اتفاقاً جواد آقای فاضل این جریان را دیده وبرای همه قصه کرده بود. پس 

 ازهمان روزبود که روشنک دیگر محل سگ هم برای منوچهر، نمی گذاشت.

 

رو برود ومیدان را رها کند. خوب  اما منوچهر آدمی نبود که با این قفاق ها از

روسی که می  ، ارمنی یاکه نشد. با  کردی، عراقی، افغانیایرانی نشد،  دیگر، با

شود.  یک کسی پیدا می شد که با او به گفتهء خودش الس بزند. چه فرقی می 
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" اپیرستند؟ چندروزی به دور خانم جوان"کرد، مگر تمام زنان جهان یک قسم نی

نسبت  در عشق آتشینی ، پلکید، ولی آن زن را آن قدرارمنی که فارسی می دانست

، وفادار یافت واز طرف دیگر به شوهر و "سوزانا " دخترقشنگ سه ساله اش

اپیر نیز چنان زرنگ وهوشیاروحسود وخون گرم بود که منوچهر ترسید و 

لهء گندم گون هاجر" گردید. دختری هژده سایوس شد ودلباختهء دختری به نام "ما

ته گان فراوانی داشت. " درآن اردوگاه می زیست وشیفک ردی که با پدرش "طارق

رند سربه هوا وبی بند وباری بود که دوست داشت به عوض پتلون  هاجر دختر

 ، دامن کوتاه بپوشد و ساق های خوش تراشش را به ده ها دوستدار وجین

زی گرفت. چندباری با وی به عالقمندش نشان بدهد. هاجر مدتی منوچهررا به با

که برایش عطرهای قیمتی ودامن ها وکافه ها رفت ومجبورش ساخت دیسکو

جاکت چرمی بخرد؛ اما غفلتاً روزی در برابر چشمان زاغه نشینان که در 

اطراف موتر حاجی اسماعیل جمع بودند، ازیخن منوچهر گرفت وبه همه گفت که 

ازگشت از می خواسته است شب گذشته پس از ب چیز  این آدم بی غیرت بی همه

طارق وهموطنانش سخت خشمگین شدند وچند  اگرچه دیسکو، به وی تجاوزکند.

بلهوس را نیزباور نمی  مشت ولگد نثار منوچهر کردند ولی چون سخنان آن دختر

کردند وجوادآقای فاضل نیز وساطت کرد، منوچهر نجات یافت. پس از آن 

ت ها در انزوای مطلق می زیست ومنفور خاص بود که منوچهر مدرسوایی 

، منوچهر که سبزپری وسیاه مار آمده بودند . اما اینکوعام زاغه نشینان شده بود

، باردیگر به جنب وجوش افتاده وراضی وشادمان به پروبال کشیده باردیگر

 نظرمی رسید. 

  

پر از شیشه را با احتیاط تمام  ، شیشه ها را جاروب کرد. خاک اندازپیرمرد  

باالی زینهء  ها انداخت.رنگ خاکروبه یرون برد ودر صندوق پالستیکی سبزب

خانه که دو روز پیش صحنهء جدال ونزاع بین سنگی صفهء پیش روی آشپز

نفیسهء سبزپری وبی بی حاجی بود، نشست. سگرتی روشن کرد وهزار دشنام 

وناسزا نثار منوچهر وروشنک نمود که خواب نوشین اورا برهم زده بودند. 

ز دور پیدا شد، آمد سگرتش هنوز دود می کرد وبه نیمه نرسیده بود که جالل ا

 ودر پهلویش نشست وگفت : 
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خود نمی ، از گفتهء دیروز خود عفو می خواهم . عصبی بودم ، به کاکا رحمت ـ 

است که در این گل صبح سگرت شده اید. خیریت  خیزفهمیدم. اما شما عجب سحر

 می کشید وفکری وچرتی معلوم می شوید؟ 

عارفات گنجایش ندارد. گفتید چرا ، بین دوستان این تتشکر، دگروال صاحب ـ 

، گیالس از دستم افتاد وشکست. د برخاسته ام. راستش آب می خوردمصبح زو

دم .کمی اتاقم را جاروب کر ترسیدم که ریزه های شیشه پای نورس را خون کند.

عیب وعلت می گیرم. پیری وزهیری است وهزار مانده گی ام را .مانده شدم

  ... جالل جان

 ، آن قدر پیر هم نیستید، شکسته نفسی می کنید.ا رحمتنی کاک  ـ 

ی خودت چطور هستی؟ مثل این که از شهر آمدی ؟ یا بیرون رفته بودی ؟ بی ب ـ 

 ؟ حاجی که ِان شاءهللا خوب هستند

، شکرجوروتیار است. اما من شهر نرفته بودم. مرغانچه وکفتر لی خوب هستب ـ 

روز دیدید که چه  ستر جیمز بلند نشود. آنخانه را پاک می کردم که باز غرغر م

؟  هفتهء بیست وپنج روپیه می دهد ومی خواهد که شب وروز محشری بر پاکرد

                                                  وکفترها را به دور بریزم.                                                                                              در آن جا پهره بدهم وپیخال مرغ ها

 ، چرا این کاره به این مبلغ ناچیز محتاج نیستی، خودت کاما دگروال صاحب ـ 

 را رها نمی کنی ؟ 

می  پخته شود. همان روزی که آمدیم این کار را قبول کردم. که کیسم از خاطر ـ  

انجام دهد برای کیس اش فایده  گفتند هرکسی که در اردوگاه است وازاین کار ها

 دارد. اما حاالکه قبول شده ام ، حیرانم که چطور خودرا ازاین غم خالص کنم. 

 

از دهن جالل بوی تند الکل به مشام می رسید ومعلوم بود که شب تا صبح نوشیده 

دمی به خمره زده است. آن بو به حدی نامطبوع بود که به  وهمین حاال نیز

ع دست داده بود ومی خواست هرچه زودتر آن جا را ترک حالت تهوپیرمرد 

الل سر از کلکین بیرون کرد و گوید. ازجایش بلند شده بود که فرشته، خانم ج

 : گفت

. مریض را برای من می یدا شد. شب تا صبح گم می شودنازنین ببین پدرت پ ـ 

وید که ما چه گ ماند وحاال هم آمده و آن جا نشسته فلسفه می گوید. همین قدر نمی

 ؟ خوردیم وچه کردیم
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، چنان به شدت بسته کرد که رهء اتاق راپس از گفتن این جمالتفرشته پنج

نزدیک بود شیشه هایش بشکند. چهرهء جالل با شنیدن این حرف ها رنگ به 

رنگ شد. در چشمانش بارقهء خشم وغضب هویدا گردید، از جایش برخاست وبا 

ی نگذشت که صدای شیون وگریهء فرشته سرعت به طرف اتاقش رفت واندک

 رسید. پیرمرد ونازنین بلند شد وبه گوش 

 

جالل مرد میان سال بلند باال والغر اندامی بود که بروت های سیاه ودبلی داشت. 

صورتش بود. خال سیاه درشتی که  چشمان سبز و بینی عقابی ازمشخصات

ء دیگری  بود که رقهگوشهء گونهء چپش به نظر می خورد، عالمت فا درست در

آدم می توانست با توجه به آن جالل را از میان ده ها آدم دیگر تمیز دهد وبشناسد. 

چشمان جالل بارقه یی از هوشمندی وزیرکی ساطع بود؛ ولی از کردار  از

، احساس نمی شد. جالل درگذشته افسر ارش چیزی جز بی قیدی وبی مباالتیوگفت

ر تنگدستی که مانند شمار فراوانی از افسران آن پولیس در نظام شاهی بود. افس

ه ازبقال زمان با همان معاش بخور ونمیر خود زنده گی می کردند و تا اخیر ما

اکثریت قاطع  گذر، قرضدار می شدند. ولی اگرونانوای کوچه وهندوی سر

افسران آن زمان چنان بودند وهرگزشرافت نظامی خود را پامال نمی کردند، 

درک  نبود. آدم مستثنایی بود. او نمی توانست مثل آنان باشد. زیراجالل چنین 

افته بود که زنده گی یعنی هوشیاربودن، زرنگ دیگری از زنده گی داشت. او دری

خصی خویش را در ارجحیت قرار ، ازریگ روغن کشیدن و منفعت شبودن

که ضر می شد وتا هنگامی که در سر هر بزنگاهی حا . به همین خاطربوددادن

، ودکا وکباب چوپان خود را از مجرم ویا متهم نمی ستانید، رهایش پول سگرت

 نمی کرد. 

 

 :جالل وفرشته

. دنیا دگرگون شد خوب دیگر، آسمان خروشید، رعدی غرید وبرقی درخشید

وتغییرات شگرفی در سرزمینی که او زنده گی می کرد، به وقوع پیوست. جالل 

ستگاهی ویا باچرخ هرنظامی  ه اگر با هر ددر همان نخستین روزها پی برد ک

، خرد می شوی وخاکسترت به باد هوا می رود. او به کمک یکی از نچرخی

همصنفانش که عضو حزب حاکم بود و در دستگاه پولیس به مقام بلندی رسیده  و 
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به حزب حاکم پیوسته بود. پیمودن قدم های بعدی برای آدمی مثل جالل دیگر هیچ 

نداشت. او به زودی پی برده بود که با تظاهربه تعصبات قومی گونه اشکالی 

وزبانی می تواند حامیانی در میان مقامات باالیی پیدا کند. در ضمن جالل آدم رند 

وموقع شناسی بود ومی دانست که با دادن تحفه وتارتق چگونه دل آدم ها را به 

ام مهمی خالی که مق دست آورد. مثالً همین که نوبت ترفیعش می شد ویا می شنید

. از هندو ومسلمان قرض می کرد وبه ناف آمرش شده است، دست به کار می شد

 می بست والبته که روی تحفه هم چه سخت نازک بود. 

 

آهسته آهسته کار جالل چنان باال گرفت که به یکی از پر درآمدترین ادارات 

ود. حاال مقام بلندی مقررشد. او دیگر آن دزد سرگردنه ورشوه خوارسر بزنگاه نب

 . زرق وبرق پول ووعزتی وخانهء مجللی وخدمی وحشمی داشت ورتبه یی

درخشش طال وجواهر چشمهء عقل وشعورش را کورکرده بود. او بارها در 

مجالس خصوصی اش، حزبی های اصیلی راکه با فقر وتنگدستی زنده گی می 

، این ها چه خواب توبه ریش شان می خندید. او می گفکردند، تمسخر می کرد 

دیده اند؟ این وطن را کسی اصالح کرده نمی تواند. چرا هم خود را آزار می دهند 

وهم مردم را؟ به زودی جالل در پی خوشگذرانی و عیاشی افتاد. در وطن که بود 

و فرشته زن خوشباور  بهانه های بسیاری برای غیبت های شبانه اش پیدا می کرد

: وظیفه بود، د. نصف شب که می آمد می گفتداومهربان خودرا فریب می 

، یا دوسه شب پی در پی نمی آمد می گفت، احضارات بودناوقت شد. واگر 

بهانه ها بسیار بودند وفرشته هم باور می کرد ودم  ...خدمتی بودم به والیات. 

وفرشته به همه چیز پی برد. از یک  نمی زد. ولی این وضع دیری دوام نکرد

شوهرش درروابط زناشویی زنگ خطری بود واز طرف دیگر  طرف بی میلی

یخن پیراهن  در یسوان  زن بیگانه ونقش لبهای سرخی راگچندین بارموهای 

 جالل دیده بود. 

 

ولباسهایش را دور افگند وعکس نیمه  شبی که جالل مست والیعقل به خانه آمد

ته نمی شد. ، هرگز فراموش فرشزیبا دختری ازجیب اش بیرون افتادبرهنهء 

دیگر برای او ثابت شده بود که جالل اورا فریب می دهد وبه زن وفرزند وحتی 

وطنش خیانت می کند. فرشته همهء این حرف ها را می دانست؛ ولی به روی 
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ا در سر می شوهرش نمی آورد. او زن نجیبی بود، باشکیبایی تمام این امید ر

می آید وبه آغوش وی وخانواده  عقلپرورانید که امروز نه، فردا شوهرش بر سر

 اش بازمی گردد. 

 

م زور وهم ازمزهء اما فرشته اشتباه می کرد، زیراهنوز جالل هم پول داشت وه

 بدانجا کشیده بود که با هرزه کامش شیرین شده بود. کار او عشق وآغوش زنان

خانم خارجی یی آشنا شده بود. برایش تا می توانست خرج می کرد و بسیاری از 

، اما ته ازاین جریان نیز آگاه شده بوداگرچه فرش بها را با او سپری می کرد.ش

فکر گرفتن انتقام  چیزی به شوهرش نمی گفت. شوهرش را نفرین نمی کرد ودر

نیز از وی نبود. اما شاید شبی آه سوزناکی از سینه ء جوان ودردمند اوبیرون شده 

، رعدی غریده آسمان خروشیده گر،وبه گوش خدا رسیده بود که ناگهان بار دی

رخ داده بود که وبرقی درخشیده بود. بار دیگر دنیا کن فیکون شده ومعجزه یی 

: آن نظام سقوط کرده ونظام دیگری جانشین آن شده بود. فرشته منتظرش بود

جالل از سریر قدرت به حضیض ذلت نشسته بود و مجبور شده بود به نزد 

 فرشته باز گردد.

 

، هرگز نشنیده وندیده بود که فرشته که با این خانواده آشنا شده بود تیازوقپیرمرد 

خویشتنداری خود را ازدست داده ولب به شکایت گشوده باشد. به  زمانند امرو

، وپسر کوچک اورا شنید همین خاطر همین که صدای گریه وفغان فرشته ودختر

ا برود ومانع لت سخت متأثر واندوهگین شد. تصمیم گرفت تابه طرف اتاق آن ه

، شنید که که در آستانه دروازهء اتاق رسید وکوب کردن فرشته گردد؛ اما همین

 جالل با صدای بلندی خانمش را فحش می دهد ومی گوید: 

! پنج دقیقه صبر کرده نتوانستی که مرا پیش او مردکهء پیره پدر لعنِت شلیته ـ 

ن کجا رفته بودم. هرجا که دلم کی به یک پیسهء سیاه برابر کردی. به تو چی که م

را. من که نباشم  بخواهد می روم. پیسه خود را خرج می کنم نه از تو ماچه خر

تو فاحشه خوش هستی وتا صبح خودرا در بغل داکتر جانت می  می دانم که

 اندازی. 

او مردکه از خدا بترس، چرا باالی مردم تهمت می کنی؟ کدام داکتر؟ مردم را  ـ  

فاحشه خانه می گذرانی ومیگویی  هر کر کرده ای که شب تا صبح درمثل خود ف
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دراین جا که رسوای خاص  را خرج می کنم. تو شرم وحیا نداری.پیسهء خود

. آفرین همو زن قاقک سفیدک که درهمان شب اول تراشناخت وفهمید وعام شدی

 ؟ می توانست که آدم بی غیرت وبی تلخه هستی. اگرنه بی بی حاجی را زده

 : د با آواز خشم آلود جالل بلند شدصدای چند مشت ولگ

ات  می ... . اگرنی عصا چوب حاجی را در ک چپ می شی یانی، او فاحشه ـ 

 زنم.

، آسیاب سنگی را که برسرم چرخانیدیچرا چپ شوم. بسیارچپ بودم. هر ـ 

آن   ... ، برو چوب را در کیگر طاقت ندارم. تو اگر مرد هستیتحمل کردم. د

 ن بزن که مادرت را در پیش دوست ودشمن به یک پیسه ساخت. ز

 

، زن جالل در میان هق هق گریه اش گاه گم می شد وگاه اوج می سخنان فرشته

، اما نمی توانست در امور داخلی مردم سخت متأثر شده بودپیرمرد گرفت. 

 ، هردو به خود می آمدندگهی شاید یکی دوساعتی که می گذشتنآدخالت کند. و

وپشیمان می شدند. از طرف دیگر پدرش میرزاعبدهللا برایش اندرز داده بود که 

 هرگز در کاری که به تو مربوط نیست دخالت مکن. 

 

پیرمرد به سوی اتاق خود بر می گشت که در راه همایون فرخ وخانمش ماری  

 را دید که تازه از توزیع اخبار برگشته بودند. قیافه های گل اندود شان مضحک

با دیدن آن ها لبخندی زد پیرمرد ولباس های شان تر وشته به نظر می رسید . 

 : وگفت

مانده نباشید. نام خدا. خدا در کمایی تان برکت دهد. اما چرا سر وصورت تان  ـ 

ولباس های تان را با گل والی آغشته کرده اید. موتر سایکل تان که چپه نشده 

 است ؟ 

 

رد که جواب بدهد؛ ولی ماری که می دانست تا همایون فرخ دهنش را باز ک 

 : م نیم ساعت می گذرد، با شتاب گفتشوهرش جواب پیر مردرا بدهد، دست ک

زنده باشید کاکا جان! بلی اخبار را خالص کرده بودیم که موتر سایکل لخشید  ـ  

 ودرجویچه چپه شد.

 ؟ ه خیر گذشتاِن شاءهللا که افگار نشده باشید. ب ـ 
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 ... ، به خیر گذشت . شکر جور هستیم. شما تشویش نکنیدکاکا جانتشکر  ـ 

 

ماری که تندتند این سخنان را به زبان آورد، دست شوهرش را گرفت وبه سرعت 

حافظی کرد وبه زاغه اش بازگشت. هم خدا مردسوی اتاق شان به راه افتاد. پیر به

منقل کوچک در اتاقش که رسید مثل همیشه شیر را در ظرفی ریخت وباالی 

هیل داغ که با دودانه جوش بخورد. نوشیدن یک گیالس شیر برقی گذاشت تا

، عجب کیفی می بخشد و عجب عطری می پراگند. حاجی اسماعیل جوش بخورد

، باش ببینم که با خود گفتپیرمرد اما مثل این که شیر سر جوش خوردن نداشت. 

:  ازته شیر نگریست خاست وبا دقت به ظرف چه واقع شده است. از جایش بر

انقالبی که در اعماق ظرف می ظرف هیچ حبابی باال نمی شد تا از دگرگونی و

، خبر دهد. در عوض رنگ شیر به سبزی گراییده بود وحاال تمامیت شیر گذشت

ته ظرف باال می شد و به سوی سطح می شتافت. شیر ترش کرده وفاسد شده   از

، ه شده بود. خوب دیگر شیر شیر استتبا ودودانه هیل قیمتی حاجی اسماعیل نیز

رده و گاهی ترش می کند. ولی این همایون فرخ وهمسرش چرا آن قدرترش ک

ماری را چه شده بود که از فرط عجله حتا به پریشان به نظر می رسیدند. 

 شوهرش موقع نداد تا صحبت کند. مثل این که می ترسید.

                                                                                                                               

راستی چرا آن ها آرزو ندارند که اطفال شان با کودکان اردوگاه آمیزش داشته  

این زن وشوهر کدام گنج شایگانی دارند که می ترسند کسی دهن  باشند؟ آیا

هم این دو به کدام مریضی  ز گنج آگاه شود. شایداطفالشان را بکاود وازجای و را

ارهء مسترجیمز روانی مبتالمی باشند ورنه توزیع نمودن اخبار، آن هم به استش

. درست است که کار سیاه است ولی چه کسی است که کار که کدام جرمی نیست

؛ اما اگر  رفتند، کار سیاه می کننسیاه نمی کند. حشمت وداوود هم که همین حاال

گرفتار شوند شاید برای چند هفته از معاش هفته وار خود محروم شوند. راستی 

؟ خبر دارند که آن ها کار سیاه می کنندتو فکر می کنی که مقامات کمپ خبر ن

له به مقامات اردوگاه مربوط دارند ولی به روی خود نمی آورند زیرا که این مسأ

 قوانین مالیه ستانی این کشور.  . مربوط است به دم ودستگاه وزارت مالیه ونیست
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چپه شدن موتر سایکل هم اینقدر اهمیت ندارد که آدم با ترس ولرز دربارهء آن 

سخن بگوید. دیدی که ماری دربارهء آن حادثه چگونه با ترس سخن می گفت. 

چگونه می لرزید وچه قیافهء زشتی به خودگرفته بود؟ همان قیافه یی را که در 

ک دانه ؟ باش یکجا رکس دیگری هم داشت. چه وقت ود یک گذشته های دور

ه ! یک لحظه صبر کن. ناگهان به خاطرش آمد کباش باش ...  سگرت روشن کنم

، دختر زشت روی، شاهزاده نیکالی آندره یویچ آن زن شبیه شاهزاده خانم ماریا

بالکونسکی یکی از قهرمانان کتاب جنگ وصلح تولستوی است. همان اندام 

، ازیبا، همان چهرهء الغر، همان لکه های سرخ رنگ روی صورتضعیف ون

همان چشمان همیشه غمگین واندوهناک وهمان نگاه همیشه ترسان وهمان تقدس 

مآبی وخشکه مقدسی. اما این ماری بدون شک آن ماریا نیست. حتا به پای او هم 

د. هیچ که نمی رسد. آن دختر اگرچه ترشیده بود؛ ولی شاهزاده خانم وثروتمند بو

نبود گوشهایی به این اندازه بزرگ وچشمانی به این اندازه تنگ نداشت. گیرم که 

باشند  تا هنوز معلوم نیست که آیا گوش های کوچک وچشم های درشت زیبا

، زشت. اما من هم بال می کنم. اخبار فروش وچشمان کوچک وگوشهای بزرگ

 ران تزار را . را ببین و دختر یک ژنرال ثروتمند بازنشسته ء دو

 

 ، دره یادش آمد که شهزاده خانم ماریابه قهقهه خندید وبپیرمرد ازاین مقایسه 

هنگام ترس بر روی سینه اش صلیب می ساخت ودر دل دعا می کرد وبه کتاب 

مقدس پناه می برد. ماری نیز به طور نا محدودی بی بی حاجی را دوست می 

وبه خدایش راز ونیاز می کرد.  دداشت وبا وی یک جا سر به سجاده می نها

شد، اما خدا به دادش رسید پیرمرد اگر به این مقایسه ادامه می داد کارش زار می 

. شاید دیروز نورس کردن شیر افتاد. چه واقع شده بوددیگر به فکر ترش که بار

پس شیر از کجا کنم. شرما هم نیست. یخچال را باز گذاشته بوده است.  دروازهء

ً از زاغه اش بیرون می اگر می بو د، هنگام گفتگوی روشنک ومنوچهر، حتما

هنوز ازعهدهء حل این معما های گوناگون که گشودن آن ها آسان پیرمرد . شد

 نبود ، بر نیامده بود که دروازهء اتاقش باز شد وپروین ونورس داخل شدند.

 

ایش را . لبهدجا گرفت. گونهء لطیفش را پیش بر ، سالم وبه آغوششنورس گفت

، هم چشمانش را ببوسد وهم بر روال همیشه گیپدرکالن شت تا غنچه کرد وگذا
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ایش بردارد وجواب سالمش را بدهد وپس از این وظیفهء بوسه یی ازرخسارزیب

، به گوشه های اتاق سر بزند وهرچه دلش خواست انجام دهد. اما شاق روزانه

، ام بوی شیر ترش کردهسید با استشمپروین پس از آن که دستان پدرش را بو

 : طرف ظرف شیر رفت وغم غم کنان گفتچهره درهم کشید وبه 

 ؟ ـ وای شیر ترش کرده ، چرامرا خبرنکردی

  

الی که بوتل شیری را در دست این بگفت وشتابان به طرف اتاقش رفت و در ح

 : ت، شیر را باالی منقل گذاشت وگفت. ظرف دیگری گرفداشت، آمد

اتاق ها را تفتیش  ت باشد که منقل گیر نیاید. مستر جیمز هرروزبابه جان فکر ـ  

می کند. دیروز چهار دانه منقل را پیدا کرد وبا خود برد. می گوید آشپزخانه برای 

یر می کند. چیست که در اتاقهای تان نان پخته می کنید. می گوید در کیس تان تاث

تو کدام لباس درستی داری نه  .! امروز روز لیالمی استیک گپ دیگر: بابه جان

درست  تیار می کنم. یادت نرود که لیالمونه هیچکدام ما. نان چاشت راوقت تر 

امروز فوق العاده است. باید وقت  شروع می شود. گفته اند که لیالم ساعت یک

 تر برویم. اگر نی، کاالی خوب زود خالص می شود وبرای آدم چیزی نمی ماند.

                                                                                                                          

، هر هفته در چنین روزی درآن اردوگاه به راه می افتید. ولی امروز روز لیالمی 

ساعتی زودتر از وقت معین دروازهء سبزرنگ تعمیر لیالمی را می گشودند 

ردمان آن سامان را که خود شان دیگر نیازی به آن ها والبسهء دست دوم م

نداشتند به غرض کمک به مهاجرین می آوردند ومقامات اجتماعی یا سوسیال 

اردوگاه در بدل قیمت ناچیز به معرض لیالم قرار می دادند. در میان این البسه از 

رفته بوت گرفته تا کرتی وجمپر وپیرهن وپتلون واز باال پوش وحتی زیر پوش گ

تا دامن زنانه وبوت ها ی کری بلند والبسهء طفالنه به چشم می خورد. رحمت 

پیرمرد، سال گذشته یک جوره بوت را به قیمت یک روپیه ویک صوب جمپر 

جیر را به قیمت پنج روپیه از همین جا به دست آورده بود که هرچه می پوشید، 

جمپری در بازار ومغازهء کهنه نمی شد. واین در حالی بود که بهای چنان بوت و

دست کم بیست روز باید غذا نمی خورد تا پیرمرد نو فروشی بسیار گران بود و

چنان کااله هایی را ازمغازه ها بخرد. به همین خاطر بود که او از پیشنهاد پروین 

 استقبال کرد وپس از خوردن غذا با اوو نورس به راه افتاد . 
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ین را در نظرگرفته و درخوردن غذا با وصف آن که پیرمرد هشدار پرو 

وبرآمدن از خانه عجله کرده بودند؛ با آن هم تا رسیدن شان، انبوهی اززاغه 

نشینان دربرابردروازهء سبز رنگ لیالمی صف کشیده بودند. فرشته ونازنین 

فکر پیرمرد اولین کسانی بودند که در پشت دروازه ایستاده بودند. در حالی که 

آن دعوای صبحانه باید جالل به خواب رفته و فرشته هم  می کرد که پس از

حوصلهء لیالمی رفتن را نداشته باشد. در پشت سر آن ها نفیسه وفرخ لقا ودختر 

نوبالغ فرخ لقای سیاه مار، همراه با منوچهر دیده می شدند. جمعیت لحظه به 

اول آن لحظه بیشتر می شد وبه همان تناسب فشار آنان باالی کسانی که در صف 

قطار طوالنی ایستاده بودند، بیشتر می گردید. ازدحام لحظه به لحظه بیشتر می 

شد. اما یکی از سبب های اشتراک گستردهء زاغه نشینان درخریدن کاال از 

لیالمی، هماین بود که گفته می شد کسانی که از لیالمی لباس نمی خرند، مردمان 

دوگاه در نظر خواهند گرفت وبه پولداری هستند و این موضوع را مقامات ار

مقامات قضایی گزارش خواهند داد ودرنتیجه کیس های شان آسیب خواهد 

 پذیرفت.

 

. مردم بی قرار بودند وهرکس می خواست همین که ساعت ازیک گذشته بود

دروازه باز شود، به داخل تعمیر یورش ببرد ولباس خوب وبی عیب ونقصی 

دیگر هم گذشت که ناگهان دست ناشیی دروازهء برایش انتخاب کند. چند دقیقهء 

لیالمی را از داخل تعمیرگشود واز اثرفشار جمعیت فرشته ودخترش به زمین 

فشار عقبی ها باالی جلوی ها  افتادند ومردم ازباالی پیکر های شان گذشتند.

همچنان ادامه داشت و هیچ کس درفکر آن نبود که بایستد ولحظه یی درنگ نماید 

یم ه ودخترش از زمین برخیزند. سرانجام زن جوان یونیفورم پوش که نتا فرشت

، اشپالقش را به صدا در آورد واز زاغه نشینان تنهء آبی ودامن سبز در برداشت

یده وصورت های خواست تا توقف کنند. فرشته ودخترش راکه به سختی آسیب د

می گریست  ندیبا صدای بل ، از زمین بلند کردند. نازنینشان خونین شده بود

! وفرشته در حالی که فرخ لقا جان، وای مادرجانومی گفت: واخ واخ، پدر

 : را با انگشت نشان می داد می گفت ونفیسه
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، همین فاحشه ها ما را تیله کردند. وای وای کاش پدرت یک همین بیشرف ها ـ 

 ذره غیرت می داشت.

 

، سر در بغل گرفتنازنین را  چند لحظه یی نگذشته بود که جالل سررسید،

چهر انداخته و در ورویش را غرق بوسه ساخت ونگاه خشمناکی به طرف منو

آش مردها دیرپخته می شود"، دست زن ودخترش را گرفته " :حالی که می گفت

از لیالمی خارج شد. با رفتن جالل وخانواده اش، لیالمی مثل همیشه رونق یافت 

پروین نیز با پشتاره یی از کرتی وهرکس هرچه پیداکرد خرید وبه خانه برد. 

پس از پیرمرد گشت وتحسین پدرش را برانگیخت. زیرا اهن باز وجاکت وپیر

ر برود وانتخاب خوبی نمی کرد که دست ودل پروین به کا ، باوردیدن آن صحنه

کرده بتواند. پروین آن چه را خریده بود، باالی رگشای نورس گذاشت وبه راه 

" را دیدند که در گوشه یی با جالل ایستاده بود براهیما"مالافتادند. در راه 

وموضوعی را با آب وتاب فراوانی برایش قصه می کرد. پیرمرد، نمی دانست 

که آن مالی شرانداز به جالل چه می گوید، شاید می گفت که نفیسه وفرخ لقا زن 

ودخترش را هل داده وموجب آن حادثه شده اند، شاید هم موضوع دیگری بود، 

در حالی که آن دو درآن حادثه تقصیری نداشتند ومقصر همان کسی بود که 

دروازه را به صورت ناگهانی باز کرده بود. دلش می خواست برگردد واین 

موضوع را به جالل بگوید، ولی دیگر دیر شده بود وحاال در آستانهء تعمیر الف 

 رسیده بودند.

                                                                                                                            

همین که نورس را باالی چپرکت کوچکش انداخت تا بخوابد، نورس به پیرمرد  

ز دوست پیرش را در بغل گرفت وگفت: " بابه ژان بو، گریه افتاد. وپاهای درا

، هرگز نمی تواند به تقاضای او نه کالنش " نورس می دانست که پدر...  ، میلمبو

از  بگوید. به همین سبب بهانه جویی می کرد ونمی خواست بخوابد. پیر مرد

پروین خواست تا لباس گرمتری به او بپوشاند وپروین در حالی که خموشانه 

 : ا برای بیرون رفتن آماده می ساخت، زیر لب می گفتدخترش ر

 ...  از بیرون آمد.  بیخی او را نازدانه ساخته ای بابه جان، نورس  همین حاال ـ 
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، دیری نپایید. زیرا همان طوری که وشوق نورس کوچک برای بیرون رفتن ذوق

را با افکار تاریک پیرمرد در رگشایش نشسته بود به خواب عمیقی فرو رفت و

وسیاهی که در اطراف روحش موج می زدند ومعلول حادثهء غم انگیز چند 

 یش بودند تنها گذاشت. لحظه پ

 

وه اش تکمیل شود:  در مسیر دور ودرازی را انتخاب کرد، تا خواب نپیرمرد 

انبوهی بود  ، نیزارضی که از کنار سرک عمومی می گذشتبار عریحاشیهء رود

بود ودسته یی از مرغابی ساقه های آن ها را پوشانیده  که آب رود خانه نیمی از

، یی که ازآب رودخانه درست شده بوداکن برکه بال در آب ساکت وسهای سپید

شنا می کردند. نورس آن مرغان سپید بال را دوست می داشت وهمیشه وهرگاه 

ویا مادر وپدرش از آن جا عبور می کرد، برای شان توته های نان پیرمرد که با 

خشک را می انداخت واز تماشای بال زدن ودعوا کردن وقان قان کردن شان 

 د وبرای شان کف می زد. شادمان میش

 

تماشای  تا دراز چوکی نهاده بودند که آدم می توانست بنشیند وبادر گوشه یی چند 

آن منظرهء بدیع زنده گی، لحظه یی بیاساید، افکار تیره وتارش را فراموش کند 

هم واگر وقت داشت به دامن خاطرات شیرین زنده گی اش چنگ بزند. پیرمرد 

. بارها این جا آمده ونشسته بود ومدتها به ت می داشتاین گوشهء دنج رادوس

ردیگر گذرش به این جمال وکمال این منظرهء زیبا خیره شده بود و اینک که با

، می توانست مدتی بنشیند وبه دنبال کردن خاطرات خوش زنده گی جا افتاده بود

  .، توفیق یابدحرگاهی قطع شده بوداش که با خواب های آشفتهء س

*** 

 ذشته ها:گحسرت در

چند لحظه یی  از، زیاد انتظار نکشیده بود، زیرا که پس رحمت در میعادگاه

، با نگاه نوازشگری لبخندی زده نهال پر ازشگوفه، ازراه رسیده، ، شبیه یکسارا

 به سوی رحمت نگریسته وگفته بود: 

 ؟ ، چه حال دارید، منتظر من بودیدسالم ـ  

؟ از خاطر تان بسیار ؟ زخم سر تان چطور استسالم سارا جان، چطورهستید ـ 

 به تشویش بودم. می ترسیدم که امروز به مکتب رفته نتوانید.
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 فضل خداوند زخم خوب شده است. با مادرم پیش داکتر رفته بودیم. داکتر آن را ـ 

. مادرم نمی رد ندارد. اما شما راست می گوییدشست وپانسمان کرد. حاال د

، به مشکل راضی اش ساختم. بهانه کردم خانه بیرون شومواست که امروز از خ

 وگفتم امتحان ها نزدیک است ورفتنم به مکتب ضروری.

 بسیار خوب کردید که آمدید. اگرشما را نمی دیدم بسیار پریشان می شدم.  ـ

راستی از زحمتی که دیروز برای تان دادم ، بسیار عفو می خواهم. مامایم هم  ـ

 م ونتوانستم آن طوری که الزم بود باشما خدا حافظی کنم.که آمد دستپاچه شد

؟ هیچ زحمتی نبود. بر خالف، من از آشنایی جان؟ چه زحمتیمی گویی سارا چه ـ

 ... با شما بسیار خوشحال هستم و آرزو هایم را بر آورده شده می پندارم 

 

رفتند کنان در راهی می هم گفتگو پایروزپس از مظاهره، رحمت وسارا پابه  آن

مدت طوالنی، مثل دو بیگانه، که هفت ماه تمام رفته وبر گشته بودند. ولی درآن  

خورد نموده وحتا یک کلمه نیز بین شان رد وبدل نشده بود. دو ناشناس با هم بر

شنایی وصحبت نمودن با وی می آرزوی آ اگر رحمت سارا را می شناخت ودر

د ویا اگرحدس وگمانی هم این موضوع بی خبر بو از ، در عوض ساراسوخت

ظربود که رحمت این پسر جوان ، منتدخترانهزده بود، بنابر همان حجب وحیای 

روزی پیشقدم شود  اندام که همیشه لباس های مندرس ولی پاکیزه می پوشید،الغر

آن جوان حرفی نزده بود. حاال و ورازدلش را بگوید. ولی مدت ها گذشته بود

که آن جوانی که درپی اش روز اورا دیده وفهمیده بود سارا به یاد می آورد که هر

،  می خواهد چیزی  برایش بگوید. حتا یک باراحساس کرده بود که روان است

می خواهد چیزی به او بدهد. اما جرأتش کفایت نکرده بود. سارا آن روزی که 

می خواست از خانه خارج شود واز الی دروازه دیده بود که همین جوان خجول 

تی را در پیش پا یش انداخته وشتابان دور شده بود، کامالً به یاد داشت. اما پاک

رور وکبریای نمی توانست خم شود وآن را بر دارد، رهگذران چه می گفتند. غ

، متوجه می شد، تربود؟ اگر ماما برات که دکانش آنطرف دخترانه اش چه می شد

اوبسیار بچه گانه است.   فکر کرده بود که این عمل ؟ وانگهی ساراچه می گفت

وم که درآن پاکت اگر دوستم دارد، چرا پاکت را به دستم نمی دهد؟ از کجا معل

. شاید او خواسته باشد مرا وسیلهء تفریح خود ودوستانش قرار کاغذ سفید نباشد

 بدهد ومدت ها با دوستانش بخندد وتفریح کند.
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ء رحمت راه می رفت و آن روز را به خاطر سارا همان طوری که شانه به شانه

می آورد، در دل اعتراف می کرد که چگونه با دیدن چهرهء این جوان عادت 

، می پرسید خودنمی دید، مضطرب می شد واز ده بود واگر یک روز اوراکر

همان روز چه در ؟ یادش می آمد که درافتاده است ، چه اتفاقی برایشچرا نیامده

ی به ، تا چه اندازه دلتنگ وافسرده می بود. سارا نگاه گذرایمکتب وچه در خانه

ومحجوب ، آن قدرها هم خجول : اما این رحمتسوی رحمت افگند وبا خود گفت

ی از خود نشان داد. پس معلوم است که . دیدی که دیروز چه شهامت وغیرتنیست

وببند، ت که درآن گیرودار و بگیرورنه چه ضرورتی داش دوست می دارد مرا

زمین بردارد و فرشتهء نجات ونگهبان من شود. آه دیدی که  ، مرا ازریسک کند

امروز چه طور واضح وصریح حرف دلش را گفت و برایم حالی کرد که از 

، پریشان می شد. آه پس او مرا شت و اگر مرا نمی دیدتب تشویش دانرفتنم به مک

؟ یا همین طوری ازمن خوشش آمده استدوست دارد. اما آیا او مرا دوست دارد 

به مادرم نزدیک شدن امتحانات  :لوم خواهد شد. حیف که برایش گفتمصبر کن مع

 . آخر معنای آن جملهه را نمی گفتمرا بهانه کردم وبیرون شدم. کاش آن جمل

  ... ، به یک محبتبه یک دلچسپی، به یک عالقهصاف وساده اعتراف کردن است 

 

، سارا رخصتی در همین جا منتظرت می باشم، بعد از صدای رحمت که می گفت

را به خود آورد. اول می خواست به او بگوید که منتظرم نباش، دلش میخواست با 

چه را که گفته بود ترمیم کند؛  همین دوکلمه اعتراف خود را پس بگیرد ویا اقالً آن

هش رحمت مصادف شده بود  ولی هنگامی که نگاهش با نگاه مملو از عشق وخوا

 !ر خوب رحمت جان . فعالً خدا حافظ: بسیاگفته بود

 

، روزهای اول آشنایی شان را شروع کرده بودند. البته بدینسان رحمت وسارا

وبی باور بود. رحمت می  ، می ترسیدوز ها یکی از دیگری می شرمیددرآن ر

ً ازعشق ودوست داشتن حرف بزند، جواب  ترسید که اگر برای سارا صریحا

منفی دریافت کند. او فکر می کرد که شاید سارا به خاطر کمک آن روزش اخالقاً 

خویشتن را مدیون او می پندارد وحاضر شده است که با او راه برود وسخن 

تظر بود که چه وقت رحمت آن نشرمید وم بگوید. سارا هم مانند هر دختری می
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دو واژهء شیرین وزیبا ی "دوستت دارم" را بر زبان می آورد. رحمت در همان 

رایش دریشی نو بسازد. او روزهای نخست آشنایی از مادرش تقاضا کرده بود تا ب

. بوتهایش را رنگ می کرد وبرق می دیگر هرروز صورتش را می تراشید

ق و کرده می پوشید وبا سر وصورت آراسته به میعادگاه عشانداخت. لباس های ات

، بیشتر به آرایش سر وصورتش اهمیت می می رفت. سارا نیز پس از آن روز

داد. لباسهای مکتبش خوشدوخت تر وشکیل تر شده بودند. موهایش را با شانه 

های طالیی رنگ کوچکی آذین می بست و مرغوله هایی از موهای سیاهش 

اشیدن عطر گرانقیمت آن د وسفیدش را می پوشانید وصد البته که از پپیشانی بلن

 ، بر سر ومویش دریغ نمی کرد.زمان که "شام پاریس" نام داشت

 

یی که هنوز امتحانات رحمت شروع نشده بود وسارا وقت آن دو، در آن روزها

وبرای سارا  تر ازمکتب رخصت می شد، بیشتر اوقاتی را که می توانستند

" رفته یکی دوبار باهم به سینمای "بهزاد ی بود، با هم می گذرانیدند.مقدورم

بودند. آن سینما هنوز هم یگانه سینمایی بود که بعد از ساعت یازده روز می 

توانست شروع به نمایش فلم نماید. قیمت تکت های سینما آن قدر زیاد نبود که 

رکهنه جا ر قلب شهرحمت از پرداختن آن عاجز باشد. در سینمای بهزاد که د

 زنان چادری پوش گرفته تا روی لچ و ، از جوان گرفته تا پیر وکودک وازداشت

، لت وتبنگی وحمال وبازاریان بیکاراز شاگرد مکتب ودانشگاه گرفته تا مامور دو

می آمدند وفلم های هندی را تماشا می کردند. درآن هنگام هنوز چوکی های 

می توانست تا هرجایی که دلش خواست  سینمای بهزاد نمره نداشت وهرکس

، برای دوستانش جا دستارش بر روی چند تا چوکی دیگر بنشیند وحتا با انداختن

اشغال کند. تا آدم می جنبید، می دید که شخصی کاله خود را باالی یک چوکی 

بکس وکتاب های مکتب  وپتوی خود را باالی چند چوکی دیگر انداخته است ویا

ها گذاشته وخود رفته است والبته که هیچ کس جرأت نمی کرد، تا را باالی چوکی 

 ... کالهی ویا کتابی را بر داردوباالی چوکیی بنشیند

 

ه در سینما چه ، می دیدی کگر بدون دردسر جایی پیدا می کردی، ااما با این هم 

: پسرکی پتنوس چای را در پیش رویت می آورد. پتنوسی هنگامه یی بر پاست

در آن چند تا پیالهء پتره یی وچاینک نوله شکسته قرار دارند، با چند تا  که  حلبی
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ی بشقابک حلبی مملو از نقل یا شیرینی ها ی رنگهء سرخ وسبز. پسرک با صدا

: چای سبز، چای سیاه هیل دار داریم با نقل بلند در بیخ گوشت فریاد می زند

پکوره بخرید، بوالنی وشیرینی گک. آدم دیگری به تعقیبش می آید ومی گوید: 

فروش است که داد می  گندنه بخرید با مرچ ومصاله. در پشت سرش جلغوزه

، وکشمش ونخود وچهارمغز وبادام. تخمک گل آفتاب پرست بخرین زند: جلغوزه

هم خریداران بسیاری دارد. بدون سگرت وگوگرد هم که سینما رفتن کیفی ندارد: 

البته که کف سالن سینما پر است  !عنی چیی .؟ نهسینما رفتی؟ بلی. سگرت کشیدی

از سوخته های سگرت وپوست مالته و جلغوزه و تخم کدو و چی نیست که نیست. 

که نمی شنوی. یکی  ، چه نیستحرف ها که بگذریم تافلم شروع شودازاین 

رفیع " را زمزمه می کند دیگری آواز خوانندهء مشهور هند" .اشپالق می زند

ها وپنجه بکس ها اسنگه" را تقلید می کند. گهگاهی چاقوای "داروسومی اکت ه

 هم به کار می افتند والبته که بهانه هم کم نبود برای زدن زدن وبه جان هم افتادن.

 

، برای رحمت وسارا غنیمتی رچه که بود وبه هر وضعیتی که بوداما آن سینما ه 

است جوان می بود ورحمت همین اکنون که آن را به یاد می آورد، دلش می خو

پرو بال می داشت وپرواز می کرد وبه آن سینما می رفت. جایی که در یکی  شد،

ده وبرایش آلودهء سارا را بوسین برای نخستین بار لب های به شهداز غرفه های آ

 !گفته بود: دوستت دارم

 

به زودی امتحانات رحمت  قدرکم پا وزود گذربودند.های خوش چاما آن روز 

نداشت  ه بود. شب وروزد. رحمت در غم امتحانات نهایی مانشروع شده بود

وفرصت سرخارانیدن. همین مسأله بود که نتوانسته بود مانند گذشته سارا را 

ببیند. بی تجربه گی و بی مباالتی هردو هم باعث شده بود که فراموش کنند تا 

ختم شده برای مالقات های بعدی شان زمانی را تعیین کنند. امتحانات رحمت که 

سارا راببیند. هفتهء بود، هرچه جسته بود وهر کاری که کرده بود نتوانسته بود، 

را تا پشت دروازهء آبی رنگ منزل سارا می رسانید. یا از دور چند بار خود

مراقب می بود وکشیک می داد تا مگر یار از خانه بیرون شود. زمستان پر برف 

هایش یخ می کرد. از چشمانش آب وسردی هم بود. پاهایش یخ می کرد. گوش 

ید. جاری می شد. از بینیش آب چکه می کرد. سرما تا مغز استخوانش می خز
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ی داد. از دروازهء ؛ ولی دامن همت از کف نمسرفه می کرد، سرفه ها می کرد

نمی تافت و همچنان به آن دروازه می نگریست. اما آن دروازه یا آبی رنگ رو بر

دا گر باز هم می شد، زن میانسال چادری به سری که پیهرگز باز نمی شد ویا ا

، خریدن اشیای ضروریمی شد وپس از ، بیرونبود خدمتگارخانوادهء سارا است

اگرچه رحمت با عجله باز می گشت ودروازهء آبی را پشت سرش بسته می کرد. 

دانست، پیامی برای عد ها نامش را واسته بود به وسیلهء همین زن که بها خبار

" آن راز را فاش کند و به پدر ومادر را بفرستد؛ ولی می ترسید که "سکینهسا

 ین موضوع خدشه یی در دوستی وعشق سارا به بار آورد.اسارا خبر دهد و

 

از سارا نیز هیچ خبری  بسته نمی دید و، چون هیچ گونه التفاتی ازآن دَربدینترتیب

باز می گشت. در پتهء  ومالل فراوان به منزلانجام با اندوه ، سرنمی یافت

یان ، لحاف را تا گوش هایش کش می کرد، تا سوال های پاصندلی می نشست

، نشنود. غذای ناپذیر مادرش را که می پرسید، کجا رفته بودی وچه می کردی

، رمان که از مالمت کردنش دست برمی داشتشب که خورده می شد ومادرش 

وگداز ا می نوشت وقصه های سوزبرای سار های عاشقانه می خواند. نامه هایی

وانی برای سارا می نوشت. رحمت انتظارش را با آب ورنگ وطول وتفصیل فرا

همین که آن لعبت  شب یک نامه می نوشت وقصد داشت در ختم زمستان،هر

، آن دفترچه را منحیث تحفه یی برایش تقدیم کند. اما رحمت هرچه گریزپا را دید

دل او می برف بود وبرف که می بارید وبر سرمی کرد، زمستان رفتنی نبود. 

ریخت. وسردی وسرمای دوری وبی خبری از سارا بود که بیداد می کرد ودست 

 ودل اورا می لرزانید.

*** 

اسب کهربایی خوش خرام وبلندی که یال های سیاه درازی داشت ودر مزرعهء 

شنید. سر  نزدیک به آن نیزار می چرید ومی جهید، شیههء خفیفی از دوردستها

، باالی تیز نمود. جهت صدا را تشخیص داد زیبایش را بلند کرد. گوش هایش را

دو پایش ایستاده شد. میل کشید وبا شیههء بلندی به آوای همزاد خود پاسخ خود داد 

پدر  وتا آن سر مزرعه چهار نعل بتاخت. نورس چشم گشود. با حیرت به چهرهء

رد با بوسه یی  به او پاسخ گفت و از عالم . پیرمکالنش نگریست وبابه ژان گفت

 خیال به دنیای جوشان وخروشان زنده گی باز گردید.
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 بخش ششم

 

 زنده 

که به اردوگاه برگشت، هنوز عصر نشده بود. خسته شده بود  یهنگام رمرد،یپ

بزند. نورس را به مادرش سپرد وبه  یخواست دربسترش دراز بکشد وچرت یوم

به دست داشت  یالسیگ شهیکه مانند هم افتیرا داکتریاسین اتاقش رفت. در آن جا 

 کرد:  یزمزمه م خشب میزدود وهمراه با استاد رح یوران را ازدل موغم د

 ریبه کمند تو گرفتار وبه دام تو اس      ریملک فق نیودرا میبیشهر غر نیما درا

 

 یالسیدوستش شادمان شد و گذاشت تا استاد تنها بخواند. باشتاب گ دنیبا د نیاسی 

 السیاز گ یمیباعث شد که ن ریب ختنی. عجلهء او در رختیرپیرمرد  ی" براریب"

. اما شود ریسراز زیم یآن به باال یاز محتوا یبپوشاند ومقدار یدیرا کف سف

 یخوشش نم ریبه مشروب نداشت. به خصوص که از ب یلیم شهیمثل همپیرمرد 

 یی دهیفا چیه ریب دنیکه نوش دیرس یساخت و به نظرش م یآمد و سردردش م

 ینوشد وقط یم السیپشت گ السی، گنیاسیداکتر  دید یکه م یندارد. اما هنگام

 یرود وو یکجا م عیهمه ما نیماند که ا یم رانیکند، ح یباز م یپشت قط

 شیبرا نیاسیرا که  یریب السیگپیرمرد . خواند یخندد وم یچطور هنوز هم م

که کنار  یبود، با ادب تمام کنار نهاد وتشکرکرد. در عوض از ترموز ختهیر

خودرا با لذت تمام سر  السیگداکتریاسین . ختیر یخود چا ی، برادستش بود

 : بود، با پشت دست پاک کرد وگفت دهیچسپ شیرا که به لبها ی. کفدیکش

جا نشسته ومنتظرت هستم. شهر  نیساعت است که در ا می؟ نیکجا رفته بودـ 

رده ک دایاز مغازه همو افغان پ یبه سخت یراکه گفته بود یرفته بودم. مجله وکتاب
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. جوابت که یرس یبه نظر م شانیهم که پر. اما با ز ترا چه شده؟ بازدمیوخر

 ؟ امدهین

مجله وکتاب تشکر. کار  رفته بودم. از رونیاست. همراه نورس ب تیریوخ ریخ ـ

 شد؟  هیچند روپ... ی. اما سرگردان شدیکرد یخوب

را خواهم خواند. که من هم آن ها  رای. زرمیگ ی. اما نصفش را از تو مهیده روپ ـ

گفت که منوچهر  دمیرا که د میاست؛ اما مال ابراه تیریوخ ریخ ییگو یتو م

 ... کرده و خون خونچکان کردند  لهیت یالمیل وفرخ لقا خانم جالل را در

تصادف بود وبس  کینداشت.  ریتقص ی. درآن حادثه کسدیگو یمال درست نم ـ 

جالل  کیتا سبب تحر میپوش بگذارحادثه سر  نیا یوخالص. بهتر است که باال

 نشود.

گر  لهیقسم آدم ح کی. دیآ یمال خوش من هم نم نی، ازاییگو یراست م ـ

قدر  نیکه چرا خودرا به جالل ا ستیشود. اما معلوم ن یوشرانداز معلوم م

رود. به گمانم به همان  یشب با او به شهر هم م گانیساخته است؟  کینزد

" اش، در تمام جهان مشهور است. اما دلم به سرخ یچراغ هاکه کوچهء " یشهر

 یدار ضیکند، هم مر یم یهم خانه دار چارهیسوزد. ب یم نیحال فرشته ء مسک

 کشد. یکند وآخ از جگر نم یشوهرش را تحمل م یها یمهر یوهم ب

 

را که امروزصبح  ییها هی، طعنه ها وکنادوستش یحرف ها دنیبا شنپیرمرد 

داکتریاسین خواست که از  ی. دلش مود، به خاطر آوردبه فرشته زده ب جالل

 یم دیکه اتاقش در مقابل اتاق آنان قرار داشت وشا رایبخواهد. ز یحاتیتوض

توانست باشد.  یم یداکتر" چه کسنظور جالل از به کار برد کلمهء "دانست که م

پرسش را به  نینگفت وا یزی، چاست یدر مرز مستداکتریاسین  دیچون د یول

وخاموش ساختن  گرید السیگ دنیپس از نوش نیاسیموکول نمود.  یگریت دوق

 :به سخن آمد گریبار د کاردر،یر پیتا

 ادداشتی .رندیگ یم یاضاف یویمن انترو که از میبگو تیرفت که برا ادمیـ 

روز! تا آن روز  ستیبعد است. ب روز ستیب خشیرا گرفته ام. تار لمیووک سیپول

پرسند؟  یاز من بدبخت چه م گریکه د یدان یتو م اید؟ آرا خواب خواهد بر یک

 داشته باشم. یمانند تو قوماندان که اسرار یون ریسف ی، نبودم ریوز یمن که ن

 :گفت یبه شوخ رحمت
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کنم از تو  یکردند. فکر م یها را اجرا م نینش زیقوماندان ها اوامر پشت م ـ 

دشمن  یها یشده است که زخم از شعبهء تو صادر یاوامر ایکه آ دیخواهند پرس

 ای یهست ستیهنوز هم کمون ایکه آ دی؟ آنان از تو خواهند پرسرا مداوا نکنند

که  دیچون د ی؛ ولکنند ینم تیهار ی، تا توبه نکشبرادرگل ی؟ بلیشده ا مانیپش

 : گفت دیوخاطرش رنج دیرنگ داکتر پر

                                                                                                                          

گرفته اند. اما  یاضاف یویازمن انتر ، مزاح کردم. تا کنون چند بارجان نیاسی ـ

؟ فقط دعا کن که ترجمان به حسابش پاک است از محاسبه چه باک را که یکس

نداشته باشد.  تعلق یاسالم میباشد که به کدام تنظ یوقت وزمانش برسد وترجمان

وارونه ترجمه کرده و به  اتو ر یکند وحرف ها یم اهیورنه روزگارت را س

 . دیگو یمستنطق م

 نیتقاضا کرده ام. اما گپ برسر ا یرانیموضوع را درنظر دارم وترجمان ا نیا ـ 

. من که تمام سواالت شان را جواب گفته دیبار از من چه خواهند پرس نیاست که ا

 دم. بو

هم کدام  دیشا ایداشته باشد.  یات نواقص هیدوس دینکن. شا شیتشو اریبس ـ

 یهم کس دی. شاتو ازپاکستان به دست آورده باشنددربارهء  ییمعلومات تازه 

که هرکس  ستیجا که افغانسان ن نیاما، داکتر صاحب ا عرض کرده باشد. تیباال

جا  نیوا یدعوا دار لیوک دازخو، باور کنند. تو بست یکس یرا که باال یهر تهمت

تا از خوددفاع کند. دزد گفتن شود  یحق داده م یاست که به هر کس یهم کشور

، ببندد وثابت ساخته نتواند یاتهام یکس یباال ی. اگر کسستیبستن که نوبر

 یها شب وروز م نیا .ردیگ یقرار م بیشناخته شده وتحت تعق یمفتر ثیمنح

 ندیگو یکه راست م مینیب ی. حاال مگذارند یم تراماح یکه به کرامت انسان ندیگو

 کی ی. وانگهیبترس دیکنند، تو چرا با یکه ادعا م باشد نطوریدروغ؟ اگر ا ای

 ... بترسد و یداکتر چه دارد که ازکس

 

همراه شرما داخل اتاق شدند.  یوجذاب دیسخنان رحمت تمام نشده بود که جوان رش

از شعف  یناگهان برق ن،یاسیداکتر  نیندوهگ، در چشمان اآن جوان دنیبا د

آن وجوان مذکور را در آغوش گرفت. پس از  دیکش یادیفر دهیدرخش یوشادمان

ام است،        برادرزادهکه سروصورتش را غرق بوسه ساخت، به رحمت گفت: "
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 یبگفت و خداحافظ نیاز ماسکو آمده است. ا می. ازنزد اوالد ها" شاهپور" جان

 هپور از اتاق خارج شد. کرده با شا

داکتریاسین را که  ی، مجله و چند تا روزنامه وکتابپیرمرداز رفتن آن ها،  پس

مطالب آن ها  نیدرشت عناو یهاتریبه ت ی، ورق زد. نگاهآورده بود شیبرا

، چندان گشت ینشر آن مطالب به مدت ها قبل بر م خیچون تار یانداخت؛ ول

چون حوصلهء خواندن  یرا هم ورق زد ول مورد توجه اش قرار نگرفت. کتاب

خواب از چشمانش  یبزند ول ی. خواست چرتنهاد ینداشت، آن را هم به کنار

که بخواهد، دربارهء گفتار  نیروشن کرد وبدون ا یسگرت ریبود. ناگز ختهیگر

 : دیشیاندداکتریاسین  ن،یپس یروزها وکردار

 

داشتند،  ید وصحبت ناتمامرفته بودن یفروش نکیکه با هم به ع یاز آن روز

 گریبود که د دهیفهم نیچنداکتریاسین  یاز صحبت هاپیرمرد گذشت.  یمدت ها م

باشد. او اکنون  یروزیمتعصب د یحزب کیخواهد مانند گذشته فکر کند و یاو نم

حق او بود ورحمت  نیا بتهنگرد که ال یم رامونشیبه جهان پ یبا تفکر بازتر

قلب خود حس  یمورد نداشت. حتا در ژرفا نیدر ا یاز و یی هیگونه گال چیه

که  دید یمپیرمرد ستود. اما  ینمود وشهامتش را م یبا او احساس م یی یهمدرد

 یآن را نم اهیآن جامعه دل بسته بود که صورت س دیچنان به رخ سپداکتریاسین 

هم داشت. بدون شک  ییها ی، کاستتداش ییها ارزشکه اگر  یی. جامعه دید

بود واگر  یریرا که حزب آن ها رفته وتجربه کرده بود، راه دشواروخط یراه

همه  نیآرمان شان وجود داشت، امروز پس از ا یروزیبه پ یفراوان دیام روزید

چهرهء جهان عوض  یکم رنگ شده بود. آر دیام نی، ایسترگ جهان راتییتغ

 نداشت.  یراه رفته حاصل دنیوکوب افتهی رییها تغ زش، ارشده

 

که  یدرآن روزها در حال استحاله شدن بود. افکار یزیچ زیدرون رحمت ن رد 

 یافراشتند وازو یقد برم یگاه ی؛ ولتا هنگام آن گفتگو، هنوزگنگ ومبهم بودند

 یدار هیجامعهء سرما خود از یها لیمارکس وانگلس در تحل ایآ که دندیپرس یم

مراحل رشد خودرا  نیآخرکه  ییجامعه ها نی، پس ااشتباه نکرده بودند؟ اگرنه

را فراهم ساخته  ی، رفاه همگاننیاسیوبه قول دوستش داکتر ندیمایپ یم ایو مودهیپ

چشم  قیفاکت ها وحقا نیتوان ازا یم ای؟ آدر حال فراهم ساختن آن هستند، چه ایو
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نمودند، از  یسوال ها در ذهن رحمت خطورم نیکه ا ینمود؟ اما هر موقع یپوش

بود که آن روز  یدر حال نیرفت وا یه آن ها طفره مب حیجواب دادن صر

ها پاسخ داده  دیترد نیبه صورت روشن به اداکتریاسین  یدربرابر پرسش ها

 بود. 

 

مرد، آن را جامعهء ریپ یکه روزگار یدار هیجامعهء سرما دیاز رنگ سپ  

کرد که گذشت  یم یخواند واکنون در همان جامعه زنده گ یهم م یستیالیامپر

آورند  یدر ذهنش هجوم م نهیزم نیدر ا یمتضادکه در حال حاضر افکار دیهموف

شه فرو رفت که یاند نی، به امربوط است به گذشت زمان شیوپاسخ سوال ها

 ادی یکه ازو یکند. چرا هنگام یقدر به حال فرشته توجه م نیچرا اداکتریاسین 

موضوع را  نیا گر،یماند. خوب د یدرخشد ودهنش باز م ی، چشمانش مشود یم

 زنکنم تا به او بفهمانم که فرشته  یپرسم وکوشش م یم یروز ازو کی

حرف ها  نیا نیاسیمراعات نام وعفت اورا نمود. اما مگر  دیشوهردار است وبا

، کرده باشد ضهیعر تیباال یکس دیکه گفتم شا نی: همگریگپ د کیفهمد؟  یرا نم

ونه فرماندار.  ریبود ونه سف ریوز نه دیگو یشد؟ او که خودش م دیچرا رنگش سف

ترسد؟  یبرند. آخر چرا م یء دارمهچوب یرا به سوترسد؟ انگار او یپس ازچه م

 یم تیاز جهان آن را به رسم یمینظام مشروع که ن کیمگر خدمت کردن در

 ، جرم است؟ شناختند

 شیداشتن وبه خاطررفاه مردم از خون خو کشوررا یوتعال یترق یآرزو ایآ 

از تو بپرسند که  که اگر دمیپرس ینکردن، جرم است؟ آه کاش از نزدش م غیدر

او دراوج همان  دی؟ شاییگو ی، چه میهست مانیدرحزب پش تتیازعضو ایآ

 نییرابا او تع ام یتوانستم حدود دوست یداد و من م یم میبرا یانفعال جواب روشن

 کنم. 

 

خاطر اتاقش  نیدادند. به هم را آزارپیرمرد  یگستاخ مدت یافکار وسوال ها نیا 

با روشنک مواجه  زیوافکارش عوض شوند. در دهل ردیبگ ییرا ترک گفت تاهوا

 داد وگفت:  ی. سالمگل انداخت دشیسپ ی. گونه هاستادیاو ا دنیشد. روشنک با د

اسباب دردسر سرکار شدم. واسه اون   حکه امروز صب نی، مثل اعمو رحمت ـ

به چشم ورو سر یب یریء اکب کهیبس که اون مرتخوام. از  یاومد عذرم شیپ
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ها را جاروبش  شهیخوام که ش یکنم. عذر م یدونستم  چه م یسرم گذاشت، نم

 ... دیکن لیم دیی، بفرما. قربون شما. چلو کباب پخته امنیکرد

 

نشده بود. اما  کیهنوز هوا کامالً تار رونی. در بدیوبه راه افت تشکر کردپیرمرد  

روشن کردن چراغ ها  یاردوگاه برا انینبود که متصد زین ییاآن قدر روشن

 یکس یعموم دانگاهیخسئت به خرج دهند. در م یرونیمحوطهء ب یوالمپ ها

 ی، قطارهامعلومات اقات کیتلفون نزد یشد. اما در برابر غرفه ها ینم دهید

 یبها ساعات نیدانستند که در هم یم نانیکه زاغه نش رایبودند. ز ستادهیا یلیطو

 یی. رحمت نگاه گذراابدی یکاهش م ییقایوافر ییایآس یتلفون با کشورها یگفتگو

داد که چگونه  صیتشخ یروشن شامگاه کیبه آن قطارها افگند ودر همان تار

دهد وچگونه  یصاحبش خبر م یوشور ومست ییبای، زیازجوان سهینف یبایز کریپ

 رمردیها دارد. پ تیکا، حیو یبیترکوبد ی، زشتیمصاحبش از سالمند کریپ

که نوبت گرفته  دیرا د یفرخ ومار ونی، همامتعجب شد که در آخر قطار یهنگام

 یتا آن روز سابقه نداشت که آن زوج از تلفن ها رایاند، ز ستادهیاند ومنتظر ا

بود که مبادا مکالمات آن ها را  نیامر هم ا نی. علت اندیاردوگاه استفاده نما

 ییشان صدمه  یپناهنده گ انیوخدا ناخواسته به جر ندینما اردوگاه ثبت انیمتصد

 نیشد که در اول یم یناش ییها هیموضوع از همان توص نیگردد. البته ا وارد

ها به او شده بود  کسوت شیکشور، از طرف پ نیورود رحمت به ا یروزها

وتا مجبور  گوش خود نموده بودند زهءیورحمت وخانواده اش مدت ها آن را آو

 یآن روزها یآورادیکردند. رحمت با  یتلفون ها استفاده نم نیشدند از ا ینم

زده به طرف اتاق معلومات رفت  یاش لبخند هودهیب یوترس ها یو نابلد نینخست

، نشسته ونامش"ساندرا" بود وتریمؤظف که در پشت کمپ ییاز زن موخرما و

؟ ساندرا است دهیرس شیبرا لشیاز وک یمکتوب ای یاز دوست یینامه  ایکه آ دیپرس

 دهیپسر شما رس ینامه برا کی، انداخت وگفت وترشیبه کمپ ی، نگاهزد یلبخند

 .دیبود که آمد وگرفت ورفت. شما نامه ندار

 

کلوب اردوگاه روانه شد. آن کلوب را  ی، به سوشد وسیاز نداشتن نامه که مأ

فروخته  ریوب یکلدر آن جا مشروب ال رایگفتند، ز یبار" مبه غلط " نانیزاغه نش

 زیکوال وفانتا بود وم ی، پپسکوکا کوال یوندار آن بار چند قطشد. تمام دار ینم
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 زیم هیبود، با چند پا دهیوشار سودهآن فر یکه تکهء ماغوت رو اردیکوچک بل

بار هم به جزازدوسه تخته شطرنج  یالمار یمیکهنه وقد ی. در قفسه هایوچوک

خورد. "بار" پس از ساعت هفت شب  یچشم نمبه  یگرید یوتختهء نرد، کدام ش

بارمن که از جمله ء زاغه  ایکرد. گرداننده  یکار م ازدهیشد وتا ساعت  یباز م

وپنج  ستیاز ب شیب  ،کرد یمانند جالل که مرغانچه ها را پاک م ـبود  یم نانینش

 ی، به هرکسبود یدرد سر یچون کار لوکس وب ی؛ ولگرفت یدر هفته نم هیروپ

دادند که پس از  یم لیتشک یبار را مردان وجوانا ن انیشد. مشتر ینم سریم

. ستندج یم یی یزدند وسرگرم یکشتن وقت به آن جا سر م یخوردن غذا برا

به هم خوردن  یکه صدا ی، به طورداشت یاریمشتاقان جوان بس ارد،یبلی یباز

و شعف  ینشادما یشد وصدا یقطع نم یی، لحظه اردیبل نیووزن نیرنگ یتوپ ها

کف زدن  یانداخت همراه باصدا یزد وبه خانه م یکه توپ را ضربه م یکس

نرد  ی. بازنداشت ی، تمامبودند یوهلهلهء طرفدارانش که معموالً شرط بسته م

 نیشطرنج در ب یداشت وباز یها وترک ها معتادان وهواخواهانکرد انیم در

که  یافسران مهاجر عراق زتن ا کی یباز نیها وروس ها. به ا ی، ارمنافغان ها

را درپشت بساط اوقات خود شتریداشت و ب یدلچسپ زی" بود ندیسعنامش "

بود داکتریاسین  یکیشطرنج  یگ شهیهم کنانیاز. از جملهء بدیگذران یشطرنج م

 کی" نام داشت باکه "وردن یوپنج سالهء روس یمرد س کیرحمت و یگریود

 ی؛ ولمدن زنان در آن کلوب ممنوع نبودآبود.  یارمن "ریاپکه دوست" یمرد ارمن

آن  دنیبا د یزدند ول یسر م یچندان هم معمول نبود. زنان تازه وارد، گاهگاه

 گشتند. یشان بر م یزاغه ها یبه سو یمردانه به زود طیمح

 

کوال را گرفت ودرهمان  یپسیپ یحلب یوپنج سنت پرداخت. قط ستیرحمت ب

آتش  ینبود. سگرت دایپ یرنجش هنوز کسشط ارانینشست. از  یگ شهیگوشهء هم

که با دقت  یسالهء کرد ی" مرد سحرکات ماهرانهء "نوزاد یزد وبه تماشا

خواست آن را به عقب توپ  یوم رنگ را نشانه گرفته بود دیتوپ سف یخاص

 یینوزاد با وصف مهارت وتجربه  یبزند تا خانه شود، پرداخت. ول یسرخ رنگ

توپ  یوسط عقب درست در وض آن که ضربه اش را، به عداشت یکه در آن باز

به  دیتر از آن جا وارد کرد وتوپ سف نییپا یوارد کند، با قوت تمام کم دیسف

وآن را به طرف خانه براند، به هوا  دیعوض آن که به توپ سرخ بر خورد نما
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 نیرا نقش زماو که بارمن بود، اصابت کرد و ی" عراق"خالق جگاهیوبه گ دیپر

 . دیکش رونیب نیوحاضرپیرمرد ه ازنهاد ساخت وآ

  

    :بینامه شع

 دیکشبر یآن صحنه آخ بلند دنیبا د د،یخر یشرما که تازه آمده بود وکوکا کوال م

بود که   دهیهنوز آمبوالنس نرس یرا خبر کند؛ ول یودوان دوان برفت تا آمبوالنس

به هوش  ختندیردر حلقش فرو  یوشربت دندیخالق پاش یبه رو یپس از آن که آب

 زیزنده بشد و نوزاد ن گرید" بار. "بارتبگذش ریکه آمده بود به خ ییوبال امدیب

 . دیبه راحت بکش ینفس

 

 نیاسیدانست که داکتر ینشدند. م دایشطرنج پ ارانی، رحمت هرقدر نشست 

طرف گم شده بود. زمزمه  نیبه ا یدو سه روز از زین یمهمان دارد وافسر عراق

، وجواب نگرفتن دنیپس از دوسال انتظار کش یاشت که که ووجود د ییها

" هم معلوم کتوریووردان" و ""است. ختهیگر یگریبه کشور د شده و وسیما

، مست کرده اند. گذشته ازآن یروس یودکا دنیبا نوش شهیمثل هم ایو ندیآ ینبود م

معه به آن جا دیسف یرخ ها که از یبیوغر بی، با آن افکار عجآمدند یحتا اگر م

 الیدر عالم خ نیاسیکه با داکتر ییدست داده بود وحرف ها وسخن هاپیرمرد 

 یدانست که چند تخته مات م ی؟ خدا مکند یتوانست با آن ها باز یم ای، آداشت

دوداندود  ی. فضادندیخند یبه او م نشیرید فانی، آن حرآن ها شد و چه قدر

 زیبار" ن" همیپ یها وکف زدن هابلند توأم با خنده ها وقهقهه  یوشلوغ وصداها

آن جا را ترک  یوصداپر سر طیعلت شدند ورحمت را واداشتند که محبر دیمز

 پناه ببرد.  شیید و به زاغهء تنهایگو

 

گانش  دهیبود واشک از د ییکه مشغول خواندن نامه  افتی در اتاقش داوود را

 یلب سالم ری. زرا سترد. به پا خاست شی، اشک هاپدر دنی. پسر با دیجار

 دهیکوب واریکه به د یخیرا گرفت ودر م کهنهء پدر یگرم ول ری. جمپر جگفت

وزش را به نمود ومزدآن ر بیج . دست درنشست شی. دوباره به جاختیبودند، آو

 است.  هیودو روپ ستی: بمقابل پدرش گذاشت وگفت
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 دهیچانیپ یکیپالست یدرال یدقت خاص پدر پول ها را برداشت ، حساب کرد وبا 

 : دینهاد و پرس زیدر گوشهء م

 ؟ یخوان یرا م ی؟ نامهء چه کسچه گپ شده ؟یکن یم هیچرا گر میبچ ـ  

خواست از پدرش  ینم ایتوانست و یرا نم یموضوع چیکه تا هنوز هم ه داوود

وطن مألوفش حرمت  یوارزش ها نهیپار یبر همان سنت هاو بنا دیپنهان نما

 : ؛ گفتشمرد یپدررا واجب م

 ؟ تان هست ادی. ام یهم صنف بِ یآمده. شع بیبابه جان نامهء شع ـ 

نگفت. گذاشت تا داوود  یزیچ یتکان داد ول دییسرش را به عالمت تاپیرمرد 

اش بلند شد و نامه  هی، هق هق گرربخواند. داوود که نامه را خواندنامه را تا آخ

 : به نامه انداخت وگفت یرا به پدرش داد. پدر نگاه

در  یکنم که خبر هولناک یکنند. اگرچه حس م ینم هی! مردان گرداوود بچه ام  ـ

تواند. برو سر  یداده نم رییرا تغ یزیچ چیتو ه هءی، گرپسرم ینامه است ول نیا

تو باخبر شوند وبا ده ها سوال  هءیاز گر گرانیو نگذار تا د یوصورتت را بشو

که نورس خواب است ورنه  تاسخود ها کالفه ات بسازند. خوب  بیوغر بیعج

سخنان پدرش که  دنیکرد. داوود با شن یتو چه فکر م دنیداند طفلک  باد یخدا م

به نامه انداخت و  یشده بود، آرام شد. نگاه انیب یومحبت خاص یبا دلسوز

نامه را پس از ، از پدرش خواهش کرد تا کرد یکه اتاق را ترک م یهنگام

، نامه را گشود. پس از رفتن داوودپیرمرد . ردبگذااتاقش  زیم ی، باالخواندن

که با خط بد  بیخواندن نامه شع یچشمانش را برا ـ گذاشت  درچشمانش نکشیع

، نامهء تکان دهنده بیکه نامهء شع ی، تنگتر ساخت. براستنوشته شده بود یزیور

 :   داد یخبر م یبودواز حادثهء هولناک یی

 ! داوود جان زمی" دوست عز

دوسه سال  نیا نبال تو گشتم. اگرچه سراغت را در تاشکند داشتم؛ اما درها د مدت

وآدرست را گرفتم.  دمیقبل "احسان" را د یکه چند نیگمت کرده بودم. تا ا ریاخ

 ایچه شد؟ زنده است  بیکه شع ینگفت چی. هیبود یناجوان قیعجب رف یراست

 کی.  کاش نزدمینیبب راگریکدیکه  یروز یها باشد برا یگله گذار نیا مرده ؟ اما

 یم میجهان را با هم تقس یهم ودر کنار هم تا غم ها ی. در پهلومیبود یهم م

، فتن  مادر ترا که مادر من هم بودکه در کابل غم ازدست ر ی. همان طورمیکرد

 ! نیشان کند. آم بی. خداوند جنت ها را نصمیکرد میتقس
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زدست دادم. مرگ نابکار، عبدهللا " رااعبدهللامن هم برادرم " ز،یداوود جان عز

دانم خبر  یچشمانم از من گرفت. نم یرو شی، در پمیگفت یرا که ما به او عبدل م

 ؟ انهی" دارد، ونیهمابه نام " ییبایکه او ازدواج کرده است وپسرک ز یداشت

که  در  "هول یها هی"ساها که شروع شد وکشتاروکشت و یبدبخت گر،ید خوب

وسرحد ما به  میکابل گذشت ری،  ما هم از خظاهر شدند یانهر زنده ج یگزنده 

کار  تیوزارت امن در ینگذشته بود که عبدل را که روزگار ی. مدتدیپشاور رس

به جانش  بختانهکردند که خوش کیبه طرفش شل ییکرد، شناختند وگلوله  یم

ند خواست یم نیگلبد یاصابت نکرد. چند روز بعد معلوم شد که افراد حزب اسالم

موزه  کیپا را در " دودیناه" کنند. پس ازآن حادثه، همسرعبدهللا عبدل را ترور

. ما هم همان میوروانهء اروپا گرد میکرد که تمام داروندار خود را بفروش

کرد که با  یفکر م دی. ناهمیدیجا رس نیم تا به ایگذشت اهیطورکرده از هفت کوه س

جا اگر  نینبود. ا نیکه چن یدر حال م،یا دهیوا رسجا به جنت المأ نیبه ا دنیرس

گان بود. بدتر از دوزخ پشاور بود. در آن  گانهیبهشت هم بود، ازما نبود، بهشت ب

 یموطن. درزنده ومرده ات که چند هشد یم دایپ ییجا دست کم دوست وآشنا

 یرا که به دست نم یی، کاسهء گدایخورد یم یکردند. هرچه داشت یاشتراک م

 یم دایپ یکیقرض بدهد،  تیشد که برا یم دایپ یکس ِیداشت یل نم. اگرپویگرفت

شد که اشک چشمانت راپاک کند.  یم دایپ یکیشد که به درد دلت گوش بدهد. 

 ! " و، گمشتیترب یافغان ب: "دینبود که بگو یکس

 

، کاسهء یستیشب وروز در صف با دی؟ باچه حال است ایجا، خدا نیاما در ا

 تیرنگ برااز شوربا وقورمهء زرد ییتا چمچه  یریرا در دست بگ ییگدا

 نیورنه ازهم یسجل شو دیروز باو هر یبده یحاضر دی. هرروز بازندیبر

که چرا آمده  میدشده بو مانیشد. ما پش یقواره هم محروم خواه یمزه و ببد رهءیج

 یروزها گذشتن نی، اگفت یداد وم یم یدلدار دیمن وناه ی؛ اما عبدل برامیا

ما  یداده اند وزنده گ ی. سرپناهدهند یکه نان م دیوشکر کن دیتحمل کن. است

 مصؤون است.

 

وبرادرزاده ام  دی. من وناهمیبود ستادهیشبانه ا رهءیآن روز، در قطار گرفتن ج

که نوبت  نی. منتظر بود که همدیکش یسگرت م رونیکوچک. عبدهللا در ب ونیهما
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هم  ی. کسوستیآمد وبه ما پ د،یآخر رس ما برسد، به ما ملحق شود. سگرتش که به

شناختند  یهمه ما را م راینشد. ز ستادهینکرد که چرا در آخر قطار ا یاعتراض

ما  یدرست در پهلو عبدل هنوز یول خانوادهء ماست؛ سییدانستند که او ر یوم

بود  یسال انیکمپ که زن بلند باال وم نیاز مؤظف یکیقرار نگرفته بود که ناگهان 

به عبدل اشاره کرده  کرده بود، یرنگش را در پشت سرش چوت ییطال یوموها

بگفت  نی؟" ایکن یچرا نوبت را مراعات نمبانگ زد: " یوخشن دبلن یبا صدا

: " نوبت را اعتراض کرد وگفت به آخر قطار برد. عبدل ودست عبدل را گرفته و

به ما  گریخانوادهء من هستند." وبار د یها اعضا نیا یمراعات کرده ام ول

که  ین؟ زمایازکدام کشور هست دیشد وپرس یعصبان الی. آن زن سوسوستیپ

 یگربیاگربارد ت،یترب یافغان بتر شد وگفت: " نی، خشمگمیدانست افغان هست

برو ... جا  نیشو ازا رونیکنم. برو، ب یرا قطع م تیغذا هءیسهم ،یکرد ینوبت

 " گمشو!

 

از آن جا  اریو انفعال بس یشکسته گسر نداشت، جز آن که با ییچاره  عبدهللا

 نی. چنمیبرآمد رونیواز آن جا ب میخود را نگرفت یغذا رهءیج زیشود. ما ن رونیب

دانست که آن زن  یکس نم چیبود. وه فتادهیهرگز در آن اردوگاه اتفاق ن ییحادثه 

برخورد کرده بود. آن شب هرکس  با عبدهللا یستیچرا با چنان روش فاش الیسوس

آن  هیبرعل یتیگفت اگر شکا یپرداخت و م یم شی، به تسال دید یبرادرم را م که

 با تو شده است.  یزیآم نیکه رفتار توه میده یهمهء ما شهادت م یزن کن

                                                                                                                    

، با وصف شکم گرسنه وتأ ثر فراوان تصادف بد پنداشته کیحادثه را  زآنیمن ن

بلند شد. با شتاب  دیوحشتناک ناه یها غیچ یرفتم که صدا یآرام آرام به خواب م

. دیرس یازاتاقک دوش مردانه به گوش م دیناه هءیوگر غیچ ی. صداشدم رونیب

 سمانیعبدهللا را که با ر یاهاکه پ دمیرا د دیوبا لگد دروازه را گشودم. ناه دمیدو

 یم هینموده بود، در بغل گرفته وزار زار گر زی، حلق آوخود را از شاور دوش

شده بودم.  وانهیکرده بودم. د دایپ یتصور کن که چه حال… زند یم غیکند وچ

 یمختصر نم نیدر ا رای، زگذرم یم اتی؟ از جزئگفتم یکردم؟ چه م یچه م یول

را محکم گرفته بودم  سیافسر پول خنیکه  سمینو یم تیبراقدر  نیهم یگنجد. ول

 ... ها ستی، شما فاشها یشما جان د،ی، شما قاتل برادرم هستگفتم یوم
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. میکن ینم یدر الگر زنده گ گرین حادثه گذشته است. دآشش ماه از  نکیا… 

ند. داده ا یما اپارتمان کوچک یبرا ی؛ ول میتا هنوز نگرفته ا یاگرچه جواب قبول

 یاوج جوان نیسوزد که درا یم شیاست. دلم برا یزن مهربان وکاردان دیناه

خواهد که از من دور شود  یهم دلم نم گریشده است. از طرف د وهیب ییبایوز

 یهم بخواهد که از من دورشود. من که مانعش شده نم دیوشوهر کند. شا

 …" توانم

 

که نتوانست  یشد. به طور به شدت اندوهناک بیپس از خواندن نامهء شع رحمت

به پسرش  شیکه چند لحظه پ یکند. همان رحمت یریجلوگ شیاشکها زشیاز ر

که رفعت  رای. زستیگر یبلند م یکنند، حاال با صدا ینم هیگفته بود: مردان گر

درآن مکتوب،  بود. او هواداشت هیرا به گرمغرور وآزادهء عبدهللا اووعظمت روح 

را  نشیوبلور یی شهیپناهنده را که قلب ش کیتخار پر اف یترازنامهء زنده گ

 را که در بسا موارد با ضربهء یی، خوانده بود. تراز نامهء قلب هاشکسته بودند

شکنند و  یم یانگشتسررسد که با ضربهء  یفرا م یلحظات ی؛ ولشکنند ینم یلیپ

 شوند.  یم زیزریر

 

افغان : "دیگو ینم تیابر یدرنامه اش نوشته بود که در پشاور کس بیاگرچه شع

 یدر پشاور زنده گ یکه او مدت کوتاه نیمثل ا یول! "و، برو گمشتیترب یب

مهاجر  یجا برا چینبود. اصوالً در ه یدر آن جا هم وضع بهتر رایکرده بود. ز

 چی. در هونه در پاکستان وران، نه در ترانیوجود نداشت. نه در ا یوضع بهتر

 جا. 

که "غالم رسول" نام  یگریجوان د یخودکش ادیبه  عبدهللا رحمت را یخودکش

 یمرز رونیب دیاز جرا یکیرا در  زیحادثهء غم انگ نی، انداخت. خبر اداشت

ً یتقر نکیدوستانش خوانده بود که ا یخوانده بود. آن قدر آن را برا خط به خط  با

 آمده بود :  نیچن هی. درآن نشرداشت ادیآن رابه 

بضاعت افغان غالم رسول  یبود. مهاجرب 1376حوت  28روز پنجشنبه "… 

به او  یکیتراف سیبود. پول شکری" پشاور مصروف فروختن ندر"چرگانو چوک

 یبه او گفت تا کراچ یزیآم نیرا لت وکوب نمود وبا کلمات توه ی. وشد کینزد
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نداد  نشان یاش را ازآن محل دور سازد. غالم رسول کدام عکس العمل منف

 یزیکه منتظررشوه بود، چون چ کیتراف سیکند. اما پول وخواست محل را ترک

 او حمله کرد ونامبرده را مورد ضرب وشتم قرار یباال گرینشد، بار د دشیعا

پاره شد. مردم اثرکشمکش ولت وکوب  از شکرفروشین یداد. لباس ها

بودند. غالم رسول  جراما نیفراوان شاهد ا طرف او حلقه زده بودند وبا تأثرچهار

: مرگ گفت کیتراف سی، خطاب به پولخود را به طرف مردم نموده یرو

. با چوب دستش برفرق او نواخت کیتراف سیپول یول است. یزنده گ نیبهترازا

مردار  یآسان نیوبه ا دیندار رتیافغان غ نیشما مهاجرافت وگفت: "سرش را شگ

 هیسول گر" غالم ر...زنم  یرا درکونت م وتهس نیا ی. برو گمشو اگرندیشو ینم

شود.  یم رهیدر روح وروانش چ یوسر کش انیشکند وعص یکند، قلبش م یم

 رتی، غافتد. غرورش، عزت نفسش یم شیشانه ها یتمام جهان باال ینیسنگ

. غالم رسول دیآ یم انیاش به غل یجوان قیوخون گرم و رق تشی، افغانوشهامتش

پندارد. ناگهان  یت مراسخ نیدور وزم که در گذشته افسر بوده است، آسمان را

 رتیرود ودر مقابل چشمان ح یبرق باالم هیاز پا یهمچون گربهء چست وچاالک

 ردیگ یلچ برق م یها میومهاجر افغان با هردو دستش از س یزدهء صدها پاکستان

 ماند.  یم زانیودر همان جا آو

 

الم که چگونه چهرهء غ دندید یم ستند،ینگر یصحنهء رقتبار م نیکه به ا یکسان

جان  یشدند وپس از تشنج کوتاه خیس خیس شیرسول کبود شد ودست ها و پاها

آن  رتیبرغ یی، تماشاگران را منقلب ساخت. عده عمل غالم رسول نیسپرد. ا

هم باحالت تأثر  یوجمع دها دشنام دادن میبه رهبران تنظ یگفتند. برخ نیمرد آفر

 نه را ترک گفتند." ، صحکنند دهی، بدون آن که اظهار عقانیوچشمان گر

 

 یدرپ یکه مرگ تلخ وجانگداز یمورد خودکش دو نیرحمت صرف از هم 

 یاریبس نینازن یهاروس نیریش یجان ها یچه بس ی، واقف شده بود؛ ولداشت

کردند. حال  یم نیچن زین ندهیمانند عبدهللا وغالم رسول چنان کرده بودند ودرآ

نبود، مرگِ  ید. اگر مرگِ آنتوانست باش ینم نیوطن، بهتراز ا یوروز ب

بود  دهیذلت بار چسپ یزنده گ نیهمه، پیرمرد به ا نیبا ا یکه بود. ول یجیتدر

 را از دست بدهد. یزنده گ نیا یوآسان یوحاضر نبود که به ساده گ
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 یشب را نواخته بودند. شب آمده بود وبال ها دنیفرارس پوریمدت ها بود که ش

بر  یقی، سکوت عمداد یم دیکه نو یرا بر اردوگاه گسترده بود. شبخود اهیس

بخت آن جا را نزد خود نگاه دارد.  رهیت یآدم ها یاردوگاه حاکم بسازد ورازها

 دهیدوپیرمرد  وجود پوددر هررگ وهرتار و بیشعوشرنگ نامهء  یمگر تلخ

 دیناه یداده بود، برهم زده بود. دلش برا دیاورا که شب نو یبود و آرامش وراحت

که تباه وبرباد  ییآرزوها یشد و برا یکباب م ونیپسرش هما ی، براسوخت یم

برق،  هءیغالم رسول در پا یخودکش ی. صحنه هانمود یشده بود، تأسف م

 یاز نظرش دور نم ییدوش تشناب الگر، لحظه  کشدن عبدهللا دراتاق زانیوآو

 ینم زیوافسوس خوردن ن دنیکرد. آه کش یشدند. سگرت پشت سگرت دود م

حرف  بتیبود تا دربارهء آن مص یببخشند. کاش داوود م نیتوانستند به اوتسک

 نیوغم ودرد ا ختندیر یهم اشک مدادند، با یم یرا دلدار گریزدند، همد یم

داوود در  حاال نیهم دی، شاباخود گفت کردند. یم میتقس باهمبزرگ را  بتیمص

کند.اما، داوود  یکه چه م نمیغم نهاده باشد. بروم وبب یاتاقش نشسته وسر به زانو

خانه، همان اتاق مخصوص جوانان ، پس معلوم است که به باالستیدر اتاقش ن

هم  دی. شاسازدرا واقف ب ک آن هاخبر هولنا نیمجرد اردوگاه رفته است تا ازا

است. مگر نه آن  دنیگفتن وخند فهی، لطکردن یاکنون مصروف قطعه باز نیهم

شوند،  یم نیکه به سرعت وشدت متأثر وغمگ ی، همان طورنکه ارواح جوانا

 نیکه ا میهست رمردانیما پ نیکنند. ا یفراموش م یبه زود زیبه همان تناسب ن

 یره روح وروان مان را به سوذ رهذکند و یان اثر مروح م یها تا ژرفا یتلخ

 ... برد یم یتباه

 

زنده بود،  را که تا یرا به خاطر آورد. پدر میرزاعبدهللا ، مرد، مرگ پدرشریپ 

 د،ینقاب خاک کشکه سر در نیداشت. اما هم یم را تا سرحد پرستش دوست یو

را  زیآن موجود عز که  نیهم ایبود؟ آ ستهیبه خاطرش گر یساعتوچند یچندروز

ننموده  یاحساس سبک واشکش خشک نشده  یبه خاک سپرده بودند، چشمه ها

از آسمان نازل شده  یوتفقد یاز دوشش برداشته بودند وتسل یگرانبار بود؟ انگار

 یکه ماه ها م نیبود؟ مگر نه ا امدهیبه سراغش ن یفراموش ایبود. وپس از آن آ

گر آن دو ا ایو  فتدیپدر ومادرش ب ادیکه به  یبرات ایشد و یم یدیگذشت تا اگرع
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رفت.  یکه صبح زود برسر تربت شان م د،ید یم درخواب ار گهرموجود واال

گشت؟   یمباز نموده یراتیو خ دیپاش یبرمرقد شان م ینمود، آب یم ییدعا

 نیبود، انسان با ا ینم یگران ارج زنده گ عهیود نی. آه اگرای؟ فراموشگرچهید

 زکه هررو ییها یونامرد یفا وتهمت وافتراء وکذب ودروغ وناجوانهمه غم وج

و  ییبایگران سنگ، شک یاگر واژه ها ایکرد؟ و یچه م دید یوم دیشن یم

 یخورد وتنها وتنها انتقام گرفتن مطرح م یرقم نم یدر فرهنگ بشر شیبخشا

 یاملوکه ش ستیخاطر ن نیبه هم ایخورد؟ آ یآدم آدم را نم ایشد؟ آ یبود، چه م

 ؟ دینام ی"م هانی، انسان را " شرف کبزرگمرد

 

با درونش بود،  ییکه در واقع مکاشفه  ییسوال ها وپاسخ ها نیرحمت با چن

االشه ریدست ز یدست داد. مدت یبه و یزاغه اش باز گشت. آرامش به گریبارد

را روشن کرد تا اگر  زونیتلو بود. دهیرانشن یس ی.بیب یویراد نشست. آن روز

 یساخت کمپن سترنیو یمیجا فلم قد نی، اونیزیباشد، بشنود. درتلو یر مهمخب

 دیکش یتفنگچه م یبود وبا تردست یرا که قهرمان آن "گلن فورد" کاوبا ریگلدن ما

از  یی زهیتند وبلند جاز، آم کیدادند. آن جا موز ی، نشان مکشت یواوباشان را م

 دست و نوانان ونوازنده گاآواز خ یکه برا یسکس وبدعت وهزاران زن ومرد

که همراه  یهزاران زن ومرد گذاشته شده بود. شیدادند به نما یوکون شور مسر

 یدادند و م یشان را به راست وچپ شور مساز، وجود یبا آهنگ ونوا

 گرانیو د دند،یدر ی، جامه بر تن مآمدند یم جانیکه به ه ی. دختراندندیرقص

. دندیرسان یآواز خوانان م یتا سکو دست برهنه ء شان را دست به مهین کریپ

، با خیس خیس ی، موهارنگ کرده یبا چهره ها یدید یرا م یمردمان جادرآن 

را که  یرنگارنگ یها نکیبا ع ها وزبان ها، ینیدر گوش ها وب یفلز یحلقه ها

نسل تا گلو غرق در  وحصرحد یب یآزاد بود، از دهیخر البینمونه اش را ن

 کردند. یم یگ ندهینما هیود وسرماس یایابتذال، دن

 

 نییکالن ساالن. پا یاطفال وهم برا یبود. هم برا یکانال فلم کارتون گرید کانال

تکرار. در شب. تکراردرگاه ریشد. از سحرگاه تا د ی، اخبار جهان پخش متر

دادند. که آدم وهوا  یرا نشان م یغرب وحش یاز همان فلم ها یکی، گرید نلیچ

 یکه هرچه م بودند ییوزن برهنه  د. در آن جا مردندیکش یخجالت مآن  دنیبا د
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 دادند. از یانجام م گریتماشاگران با همد صیچشمان حر یرو شیخواستند در پ

 غاتیتبل بود و یاعالنات تجارت گر،ید یها نلی. درچشدنو هم  دنییتا بو دنیبوس

که با  یگارنگمتنوع ورن ی. اعالن هاهیسود وسرما یایدن یها یپرخرج کمپن

 هیدر جهان سرما غاتیونقش تبل تیتوانست به محتوا وماه ینگاه آدم م کیهمان 

 در. فتدیکارل مارکس ن تالیکتاب کاپ یببرد وحاجت به باز کردن ال یپ یدار

بزرگ  یفلم بود. کشت یدادند. آخرها یم شی" را نماکیتانیکانال فلم "ت نیهفتم

همان  یبودند وبرخ افتهینجات  ییرفت. عده  یپارچه پارچه شده و در آب فرو م

 ینجات دست وپا م دیبودند، به ام دهیرا چسپ یکشت یکه تکه پاره ها یطور

 تجودر آن ظلمات شب در جس نینجات مغروق یشناور برا یها قیزدند. قا

نجاتش را به معشوقه  لهءیوس گانهیوتکاپو بودند . قهرمان فلم همان جوان عاشق، 

که از کنارهء آن تخته پاره محکم گرفته بود، از دختر  یودرحال اش سپرده بود

به خودبدهد. کمک بخواهد ونگذارد  یبزند، تکان غیخواست تا مقاومت کن، چ یم

 قیزد ودراعماق آب فرو رفت، قا خیرا  ننگذشت که قهرما یریبزند. اماد خیکه 

 شد. کینزد خود زیغم انگ انیکرد وفلم به پا دایدختر را پ د،ینجات سررس

                                                                                                                          

 یآمد. رمان ها یفلم ها خوشش م نیچن دنیداشت. از د کیرحمت طبع رمانت

داشت و  یرا دوست م آمد. شعر یم جانیخواند وبه ه یعاشقانه را م نیریش

 بود. هم به خاطر دهیبار د نیفلم را چند نیکرد. رحمت ا یم نیرا تحس ییبایز

ز فلم ا رصورت دخت بیداستان جالب پرحادثه اش وهم به خاطر آن که ترک

 ییکه خرما شیصورت سارا بود، مگرچشمانش که سبزبودند وموها هیشب یجهات

 نبود.  اهیومانند شب س

 

که  یدیبا مجله وجرا یرا خاموش کرد ومدت نویزی، تلوفلم انیاز پا پس

آورده بود، مشغول شد. در مجموع از آن نشرات خوشش  شیبراداکتریاسین 

 هیمربوط بودند. هر نشر یگروه ایو میتنظ کیها به  هینشر نیا شتریب رای. زامدین

 یودست نشاندهء اجنب نیرا خا گرید میتنظ ریرا ستوده وامخود میورهبر تنظ ریام

 ندهءیآ یرا برا ینینو یشد که افق ها یم دایپ یکرده بود. کمتر مطلب یمعرف

که به جنگ وخون  یشنهادیپ ایداشته باشد و ینیشان نشان بدهد. طرح نوکشور

شان را به ساحل مراد  نیراه گم کردهء سرزم یخاتمه داده شود وکشت یزیر
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، ییبود. روشنگر هافتین یقلب یبود، صفا خواندهکه  یرهنمون گردد. در آن مطالب

نبود. در  یینوشته  چیدرقبال سرنوشت مردم در ه یتیاحساس مسؤل ،ییدلسوز

شقاق ونفاق  ی. نغمه هادیبار یم قیعوض اتهام ودروغ وناسزا بود که بر سرخال

نداشت وغرض ومرض از سرتا  انیپا یریوانتقام گ یکش. پدربود زیانگ نیطن

پشتوزبان  فانی، حر کای" چاپ امردیامامهء ". مثالً هفته ندیبار ینشرات م نآ یپا

 بود:  دهیکوب نیخود را چن

   یبه دوست همدم نشد یدل نفس یا

  یدرخلوت خاص عشق محرم نشد

  یفضول وطالب وپنجاب یسند

 . یآدم نشد کیول یها همه شد نیا

  

نسبت به خود انگاشته  یی هی" چاپ همان کشور، آن راکناافغانستان نهییآ"ومجلهء

 پاسخ داده بود:   نینوچ

  ینوکر مسعود که کم سود یا

  یدر کابل ما بدون ماوا بود 

  یختیبه تالقان بگر یگاه بلخ وگه 

 یتخط میکه دا یدار لیاخالق ذل 

  یاموزیپند ز" ترجمان " ب نیا 

 . یمنما به قوم که آخر سوز نیتوه 

 

ه هم پولش به سوخت ک یم نیاسی یاوج ابتذال بود. دلش برا نیا گر،یخوب د

 یدوطرف را بخواند وبرا یها ودشنام هارفته بود وهم مجبور بود که ناسزا هدر

دانهء  نیآخر شیخواست. اما لحظهء پ یآنان دعا کند. دلش سگرت م یشفا

گذشت که  یهفته نم کیخالص شده بود.  شیسگرت را دود کرده بود. سگرت ها

خالص کرده بود. در بسترش را  لیاسماع یحاج یام  قاچاقگرز سگرت ال. کی

را  شیوقصد نمود که تا فردا سگرت نکشد. اما پس از چندلحظه گلو  دهیدراز کش

خواهد. ذهنش را  یم نیکه وجودش نکوت دیرس یبه نظرش م خارش گرفت.

نهد.  نیسگرت سر به بال دوننداشتن سگرت پر کرده بود. چطور ممکن بود که ب
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کرد؟  یم دایکرد، سگرت از کجا پ یم خواست چه یشب دلش سگرت م میاگر ن

 ... سگرت یرفت درپ یوم خاستیبر م دیشد، با ینه نم

 

خورد. باران  یهوا سرد وگزنده بود وباد مانند شالق به صورتش م رونیب در

رسم   نیوخط ونشان زر دیغر یم یبتناکیه یوآسمان با صدا دیبار یآسا م لیس

کرد ورحمت مجبور نبود تا  یکار م ،خودکار سگرت نیکرد. خوشبختانه ماش یم

 داریاز خواب ب فروخت ی" نام داشت وسگرت قاچاق مایکاترا که " ییزن روس

کار گرفت، شتابان به طرف خود نیوسگرت بخرد. سگرت را که از ماش کند

 یبگذرد. ول زیخواست هرچه زودتر از دهل یزاغه اش برگشت. تر شده بود وم

اورا به خود آورد  ییخفه  یگفتگو یناگهان صدانرفته بود که  یهنوز چند قدم

                                                                                                                        :گفت یشد که م یم دهیشن مینمود. صدا از اتاق مال ابراه خکوبیم شیودر جا

 ؟یخواه یچه م گریاست. د هیپنجاه روپ نیا ر،یبگ ـ 

 . رمیگ ینم سهیبگذار. من از تو پ بتیگک ات را در ج سهیپ ـ 

 . میدر پهلو نجای، ا نیبنش ای، بیا ستادهی، چرا ایآمد پس چرا ـ 

 .  نمینش ی، نمی، تا شرط من را قبول نکنین ـ 

 . مثل ماهیچه قدر مقبول شده ا ی. راستمیزن ی، باز گپ منیدفعه بنش کیتو  ـ

 ... شب چهارده

. اوهو ودکا نمینش ی، میقدر شله هست نی؟ اما حاال که ایدروغ نگو. من ومقبول ـ

 دهد.  یم ی. دهنت بو یهم خورده ا

 . یتو هم بخورکه گرم شو نهیا ـ

 ... بد خور است اری، بسخورم ینم ـ 

 قدر ناز نکن.    نیبخور، بخور. ا ـ  

 : گفت یخاست. صدا مبر ییسرفهء زنانه  یصدا

نکن.  شیپ شیخودرا پ اری؟ اوه بسیرا سوختاند. کوک دار میبود، گلو زیت اریبسـ 

 کیپ کی. ممان ی، نمیشرط را قبول نکن دست نزن. صبر کن. تا میها نهیدر س

 ! زیهم بر گرید

  ... شود یم ری. آخر شب تیام ساخت وانهیمارا. د ی، کشتشرط گفته، شرط گفتهـ 

شب  کی ی. اگر برا، خوبیکن یدوام دار م یبامن دوست است که اگر نیشرط ا ـ

 من.  چیتو وه چی، هی( کن)رهاالیوباز مرا ا یخواه یم
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کردم تا از  دای. به چه مشکل ترا پستمین وانهیچرا کنم. من که د تیرها وانهید ـ

 یتوان یکرده نم دایرا پ یاز من کس ریرفتن خالص شوم. تو هم غ رونیهرشب ب

. ازخاطر شما یرانیا یرانیکند. افغان افغان است وا تیحما سهیکه از تو ونف

 . دیباش غمیهم ب گرید یکرده ام. ازافغان ها کینزد یخودرا به بچهء حاج

 ؟  ییگو یراست م ـ

 .دیآ یخوشم م سهیچه وقت دروغ گفته ام. از تو ونف ـ

که بچه  نیکنم. اما به شرط ا یشب روانش م کیکند.  یم فیهم ازتو تعر سهینف ـ

 بامن دست بردارد. یازدشمن .که توبه کند یرا چنان درس بده یحاج

 ...  ایب ایغم باش. نترس. ب یگفتم که بـ 

بوس وکنار آن ها که برخاست، رحمت شرمناک وخشمناک به اتاقش  یصدا 

برابر اتاق  شده ودر میبه خاطرآن بود که به وسوسه درونش تسل نیرفت. شرمگ

مناسبت که چرا آن زاهد  نیبد نیتراق سمع کرده بود. خشمگواس ستادهیا گرانید

مرطوبش  باسسبب که بال نینشانخته بود وهم از ا نیازا شیزهد فروش را پ

پنداشت که سرما  یوم دیلرز یاز فرط سرما م نکیبود وا ستادهیآن جا ا یقیدقا

 خورده باشد.

*** 

 رگید یخودکش کی

شد، از خواب برخاست. در  یم دهیشن رونیکه ازب یهمهمهء بلند با گریدروز 

 نیدوش نیپس ازآن طوفان سهمگ نانیبود که زاغه نش داینبود وپ یوشدآمد زیدهل

 یوبال شان را گرم کنند و لحظاترفته اند. رفته اند تا پر دیبه استقبال خورش

آورند. اگرچه آن همهمه لحظه  ادیشان را به  گرن یلیوآسمان ن یآفتاب یکشورها

وصف  نیا ، بااست یعاد ریغ یرا نگران ساخت وفکر کرد که اندک درمریپ یی

است که  نی. مهم استیکه باشد، مسلماً به من مربوط ن ی: هر موضوعبا خود گفت

، تنش را با آب گرم شستشو داد در اتاقک دوش یسرما نخورده ام. لحظات شبید

چک که اتاقک تنگ وکو نیگذشت که چگونه در ا فکرشودر همان لحظات به 

 یجا ایبزند؟ آ است که خود را دار توانسته ی، آدمستیسقفش هم چندان بلند ن

، شد یمنصرف م یلحظات از خودکش نیشد؟ اگر عبدهللا در آخر ینم دایپ گرید

 یبچسپاند؛ وجودش را کم وارهاید یرا به کناره ها شیساده بود که پاها اریبس

شود که عزمش  ی. پس معلوم مدیدار را بازنما سمانیبکشد وبا دستانش ر االب
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است که  ادمیداشته است. اما  یهم اتاقک الگر آن ها سقف بلند دیجزم بوده وشا

دانم که برادرش عبدهللا  ینم یداشت ول یجثهء کوچک وقامت کوتاه بیشع نیا

 بوده است. یچه قد وقامت یدارا

 

؟ چه یی یحشگرف رو یروی. چه نعبدهللا نی، اداشته است یکه چه عزم جزم آه

، گذشتن از سر! اما من هم عجب است و تا چه حد دشواراست زیانگ رتیقدر ح

 هءیوغالم رسول ازپا ختیکه عبدهللا خود را به دار آو یهستم. آخربه من چ یآدم

ا است که آدم خود ر نیا مسأله؟ اصل پیرمرد ییگو یم یاتیچت ی؟ آخ ، چبرق

کشتن. پس اگر تو  قهءیومحل وطر ی، نه جاکشته بتواند. مهم عزم کشتن است

 نیا یتوان یم زیاتاقک ن نیوعزمت جزم بود ، حتا درهم یکشت یم یرا روزخود

 ... کن وضرورتش را دای. فقط شهامتش را پیرا بکن کار

 

احساس نمود که تر  د،یدار را هم که نوش لیه یگ شهیداغ همریوش دیلباس که پوش

، عجب زد وبا خودگفت یاست. لبخند یزنده گ یروین وتازه شده وسر شار از

، چرا خودش را تواند، زنده بماند یکه آدم م یهستم. آخر تا هنگام یی وانهید

 یدر دسترس است. مهم زنده گ شهیرا کشتن همآن که مردن و خودبکشد. مگر نه 

 نشیموهبت بزرگ آفر یکردن است، مبارزه کردن است. مگر نه آن که زنده گ

. بگذار معاندان طعنه دهند یکن یم یبار زنده گ کینها . مگر نه آن که تاست

بنگرم  که چند سال  نهیی. خوش باش ولذت ببر. اما باش به آنده تیتو اهم یول

 ؟ ستین یمگر کاف گر،ی؟ ده سال داندزنده خواهم م گرید

 

شد آغاز کرده  یکه دوروز م ییپرداخت. نامه  یتمام مهیبه نوشتن نامهء ن یمدت

 یبود که رو ییآن نامه ها توانست آن را به انجام برساند. نامه از ینم یبود ول

با دوجمله که من خوب  سد؟یداند جز دعا وسالم چه بنو یوآدم نم زدیر یدل آدم م

سرد است و در آن جا چطور؟   واجا ه نیشما وا یصحتمند یهستم ودرآرزو

 یم زیانگرچند جملهء احساس ب دیبا نامه نوشت؟ نه. یشود به کس یمگر م

از  دینال یهم م یکه باهم داشتند و اندک ییها یاز گذشته ها ودوست ی، اندکنوشت

 . دیارز یشد وبه فرستادن م یوهجران، تا نامه نامه م یدرد دور
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. دلش افتینوشته بود، سخت ناسخته  شیسبب آن چه را که دو روز پ نیهم به

خود دوباره نوشتن را در؛ اما حوصلهء سدیخواست آن راپاره کرده وازنو بنو

احترام" نرفت که هم واژهء "با ادشیبه آن اضافه کرد و یسطرچند ری. ناگزافتین

 یوامضاء کند. نامه را درال راارادتمند" تان وهم واژهء" سدیآن بنو یرا در پا

بخرد وآن را به صندوق پست  یشد تا تکت پست رونیپاکت گذاشت واز اتاق ب

 .ندازدیب

 

 یبه دروازهء عموم کینزد یاصل دانیم اردوگاه در یافغان ها چاشت روز بود،

شدند. دو عراده  یم دهیهم د یگرید یآشنا وناآشنا یجمع شده بودند. چهره ها

توقف  یتعجب کرد ول یاندک رمردیبودند. پ ستادهیدر مدخل اردوگاه ا سیسرو

گاه تکت بپرسد که چه واقع شده است. از غرفهء معلومات اردو یازکس ننمود تا

پاکت  ییدر گوشهء راست باال یخاص قهءیوآن را با دقت وسل دیخر یپست

. دیکش یانداخت ونفس راحت ی. سپس پاکت را در صندوق سرخ رنگ پستدیچسپان

 خورد. نیاسیء داکترنهیاش به س نهینرفته بود که س یاما هنوز چند قدم

 :گفتداکتریاسین 

 نی؟ با انیدرزم ای یزن یان چکر م، در آسمنیرابب تیپا شیرحمت، پ قیرف ـ 

 ؟ که چه گپ شده است ی، خبر داریرو یشتاب کجا م

 ؟ ه است! چه گپ شدسالم داکتر صاحب ـ

 ریالس عیقطار سر یچرخ ها ری، خودرا در زکرده ینفر افغان خود کش کی ـ

، اما در کنند. رفته بودم که ترا خبر کنم ی. امروز جنازه اش را دفن مانداخته

 ...  ینبود اتاقت

 

 نیهم .ستینگر نیاسیبه چهرهء  یفراوان یوناباور رتیوح یرحمت با شگفت

بود که  شیچند لحظه پ نیبود وهم دهیعبدهللا را شن یکشبود که خبر خود شبید

 بیبود. حاال عج افتهیرا در یوارزش زنده گ دهیشیاند یدربارهء مرگ وزنده گ

 یش مرگ را بر زنده گیها یابیزها وار لیبر خالف تحل یگرینبود که مرد د

، که درونش سخت منقلب وآشفته بود یودر حال دیکش یداده است. آه حیترج

 را سوال باران کرد:  نیاسیداکتر



 ـایه های هــــــــولــســ                                141

 

 

 

نام داشت؟  ی، چدرا کشته، چگونه کشته، چه وقت کشته، درکجا کشتهچرا خو ـ 

 ؟چه کاره بود

دانم  یرا هم نم نی، افهمم ی، نامش را نمانداخته لیر ریگفتم که خودرا ز تیبرا ـ

 انیاو را ب یام که علت خودکش افتهیرا ن یتا حاال کس که چرا خودش را کشته،

 ینظام کی؟ مگر تو یقدر وحشت چرا کرده ا نی؟ ایلرز یکند. اما تو چرا م

؟ یپوشت را نگرفته اهنوز باال توکند و یحرکت م سی؟ اوه سرویجسور نبود

 ؟  یوواج مانده ا ؟ چرا هاجنه ای یرو یآخر م

                                                                                                                       

کجا  دیرفت تا بگو نیوبه اتاق پرو دیگشت. لباس پوشرحمت با عجله به اتاقش بر

نورس، در آن جا نبودند. و نیرود. اتاق بسته بود و پرو یچه م یرود وبرا یم

کرده بود  یخود کش یمهم نبود. مهم آن بود که مرد یبود؛ ول یکوچک یبدبخت

 را ها سی، اگر ندوم سروبدوم دیآه با ... ؟ه چه مناسبتدانست که چرا و ب یواونم

 ... توانم یکرده نم ریگ

 

ار ظنتدر آن سن وسال ا یکه از و یرا با سرعت سیتا سرو ریرحمت فاصلهء تعم

فتبال معارف توپ  میتر اش افتاد که د یجوان یروزها ادی. دی، دوشد یبرده نم

 سیکرد که تا حرکت سرو یم یسع دیحرف ها نبود. با نیزد. اما حاال وقت ا یم

ها روشن شده  سیسرو یها نجنها خود رابه آستانهء دروازه اردوگاه برساند. ا

ها نه  سیسرو نانیسرنش ه بود.جا نگه کرد شیبرا نیاسی. داکتردیکه رس بودند

، ترک ها فاضل یها ازجمله جواد آقا یرانیازا ی، بل تعدادتنها افغان ها بودند

 سیداخل سرو یآن بودند. تعداد افغان ها نیدر جملهء راکب زیها وکردها ن یعراق

از قبول  یکی. دیرس یبه گوش م شتریآنان ب یهاسبب گفتگو نیبود وبه هم شتریب

به او وخانواده اش رو آورده بود،  که بر خالف تصورش یی یشدن وخوشبخت

از  یکه گرفته بود، شکوه ها داشت. کس یی یاز جواب منف یگریزد، د یحرف م

 دیخند یم قاهگفت وقاه  یمستنطق گفته بود سخن م یکه برا یی یداستان ساخته گ

 نیکه ب یدیجد یکه در بارهء جنگ ها دیپرس یاز مخاطبش م یگریو آدم د

قصه کند. مخاطبش  شیرخ داده بود، برا یدند شمال طالبان واحمد شاه مسعود در

 : گفت یم
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بود طالبان کل  یاگرمسعود نم !ری، شاست ریکه ش یمسعود، به راست نِ یِ آفر ـ

بشناسد.  تیشد که آنان را به رسم یهم مجبور م ایگرفتند ودن یافغانستان را م

 رونیشان ب یردم را به زور وجبر از خانه ها. مرا سوختاندند یشمال میطالبان ن

 یمسعود بود که مقاومت کرد ونگذاشت طالبان در عمق شمال نی. مگرهمکردند

   ... کنند یشرویپ

   

: او گفت ی، منشسته بود نیاسیکه درست پشت سر رحمت وداکتر یگرید شخص

آن جا  رد که به  پشاور حواله بدهد؟ نرخ دالر یشناس یرا نم یبرادر کدام کس

، جز، زدند یسخن م یاز هر در سیسرو انیسرنشن بینترتی؟ بدچند است

بود.  نداختها ریالس عیقطار سر یچرخ ها ریر زکه خودش را د یدربارهء مرد

روند؟  یچه جمع شده اند وبه کجا م یانگار آنان فراموش کرده بودند که برا

از  یکیهم  نیگفت که ا ی، با خود مدیشیاند یم لیمسا نیبه ا رمردیکه پ یهنگام

است که انسان تنها  یوطن یجرت وباهم یها یگ ژهیشوم وو یها آمدیهمان پ

 وبس.  شدیاند یم شیزنده گ یهاها وپرابلم  یوتنها دربارهء خود ودشوار

 

به مدخل قبرستان  یی یمسافت نسبتاً طوالن یها پس از ط سیسرانجام سرو

که  یبه قبرستان یشباهت چیه ستادندیها ا. اما آن جا که موترستادندیوا دندیرس

با  ی. باغبود ییجا باغ با صفا نیبود، نداشت. ا دهیزادگاهش د در رمردیرحمت پ

 هی، درختان سانیاحی، گل ها ورخرم یها اسفالت شده، چمن زار یسرک ها

سر هرکدام شان  یکه باال یاموات یآب ومزارها ی، حوض ها وفواره ها گستر

داد  یخبر م ییهر خفته  یزنده گ انیپا بود واز روز آغاز وپا بر یی یلوح سنگ

 نمود.  یاورا باز گو م تیواسم وشهرت وکن

 

 دهیها مجهز بودند، د ونیبرق که با المپ ها ون یها هی، پااطراف سرک ها در

مانند روزها  زیداد که در آن جا شب ها ن یفکردست م نیشدند وبه آدم ا یم

کنند. در  ینم ییواحساس تنها رندیگ یقرار نم یکیارروشن است واموات در ت

 نیمراسم تکف یخورد که برا یبه چشم م یقشنگ ری، تعمقبرستان نیمدخل ا

 یداشت با تشناب ها یعیاختصاص داده شده بود. سالون وس یضرور یهاازیون

 ... اریمسلمانان آن د یبرا یخانه ومسجد کوچکزنانه ومردانه وآشپز
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 یموجود بود که تابوت دیوسف اهیاز مرمر س ینیمرمر یسکو ر،یمتع نیمقابل ا در

آن گذاشته بودند. تابوت غرق در گل وبرگ بود وچهار  یاز چوب صندل را باال

مگرچنان سرد  ؛ستادهینفرآدم هم قد شاپو به سر وفراک پوش دراطرافش ا

 خونسرد قرن یها هیاند از شوال ییها سیتند ییحرکت که تو گو یوخاموش وب

با  یکم وکسر چیه ریکه به جز از شمش یخاموش یها هیشوال .هژدهم فرانسه

 اسالف خود نداشتند. 

 

، فراک پوش شدند کیمذکور نزد یکننده گان جنازه که به سکو عییتش تیجمع 

. ستادیسکو ا ی، باالشد رونی، بکه ذکرش بگذشت یریاز تعم یگریشاپو به سر د

 :خواند نیوچن دیکش ونریب بشیرا از ج ییشده  پیکاغذ تا

 !" دوستان

 یبه خاطر مرگ جانگداز آقا خودرا قیوتأثر عم تیتا مراتب تسل دیبده اجازه

مان کشور نی، پناهندهء افغان از جانب خود واز جانب اداره ء مهاجرمحمدعارف

را در  شتنی، خوییبا حرکت جنون آسا شیهفته  پ کی  ی. متأسفانه ومیابراز نما

حادثه  نیدرا نیجرا. اداره مهشتگذانداخت ودر ریالس عیترن سر یمقابل چرخ ها

اورا به عهده گرفته است.  نیوتدف نیرا مسؤول نه پنداشته و تمام مخارج تکف یکس

 ."دییقبول فرما گریبار د کیمرا  لتی. تسامرزدیخداوند اورا ب

 

شکل گرفت.  نیدر ذهن حاضر یادیز یکه تمام شد، سوال ها هیشوال یها حرف

بود، چه کاره بود وچرا خودش را  یمحمد عارف ک نیدانست که ا ینم یکس رایز

ً محمد عارف است که در تابوت یکه آن کس نیا ایکشت.   ای؟ آقرار دارد واقعا

 ینطوریهم ایخواند،  یم ی؟ نماز جنازه اش راکسدارند یپوش تابوت را بر مسر

نگذشت که مرد محاسن  یت؟ اما لخین ایهست  یشنمازیپ ای؟ مال کنند یدفنش م

 حضار انی، از ماشتدر دست د یحیسر وتسببر یدیسف نیکه عرقچ یدیسف

کننده گان جنازه  عییباال شد وخطاب به تش نیهمان صفهء مرمر یشد. باال رونیب

 : گفت

برادر  نی، اکه آن جناب گفتند ی. همان طورکمیمسلمان السالم عل یبرادرها ـ

من او را  کرد. یم یکمپ زنده گ کیرد. با ما در عارف نام دامحمد ما یمتوفا

بود.  یکارکویون کوسرشتی، ندهم که شخص خدا پرست یشناختم وشهادت م یم
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. مسافر بود. خداوند دبو یکو یکس وب ی. بکرد یم یتک وتنها زنده گ چارهیب

 !راجعون هی. انا هلل وانا النیرا ببخشد. آم چارهیب نیا

 

 رونیب یشخص تیجمع انیازم یگفتند ول نیوهمه آم ، دعا کرددیمحاسن سف مرد

 : ن صفه رفت وگفتهما ی، باالشد

 میفهم ی. ما وشما چه ممینیرا بب تیم یرو دیمسلمان! ما وشما با یاو برادرهاـ 

 نیکه ا مینشو قنیومت مینیمرد. اگر نب ایاست؟ زن است  یتابوت ک نیکه درب

که  ستی. روا نشود یما باطل معارف بوده است نماز جنازه ما وششخص محمد

 نیمسک نیا شیقوم وخو کدام یرروزگا گری. ازطرف دمیکن یرا دفن م یک مینینب

 یکه و دیحاصل نمود نیقیو دیدیرا د تیم یبپرسد که روا شود واز ما وشم دایپ

 یعرف مسلمان کی تیم یرو دنید د؟یده یم ی، چه جوابمحمدعارف است

 ؟ دروغ ای میگو ی، راست مهابرادر دیی. بگواست

 

را به شخص فراک پوش کلهء اش  یکردند ول دییتا نیآن شخص را حاضر سخنان

جسد، جسد  نیدهم که ا یم نانی: اطمطرف چپ وراست دور داده گفت

 .ستی، ضرور نستیعارف است. باز کردن تابوت ضرور نمحمد

 

 یطور. به دیگرد نی، سبب خشم حاضرابرداشتن سر پوش تابوت هیشوال امتناع

تابوت را بدهد. در داخل  یومهره ها چیکه مجبور شد تا اجازهء بازنمودن پ

، دودست جود نداشت. در عوض جمجمهء له شدهعارف وبه نام محمد یتابوت کس

نه  گریخورد. د یچشم م بهپا  کیبا ساق  ابازو قطع شده، قبرغهء شکسته نیخون

 .  یبود ونه پوست یگوشت

 

، شک شدب دهنش خآ، دین ها وحشت کرد. رنگش پرآن استخوا دنیرحمت با د

. دیگرد یودش را فرا گرفت واشک از چشمانش جارجو یسراپا ییلرزه 

، توبه توبه وحشت نموده زین نینداشت و حاضر یو از یدست کم زینداکتریاسین 

هم دشنام وناسزا  ییتاساخته بودند. چند یبرزبان جار کلمهء شهادت راو  گفتندیم

نداده  یشان وبه ادارهء مهاجرت که به عارف نام مذکور جواب قبولبه فراک پو

صاحب آن  تیخواستند که هو یهم سند ومدرک م ییکردند. عده  یبود، نثارم
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، ثابت تابوت گذاشته شده بود جمع شده ودراستخوان ها را که به نام محمد عارف 

 یسکو یباالدر  میثرات بود که مال ابراه أاحساسات وت نیسازد. در اوج هم

 : خطابه ظاهر شد وگفت

از برادر ما  دینیب یرا که م یجسد نیگذرد. هم ی، وقت ممسلمان یهابرادرـ 

مسأله حاجت  نیرحمت بسازد. ا قیغر . خداوند اوراوشما محمدعارف است

 نیاست. درسند عکس هم سیشده وبه نزد پول دایپ تشیاثبات ندارد. اسناد هو

بود که توته تو  ختهاندا لیر ریته بود و خودرا به زبرادراست  که جواب رد گرف

ها چه برادر نی. اکرده اند دایرا پشود که او یهفته م کی. است شده ریته وخم

بگذارند تا ما  یتابوت نیوچند تا استخوان را درب ندیدارند که دروغ بگو یضرورت

 .میکه نماز جنازه را بخوان دیای. بمیوشما دفن کن

 

، کرد دییاورا تا یکه حرف ها زین دیام شد ومرد محاسن سفسخنان او که تم

 شیشاپیموافق شدند وتابوت را بردوش گرفتند وبه راه افتادند. در پ زین تیجمع

 یقدم برم یموزون یجنازه همان چهارنفر فراک پوش کاله شاپو به سر، با گام ها

 ییدارند. رژه اشتراک  ینظام رژهداشتند که انگار در  یداشتند. چنان قدم بر م

انجام به قبرستان شد  تا سر مودهیپ یکم داشت. ساحهء نسبتاً دور کیکه تنها موز

خانه ء مرده  یوبا صفا  عیاز باغ وس یی. آن جا که در گوشه دندیمسلمانان رس

شد که نه  یم دهید یآب وعلف ی، محوطهء کوچک خشک وبگان قرار داشت

منظم از دل  ریبه صورت غ یخاکقبر فی. تنها چند ردیی هحوض داشت ونه فوار

، ی، عربیفارس یاز آنان به زبان ها یبرخ باال شده بود که برسنگ مزار نیزم

، اسم  وشهرت وسال بهیازنام خدا و محمد وکلمهء ط بعد یسی، انگلیکرد ،یترک

 یپاره ها ه، تکمزار یاز سنگ ها یبرخ یتولد ومرگ آنان نوشته شده بود. باال

بودند. پس معلوم بود که  ختهیها ارزن رقبر یز بسته بودند وباالوسب دیسرخ وسف

 شدند. یجا به خاک سپرده م نیدر هم دیپوست وسف اهیمسلمان س نیمهاجر

 

، در انداخته بود ریاس عیترن سر یچرخ ها ریرا که خود را در ز یتابوت  مرد 

شت تا مرد گذ یکه متعلق به مسلمانان بود گذاشتند. مدت یی یخاک دانیهمان م

نماز جنازه را  یدهد. هنوز معلوم نبود که چه کس صی، قبله را تشخدیمحاسن سف

 یآمد ونماز جنازه را م یم برستانق نیکه معموالً درا یترک یخواهد خواند. مال
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مال  نیحاضر نبود که نماز دهد وبنا برا دیبود. مرد محاسن سف بی، غاخواند

 نداشت.  یبیرق میابراه

 

باز گو  گریآموخت و بار د نینماز جنازه را به حاضر تیشد. ن شیپ میمال ابراه

 ،یگفت ونماز را خواند. دعا کرد و تا آخر مراسم به خاک سپار رینمود. تکب

 یبه مال م نی. رحمت با چهرهء بر افروخته وخشمگدیگرد تیافسقال جمع

کند. حواله  شیبررو یوقفاق محکم ردیخواست از دست او بگ یدلش م .ستینگر

 یگفت وچه م یبود و در پس پرده چه م یبا ک شبیکه د دیبگو نیوبه حاضر

االرض است ونماز  یشخص مفسد ف نیکه ا دیخواست به آنان بگو یکرد. دلش م

 مشیمعلوم نشد که چرا از تصم ی. ولستیپشت سر او وبه امامت او روا ن

 . دیگرد نهرفت و از دور ناظر صح یی. به گوشه منصرف شد

 

بودند با دو  دهیچوب پوشان یرا با دستک ها وتخته ها شیهاواریکه د یرقب

کردند، با چند تا  یم نیآن تابوت را تا اعماق قبر پا لهءیکلفت که به وس سمانیر

عارف را محمد یحاضر شده بود تا استخوان ها شیاز پ شیو تودهء خاک پ لیب

 نییکه تابوت را در قبر پا کرد رهخواند واشا ییدعا میدر آن بگذارند. مال ابراه

، آن قدر ختندیر شیاو خاک ها را با ال تیکنند. تابوت را که گذاشتند به هدا

شود. بعد پشتهء  رونیآن ب ریکه آن چند تا استخوان هرگز نتواند از ز ختندیر

 میابراه. مالختندیو آب ر دندیمال لیرا که درست شده بود با دستهء ب یکوچک

از قرآن خواند و دعا کرد  یاتیر را در خاک فرو برد وآقب یسر وپا یسنگ ها

 گفتند وبه طرف مدخل خانهء مرده گان به راه افتادند.  نیآم زین نیوحاضر

 

 ریکه خود را در ز یکس نیقبر در مراسم تدفسر یوحلوا راتیاز اسقاط وخ 

ک به خا شیرا چند لحظه پ شیانداخته واستخوان ها ریالس عیترن سر یچرخ ها

وجود  یازمندین شیطرف در آن دور وپ کیاز راینبود. ز ی، خبررده بودندسپ

را  یریامرخ ننداشت که چنا ییکس وکو زیعارف ن گرمحمدید ینداشت واز سو

 سازمان بدهد. 
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 سیخواست به سرو یمپیرمرد که رحمت  نی، همخانهء مرده گان رونیدر ب 

.  دیس کرد. سر بر گردانرا بر شانه اش احسا یدست ینی، ناگهان سنگباالشود

 : گفت یبغل گشوده بود وم ،داشت ییکه ظاهر آراسته  یشخص سالمند

 ؟  دیکه مرا نشناخت نی؟ مثل اصاحب برق ریبچهء مد د،یستیشما رحمت جان ن ـ 

 

مرد ناشناس  یبه سو رهیخ رهی، خدیاز تعجب کش یآن مرد آه دنیرحمت با د 

. استیودر عالم رؤ ندیب یخواب مکرد،  ی. فکر مشد ی. باورش نمستینگر

دوست  یدجبود. مس ستادهیا ی. نه خواب نبود، در مقابلش مسجددیچشمانش را مال

حاضر شده بود نامهء رحمت را  یاش. همان که بار یجوان امی. دوست انشیرید

 دندیگر را بوسدیبار هم نی. چندرا در آغوش گرفتند گریکدیبه سارا برساند. آنان 

افشادند. رحمت به سخن آمد  گریهمد افتنیرور رابه خاطر وس یواشک شاد

                               وگفت:                                                                                          

. خوب چه وقت دارهستمیب ای نمیب یکجا؟ خواب م نجای، تو کجا وازیعز یمسجد ـ 

 ؟ یکن یم ی؟ کجا زنده گیآمده ا

. من وخانواده ام چند افتمیسالها  اریرحمت جان خوشحال شدم که ترا بعد از بس ـ 

 نی. هممیکن یم یشهر زنده گ نیودرهم میکشور آمده ا نیشود که درا یسال م

 ی، با عجله آمدم ولترن انداخته یچرخ ها ریرا در زحاال خبر شدم که او خود

 …  دمیناوقت رس

 

، اجازه حرف زدن نداد. که از چشمانش روان شد یاشک لیرا س یجدمس 

ء هیبلند شد ونگذاشت که رحمت علت گر زین سیهنگام هارن سرو نیدرهم

افتاد ورحمت مجبور بود که داخل  شود.  یبه راه م سیدوستش را بپرسد. سرو

تاق آن کدام ا دردر کدام اردوگاه و دیبگو یکه به مسجد افتیقدر موقع  نیتنها هم

اورا فرا گرفته بود. از  یبا غم وشاد ختهیاحساس آم سیکند. در سرو یم یزنده گ

 زهءیازانگ یشناخت وکس یاورا نم چکسیرا که تک وتنها بود وه یسو مرد کی

 نکیا گرید یاش آگاه نبود، با عالم تأثر واندوه دفن کرده بودند وازسو یخودکش

وسرور در قلبش  یاز خوش ی، موجاش یوجوان یگدوست دوران نوباوه  افتنیبا 

 بود.   افتهیراه 
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 باً یتقر ی. وشدیاندیب یدر بارهء مسجد سیداشت تا در سرو یرحمت وقت کاف

را  یریکامل پن یرا که با اشتها یبرده بود. وجود کس ادیرا از داکتریاسین وجود 

 ید مبا خوپیرمرد کرد.  ی، تناول مآوره بودنان گذاشته وبا خود  یکه در ال

، چه قدرآراسته جوان مانده هممنان تا هنوز  یپسر صوف یمسجد نیگفت، ا

 دی؟ شاام دهیشود که او راند یچند سال م ایرسد. خدا یومؤدب به نظر م راستهیوپ

 که سر یبار همان روز مظاهره بود. همان روز نیسال. آخر یاز س شتریب

 کیه را تحرزد و چه خوب هم یچه خوب حرف م یودستش شکسته بود ول

 یازآن کجا شده بود، کجا رفته بود، چه م دکرده وبه احساسات آورده بود. بع

 دای، دار ودسته پروز عثمان گفته بود که مجاهد شده، در کوه باالشده کیکرد؟ 

سال  یکه س ی، آخر چطور امکان داشت که کسکرده والبته که من تعجب کردم

همراه شود. اما او چرا  نی، با مجاهدودرا بلند کرده ب یپرچم مبارزه طبقات شیپ

. کاش  میحرف بزن یگذاشت تا اندک یم یلعنت سیسرو نیکرد؟ کاش ا یم هیگر

 …دانستم. کاش  یاش را م هیسبب گر
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                                      هفتم                                                                                           بخش

               

   :                                                           ینظام اهگدانش

 دنید یبه سراغ نورس رفت. هردو برا د،یکه به اردوگاه رس نیهم رمردیپ

ار نواسه رخس که از ینیریش یبوسه ها یدر آرزو رمردیتاب بودند. پ یب گریکدی

که در آغوش پدر  یسوخت ونورس به خاطر گرما و محبت ی، مگرفت یاش م

که  یقرار بود. هنگام یاو، ب مانیکالن و پروپ یها بیکالنش وجود داشت وج

چون برگ گلش بوسه   یوبه گونه ها را در آغوشش  فشرد بایدخترک زپیرمرد 

 یم انین طفالنه اش بتمام وبا زبا جانیکودکانه اش که با ه یزد وبه قصه ها

 نیناسپاس باشد که با داشتن چن دیسپرد، فکر کرد که انسان چه قدر با کرد، گوش

سبب بوسهء آبدار  نی. به همفتدیب یبه فکر مرگ وخود کش یزیموجود عز

. رمیخواهد که بم ی، دلم نم: نهز گونهء نورس برداشت وبا خود گفتا یگرید

دهد. معنا ومفهوم  یواند مرا با فکر مرگ آشتت ینم ییمسأله  چیوه ییفلسفه  چیه

. یاهیاست وس یکیاست. تار تیمطلق است. ابد یوفنا است. نابود یستی، نمرگ

؟ اما نه ایخواهد شد  زنده گریدکه پس ازمرگ انسان بار ستین ثابتمسأله هم  نیا

 نیهستم. عاشق دو چشمان روشن هم ییهستم. عاشق روشنا یمن عاشق زنده گ

 نیچشمان، درهم نیجاست. در هم نیهم یخود هستم. روشن دهءیرسنورس نو

 لبخند.  نینگاه ودرهم

 

 دنیحشمت وداوود وفهم یپس از صرف غذا وقصهء تلخ ودردناک آن روز برا

جواب  ی، نه کسدراردوگاه رخ نداده یِیواقعه  چیمطلب که در آن روز ه نیا

 دهینرس یخط وخبر زین شیدعوا لیجواب رد، واز وک یگرفته ونه کس یقبول
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 روز را از تن به در کند. در یو خسته گ دیاسایب ی، به اتاقش رفت تا دماست

 فرو رفت. یقیوبالفاصله به خواب عم دیبسترش دراز کش

 

پنجره را باز  یال یشد. کس داری، احساس سرما نمود وبکه گذشت یدوسه ساعت

بر  شیکرده بود. از جااتاق رخنه  یاواخر ماه حوت درفضا یگذاشته بود وسرما

دراز  گری. هنوز ده شب بود. باردستی، پنجره را بست وبه ساعتش نگرخاست

اش هجوم آوردند  لهیدر مخ ینبخوابد. افکار نابه ساما نتوانست گری؛ اما ددیکش

بود. همان  یاز آنان مسجد یکیبا او به گفتگو پرداختند.  یاریبس یوآدم ها

کرده  شنهادی، پیو ییدست وپا یبه نسبت ب یوروزگار یکه روز یقیدوست شف

که آن جوان الغر قد بلند که  دیکند وبه او بگو میتقد شیبود تا نامهء سارا را برا

 یدارد. اما لخت یسرحد دوست م ی، ترا تا سرحد باست ستادهیدر گوشهء سرک ا

 سارا در ی بایز یمایذهنش رانده شد وس هءیدرسا ینگذشت که چهرهء مسجد

، ده گانش برجسته شدیدربرابر د بیچهرهء دلفر نیشد. ا انیاش نما شهیندذهن وا

که مثل  ییهابرد. به روز یدور اریرا با خود به روزگاران بسپیرمرد و دیقد کش

، داشت نیوحسود هرچه درآست لیحاال اواخر ماه حوت بود وزمستان بخ نیهم

 کند. یریموقعش جلوگبه  دنیرا بد نام بسازد و از رس تا بهار ختیر یم رونیب

 

اعالن  ویکرده بود، درراد ریحاال د نیاز همان روزها که بهار مثل هم یکیدر 

به مکاتب  نیمع خیمرکز به تار یها سهیکرده بودند که فارغان صنوف دوازدهم ل

همه همصنفان آمده بودند  که موعودرو بدهند. در یمراجعه و حاضر شیخو

وخنده ومزاح  یوگله وگذار یبه احوالپرس یتشان بود، ساع انیدر م زیورحمت ن

 یچه منظور یمسأله بحث کردند که آنان را برا نیا یهم باال یگذشت. مدت

گفت  یم یگریشود. د یامتحان کانکور اعالن م جیگفت که نتا یکیخواسته اند؟ 

آن  یو هوا وفضا سییبرند تا با دانشکده ها ور یم بلشگاه کانکه آن ها را به دا

 یاز منظور اصل یبرد؛ ول یم یزد وگمان یم یحدس یا شوند. هرکسجا آشن

 نداشت.  یاطالع یمقامات مکتب ووزارت معارف کس

، هم بود، با صورت سرخ خیپس از مدت ها انتظار، سر معلم مکتب که معلم تار 

 یاصل یکه به بنا یی یسنگ ضیصفهء عر یباال یگ شهیکلهء کم مو ولبخند هم

 : بغلش را گشود و گفت ریء ز هی. دوسظاهر شد، دیانجام یمکتب م
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 ستادهیا دانیدرآن گوشهء م خوانم، یشان را م یرا که نام ها یزیشاگردان عزـ 

 شوند. 

 

 نیدر آست ینیریش یبود. عجب قصه ها یسرمعلم هم عجب آدم مهربان نیاما ا ...

ته دل  زد. او از یکه نم ییگفت وچه قهقهه ها یکه نم ییها ی. چه فکاهداشت

وکلهء  یشانیپ یدرشت عرق باال یکه دانه ها دیخند ی. چندان بلند مدیخند یم

از  یاش را با ژست خاص هشد. استاد دستمال اتو کرد یم دایپ شیسرخ کم مو 

از دست شما جوان گفت: " یکرد و م یرا پاک م شی، عرق هادیکش یم بشیج

 " ... ها روز ندارم یمرگ

                                                                                                                           

را  لیاز آن استاد جل یادیز ی، قصه هابود دهیکه دراز کش یهمان طور رحمت

 یزنده گ یها تینبودند و باواقع یکه باورکردن ییبه خاطر آورد. قصه ها

با  یگاه چیبود وه یصف آن هم چون انسان مهربانداشتند. اما با و رتیمغا

 ریوتا اخ دندیشن یرا م شی، بچه ها قصه هاسخن نگفته بود یشاگردانش به درشت

ومد وبازبان شد را با آب وتاب و شیزدند. استاد قصه ها یداستان پلک هم نم

 یم یگرفت. جد یبه خود م یحق به جانب افهءیکرد. ق یم انیب ییورسا حیفص

، دیگو یافتاد که آن چه استاد م یصرافت م نیآمد و آدم به ا یم جانیه ه، بشد

 استاد بوده است.  نیهم زین نحتماً اتفاق افتاده وقهرمان آ

 

معروف  یاز قصه ها یکی ادیزد وبه  یآن خاطرات لبخند یآورادیبا پیرمرد 

 یآن پنهان ندیدانستند وبا شن یکه همه شاگردان استاد آن رام ییاستاد افتاد. قصه 

 شیدرس خو نینخست یعنیبهار  یروز ها نی. آن قصه را استاد در اولدندیخند یم

آن استاد عجب استاد بود وچه  انیبکه در ییکرد. قصه  یم فیبچه ها تعر یبرا

 : کاشت یم نیریش

رسم گذشت شاگردان معارف  روزمراسم نیروز دوم جشن استقالل بود. درا ... "

شد. آن روز من مهمان  یبر گزار م ومیاستد یر غازد حضرتیدر حضور اعل

. مینمود ی. بعد آب بازمیکرد سینت یجان درتپهء پغمان بودم. کمشهزاده نادر

که  میزد یسخن م یهردر زوا می. قدم زدمی. حمام آفتاب گرفتمیحمام سونا گرفت

که غذا آماده  دیمخصوص آمد وبه عرض حضور واالحضرت رسان شخدمتیپ
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بودند. از مرغ  دهیها را چانواع واقسام غذا یبزرگ زیم یاق نان باالاست. درات

. وبودنهوکباب جگر وگرده وکباب کبک  یوشام یخیس یگرفته تا کباب ها انیبر

. از قورمه آشک ومنتو ومستاوهپلو و آش و مردگرفته تا نارنج پلو وز یقابل از

که  یهنگام) ولعاب داربزرگ وتخم دار  یوکوفته ها هیوبام یگرفته تا گلپ یسبز

نمود، آب  یتوانست باز م یرا تا م شیمشتها د،یرس یاستاد به واژهء کوفته م

 ن. وبچه ها هم آب دهنهیا نهی: هر کوفته بود، اگفت یبرد وم یدهنش را فرو م

گفتند: هر کوفته  یکردند وم یشان را باز م یبردند، مشت ها یشان را فرو م

، نه بیگفتم که بچهء غر یوبا خود م میاخوردن بودمصروف غذ (،نهیا نهیبود، ا

زنگ زد. حضور  لفونی، توقت نیدرهم... ینیب یترس! بخور که بازدرخواب نم

جا  نی! استاد همی: بلگفت ییرا برداشت وپس از لحظه  یواالحضرت گوش

  ... فرستم  یحاال اورا م نیخوب هم اریدارند. بس فیتشر

 کیالمپ سیی: سردار آغا ررا گذاشتند، گفتند یکه گوش نیشهزاده نادرجان هم 

 نیاست. ا یپخته کار ازبکستان شورو میما وت یمل می. امروز مسابقهء تبود

. مسابقه هنوز شروع کنند یتماشا م زیوشاه خانم ن حضرتیمسابقه را حضور اعل

شده است.  ضیمر یمل میت یاز بچه ها یکیکه  دیگو ینشده است. اما سردارآغا م

به عوض او  تواند یاست که م را پر کند. فقط استاد شیکه جا ستین یکس گرید

ً پ دی. اگر اورابفرستکند یباز برابر حضور  و رنگ ما در میشو یم روزیحتما

 شود.  یملوکانه زرد نم

شد، خون در  یحرف ها که از دهن مبارک شهزادهء افخم جار نیا دنیبا شن

را  یسکلی، باشدم رونیها ب وانهی. مثل دمدیعروقم به جوش آمد. به حال خود نفهم

 ومیاستد یرا به غازبود، سوار شدم وبا چند رکاب خود ستادهیا ییکه در گوشه 

 دانیبه پا کردم وداخل م نکاکی. شوددر تنم ب شهیمثل هم یمل می. لباس تدمیرسان

 ... شدم

 اریضع بسو ما دوگول خورده بود و میمانده بود. ت قهیده دق یاول باز مهءین به

 قهیگرفتند وهنوز پنج دق ییمن جان تازه  دنید با یمل میت یخراب بود. اما بچه ها

 وی. شوت کردم. گول شد وغردیرس می" برانویزنگذشته بود که پاس مقبول از"

که ذات  دمید ستم،یوشعف از تماشا گران برخاست. به طرف لوژ نگر یشاد

 یدست ملکه صاحب را سخت مو  زندیر یاشک م یاز فرط خوش زین یاریشهر

، خود را ساخته بود دانیجوان مرگ که حکم م یآغافشرند. چند لحظه بعد سردار
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اکثر جنراالن  که دمید گرفت. شوت کردم: گول. باز هم به لوژ نگاه کردم  یپنالت

 به هوا پرتاب کرده اند. یخوش خود را از فرط ی، کاله هاو کارمندان  ووزرا

" ریش" المی. به خدیرس میتوپ جانانه برا کیبودم که  دانیم  میدر ن حیپس از تفر

وکف زدن ها  یشاد وی: گول. باز هم غرس داده بود. از همان جا شوت کردمپا

 میبادست مبارکش برا حضرتیکه اعل دمی، ده انداختن ها. به لوژ نگاه کردموکال

 دیرس یم میرا که برا یکه هر توپ مسر تان بدهچه درد... فرستند یبوسه م

گول را  کی. چهار گول من زدم ومیشد. پنج گول زد ی، گول مکردم یوشوت م

پارچه آتش ساخته بود.  کیرا  ومیپنج گول بود که استاد نی، کله کرد. همرکلهیش

 یشانه ها یرا باال گرید یگفتند. من وبچه ها یزدند، واه واه م یمردم کف م

ما  یباز انی. پس از پادندیدوان یطرف وآن طرف م نیبودند وا دهخود، سوار کر

که مرا از دور  نیبردند. حضور مبارک هم حضرتیحضور اعل بهرا درلوژ 

معارف  ریرا غرق بوسه ساخت. بعد به طرف وز می، آغوش گشود وسر ورودید

، بل افتخار معارفنه تنها افتخار فرمودند: "استاد... یوخطاب به و ستهینگر

بگفتند وساعت  نیمنظور است" ا شیبرا یخششدو ماهه معاش ب ...کشور است

 نیبر دست من بسته کرده وگفتند که ا و دهیشان را ازدست خود کش یدست بند

 " ...بدار یاست، آن را گرام یغاز حضرتیاعل دمیپدر شه ادگاریساعت 

 

آمد. چهره اش سرخ تر  یوجد م به د،یرس یجا م نیکه سخنان استاد به ا یهنگام

 یغرق عرق م شیمو یشدند وفرق سر لخم و ب یم ریسراز شیشد. اشک ها یم

کرد،  یم رونیب بشیاز ج ی. استاد دستمالش را با نزاکت وژست خاصدیگرد

 نیبلند ف یصدارا با  شینیکرد. ب ی، سر وصورتش را پاک مگشود یرا م شیال

 :گفت یوم ستینگر ی، به چهرهء شاگردانش مکرد یم

زد وبه چهرهء متعجب وناباور  یم ی، لبخند"دیخنده نکرد چی"جوانمرگ ها ه ـ

خندهء شاگردانش  ویگذشت که با غر ینم یی. ولحظه ستینگریشاگردانش م

از  لیافتاد واشک مانند س یبه قهقهه م زیشد و همراه با آن ها خودش ن یمواجه م

 . دیگرد یم یچشمانش جار

 

خواست که به  ینم لیکه بهار درراه بود وزمستان بخ یبه آن روز میبرگرد 

، عادت لی، بر سبخواند یهمان طور که نام ها را م زیآن سرمعلم عزموقع برسد: 
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سر وصورتش را که مانند  یکرده اش عرق هازد وبا دستمال اتو یلبخند هم م

کرد، نام رحمت  ی، پاک مشدند یژاله  حتا درآن روز سرد زمستان مزاحمش م

 لیتحو ی صنف دوازدهم الف ولبخند: رحمت هللا ولد عبدهللاخواند وگفت زیرا ن

استاد را بداند، به  یزورک یرحمت داد. رحمت بدون آن که علت آن همه لبخند ها

، دیرس یشان خواندشده بود وتعداد شان به چهل نفر م یکه نام ها یهمان قطار

نگذشت  یمعلم به ادارهء مکتب رفت ولخت، سرنام نی. پس از خواندن آخروستیپ

معلم آن چهل نفر را به آن ند نفر سرباز مسلح باز گشت. سرر افسر وچکه با دو نف

 دی. هرجا که باشبچه ها خدا حافظ": شان دست تکان داده گفت یها سپرد و برا

 " ان سرد.نان تان گرم وآب ت

 

، که دردست داشتند یستیشان رابا ل ی، اسماافسران آن هارا به صف بستند  

، بچه ها گرز" یشاز آنان گفت: " یکی، افتندین ینمودند وچون کم وکسر قیتطب

که  ی. کسانبه طرف راست دور خوردند دندیها که فهم ی. بعضدندینفهم یزیچ

که آن طرفتر فارغ  ییبچه ها ندهءخ کیوباعث شل دندیخود نجنب ی، از جادندینفهم

کرد وحاال  تیموج خنده سرا نیا زیبودند، شدند. در داخل صف ن ستادهیوآسوده ا

، کردند نیدوباره تأم ییبایخند که نخند. افسران، نظم به هم خورده را با شکب

چه؟  پس از آن  یعنیگرز  یدادند که ش حیدوباره آنان را به صف بستند و توض

گرز! ) به  ی، شفرمان داد گریدبار یخشک نظام یبا صدا تبهافسر بلندر

شد به قطار  لی! بچه ها به طرف راست دور خوردند وصف شان تبدراست(

که فرمان مارش داده  نیشان دونفر سرباز قرار گرفتند و هم یرو شیرفتار. در پ

را  یاریآنان راه بس شدند. از جا کنده زی، سربازان به حرکت افتادند و بچه ها نشد

دانشگاه را در  نی. ادندی( رسیدانشگاه نظا مپوهنتون ) یبه حرب کردند تا یط

از  ی، اگرچه مکتب نبود و در سطح باالترگفتند یم هیقبل مکتب حرب یسالها

 داشت.  تیباالحصار کابل موقع ودر مکتب بود

 

 یها یکه سلمان ییخانه  یرا به سلمان شانی، بالفاصله ابه آن دانشگاه دنیبا رس

 کی ها به سرعت دست به کار شدند و در یداشت بردند. سلمان ییحاضر وآماده 

 یرحمت را م یکه مو ها ی. شخصدندیراشهمه را ت یهاچشم به هم زدن سر

درکارخود، چنان خبره   یمعراج بود. ول فهیبه خل هیاتفاقاً چهره اش شب د،یتراش
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 یعمل برق آسا که موها نیپس از ا شد. ی، شاگردش هم نمده یسلمان بود که

به اصطالح  ایمتعجب و ری، رحمت وآن جوانان متحشان را برباد داد نینازن

، ها  بردند والبسهء کهنهپوید کی" را به نزدها یعجمزمان "آن  یها ینظام

نمودند.  عیشان توز یساقدارکهنه برا ی، با بوت هاینظام یپشم ناکیوبو نیچرک

که  دیساعت وقت دار کی، شده بود گفت میهمان افسر بلندرتبه که آنان را تسل

 . دیکن لیهم تبد نیکالن باشد ب ای. اگر خرد دیلباس بپوش

 

بود واگرچه رحمت در همان  ارکوچکی، بسبود دهیکه به رحمت رس ییابوت ه

به  زین یشینگاه متوجه شده بود، اما جرأت نکرده بود که اعتراض کند. در نیاول

" یکه "زمر راینگفته بود؛ ز یزیچ زیمورد ن نیوکوپال او موافق نبود. در الی

فرمانده به او گفته  کرده بود. افتیقفاق جانانه در کی، یعرض حال نیهنگام چن

 بود:

چناق دلخواه شکستانده  یجا کس نیاست. درا یجا خانهء عسکر نیآغا زاده اـ 

با  بوت ها را نیبرو گمشو ا .دیتان را در خانهء تان کن یتواند. نازدانه گ ینم

 کن.  لیتبد  تیها قیرف

                                                                                                                      

، آن قدر گشاد وکالن داده بودند ظیحف یرا که برا ییاز قضا لباس ها وبوت ها 

که  ظیرحمت به قد واندام کوچک حف یخورد ولباس ها یبود که به درد رحمت م

قواره ، عجب دندی، تک وپتره بود. لباس ها را که پوشاز مکتب نجات آمده بود

شاه آن قدر کوتاه بود که از بوت . مثالً پتلون محمدکرده بودند دایپ یخنده دار یها

را برزده  شیها فهیکرد که ن ی. چندان که آدم فکر مبود دهیاش باال پر تسیوگ

 فیجمپر شر ایرود.  یآب دادن تاک ها م یبردارد وبرا یم یلیحاال ب نیوهم

است. کاله ها هم  دهیچپن پوش د،یرس یم رحمت چنان کالن ودرازبود که به نظر

 نداشتند. یفیتعر چیزدند وه یزار م اکه برکله ه

 یم ادیاجتماع  دانیکه م یعیوس دانیم که ملبس شده بودند، آن ها را در نیهم

هشدار ، آمده وبه آنان زده بود یلیرا با س یکه زمر یشد، برده بودند. همان افسر

. دیگو یوبا شما سخن م دیآ یم یدانشگاه نظام یومعم داده بود که حاال قوماندان

 ایرا ِکش کند و یمگس ایبخارد و راصورتش  ایشور بخورد  یاگر کس نهاریز

 نهاریآسمان بنگرد. ز ایو نیبه طرف زم ایپلک بزند وبه چپ وراست نگاه کند و
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 ( اششی)نفر پهلو لیفبا پهلو ایو ندازدیپا لنگر وجودش را ب کی یباال یاگر کس

 چیگفتن ممنوع است. ه لیدل یکه در مسلک نظام نیا گریپ س پ س کند. مسأله د

 تی، بخور وهرچه برادهند یم تیهرچه برا نجایکه در ا نیا گریندارد. د شیگنجا

بود،  دهیپرس هیانیب نیا رادیفرمانده پس از ا ، بشنو وقبول کن وانجام بده.ندیگو یم

جا هر کلمه  نیاندان برآشفته وگفته بود: در اجواب نه گفته بود. قوم ی؟ کسدیدیفهم

صدا گفته  کیبچه ها با  د؟یدی. فهمدیتکرار کن دیبا، شود یم دهیکه از شما پرس یی

 ! صاحب میدی: فهمدییبگو دی. بادیا دهی، درست نفهم. فرمانده گفته بودمیدیبودند، فهم

 !صاحب میدیها تکرار کرده بودند: فهم وبچه

 

که از دور معلوم شده بود، افسر مذکور  ینده ء دانشگاه نظامفرما ایقوماندان 

 یکه رحمت معنا یگری( گفته بود. بعد جملهء دور ودراز ددیآماده باش) یارسیت

نغمهء  کیآن را ندانسته بود به زبان آورده بود. جمالتش که ختم شده بود، موز

بود. بعد  ، نواختهدیشن یم اللجشن استق یرا که رحمت در روز ها یریدلپذ

پاسخ گفته بود.  نیشده وبه سالم محصل ستادهیا دانیفرمانده کل دانشگاه در وسط م

ارتش  ندهءیداده بود که افسران آ دیرا خوش آمد گفته وبه آنان نو شانیقوماندان ا

 افغانستان خواهند شد.

 

وطول عمرودوام سلطنت  یصحتمند یقوماندان که سر انجام با دعا یسخنران 

" راکه در یسالم یلو" ینغمهء آشنا کیبود، موز افتهیجوانبخت خاتمه پادشاه 

درهر وقفهء آن  نیبود، نواخته بودند ومحصل دهیرحمت شن یگاهگاه زیمکتب ن

 ( .باد پادشاه ازعمرت درپاچا. " ) رشهید یعمر دزده بودند: " ادیفر

***        

 : مربا خر

 ید. درآن جا هنوز از دموکراسحاکم بو یگرید یهوا وفضا یدانشگاه نظام در

که نگاه  یشد. رحمت به هرطرف ینم دهید یواثر یخبر رونیلرزان ومتزلزل ب

. دید یکرد وم یرا حس م ینظام نیانضباط خشن و آهن کی یپا یکرد، جا یم

در بارهء  دینبا هک دیشن یم یهشدار ایو ی، زنهارشد یکه روبرو م یوبا هرکس

 رییدر آن جا قانون خشن وتغ رایز ا؛یهء ماه و دردربار ای دیدرختان سخن بگو
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اوامر قوماندانان وآمران حاکم بود وبس  ی" از اجرا"اطاعت کور کورانه ریناپذ

 وخالص.

، زن پوریشد. ش یبرخاستن از خواب نواخته م پوریشد، ش یچهار صبح که م

 وگرمکه سرد یقد انهی، آدم پخته سال ومخان""عمرابود به نام  یخرد ضابط

چه  یدانست که در کدام ساعت یبود وم دهید وغدر کاروان را دهیروزگار چش

 نیا دنی، اقالً دل آزار نباشد. با شنستبه دل هم ننش بدمد که اگر پوریبه ش یینوا

نثارش  یرحمت اگر نی، محصلخاست یمکه در دل شب بر ینغمهء کشدار وطوالن

 نیکه حتا به تنبل تر رایند. زپراگند یبه آدرسش نم زین ی، طعن ولعنتکردند ینم

( )ضابط افسر یکه تا هنگام سرکش داد یآن ها امکان م نیوخواب آلوده تر

 یبرا ی. ساعتابندی قیتوف شیخو فورمیونی دنیپوش وبه زندیبرخ ازجا والینوکر

ساعت پس از  کیداده شده بود. درست  صینماز صبح تخص یوضو گرفتن و ادا

سر  ینیآمد. ونالهء کوتاه وحز یبه صدا در م گریدر)طرم( عمراخان با پوریآن ش

ساعت پنج صبح  هماندانشگاه در  نیبود که محصل نی، اناله نیا یداد. معنا یم

. البته ندی" نماخود بروند و"مذاکره ی، به صنف هاشب بود میکه به نظر رحمت ن

زند. بل باهم سخن بزنند وبه مذاکره بپردا نینبود که محصل نیمنظور از مذاکره ا

شان را مطالعه ومرور کنند. البته رحمت بارها از  یمنظورآن بود که درس ها

رنامه روزانه را به عوض قسمت ب نی، نام اشد ینم ربود که مگ دهیخود پرس

حق نداشت با  ی، کساعتدوس نیا انیدر جر گذاشتند؟ ی" ممذاکره "مطالعه

 ایکدام مجله  ،ینظام مطالب ، که به جزازحق نداشت ی. کسدیسخن بگو یگرید

بگذارد وبه خواب  زیم یباالتوانست سرش را  ینم یرا مطالعه کند. کس یکتاب

که  یی بایشفق ز یوبه تماشا ستدی، در پشت پنجره بازدیبر خ شیاز جا ایبرود. 

 باشد.  یبامداد عهءینظاره گرطل ایبود، بپردازد و یم دنیدر حال دم

 

ساعت دوم  دنیگذران ی؛ ولگذشت یم یرودشوا یساعت نخست مذاکره با تأن

 ، سماوارها واز کافه ها یقیکه پس از گذشت دقا رایچندان دشوار نبود. ز

شد و  یبلند م یهند یفلم ها ی" آواز نغمه های"دروازهء الهور یرستورانت ها

 ییء فلم ها قانهعاش یها صحنه ها یاری.  بسدیرس یبه صورت واضح به گوش م

 ادیبردند. رحمت  یوحظ م کردند یم فیآوردند، ک یبه خاطر مبودند  دهیرا که د

، از دی، با او گفتگو نماسارا بگذراند الیگرفته بود که چگونه ساعت اول را با خ
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چه  یکرده وبرا ی، چه مدهسه ماه تمام کجا بو نیوبپرسد که درا دینما هیگال یو

ساعت دوم ... بود باز ننموده شیعشق را به رو یآب دروازهءبار  کی یحتا برا

بهزاد رفته  ینمایکرد که با سارا به س یپر م ییوخاطرهء روز ها ادیمذاکره را 

بار لب  نیاول یبودند ودر همان جا برا دهیآهنگ هارا شن نی، در آن جا همبودند

 بر لب هم گذاشته بودند.

 

خان عمرا پوری، ختم مذاکره با به صدا درآمدن ششد یساعت هفت صبح که م

رفتند. به  ی" م"اجتماع دانیبه م زیدل انگ یصدا نیا دنیشد. با شن ین ماعال

خود را به  پوریوتا ختم ش دیجنب یم رید یکم یکس شدند واگر یم ستادهیصف ا

 دهیکه رس ییکه بود وبه هر جا یمجبور بود که در هر حالت د،یرسان یصف نم

، علت رابپرسد برسد والیشود تا ضابط نوکر ستادهیحرکت ا یبود، توقف کند وب

چند کلمه  نیاز زبانش ا یطور نیهم ایکند.  نییمتناسب با جرمش تع یوجزا

خود را کش کن.  نهیوبه س ندازیخود را ب نیبه زم یعنی" بپرد: "پروت"، "زحف

بدهد. مانند:  یگرید یها اجزای" زمرد مارش مارش! هء:"استقامت تپ دیبگو ای

را باال کن" اما اگر افسر تند  تیپا کیت وهردو دس ر،یکالهت را به دهنت بگ"

 : گفت یبود، م یمانند دالور خان م ییخو

در ": گفت یم ای". یهست یسه شب پهره جبر یال کیهفته از ساعت  ریتا اخ"

 ی" البته که محصل مجرم حرف ها.یازرفتن به خانه محروم هست یرخصت

 " ستم، صاحب!محروم ه... گفت " یکرد و م یافسران مذکور را تکرار م

 

افتاده وبال  نیبه سنگ خورده بود. به زم دنیهنگام دو چارهیرحمت ب یآن روز پا

صف  ربهیتأخ هیمسأله باعث شده بود که با چند ثان نیفاصله بر خاسته بود. هم

شده  دایسرش پ یخان مانند اجل معلق باال. بهادرونددی( اش بپیواحد نظام) یتول

امر را تکرار نکرده بود، به  یبود ول کردهت پروت " ، رحمو گفته بود: "پروت!

زد  یآن ها لبخند م یآورادیبود که اکنون با  دهید یاریبس یسبب عقوبت ها نیهم

، رمز وراز وحکمت ها وخشونت ها یریکه در آن سخت گ دیشیاند یم یول

 کرد.  ینهفته بود که در آن موقع به نظرش مسخره جلوه م  یفراوان

 والیونوکر یبه قوماندان تول تیریخشد وراپور یگرفته م یکه حاضر نیهم

حرکات  ایو دندیدوان یرا م نیمحصل یساعت میشد، ن یم میدانشگاه تقد یعموم
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 یروزها آنان را به چمن حضور یدادند. بعض یشان انجام م یرا باال یورزش

 یم شانیا یماشاشدند وبه ت یم ستادهیبردند. مردم ا یم دنیدو یکابل برا

 یم شیبام به تماشا یروز ها عثمان و خواهرانش از باال یاریرداختند. بسپ

، شد یکه خالص م یدادند. حرکات ورزش یدست تکان م شیپرداختند وبرا

 ی" مآن زمان "طعام خانه یها یبه اصطالح نظام ایو یروانهء اتاق غذا خور

با  لویس هایشب مانده وچرب وسرد ونان س نیریش مهین ی. درآن جا چادندیگرد

 .دیکش یمربا انتظار شان را م یقاشق

 

که  ی. مربا را دراز گوشیتیداشت وعجب حکا یمربا هم عجب داستان نیا اما

مربا  یکه از بس به نزد قرارداد یآورد. االغ ی، مداشت یجثهء کوچک والغر

وچه در نزد رهگذران  نی، چه در نزد محصلرفته وبا مربا برگشته بود

شده بود. آن خر  عروف" ممربابه نام "خر دندید یهرروز او را مکه  یانیوبازار

ضرورت نداشت. او از هوش  یمحافظ ایبه خربان و هرگز ی؛ ولچه خر بود اگر

مربا  نیکه موقع مع نیهم وان،یبر خوردار بود. ح ییو استعداد خارق العاده 

صدا  آمد، یکرد، خود به خود به دهن دروازهء آشپز خانه م یم نیآوردن را تخم

وحتا دولگده  دیکوب یم نیکرد، س م به زم یم یقرار یزد، ب یهنگ م د،یکش یم

شکست تا متوجه  یزد وکاسه ها وکوزه ها رام یخانه ضربه مآشپز واریبردرو د

 یرا برپاالنش م یبزرگ مس یبشکه ها یعنیشدند وبارجامهء مربا  یاش م

توجه   نیبه ا ییا نگاه حق شناسانه ب وانیانداختند. ح یراهش م یگذاشتند وبا قفاق

 یافگند وبه راه م یم ریسرش را به ز د،یکش یم ی، نفس به راحتداد یمپاسخ 

 ییاعتنا نیشد وبدون آن که کوچکتر یم نییباالحصار کابل پا یافتاد. او از بلند

جرأت  یی( که بدون اجازهء شان حتا پرنده یدژبانبه سربازان نظام قراول )

 رفت. یگرفت وم یراهش را م  د،یجا را نداشت بنماخروج از آن 

                                                                                                                           

 یرفت وم ی.مدیچیپ یشد، به دست چپ م یم نییباالحصار که پا یریاز سراز

 ی، بازهم به طرف چپ مدید ی. جاده را که مدیرس یم وندیرفت وبه جادهء م

ودر  دیرس یچوک م انیگذشت که به پا ینم یریرفت ود یرفت وم یم د،یچیپ

که او را  نیهم یدادقرار یشد. "گل آغا" یم ستادهیمربا ا یدکان قرارداد برابر

گرفت  بشکه ها را از مربا  ی، بارجامه اش را م، بدون تعارف واما واگردید یم
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 یبر کفلش نواخته رخصتش م یکرد ومشت یپاالنش بسته م ی، باالساخت یپر م

 رینمود و سرش را به ز ینثار گل آغا م یگرینگاه حق شناسانه ء د وانینمود. ح

وقت منتظر محصل  چیگرفت. او ه یم شیرا در پ یافگنده راه دانشگاه نظام

هزار  والیصل نوکرقدر شعور داشت که بداند مح نیا رایشد. ز ینم والینوکر

وده ها قلم جنس  وهی، می، ترکاردارد، مانند گرفتن گوشت گرید گریدکار کیو

 یآمد وم ی، مانداخت یسررا خم م وانیح نی. بنابراگرید یها یاز قرارداد گرید

، بازهم راست ، حاال به ت برو. راه رفته را مانند کف دستش بلد بود. راسآمد

 هم باال حصار.  نی. اچیپبه راست ب نکی. برو برو، اچپ

 

کرد تا متوجه  یپا به پا م ی. مدتستادیا ی، مدیرس یبه آشپز خانه دانشگاه که م

زد، بازهم جفتک  ی، باز هم هنگ مشد یمتوجه اش نم یاش شوند. اگر کس

از  ی، هنگ بلندداشتند یزد. بار مربا را که از دوشش بر م یم زکیوخ

کرد وچهار  یم ابه هوا ره یداد، گوز یدمش را تکان م د،یکش یم یخوشحال

تاخت وتا ساعت نه  روزبعد،  در آن جا گم  یتپه م نییپا یهازارینعل به طرف ن

 یمظلوم ب وانیح نیمدت ا نیا یدانست که در درازا ینم یشد. والبته کس یم

 ؟ نوشد یخورد وچه م یصاحب چه م

 

 ای شد. درسها در داخل صنف ی، درس ها شروع مساعت هشت صبح

 رونیدر ب ایشد و یبرده م شیپ ـآن زمان  یها ی" به اصطالح نظام"درسخانه

 یرحمت خشک وب یگفتند. درسها به صورت عموم برا ی" میاراضکه به آن "

. او بودندقابل هضم ودرک ن شیبرا یادیز یوتا مدت ها دندیرس یروح به نظر م

 یسرخ وآب یهاریا تآن ه گفتند ودر ی" مطهیخرکه به آن ها " ییاز نقشه ها

. او از آن تانک ها دیفهم ینم یزیکردند، چ یم دیوفنا تهد یبه نابود را گریکدی

جا داده  طهیکوچک خر طیکه با همان رنگ ها در آن مح ییها مایوتوپ ها وهواپ

دانست که منظور  یآورد ونم یسر در نم یسرخ وآب یها رقیشده بودند واز آن ب

 یآن همه آدمک ها دنی؟ او ازدستیواشارات چ میهمه عال نیرسام از رسم ا

در برابرهم  یشد؛ ول ینم دهیدر بشرهء شان د تیاز آدم ینماد چیکه ه ییمسخره 

که چرا جنراالن پاچه سرخ  دیفهم یوهنوز نم زاربودیبودند، ب دهیصف کش
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برند.  ی" را به کار مدر هر کلمه و جملهء خود واژهء "دشمن سبز خنیوافسران 

 ؟ وچرا یآب ایدام بود، سرخ دشمن ک

 

زد، به  یکه به آن پک م یخود روشن کرد و همان طور یبرا یسگرتپیرمرد 

 یکه برا ی. همان روزداشتند نکوفیش"انداخت" از کالافتاد که درس  یروز ادی

 یخان باال، بهادرفشرده بود. استاِد مضمون انداخت بار ماشهء تفنگ را نیاول

از حالت نشسته اور!  25نمبر  ستادهیهدف ا یباال" وگفته بود: ستادهیش اسر

بود. هدف شکل انسان را  دهیدلش هم لرز بود. دهیرحمت لرز ی". دستها)آتش(

، لگد کند. استاد متوجه شده ریانسان ف یخواست تاباال یداشت ورحمت نم

 حواله اش نموده  وبه طعنه به او گفته بود: یمحکم

رد؟" امارحمت با ک یچه خواه ینیخودش رابب، اگر یترس یدشمن که م هیازسا"

توانست که به  یتا مدت ها نم یفراوان یطعنه ها دنیوشن وصف خوردن لگدها

 نی. به همدیآتش نما یزنده جان چیء هدهیخواب ایو ستادهیا ایمقابل اهداف نشسته و

بچه  نیترریناپذ تیوترب نیترسو، ترنیرا تنبل تر یخان وسبب بود که بهادر

 انتخاب شده بودند. یمعارف به دانشگاه نظام یپنداشت که از مکتب ها یم ییها

 

درس توپ دافع تانک  میتعل دانیرا به خاطر آورد که در م یگریرحمت روز د

، بود یقد کوتاه افهءیداشت وآدم خوش ق یداشت. آن معلم که رتبهء تورن انیجر

دروازه ریت کوه شرحمت به ارتفاعا یزد؛ ول یدربارهء کماالت آن توپ حرف م

معلم  یبه گفته ها یهتوج چیوه ستینگر یکه حاکم برباالحصار کابل بود م

هرچه  د؟یشیاند یم یآن لحظات به چ داند که رحمت در یرا خدا م نینداشت. ا

کرده  ریرا غافلگ ی" نام داشت ونیبرهان الدکه بود، ناگهان معلم مذکور که"

 ده بود، ازنزدش سوال کرده بود: ش ایجو اورا تیوپس از آن که اسم و کن

توپ  نیا فهءی؟ تکرار کن که من چه گفتم ؟ وظیدید یآغازاده کجا را م ـ 

 ؟ ستیچ

کلمه از  کیوحتا ستادهیحرکت ا یب ینهاده ومثل کالبد شیقدم پ کیرحمت که 

  :بود جواب داد دهیسخنان معلم را نشن
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کشد. شما  یگناه را م یمردم ب کند، ریتوپ که ف نیتوپ است. ا نیکه ا دیشما گفت ـ

 رکند،یتوپ اگرف نیکه ا دیبرد. شما گفت یم نیها را ازب ارهیتوپ ط نیکه ا دیگفت

                                                                                                                           ... رسد و  یاش تا ارگ م یمرم

 

مانده بودند. البته از ترس همان  رانیسخنان هم استاد وهم بچه ها ح نیا دنیباشن

خنده را  ویکوتاه قد بود که همصنفانش ساکت بودند ورنه غر افهءیافسر خوش ق

خشم استاد  دارد. یی فهیاز نام توپ معلوم بود که چه وظ رایدادند، ز یسر م

 دهیگردنش پند یگرفت. رگ ها یم یسخنان رحمت فزون دنیلحظه به لحظه با شن

ها را به رحمت جزا نیاکنون سخت تر نیبود که هم دایپ زیواز نگاهش ن بودند

توپ تا  نیا یشد که رحمت گفته بود، مرم دتریشد یخشم او هنگام خواهد داد.

به صورتش زده  یسبب بود که استاد قفاق محکم نیبه هم دیرسد. شا یارگ م

 یزده ا یگ وانهیکه خودرا به در د نیا ای؟ وانهید ای یهست اریتو هوشوگفته بود: "

گپ را  نیا ی. مگر هرکس که باشیمعاف گرد یرشتهء نظام در لیتا از تحص

 ؟ یدی. فهمندیگو یم وانهیبفهم که مرا هم برهان خان د

 صاحب !  دمیفهم ـ

 ؟  یدیرافهم یچـ 

 !صاحب ندیگو یم وانهیشما را برهان خان دـ 

 

ً د نیازآن ا پس ، آن خدارشیم یبا بوت ها یشده بود. و وانهیبرهان خان واقعا

 یوب شده یخون جار شیسر ورو وبدن رحمت زده بود که از یقدر به سر ورو

دافع تانک  یهوش شده بود. پس ازآن دستور داده بود که رحمت دردرس ها

 بود وشگفت دهیرا بخش ینگذشته بود که برهان خان و یاشتراک نکند. اما مدت

آمده  دیرحمت واستاد برهان پد نیب یمحکم یمسأله بود که دوست نیهم ا زیانگ

 بود.

 

ازهمان نغمه  یکی نیآمد. ا یبه صدا در م پوریش گریساعت دوازدهء روز بار د 

شد.  یدوبار نواخته م وچهار ساعت، تنها ستیبود که در ظرف ب ینیدل نش  یها

هنگام  نی. درااعالن ختم درس ینعیساعت چهار بعد از ظهر  یکی حاال و یکی

بر  یخورغذابزرگ وچرب سالن  یمختصر، دروازه ها ابیپس ازحضوروغ
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اندک نبودند. آنان گوش  والیافسران نوکر شد. درآن جا یگشوده م نیمحصل یرو

. دیهنگام غذا خوردن سخن نگو یبودند ومراقب بودند که کس ستادهیتا گوش ا

پارچه  کینمودن  افتیدر یش بلند نشود، برابه هم خوردن قاشق وپنجه ا یصدا

 تیفیودعوا نکند. ازخاطرک نگ( اش جمشر)سرجوخه یگوشت بزرگتر با دلگ

، انیمانند زندان اعتراض نکند. ودرست یوترکار وهینبود م ایغذا وکمبود  نییپا

، گرفتند یشود، بخورد ودم نزند. ورنه از گوشش م یداده م شیهرچه برا

شد؛ اما  یمحروم م یدوسه روز متوال یند وازخوردن غذا براانداخت یم رونشیب

وچهارساعت  ستیکه درطول ب ینیزم دهءیما نی، اپلو ردنبود که از خو یچه کس

 . دیشد چشم بپوشد وزبان به اعتراض بگشا یم سریبار م کیفقط 

 

نظر  ریکامالً ساکت ز طیرحمت عادت کرده بود که غذا را درمح بیترت نیبد

 یانضباط قورت دهد. او چنان مواظب حرکات خود بود که نمشن وبان خافسرا

که مواظب نان خوردن شان بودند  یبه دست افسران ییبهانه  نیخواست کوچکتر

 کردند، بدهد.  یبردند حساب م یرا که به دهن م یوهر قاشق

 یدر پهلو یدراراض ایدر صنف ها ودرسخانه ها  ای زین ظهردروس بعد از 

 یشد. به طور یشروع م یریناپذ انی، پایجبر یبا مارش ها ایو یکتان ای یتوپ

بار شان بود،  گیر یپشت که چانته ها یکرد وتخته ها یپاها آبله م یکه انگشتها

 میتم) نیصالح یکه شهدا ییکوه ها یرا اکثراً به دامنه ها نی. محصلدیشار یم

ختند تا در اشکال سا یبردند. ومجبور م یبودند، م دهیوانصار( درآن جا خواب

کوه باال بروند ودر طول  ی، تفنگ بر دست تا قله هایوار یهندس بیوغر بیعج

که آنان را به محالت انداخت به طرف  نیا ای. زندیرا بر یراه خون دشمن احتمال

 یدادند که چگونه آدمک ها یم ادیشان  یجا برا ودرآنبردند  یشرق کابل م

 الیشدند وخ یان به سرعت گذشتانده مش یرو شیرا که از پ یمتحرک یچوب

 مردن نداشتند، بکشند. 

 

اش  یهمصنف ادیناگهان به  د،یشیاند یکه به آن دوران م یطور نیهمپیرمرد 

شد. جثهء  یدو ذراع م از شتریب یکه قدش به سخت ی" افتاد. آدمچوچه بیحب"

خدمت  یقد وقامت چرا برا نیرا با ا یداشت ومعلوم نبود که و یفیونح فیضع

عجب آدم تند  ،یذراع دوآدم  نیاند. اما شگفتا که هم دهیدر صفوف ارتش برگز
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که برهان خان معلم توپ  یداشت. همان روز یغور یبود و عجب صدا ییخو

مزاح به او گفته  لی، رحمت را لت وکوب کرده بود، بچه ها بر سبدافع تانک

نشسته  تیعزا میدر گل ورنه حاال یفتادیاستاد ن ریبودند، خوب شد که تو در گ

 : گفته بود شانیوبه ا دهیندچوچه به قهقهه خ بی. اما حبمیبود

  ... سازم یقفاق آدم م کیرا با  ها وانهی؟ آن طورد ستیبرهان خان ک ـ 

                                                                                                                          

سوار که مضمون " یداشت. مثالً روز اریها بس یقهرمان نیچوچه ازا بیحب

 بیجمع بودند. نوبت به حب یکارسوار دانیم ایمانژ" " بود وهمه در "یکار

بود که  دهیبه رکاب اسب نرس شی، پاهرچه کرده بود بیبود. حب دهیچوچه رس

 بی، حبوگفته بودند دهیخند . بچه هادینیآن بنش نیاسب سوار شود وبر ز یباال

، اسب اسب است نی. ایقفاق آدمش بساز کیکه با  ستیبرهان خان ن نی، اجان

که به  بیاما حب ... یبهتر است اصالً سوار نشو ...است لهیسرکش، اسپ و اریبس

، نمیبنش نیز یبه رکاب برسد وباال میدفعه پا کیاگر خشم آمده بود گفته بود: "

 " نه؟ ایسازم  یآدم م ورااکه  دید دیباز خواه

 

 نیبلند کرده وبرز یکاهرا چون پر بیبود، حب یکیرحمت که در همان نزد

بر کفل اسب نواخته بود. اسب هم که از  یوبا کف دستش  چپات محکم دهینشان

، چهار نعل تاخته وبا سرعت برق " بودلهیوسرکش معروف به " یهمان اسب ها

بودند. استاد  اندهم رانیبود. بچه ها ح هدیباالحصار دو یبه طرف اسطبل ها

 رایبود. ز دهیانگشت تعجب به دندان گز زیکه "محسن خان" نام داشت ن یسوار

اندازه ماهرباشد. اما  نیتا ا یچوچه در سوار کار بیکرد که حب یگمان نم یکس

شده وبه اصطالح سوارکاران  نیضربهء دست رحمت خشمگ کیاسب با همان 

در پشت  بی. حبدیدو یم یآور جهیگسر عتود. حاال اسب با سر" ب"َسر برداشته

 ی، باالسر داد یبلند ههءی. شدیانجام اسب به اسطبل رسشد. سر یاسب معلوم نم

چوچه را به  بیتکان حب کیوبا  دیکوب نیشد. س م بر زم ستادهیخود ا یدو پا

آدم ساخته  را یک یانداخت وبه اسطبل داخل شد. والبته معلوم نشد که ک ییگوشه 

 بود.

 رید یو عمر د یسالم یولو ابیروزانه وحضور وغ یپس از ختم درس ها   

 یدوست و پا یپاداد: " یفرمان م والی، افسر نوکرشه پاچا گفتن هر روزه
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که  یکه تو تا ساعت شش عصر آزاد هست نیا یعنی یو آزاد یآزاد یعنیدوست 

در  ایو یورزش بپردازبه  ای یطرف وآن طرف برو نیدانشگاه ا طیدر مح

وگفتگو  یبا دوستانت بخند ایو یوبا خاطراتت خلوت کن ینیبنش یدرخت هءیسا

 . یکن

 

برده بودند،  یوبا جبر وفشار به دانشگاه نظام رانهیکه رحمت را غافلگ یاز روز

بود.  دهیشد که سارا را ند یپنج ماه م بیترت نیگذشت وبد یماه ماز دو شتریب

 یشد؛ ول یقرار ترم یتر  وب دهیروز شورذشت هربا گ رارق یوب دهیعاشق شور

ساخت. تمام هفته در  یسوخت وم یم دینداشت. سارا را گم کرده بود. با ییچاره 

شد که سارا از مکتب  یرخصت م ی، هنگامپنجشنبه یدانشگاه بود وروز ها

 شهیهم یبرا ها قصد نموده بود که دانشگاه رابود. بار دهیبرگشته وبه خانه رس

شد.  ی، منصرف مدیشیاند یم یکه به سرنوشت زمر ی. اما هنگامدیترک بگو

که آب ها  یاز مدت فکر آن بود که بعد ودر بود امدهیهفته به دانشگاه ن کی یزمر

 . اما در طول همان هفته آن قدردیها افتاد به دانشگاه کابل ثبت نام نما ابیاز آس

اش به منزل او  یریدستگ یرا برا و محصل وحتا افسران دانشگاه هیعسکر ناح

 ، دوباره به دانشگاه بر گردد. مجبور شده بود یفرستاده بودند که زمر

 

 یباالحصار را م یسوراخ سنبه ها نکیکه ا یبه کمک زمر یدوسه بار

کوتاه ومخروبهء قسمت غرب  یهاواری، ازدشناخت، خود را به آب وآتش زده

وسپس  یشده بود خود را به کوچهء آهنگرکه  یبیباالحصار باال شده وبه هرترت

رنگ منزل سارا  یکه دروازهء آب غیبود. اما در دهیرسان یبه کوچهء سراج

بود. انگار آن  دهیومدارا ند یاز آشت یگونه نشان چیبسته بود ودرآن ه شهیهم

گفت که سارا  یبا زبان حال به رحمت م ییبود وتو گو یمروت یدروازه پاسبان ب

کرد  یشده بود وتصور م وسیسبب بود که رحمت مأ نی. به همدرا فراموش کن

 . تاز دست داده اس شهیهم یکه سارا را برا

 

رحمت را ازدست داده  افتنی دیام زی، سارا ناگر رحمت سارا را گم کرده بود اما  

شدن زمستان وباز شدن دروازه  یکرد که چرا پس ازسپر یبود. سارا تعجب م

عشق را از لب  نیریبار طعم ش نیقرارش را که اول یب ، آن عاشقمکتب ها یها
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 دیکرد که شا ی. روز اول فکر مافتی ینم شی، منتظر خوبود دهیچش شیها

فکر  نیبر گردد. بعد ا ندهیدوروز آ یکیطول ر رحمت به مسافرت رفته باشد ود

 یلیکدام بورس تحص دیشا ای .شده باشد ضیمر دیدر ذهنش قوت گرفت که شا

سبب دلش شور  نیدور شده است. به هم یه وحاال فرسخ ها راه ازوشد بشینص

بر روح  ییبود واندوه ناشناخته  یم شانی، مضطرب وپردیتپ ی، قلبش مزد یم

 یداشت تا غم دلش را به او م یم یشده بود. کاش همدم وهمراز رهیوروانش چ

کند،  ، زار بزند، شکوهکند هیخواست گر ی. دلش مافتی یم یخاطر یگفت وتسل

با مادرش پرخاش کند.  ردیبگ رادیبشکند. ا نهیکاسه ها وکوزه ها را برسر سک

، معلوم وفا یروزها گذشتانده بود وآخرش هم آن ب نیهم دیام هآخر سه ماه را ب

 کند؟  ینبود که کجا است وچه م

 یآشفته م ی، خواب هانهاد یم نی، شب ها سر به بالطوفان درون نیسارا با ا  

، فردا گفت یم شی. رحمت برادید یشب ها در خواب م یاریت را بس. رحمدید

 یازیرا که به آراستن ن شیبای. روز بعد سارا چهرهء زمیآ یفردا م نی، هممیآ یم

 یونقص بیع چی. نه هستینگر یم نهییکرد. به آ یم شیآرا ی، مختصرنداشت

قادر نبود و  یگرید یرو بایز چیسبب ه نیوبه هم دید ینم عتیدر آن شاهکار طب

. رحمت تنها او را دوست داشت ،ی. آرردیبگ یتوانست محبوبش را از و ینم

ها از دیام نینبود. با هم یگونه ترس چیه یاو. پس جا رحمت مال او بود. تنها از

 د؛یرس یعشق م عادگاهیداشت تا به م یمقدم بر اقیاشت اشد، ب یم رونیمنزل ب

که  ییآن همه آدمها انی. رحمت درمافتی یکه در آن جا رحمت را نم غایدر یول

فرورفته بود. رحمت  نیشده وبه زم یء آبگذشتند، به سان قطره یاز برابر سارا م

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ... شهیهم یسارا گم شده بود، گم شده بود برا
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 هشتم بخش

                                                                                                                                 

 :اگو اول یمسجد

" به اردوگاه آمدند. با اش "اولگا ینییبا خانم اوکرا یروز شنبه بود که مسجد

. مانهیصم اریبس یول یناگهانخبر و  ی. بییو بوتل ودکا ینیریوپاکت ش یدسته گل

روز عبث ودشوار  کیکه چگونه  نیا شهءیدر اندپیرمرد چاشت روز بود و

 دنیبا دپیرمرد . ذشتاندگ دخواه ییوتنها یزاغهء مهجور نیرا در ا یگرید

که  رای، شادمان شد وگل از گلش شگفت. زاش یونو باوه گ یدوست دوران کودک

چه گذشته وچه  یدانست که بر و یبود ونم دهیشد که ند یرا سال ها م یمسجد

 ی، مسجدیگفتن دارد. البته که مسجد یبرا ینیریتلخ وش یها تیقصه ها وحکا

، ادب وتواضع نیوکردار مت، رفتاردور نبود. سر ووضع آراسته یآن سال ها

هوشمند وفرزانهء  تیشخص انگریوامساک در سخن گفتن نما ریچشمگ یوفروتن

 یاریبس یوزحمت ها دهید یونهار فراوان لیل یبود که مسجد دایاو بود ونا گفته پ

 است. افتهیوکلتور دست  هی، تا در آن سطح بلند سورا متحمل شده

 

کرده بود، زن ها  هیته یخاص یوکاردان  یبا چابک نیاز صرف غذا که پرو پس

دل  یها حرف هازدند، اتاق را ترک گفتند تا مرد یحرف م یکه با زبان روس

. نورس درآغوش پدر کالنش نشسته بود وبا آن که چشم ندیبگو گریبه همدخود را 

 یهر چه زودتر حرف ها که دیپروران یرا در دل م دیام نی، اشدند یپت م شیها

خالص شده اتاق را ترک کند و او جرأت به تصرف در آوردن پاکت  شیکاکا

نگذشت که  یرید کند. اما دای، پزد یلبخند م شیبه رو رگاهیرا که از د یتیچاکل
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گونه رحم  چیکه بدون ه یی زهیوسوسه هم نتوانست در برابر غر نیحتا هم

که پت  شی. چشم هادیخواند مقاومت نما یفرا م شیخو یرا به سو یو یوگذشت

 ییموی، شال لا مرتب کردبسترش گذاشت، بالشش ر یرا باال ی، رحمت وشدند

از رخسار گلگونش  یء آرامانداخت وبوسه شیرا با دقت تمام باال یرنگ پشم

 : دیکار ها از دوستش پرس نیگرفت وپس از تمام ا

 ؟یتو چطور؟ ، نواسه دارـ 

آشنا  فیبا اولگا در شهر ک شیرحمت جان، تا هنوز نواسه ندارم. ده سال پ ینـ 

 یتا هنوز فرزند ی؛ ولمیوازدواج کرد میشد گریکدیدلباختهء  یشدم. به زود

جان مادر  نیکه نام خدا پرو نمیب ی. میخوشبخت هست. اما شکر که تو میندار

است. داوود جان هم مرد زنده  یی قهیمقبول ومهربان وبا سل ی، اما چه بانوشده

رد ندا ییازتو جدا ییونورسک هم که لحظه  دهیات گرد یریپ یشده وعصا یگ

وحشمت جان هم پسر  دهیونور چشمانت گرد ی، فروغ زنده گوخدا کالنش کند

 ؟ خا نمت کجاست یاما نگفت ؛گرتید

در مورد من وخانواده ام  یخود قصه کن یکه در بارهء زنده گ نیتو به عوض ا ـ 

وچگونه سرحدت به  ی. خوب قصه کن که چطور مجاهد شده بودیزن یحرف م

وملک  یزن روس نیدلچسپ است که بدانم حاال با ا اری. بسدیرس فیشهر ک

 گذرد؟  یات چگونه م ی، زنده گفرنگ

گذشته ام دست شسته بودم. همه  یمجاهد شده بودم. از آرمان ها یمن مدت یبل ـ 

نکرده بودند  یبود. آن ها کار دهیسرخ تازه به دوران رس یها یخلق ریاش تقص

حق  یهاوببند ریرنگارنگ وبگ یکوه باال نشوند. آن فرمان هاکه مردم بر سر

 لیدسته را تشک کیشوم و االانجام مرا هم مجبور ساخت که به کوه بحق سرونا

مدت آهسته آهسته درک کردم که  نیدهم. سه سال جنگ کردم اما در طول ا

شان به  گری، دشان به پاکستان یکیارتباط دارند:  جهم به خار نیرهبران مجاهد

مردم خود  ی. از بس که به امر آنان باالشان به غرب یو عربستان وسوم رانیا

را خون  می، چشمهاگناه را کشته بودم یمردم بو  موشهر کابل راکت زده بود

 یخسته شده بودم. دلم م یخیب گری. ددمید یگرفته بود. شب وروز خون خواب م

بارزه را از م یآشنا شده والفبا لیکه در دوران تحص یخواست دوباره با دوستان

 تو در ند؟ آنان مان. اما آنان کجا ومن کجارمی، ارتباط بگآنان فرا گرفته بودم

 ... زده بودند و من  هیتک یودولت یبلند حزب یها یچوک
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  ؟یکن دایکه مرا پ یمگر تو کوشش کردـ 

و قطعات  یدفاع خود  یدر همان وقت دولت گروه ها یفکر بودم ول نیدر همـ 

. ندیکرد تا ازخانه ها ودهات خود دفاع ومحافظت نما یم میرا تنظ شهیومل یقوم

مردم خود  ی، برادر بس است تاکنزدم آمدند وگفتندز وطنداران به چند نفرا یروز

پنجاه نفر دوستان همسنگرم به  اشدم وب نیی. همان بود که از کوه پایکش یرا م

 نیرا داد ومن مصروف تأم یتول کی جادیامر ا میشدم. دولت برا میدولت تسل

ام از  ینگذشته بود که زنده گ یمدت یول .شدم هیوچند قر یسرک عموم تیامن

 زانمیرفت ودر ماتم عز نی. هست وبودم از بدیت آن خدا ناشناس ها تباه گرددس

                                                                                                                           نشستم...   

 

در  یجانکاهشدند. غم ودرد  ریسخان سراز نیبا گفتن ا یمسجد یها اشک

تعارف کرد  یسگرت شیشد واز گفتن باز ماند. رحمت برا داریچشمانش پد

صورتش را پاک  یپس از آن که اشک ها ی. مسجدابدیب نیتسک یوگذاشت تا اندک

 : سگرت زده و سخنانش را از سر گرفتبه  یقی، پک عمکرد

ما  یتول، من در خانه نبودم. خانه ام حمله کردند یباال نیآن شب که مجاهدـ 

که از  یی یکند تا قطار نظام نیرا تأم یسرک عموم تیگرفته بود که امن فهیوظ

 هیکه خالص شد وبه قر فهیدشمن مواجه نشود. وظ نیگذشت به کم یمنطقهء ما م

وپسرک  بی، خانم نجیوحش یسوزد. آن ظالم ها یکه خانهء ما م دمی، دمیآمد

با خود برده بودند. پسان ها خبر هشت ساله ام را به رگبار بسته وهرچه داشتم 

خانه ام حمله کرده وزن  یباال نیشمس الد یپسرحاج نیالد سیشدم که گروپ و

 وفرزندم را کشته بود. 

 ؟ بود می؟ در کدام تنظهم مجاهد شده بود سیوـ 

، کردند میرا گرفتند وبه مردم تقس نیشمس الد یحاج یها نیها که زم یخلقـ 

 یوبه پاکستان رفتند. در آن جا تا وقت ختندیندر گروملک سک نیشمس الد یحاج

را  نیالد سیو اری. حکمتکردند یکمک م اریحکمت میکه زنده بودند به تنظ

 ... کرده بود ردر منطقهء ما مقر یقوماندان و پسر سکندر را معاون و

 ؟ ین ای یدیرسان شیرا به جزا سیکه و ینگفتـ 

 ینداشت. م دهی؛ اما فاگرفتم نیکم شیبرا بار نیاش بودم . چند  یسه ماه در پـ 

 یمرم کی. را داد شیکه خداوند خودش جزا نیداد تا ا یود م به تله نم ختیگر
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وچند نفر همرزمانش  نیالد سیتوپ دولت راسأ در قرار گاهش اصابت کرد وو

که گذشت از  ی. مدتاز کشته شدن او احساس آرامش کردمرا به جهنم فرستاد. پس 

 یدر رشتهء زراعت به شورو التمیتحص لیم تا مرا غرض تکمدولت خواست

که تمام شد در افغانستان هم ورق برگشت وباز گشت به کشور  التمی. تحصبفرستد

 نیبه ا ریکنم. ناگز یتوانستم زنده گ یهم نم یناممکن شد. در شورو زمیعز

ت کار کنم واولگا هم که داکتر دندان اس یکار م همکشور مهاجر شدم. حاال من 

قدر سگرت پشت  نیاما رحمت جان تو چرا ا گذرد. یمان بد نم یکند وزنده گ یم

 ؟ چه گپ است ؟یکن یسگرت دود م

 یکنم ترک داده نم ی، هرچه مرم را خراب کردهآغا، سگرت روزگا یمسجدـ 

دانه  کی میانصاف برا یب کیروز  کیبار شش ماه دود نکردم؛ اما  کیتوانم. 

زور شده،  میباال گریشروع کردم ودر غمش ماندم. حاال د گریتعارف کرد وبار د

تمرکز  رد،یگ یسرم را درد م ،کنم ی، سرفه مردیگیرا خارش م می، گلواگر نکَشم

 ... شوم یآغشته م گرید بتیدهم وبه هزار مص یام را از دست م یفکر

 

 د،ید را یکه مسجد نیبود. داکتر همداکتریاسین . کردنداتاق را تک تک  دروازهء

 :کرد وگفت یسالم وتعارف

 اری. بسدیزد ینفر گپ م کیکه با  دمید سیسرو کیشما را آن روز در نزد ـ

تان  یحرف ها هءیپهلوان که خود را کشت. بق فی: حدیکه گفت دمیوشن دیثر بودمتأ

چرخ  ریبود که خود را در ز یمنظور تان از پهلوان همان شخص ای. آدمیرا نشن

 ود؟انداخته ب لیر یها

 

. انداختداکتریاسین به صورت  یزینگاه تعجب آمپیرمرد ، سخنان نیا دنیشن با

 یرید یول دیدر ذهنش درخش ییرا منقلب ساخت. جرقه  یکلمهء پهلوان و دنیشن

که  یانداخت. نگاه یبه صورت مسجد یزیوخاموش شد. نگاه استفهام آم دیینپا

 یموحش را بشکند. مسجد توسک نیوا دیتا هرچه زودتر سخن گو دیطلب یازاو م

نگاه نافذ  ریتأث ری. در زستینگر یمپیرمرد به طرف  رتیبا تعجب وح زین

 یخبر یطور وچگونه دوستش را که در بچبود  رانیشد و ح یوشرربارش گم م

داده بود، آگاه کند. سر انجام آن نگاه کاونده  یبرد،  از آن چه رو یمطلق به سر م
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 دهیبر دهیآمد وبا سخنان بر قیخود فا دیکه به ترد اندم رهیخ یوگستاخ چنان بر و

 :                                                                                                                 لکنت محسوس شروع کرد به سخن گفتنوبا 

لوان عارف پسر که په یدانست یوم یکردم که تو از موضوع خبر دار یفکر م ـ 

 ... انداخته  لیر ریخانگل قصاب، خود را در ز

 :دیفراوان قطع کرده وپرس یرحمت سخنان دوستش را با شتاب وبرآشفته گ اما

چه  ای؟ خداییگو یپهلوان عارف بود؟ چه م میرا که ما دفن کرد یپس آن شخصـ 

 ؟  شنوم یم

 من وتو بود. یکودکاو همان پهلوان عارف بود. همو که دوست دوران  یبل ـ 

 یورو، مثل صاعقه، مثل آوار ومثل زلزله بر سنیریمرگ دوست د یناگهان خبر

شد  دیساخت. رنگش سف رشیکمرش را شکست وخرد وخم .ختیفرو رپیرمرد 

 یی یزمان ومکان را از دستش ربود. شوک وضربهء ناگهان تیواحساس موجود

 افتیفرصت نپیرمرد ود که ب دیشد یکه بر روح وروانش وارد شده بود به قدر

همان طور پیرمرد شود.  یاز چشمانش جار یاشک لیس ایبکشد  یکند، آه هیتک

سرخ رنگ زاغه اش نشسته بود وبا  یکیپالست یچوک یساکت وخموش باال

داکتریاسین وبه نظر  ستینگر یم یچشمان ازحدقه برآمده ودهان باز به مسجد

 کرده است.  یته البمان حالت قدر ه ایفلج شده و ایکه دوستش  دیرس یم

 

، پنجرهء اتاق را باز کرد. بر خاست شیاز جا دیحالت را د نیکه اداکتریاسین 

به گونه ها ورخسارش  یآرام ی. ضربه هاختیبه صورت دوستش ر یمشت آب

ها ونماد رنج ها  یعصاره وتبلورهمه ء تلخ نینگذشت که اشک، ا یرینواخت ود

 یدرشت یبه قطره ها آرامشد و آرام  داریپدپیرمرد ن ومحنت ها، ناگهان در چشما

 ی. مسجددندیگرد ریسراز یدرخشان باریشدند ودر پهنهء صورتش مانند جو لیتبد

نورس را که اکنون  نیاسیآغاز کرد و ستنیبه چهره نداشت به گر یکه رنگ زین

شد وگذاشت که آن دو  رونی، بکرد درآغوش گرفت یم هیشده بود وگر داریب

در گلو دارند،  ادیوهرچه فر زندیبر ،ت هرچه اشک در چشمان دارنددوس

 برآورند.

 

 : ، گفتافتیتر، محزون تر و عبوس تر ریکه باز گشت وآن دو را پداکتریاسین 
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بهار ازهرطرف بلند  یاست. بو یریخوشگوار ودلپذ یعجب هوا رونیدر بـ 

 یتان جنگل اندکدرخ ریغم بزرگ را در ز نیوا میقدم بزن یکم دییایاست. ب

 .میببخش نیتسک

*** 

 : پهلوان عارف زیگ؛ داستان غم انواما

ً به همان گونه  رونیب در کرده بود:  فیتعرداکتریاسین بود که  ییهوا واقعا

شد، سبزه  یم یکه به جنگل منته یکوره راه . درزیانگوفرحت بر ری، دلپذگوارا

 یلگد مال م یفراوان یرحم یروز با برسته بودند که اگرچه هر یجوان یها

مبارزه با مرگ  یوبرا ندافراشت یقد برم گریدشد بار یشب که م ی؛ ولشدند

 داریگرفتند. جنگل درختان سرو وکاج وسپ یم روین عتیناموس طب از ،یستیون

به  کینزد یآن. جنگل به قدر یجنوب هءیاردوگاه بود. درست در حاش کیدر نزد

 یدارمیکرد به شاخهء درخت سپ یز ماتاق رحمت بود که اگر دستش را درا

ً یتقرپیرمرد خورد.  وهر  ری. با هرکاج پشناخت یرا م جنگلهر درخت آن  با

آن کوره  یوخم ها چیآن قدم زده بود وپ شهءیجوان آن آشنا بود. در هر ب داریسپ

 در یوحش دیزرد وسپ یدانست که گلها یمثالً او م شناخت. یم یراه را به خوب

در کدام قسمت آن  ای. اند. در کجا مرداب است دهییرو شتریب کدام قسمت جنگل

. کنند یخشک ومرده را اره م یدرخت ها ایشکنند  یچوب م ریپ انجنگلبان

توان ساعت ها نشست  یدر کجا م ایرسته و یدانست در کجا نهال نو یمپیرمرد 

ع گوش سپرد. در کجا لوحهء من عتیطب یوبه چهچهه ء مرغان جنگل وترنم وتغن

 یگ ستهرفع خ یبرا ینیچوب یدر کجا درازچوک ایاست و زانیعبور ومرور آو

 گذاشته اند. ییرهنورد خسته 

 

 شهیدر اند ی. هرکسمودندیپ یاز آن کوره راه را با سکوت ژرف ی، قسمتدوستان

که فراخور، آن حال  یکه با شکستن سکوت حرف مناسب دیترس یبود وم یی

انجام سکوت را بود که سرپیرمرد  نیا یند. ولکرده نتوا انی، بواحوال باشد

عارف هرچه  انپهلو یخواست که در بارهء علت خودکش یشکست واز مسجد

 :  گفت یوبا لحن غمبار دیکش یآه یداند قصه کند. مسجد یم

. بهتر است دمیپ سته خانه د کیدر شیشش ماه پ را امرزیپهلوان عارف خداب ـ 

خوش  گریهمد دنیاخت وبه نام صدا کرد. ازداو بود که مرا شن نیکه ا میبگو
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وهم  میکرد هیهم گر ،یواز فرط خوشحال میرا در بغل گرفت گری. همدمیشد

سرش  یبود. موها شده ری. پهلوان را مهمان کرده به خانه ام بردم. او پمیدیخند

 روزیبا پهلوان عارف د یاریدر خطوط چهره اش فرق بس یبود؛ ول دیسپ دیسپ

که در چشمانش  فی. حدیرس یوزورمند به نظر م ید. هنوز هم قوش یمشاهده نم

النه  یشد. در آن چشمان غم بزرگ ینم دهید یجوان امیا یآن رخشنده گ گرید

خاطر  نیشدم. وبه هم یکه از نگاه کردن به آن ها متأثر م ی، به طورکرده بود

 کردم.  یم زیشدن به چشمانش پره رهیاز خ

 

که من وتو  ی، همان طورکه او همان طور بود میبگو دیبا تشیشخص درمورد

که  یفتاده ومهربان. هنگامو. همان طور جوانمرد، متواضع، امیبود دهیاورا د

سروکار  ی، با تجربه وبا معرفتکه با آدم با سوادکردم  یگفت احساس م یسخن م

اجل غدر  خیوبه گفتهء ش دهیشکه معلوم بود سرد وگرم روزگار را چ یدارم . آدم

 .دهیکاروان را د

 

، به شبرغان بودم که پس از ترک ده  دهیشن میقدر از ماما نیدر مورد پهلوان هم 

از  یشده بود. ول یباش یتفحصات نفت وگازکار کرده وپس از مدت رفته بود ودر

قصه  میکه همان شب پهلوان خودش برا نیاش خبر نداشتم. تا ا یزنده گ اتیجزئ

 ... کرد

 : دیپرس یرا قطع کرده وبا شتاب خاص یرحمت سخنان مسجد

 قصه کن.                                           میبرا اتیرا با جزئ شیکنم تمام حرف ها ی؟ خواهش مگفت یچ ـ

 

  ایپهلوان عارف و ماف  

ً به شبرغان به نزد که ده را ترک گفت یپهلوان گفت که بعد ازآن شبـ  ، راسا

" ی"باش ای به نزد دوست پدرت که سرکارگر صاحب برق رفت.ریدوست مد

بهرام پس از خواندن پرزه  ی" بود. باشکارگران تفحصات ونامش "بهرام یعموم

کرد واو در همان جا کارگر  دایپهلوان عارف کار پ ی، براصاحب برقریخط مد

شبانهء  یکرد ودر کورس ها یدر همان جا سپر زیرا نپرچم خود ریشد. خدمت ز

 پرداخت.  لشیشامل شده به ادامهء تحص زین کهیفابر
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. رازها داشت یبهرام اورا مانند فرزند خود دوست م یگفت که باش یم پهلوان

 یباش قی. در حزب هم به تشوآموخت یم شیکار را برا یهاورمزها وشگرد

بفهمد که تو میرزاعبدهللا گفته بود که اگر  شیبرا یباش رای، زبهرام داخل شده بود

کار گران وزحمتکشان  وقداخل شده واز حق یاسیس نیراز نوحزب ط کیدر 

 . شود یخشنود م اری، بسیکن یوطنت دفاع م

 

بهرام هم عضو حزب وبه جناح پرچم ارتباط داشت.  ی: باشگفت یم میپهلوان برا

. در همان مارش میکرد یاشتراک م یما هردو در اعتصابات وتظاهرات کارگر

، ما هردو ازجملهء سازماندهنده گان کابلشهور کارگران شبرغان به طرف م

بهرام  یکه باش شتنگذ  ی، مدتیخی. پس از آن مارش تارمیآن بود نیوفعال

 یدرگذشت. عارف م یشد. او متأسفانه سرطان شش داشت وبه زود ضیمر

داوود خان  می. در رژدندیگزمرا به عوض او بر ی: پس از مرگ باشگفت

که در نفت  یروس نیاز اثر تماس با مشاور متوسطه ام را ختم کردم. التیتحص

کارگر  ثیکه به ح نگذشت یریرا آموختم ود یکردند،  زبان روس یوگاز کار م

آن شد  جهیقرار گرفتم ونت نمیآمر قیوتشو تیماهر وباتجربه وبا سواد مورد حما

 التیغرض تحص گر،ید یاسیس یها یودگرگون یداوود میکه پس از سقوط رژ

 ... اعزام شدم ینفت وگاز به شورو یریانجندر رشتهء  یعال

 

 افتیرا  نیچوب یوچوک زیبودند. رحمت م دهیبه اعماق جنگل رس نکیدوستان ا

تا  افتی. خودش هم نشست و مجال ندیاسایب یواز دوستان خواهش کرد تا دم

تاب بود، روشن کند.  یدود تلخ آن ب دنیبلع یباز برا ریسگرتش را که از د

 نیوالجورد لگونینرفتند وبه تاج مرصع  یکه باال م یدود یهارحمت به حلقه 

 ی، چشم دوخته بود.  درآن لحظه افکارروشنوستندیپ یم تی، به ابددهیجنگل نارس

گفت که  یکه به سگرتش زد، با خود م ینداشت. اما پس ازدوسه پک محکم

ه ، روحش  برهنسان نیگونه وبه هم نیکه به هم دیخواهد رس یوروزگار یروز

 یشگافد وبه سو یسگرت را م قلبکه دود  یطور نیخواهد شد وهم انیوعر

قالب جسمش را خواهد شگافت ومانند روح  زین یرود، روح و یباال م یهوا ها

 تیپرواز خواهد کرد وبه ابد نیوالجورد یآسمان آب یپهلوان عارف به سو

 .وستیخواهد پ
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 یها السیرا با گ یبوتلکرد،  داینشستن پ یبرا ییکه جا نیهمداکتریاسین 

؛ ساخت زیلبر یتلخ روس یها را از ودکا السی. گدیکش رونیب بشیاز ج یکوچک

. در دیمشروب اباء ورز دنیاز نوشپیرمرد هرچه اصرار کرد، رحمت  یول

، آن نیمیاد سیشده به  رونیب یستیوفنا ون تیعوض از فکر مرگ وروح وابد

داند  ی، خدا مافتاد وبا خود گفت داشت، یکه پهلوان عارف را دوست م یدختر

 یگفت که پدرش حاج یمسجد شتریکند. پ یکه آن شهرهء شهر در کجاست وچه م

در اثر اصابت راکت کشته شده  سیاست وبرادرش و افتهیوفات  نیشمس الد

از مرگ معشوق نامراد  ایآکند و ی، چه منگفت که خودش کجاست یاست؛ ول

بگذار که  ی، ولبپرسم یارد؟ باش که از مسجدند ایاش خبر دارد  یروزگار جوان

را به آن صورت کشته  شتنیکه پهلوان چرا خو دیاو خود قصه کند واول بگو

 ؟است

 

چشم ها ونگاه  دیکه د ی، هنگاممشروبش السیگ دنیپس از به سر کش یمسجد

ء تلخ به سخن در آمد وقصه گریدارند، بار د یچه انتظار یدوستان ازو یها

 : را از سر گرفت پهلوان عارف

افتاده  یچشمش به دختر ی، روزلیقصه کرد که در هنگام تحص میپهلوان براـ 

داشت. همان چشمان، همان خرمن  نیمیبا س یکیبود که شباهت فوق العاده نزد

بود. آن  جانی. دختر از آذربابایوز نیمیکرسی، همان قد وقامت وهمان پسوانیگ

 یایها در کافه ترظهر. او کرد یم لیتحص یوترنر توتیدر انست یدخترآذر

 یخورد. برا یآمد وغذا م یشان بود، م توتیانست کیدانشکدهء نفت وگاز که نزد

هرچه که بود  یخورد. ول یپهلوان معلوم نبود که چرا آن دختر درآن کافه غذا م

او  که پهلوان با دیرس یآمد، سر انجام روز یکه آن دختر م یوبه هر خاطر

" است و درماسکو تک وتنها. پس از انست که اسمش "زهراگفتگو نمود ود

 ینگذشت که صاحب پسر یهردو به هم دل دادند و ازدواج نمودند و سال ییآشنا

 شدند.  زین

 

شدم ودرست در  ریمن که به سر آمد وانجن لی: مدت تحصگفته بود میپهلوان برا

اگهان وضع در خواستم دست زهرا را گرفته به وطن بر گردم، ن یکه م یهنگام

ماندگار شوم. در ماسکو  یوطن دگرگون شد ومانند تو مجبور شدم در شورو
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 ری. ناگزیمن ن یبرا یشد. ول دایکار پ یبه آساند زهرا که وترنر شده بو یبرا

 هیرا کرا یزی"  ماسکو میکیها در همان بازار معروف" لوژن رافغانیمانند سا

" جوان سخت میهمان بازار با" نع وفروش کاال پرداختم. در دیکرده وبه خر

، بی، آشنا شدم. او جوان نجمن قرار داشت زیم یدر پهلو زشیکه م یکوش

 یمورد اعتماد من قرار گرفت وروز آهستهبود که آهسته  یصادق وسخت کوش

ز ا می. نعمیشد کیوبا هم شر میگرفت یمشترک زیوم میکه هردو دوست شد دیرس

 ی، جنس مرفتم یمن م ایفروختم.  یومن م گرفت یجنس م یبازرگانان افغان

 یفروخت. همان بود که کاروبار مان رونق گرفت وکم کم هردو یو او م دمیخر

 . میشد یء کوچک هیمان صاحب سرما

 

، مان استشمام کرده بود یها بیپول را ازج یماسکو که بو یایماف انیم نیدر ا 

به  یروس کلیه یان قو، جوهر روز شنبه رایداشت. ز یدست از سرمان بر نم

کرد  ی، اشاره مکه در کمرش بسته بود یی، به تفنگچه شد یم کیما نزد زیم

رفت. اما با آن هم مفاد ما  یمگرفت و ی، از نزد ما مکرد یم نییرا که تع یومبلغ

، میهم کار کن گریسال د کیگفت اگر تا  یبود وم یراض میبود که نع ییبه اندازه 

شود تا به نزد مادر وپدر  یم دایانواده ام به کانادا پپول قاچاق رفتن من وخ

 . میهمسرم برس

 

ها  السیدر گ ی، با دقت فراوانرا که در بوتل مانده بود ییودکا یایبقاداکتریاسین 

انداخت،   ی. سپس بوتل را درزباله دانبرابر شد میکه دو تقس ی، به طورختیر

 : سگرتش را آتش زد وگفت

 

 یکه در آن سرما ی. براستء ماسکو من هم کار کرده امیکیدر بازار لوژنـ 

شب جنس ها را  ی" تا ناوقت هارایحمکار کردن آسان نبود. من وخانمم "، کشنده

 یدوساعت یکی. میکرد یها وکارتن ها جا به جا م گیب نیکرده ودر ب یبسته بند

ب مان ، خوایکه از فرط مانده گ میدیترس یم رای، زمیدیخواب یبه هزار مشکل م

، تا میشد یم داری. ساعت چهار صبح که بمینشو داریتر شود وبه موقع ب قیعم

وقت ها خون وخون  یاریوبس میدیلخش یم خیبرف و یها باالبار یجادهء عموم

صفر منتظر  ریز ی، در آن سرمامدت ها ی. در جادهء عموممیشد یچکان م
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گفتم قانع  یم شیرچه براه ی؛ ولبغل شد نهیبار س نیا چندری. حممیماند یم یتاکس

 ایاست که ماف ریگفت خ یشد تا آن کار مشکل وطاقت فرسا را ترک کنم. م ینم

را بهانه قرار  زهی، نداشتن وحق وناحق سیاست که پول ریخواهد. خ یم لیباج سب

                                                                                              مقدار پول                                     کیرسد که صاحب  یم یروز یول رد؛یگ ی، رشوه مداده

. یفراهم کن زیآمدن ما را ن نهیوزم یخود را به اروپا برسان یکه با آن بتوان میشو

 یپا م نیزم ی، به جنت رودمیرس یکه من به اروپا م نی، همرایبه نظر حم

 نکی؛ اما ادیگرد یممان برآورده  یهاشد وتمام آرزو یزار مگل وگل ایگذاشتم. دن

ام ، نه جنت درک دارد و  دهیشود که به اروپا رس یسال م کیاز  شتریکه ب دینیبب

، مرا را از دست نداده دشیتا هنوز هم ام چارهیب یرایشگفتا که حم ینه بهشت. ول

 یفردا قبول م یمقاومت کن. مقاومت کن. امروز ن دیگو یدهد وم یم یدلدار

 ...  یشو

 

شد،  یم انیفراوان ب اتیوباشرح جزئ یطوالن شهیکه مثل همداکتریاسین سخنان 

 : تمام آن را قطع کرده وگفت ییاعتنا یرحمت را به سر آورد. پس با ب ییبایشک

که  دییایمان کند. ب ریترسم که باران غافلگ ی، مشده کی، هوا تارداکتر صاحبـ 

. اما در آن بازار من وداوود وحشمت هم کار میف خانه بروآهسته آهسته به طر

جا  نیخود را به ا هیاست که از راه روس یکدام افغان ،وگذشته از آن میکرده ا

آغا  یکنم تا به مسجد یم شنهادیباشد. من پ دهیباشد وآن مشکالت را ند دهیرسان

که  ی؟ گفتآغا یتا قصهء پهلوان عارف را ادامه بدهد. چطورمسجد میفرصت ده

 هیشب کرشیداشت که صورت وپ ییجانیوبار پهلوان بهتر شده بود. زن آذرباکار

افغان ها  ریداشت ومانند سا یمیدا زهءیبود. اما او که به خاطر زنش و نیمیبه س

 ریرا به زجا آمد وچرا خود نی. چرا به اداشت ی، پس چه غمنبود زهیدرغم و

 ؟  انداخت ریالس عیقطار سر یچرخ ها

 

 :به سخن آمد وگفت گریاش بار د یواندوهبار قبل نیبا لحن حز یمسجد 

گفت  یپهلوان م یسوال ها را من هم از پهلوان کرده بودم ول نی، همرحمت جانـ 

که آن حادثهء  فیهم نداشتم. اما ح زهیداشتم، غم و زی، هرچییگو یکه درست م

. ورنه به دیجا کش نیمرا دگرگون کرد وسرحدم به ا یشوم اتفاق افتاد وزنده گ

 ؟ بروم ندوزخواستم که ق ی، مگر من مرگ مگفتهء مردم ما
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 یگفت که آن روز، از قضا فروش خوب می، پهلوان عارف برادر بارهء آن حادثه

به منزل رفت تا  میما خالص شد. نع ی. هنوز ظهر نشده بود که جنس هامیداشت

 یاز ساختمان ها یکیفتم . اپارتمانش در منزل هاوردیب گریچند کارتن جنس د

، دو نفر جوان شود یمکه داخل لفت  نیهم میدرجه سه ماسکو قرار داشت. نع

 نیزم نیآورند ودر ب ی، لفت را به حرکت در مداخل شده زین یروس کلیه یقو

 بیشکنند. سپس مبلغ پنج هزار دالر را که در ج یداده وم چیرا پ میوهوا گردن نع

 د.رون یوم ندیربا یاو بود م

 

او  کیو ازمن که شر میاز خانم نع یوسرسر یعاد اریبس  قاتیپس از تحق سیپول

کند و اجازهء دفن جسد را صادر  یم ییاپارتمانش سوال ها یها هیبودم واز همسا

توانسم  ی؛ اما نمنشستم. واز منزل خارج نشدم. میدر سوگ نع یکند. من مدت یم

 کاریدر ماسکو ارزان نبود وآدم ب دنرک یکه زنده گ رایبه آن وضع ادامه بدهم. ز

شد. پس دوباره به بازار رفتم  یم بانیدست به گر یمشکل اقتصاد کیبا هزارو

 وکار وبارم را از سر گرفتم.

 

 زمیم یرا باال یکاغذ یروز دختر جوان کینبود؛ اما  یخبر ایمدت ها از ماف

ج عقب مانده را که شد. در کاغذ نوشته بودند که اگر با دیگذاشت وبه سرعت ناپد

 انیکه در پا یوبه آدرس هیساعت هشت شب ته یشد ال یدالر مهزار کیمبلغ 

 .دیخواهم د خوداز دست  نمی، نرسانم ، هرچه ببپرزه نوشته بودند

 

هستند ومرا به تمام  مینع نیبود که آنان، قاتل دایدو سه جملهء مختصر پ نیاز ا

ن اگر مطابق خواست شان عمل نکنم نظر دارند. بنابرآ ریشناسند وز یم یمعن

دانستم که دستان شان دراز  یتمام خواهند کشت. البته من م یرحم یبا ب زیمرا ن

ماسکو گسترده است ومراجعه  سرآنان در سرتا یاختاپوت آسا یاست وچنگال ها

مثل من مبلغ  یآدم دستفروش یاست. اگرچه آن مبلغ برا دهیفا یب زین سیبه پول

 توانست داشت؟  یم یا پول در برابر حفظ جان انسان چه ارزشبود؛ ام یکالن

 

بود، در  یتشناب عموم کی، دمیرسان یپول را به آن جا م ستیبا یکه م یمحل

. شام که شد خود را به "هینیوسپورت" یمترو کیخلوت نزد یاز کوچه ها یکی
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 یپر نمنبود. کوچه چندان روشن نبود وپرنده  یکس چی. در کوچه هدمیآن جا رسان

                                                                                                                               نینبود. از کلک یهم کس شنابکردم وداخل شدم. در ت دایرا پ یزد. تشناب عموم

 یبه راست وگاه یگاهکه  یکه جوان بلند قد دمی، دستمینگر رونیکه به ب تشناب

جوان  نیکه که هم دمیشود. فهم یم کیکرد، به تشناب نزد یبه طرف چپ نگاه م

شب وروزم را به  زحماتهزار دالر حاصل  کیباشد که من مبلغ  یهمان کس دیبا

دانم چه شد که ناگهان خون در عروقم به  یکنم. نم میدو دسته تقد ستیبا یاو م

درون  طانی. شن شکسته اش در نظرم مجسم شدا گردنامراد ب میجوش آمد. نع

. در همان حال دیوسوسه ام کرد وآتش نفرت وانتقام در روح وروانم زبانه کش

، مانند تو یگفت: چگونه پهلوان یبه من م خطابکه  دمیشن یوجدانم را م یصدا

پردازد؟ پس چه شد  ی، باج بروت مالغر است یکه مثل قاف ن یجلمبر نیبه ا

  ؟یترس یتو از او م، مگر رتتیغ

 

که در دستش بود  ییاز تفنگچه  گریخود را گرفته بودم. من د میتصم گرید یآر

 یرا گرفته باشم وهم به صدا میکشتم تا هم انتقام نع یاورا م دی. من بادمیترس ینم

که  نیگرفتم. هم نیخاطر در پشت دروازه کم نیگفته باشم. به هم کیوجدانم لب

. جوان دمیکوب شیرا باز کرد، دروازه را به شدت به رو دروازه ییایجوان ماف

موقع  شیمن برا ی؛ ولکرد تا ماشهء تفنگچه را کش کند. وکوشش دیکش یآخ

گذاشتم  شیگلو یرا باال می، پادادم چیندادم، دستانش را با شدت در پشت سرش پ

 نکردم. شی، رهاباز نماند دنیکه رنگش کبود نشد واز نفس کش یوتا هنگام

 

وخلوت بود. به  کیتار مهی، کوچه همچنان نشدم رونیکه از تشناب ب ینگامه

 یکه از بازار بر گشته بودند وداخل مترو م یمردم انیرفتم ودر م یسرعت م

 ... ، خودم را گم کردم شدند

 

 دنیآسا شروع به بار لی، باران سکرده بود ییگو شیکه رحمت پ یهمان طور

ساختند. کوره راه  یرا آبله گون م نیشدت تن زمدرشت باران به  یکرد. دانه ها

راه از چاه ناممکن  صیتشخ گریو د جنگل در ظرف چند لحظه پر از آب شده بود

خوشبختانه رحمت به  یولبود؛  شیدر پ یشده بود. هنوز تا اردوگاه راه دراز

نبود اما هم  یاکرد. در کلبه کس دیجنگلبان را پ نیدر آن جا کلبهء چوب یزود
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را آتش نمود  یفراوان. رحمت بخار زمیداشت وهم چوب وه یوارید یربخا

 ینشستند ومسجد یکه در کلبه بود، درمقابل بخار ییها یچوک یودوستان باال

 : سخنان نا تمامش را از سر گرفت

 

 یوبه زهرا تلفن کرده و ازو گفت که آن شب به خانه نرفتم. یپهلوان عارف مـ 

 یم رایدادم. ز رییآدرسم را تغ گری. روز ددیرک بگوخواستم تا فوراً خانه را ت

آن  زیشناسد وبوِف کور نفرت انگ یخانمم را م هم دیمرا وشا ایدانستم که ماف

 ام وحشت داشتم.  هیاز سا گریکند. من د یمان م بیتعق

 یم ایترسم. از انتقام ماف یجا هم م نیدر ا یبالد آمدم. ول نیبا مشورهء زهرا به ا 

 یم لمیوک ی؛ ولگرفته ام ی، جواب منفشود که آمده ام یسال م میون کی. ترسم

 کند.  ریی، ممکن جوابت تغنباش وسیما دیگو

 

و پس از  دیرحمت سگرت طلب مکث نمود. از ییتازه کرد ولحظه  ینفس یمسجد

 : رستاد، گفتف شیها هیآن که دود تلخ آن را به ر

 یبرا دمیکه او را د یبار نی، آخردمیپهلوان را د گریبار د نیبعد ازآن شب چندـ 

 یگرفته بود که در آن ازو یینامه  زیبود. از زهرا ن گرفته یبار دوم جواب منف

شود که منتظرش  ینوشته بود که دوسال م شیطالق کرده بود. زهرا برا یتقاضا

 یکیسر نوشت بماند. نوشته بود که با  یب نیاز ا شیتواند ب ینم گرید ی؛ ولاست

ازدواج کند. نوشته بود که اگر  شیخواهد همرا یرانش دوست شده وماز همکا

 یتا آخر زنده گ یآن و ریاورا به نزدش بخواهد، در غ ایدوستش دارد برگردد 

خواهد که پسرش  ی. نمستیباشد که سر نوشتش معلوم ن یتواند منتظر کس ینم

داشته  پرستخواهد "معروف" پدر داشته باشد،  سر ی. مکند یپدر یاحساس ب

 باشد. 

 

از جنون را مشاهده  یگونه اثر چیوچهرهء پهلوان عارف ه مایدر آن شب در س

داد. حتا نم  یبود واز سالمت عقلش خبر م یعاد شهینکردم. حرکاتش مثل هم

 لیآن ر یچرخ ها ریخود را در ز دمیکه شن ی. از روزدمیدر چشمانش ند یاشک

شود. او عاقل تر از آن  ینه باورم نم شده ام. وانهی، دانداخته است ریالس عیسر

 دارد. یدستان دراز ایخودش گفته بود که ماف ی؛ ولکند یکار نیبود که چن
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                                                                                                                          ***     

.  دی، در را بست ودر بسترش دراز کشوهمسرش یپس از رفتن مسجدپیرمرد  

استغاثهء  ی، صدادیرس یهم م یبه کافر یبود که اگر ظلم ییاو از جملهء آدم ها

که عدالت  نکیکرد. وا یم هیعدالت وانصاف گال که از نبود دیشن یدرونش را م

، کرده بود یرا قربان یبه محضور افتاده وو شیدر مورد دوست دوران نو باوه گ

 ایو ستیگر یخون م ایآمد؟ آ یبر عدالت از دستش بر م نیجز نفر یه کارچ

حرکتش روح عارف  نیبا ا ای؟ آکرد یم زیحلق آو بیخودش را مانند برادر شع

توانست عارف را زنده بسازد؟  یم یزی! پس چه چنه، مسلماً شد؟ نه یخشنود م

 یبود. زنده گ ستهویپ تیگشت. او به ابد یبر نم گری! او رفته بود ودزیچ چیه

دوستش  یوخاک ی، منزوتنها ی. گورماندیم یطور هم باق نیطور بود وهم نیهم

قصهء  نیا تا دیرس یوقت تر م یکم یدر نظرش مجسم شد. کاش آن روز مسجد

کرد. کاش  یم تیکننده گان جنازهء آن مرحوم حکا عییهمه تش یبرا را نیحز

 یایحتا به ماف یچکسیبود وبه ه ییده ، مرد آزادانستند که عارف پهلوان یمردم م

 یوروزگار یدانستند که او روز یکرد. کاش همه م ینم نیتمک یخونخوار جهان

، مانند همان جوان که بر سر راه عشقش واقع شده بود را هم یگوسالهء گستاخ

 دیبوس یدانستند چگونه گل ها را م یعدم فرستاده بود. کاش آنان م اریبه د ایماف

ساخت. کاش همهء مردم  یم یرا بر زبان جار نیمیس نیریونام ش دییبو یوم

. کاش ستندیگر یوبه خاطر مرگ او زار زار م دندیشن یاو را م یداستان زنده گ

 بانیکند وگر یخود را م ی، مو هاآمد یم ایسر دن آن، از شد یخبر م زین نیمیس

 ... دیدر یخود را م

 

ق ، عاشحافظ وانیشد. د یگشوده مپیرمرد  ی، آرام آرام بر روب مکاشفهدر

آن را گشود  یوال دیبه چشمان خود مال دی، بوسبزرگ را ازتاقچهء اتاقش برداشت

 :دیشن بیواز زبان لسان الغ

 سرو روان با گل وگلشن چه کنم ؟   یتو ا یب

 ، عارض سوسن چه کنمزلف سنبل چه کنم

 از ناوک مژگـــــان  فراق یختیخون من ر

 چه کنم روشن دهءید ین اخود بگو با تو م
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" چنان بر روح وروان رحمت اثر کفرگو یقباال کیآن "قلندر  نیریغزل ش نیا

، لوح سنگ بود، آن انسان ساده، مهربان وآزاده ادیگذاشت که بر آن شد تا به 

کالم را نقش سنگ  نیریغزل جاودانهء حافظ ش نیدهد وتمام ا شیفرما یمزار

 . ندیمزار او نما
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 بخش نهم

 

 :                                                        شاوراز پ یی نامه

 یکه به نظرش م یبود که رحمت پس از آن شب یروشن یمنجمد وسرد ول روز

زنده  قتیوحق یزنده گ یاهوی، هییگشود. هوا، روشنا دهی، دسحر ندارد دیرس

 دانگاهی، از موط، از فراز درختان کاج وبلجنگل هءیزحاش، ارونی، از بیگان

درز  یو از البه ال رزانل یوارهای، از پشت دکیتنگ وتار زی، از دهلاردوگاه

سخن گفتند که  یقتیازحق یپنجره ء بسته به درون اتاقش هجوم آوردند وبه و یها

زنده   ،آغاز شده یگریروز ددانست:  یخوار آن را مریکودک ش نی، احتا نورس

 است.  نیریچه سخت ش یادامه دارد وزنده گ یگ

 

را پشت سر  یی یوطوالن کیآورد که چه شب تار ادیوبه  دیکش یی، فاژه پیرمرد

 ییآمد که به خاطر ازدست رفتن دوستش چه قدردر تنها ادشی. گذاشته است

وپس ازمواطات وکسب اجازت ازآن  دهیبوده است. بعد فال حافظ د ستهیگر

خواهش کرده بود که آن  ینوشته وازو یبه مسجد ییگو، نامه  بیعارف غ

 ینیمرمر گبدهد تا بر تخته سن یبه سنگتراش ابدی یرا که در جوف نامه م یغزل

 حک کند تا نقش لوح سنگ مزار پهلوان گردد. 

 

 بیبود. حب دهید ییآشفته  ی، چه خواب هاما پس از آن که به خواب رفته بودا 

خورد؟  یکند وچه م ی، چه مکجاست حاال چارهیکجا؟ آه آن ب جا نیچوچه کجا وا

وطندارش  نیکرد، خوب شد که شمس الد ی؟ اما عجب افتادنمرده ایزنده است و

هم که  نیشمس الد نی. اوردشبلندش کرد وگرفتش وآ نیبه عقب او تاخت و از زم

بود.  شده یدست رهیاستعفا کرد، عجب داستان پرداز چ یپسان ها از خدمت نظام
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 یلبخندپیرمرد  ن،ینام شمس الد یبود. با تداع یوخوش قلب نیچه آدم نازن چارهیب

گرفتن رخصت به دفتر  ی، برانیشمس الد نیآورد که هم ادیرا به  یزد وروز

 نی؟ شمس الدیهست ی: کبود دهیپرس مشریخان تولرفته ودر زده بود. بهادر یتول

" ... ، مهرجوی، هرویقی، صدفی، ظرنیالد در پاسخ گفته بود: "صاحب! شمس

 گفته بود:  تیبهادرخان با عصبان

که آن انسان فرزانه وفات  دمی، شنمنتظر باشند." آه گرانید یول دیایب نیشمس الد"

 یصدا شبیبود که د یآن زن ک یراست ی. ولامرزدی، خداوند او را باست افتهی

در گوش   یندیآ انعکاس خوش شیرا که صدا ی. همان کسدمیشن یرا م نشیدلنش

 یجا یآب یها یبلند نیتو هم در ا یبرا! ایب ای، بگفت ی. همان که مداشت میها

 ؟ بود، سارا بود ی" نبود؟ پس کنبیزاو" ایهست. آ

 

ورق  دیشا .گشودهء حافظ قرار داشت وانید ز،یم ی. باالبرخاست شیجا از

فحه حضرت ص نی، در ابر گشتانده بود. هرچه که بود یگاهرا باد سحر شبید

 : گفته بود نیحافظ چن

 شود یمن که امروزم بهشت نقد حاصل م

 ؟زاهد را چرا باور کنم یوعدهء فـــــــردا

، با خود گفت یرف کتاب ها گذاشت؛ ول یوباال دی، بوسحافظ را بسته کرد وانید 

، یارزش یاز ب شبی؟ ددیگو یگفت وامروز چه م یچه م شبیحافظ د ایخدا

 یم رانهیرا و ایدن نیا روزی، دها داشت هیدون گال یایدن نیا یگ هودهیوب یپوچ

، به آن باور دارد دیستا یرا م یامروز زنده گ ی؛ ولگرفت یم چیخواند وبه ه

که او را در  ستین یتصادف گر،یخواهد که از آن لذت ببرم. خوب د یواز من م

. پس ندیاگش یرا نم وانشی، درندیقرار داده اند ومردم تا وضو نگ ایصف اول

به روح پاک آن بزرگمرد شعر وعرفان نثار کرد وبه زاغهء  یورحمت یدرود

  .ستینگر کشیتنگ وتار

 

 ییوکرا گیجا د نینبود. ا یشباهت به زباله دان یاتاق، پس از رفتن مهمانان، ب 

، آن ونا شسته فیکث یها وبشقاب ها وقاشق ها الهی، آن جا پآغشته به روغن

 یاز کاغذها وروزنامه ها یطرف تر مقدار نیوا نیچرک یطرف ترلباس ها

را دراتاق  ، آن هاگرفته لیتحو الیکه داوود اول صبح از دفتر سوس ییگشوده نا
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 یلبالب از سگرت ها زیسگرت ن یدانخاکستر زیم یانداخته ورفته بود. درباال

 کوال وفانتا وکوکا یخال یها یوقط وکنج اتاق بوتل ها زیرمیودر ز سوخته مین

 و دهیکه نورس نصفش را مک یی ینیریکه پژمرده شده و پاکت ش یدسته گل

و  دیکش یآه رمردیشدند. پ یم دهیبود، د انداختهآن رادر کف اتاق  یزرورق ها

ع وجور کردن اتاق کجاست؟ کجا رفته وچرا ازجم نیپرو نیپس ا  د،یازخود پرس

 کرد؟  ینمبه من کمک  یحاالت نیدر چن شهی. مگر همغافل مانده است

آن ها  انیتا کنون در م شبیکه از د نیهست ومرا بب ینظم یهمه ب نیآ ایخدا

 یدگرگون م اینظم، اگر نظم نباشد دن ی، آرام. نظم اوردهیبر ابرو ن یغنوده وخم

 یبه آدم نم یگریبه درد بخور د یزیچ چیآباد که اگر ه یخانهء عسکر شود.

را به سرنوشت  نیدسپلوانضباط و میوتنظ بینظم ونسق وترت آموزد، دست کم،

 ساخت. یم مبدل آدم یثانو

 

. سرو صورتش دیرا تراش ششیر به اتاقش ببخشد، یازآن که نظم شی، پرحمت

 داشت و ینیمیکه قاب س یی نهییاتاق شست وصفا داد وبه همان آ ییدستشو را در

ت ، اکنون به صورشد: خطوط چهره اش قیبود، به صورتش دق زانیآو یخیاز م

هنوز  یشده بودند؛ ول کیقابل تفک ز،یآن خبر غم انگ دنی، پس از شنیمشهود

نداشتند ومدت ها الزم بود تا با  یانینما یچشمان بر جسته گ ریز یها نیچ

شده  قیصورت چه قدرعم یرو یهااریش نیخطوط صورتش گره بخورند. اما ا

رم روزگار سرد وگ دنیها بودند که با گذشت زمان و چش نیهم یبودند. آر

صاحبش  یوکهن سال یریپو از  شدند یتر م انیدرشت تر، بر جسته تر وعر

 . دینام یمپیرمرد را  شتنیخود نبود که خو یدادند. پس رحمت ب یخبر م

 

، احساس لذت کرد. پنجره را گشود وبرآسمان نظر رداغیش السیگ دنیبا نوش  

 نییآمده بودند، آن قدر پا نییوغضب الود بود. ابرها پا یافگند. آسمان همچنان ابر

. در محوطهء دندیرس یَسر به نظر م یخوردند وآدم ها ب یکه به تاج جنگل م

 ی، آهشد ری. عبوس ودلگدش ینم دهیشن یکس چیه یبود. صدا یخموش یرونیب

هم با نورس به نزد داکتر  دیشده باشد. شا ضیمر نیپرو دیوبا خود گفت شا دیکش

تا  یومنتظر یهم به شهر. اما تو تا چه وقت نشسته ا دیشا ایاردوگاه رفته باشد و

 سامان ببخشد ؟ و اتاقت را سرو دیایب نیپرو
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، کراهت اولگارا داشت نیکه داغ لب سر یالسیازفکرشستن ظروف چرب وگ  

چرب و چتل را نه  یگاه ظرف ها چیبود که او ه نیا قتیکرد. حق دایپ یخاطر

شست  ی، آن ها را با دقت خاصجزم نموده بودحاال که عزم را  یشسته بود؛ ول

 ییودر گوشه  تانداخ یی سهیچرک را در ک یودر قفسهء ظروف نهاد. لباس ها

. بسترش را ردینوبت بگ یعموم ییرخت شو نیشستن شان در ماش ینهاد تا برا

فرسوده شده چه قدر کهنه و شیها  ییجا ی، متوجه شد که رونمود یکه مرتب م

 ییکهنه وروجا یشال ها نیآن اردوگاه با هم نانی؟ زاغه نشره بوداند. اما چه چا

 ینم ای، آوبا خود گفت دیکش یآه گریباردپیرمرد ساختند.  یپاره وپوره، م یها

توان. پس بهتر  یپاره پاره به خواب رفت؟ مسلماً که م یمالفه ها نیتوان بدون ا

، خورد ی، َجر میکن یز مرا که درا تی؟ آخر پایکه آن ها را به دور انداز ستین

. زند یرود وافکارت را بر هم م یفرو م یبه سوراخ یده یدستت راکه شور م

پس از شستشو به  دیبگذار. شا ییدر گوشه  ،زنداین رونی، آن ها را باما صبر کن

آن چوب بست  یتوان باال یتکه اش را م نیکردن بخورند. مثالً ا یدرد صاف

، پاک است دهیتار تن یه درآن عنکبوت درشتآن را ک یوسقف اتاق وکنج ها

 ... نمود

 

، کف اتاقش پنجره یها شهیوسقف وشستن ش وارهاید یریگرحمت پس از گرد  

قات کرد ودر گوشهء  یها را با حوصله ودقت کافجاروب نمود. کاغذ زیرا ن

 یگل پژمرده مرتبان یقرار داشتند، نهاد. برا فستیحافظ ومان وانیکه د یهمان رف

آب گرفت وپس از  ریزمردهء آن را کند ودستهء گل را  یکرد، برگ ها  دایپ

 یآن گل ها نکیکه ا دیرا افشاند ودر مرتبان نهاد وبه نظرش رس شیها آب یلخت

با زنده شدن دسته  زنند. یاو لبخند م یزنده شده وبه رو گریبار د بایوز فیلط

. وبه ختیر یچا شیبرا شد. دایدر گوشهء لبانش پ تیرضائ یاز رو یلبخند گل،

 ناگشوده رفت.  یسراغ نامه ها

 

دو هفته  شی، براکه بنابر خواهش واصرار وابرام اوآمده بود  لشیاز وک یینامه  

نموده  یریخ یبود که دعا یازدوست گریکرده بود. نامهء د نییبعد وقت مالقات تع

رحمت پاسخ  که یاش جواب نگفته است. درحال یوگله داشت که چرا به نامهء قبل
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، نوشته دندیسپار یکه پهلوان عارف را به خاک م یآن نامه را در همان روز

نامه از برادرش عثمان بود که از پشاور  نیانداخته بود. آخر یودر صندوق پست

 نیکتری، همراز ونزده نه تنها برادر، بل همنفسبود. در نامهء عثمان ک دهیرس

 : آمده بود نیدوستش هم بود بعد از سالم وتعارف چن

 انهءیدانم از کجا آغاز کنم؟ از تاز ی، نمیبود دهیاز دوزخ پشاور پرس... "

رسد ودرآن روز  یاز راه م یکه به زود ی، همان کورهء سوزان وتفتاندیخورش

 یخنک بهشت م یبا آن به هوا سهیدوزخ در مقا یشوند وگرما یم انیها بر

حاال  نیوخارش تن وبدن که از هم ، تاول ها وسوختماند؟ از دانه ها، آبله ها

کنند.  یآهسته آهسته شروع شده وهشت ماه تمام خواب وخوراک را از آدم سلب م

ز ندارد؟ تو بگو ا یسوزد وتمام یسوزد وم یم یاز دل وجگر ومعده که ه ای

شان از  یها وچهره ها دهیکه د یپناهان یوب انینوایب کجا شروع کنم؟ ازانبوه

دال  نیواهانت ا ریتحق رباریاست وقامت شان در ز نیخون شیروزگار جفاک یلیس

 نیکه درا ی، تعصب ونفرتضیاز تبع ایخم گشته است؟  ز،یچهمه  یب یخورها

 یکه گلو یکرانیاز فقر ب ایو سمیبنو تیدارند، برا یجا نسبت به افغان ها روا م

زنان  تیاز مجبور ایفشارد؟  یرحم خود م یهر هموطن مهاجرت را در چنگال ب

 ها یودست به دست چودر رندیگ یودختران معصوم مان که برقع از رخ م

 ایفروشند. آ یلقمه نان تن شان را م کی هءیته یثروتمند عرب داده وبرا وخیوش

 ای؟ آیا دهیشن یزیدهد چ یجا رخ م نیکه در ا ییها یها وآدم کشدر بارهء ترور

 جاهل و یهاگراادیبن ها را همان یترورها وقصاب نیکه چگونه ا یدارخبر

کنند؟ آه چه  یم یازماندهس شیبر ضد عناصر روشنفکر ودگراند تکاریجنا

 نیخود ومهاجر یانتها یب یوسردرگم یفی، بال تکلیکاری، وچگونه از بسمیبنو

دوزخ ارائه کرده  نیاز ا یکامل ریسخن بزنم تا تصو تیجا برا نیا دهءیعذاب کش

                                                                                                                   باشم.

چگونه دوزخ  شیچشم" خو نیکه بالزاک درداستان "دختر زر دیآ یم ادتی 

اندازم .  یم ادتیبه  نکیرفته باشد ا ادتیکرده بود؟ اگر  فیرا توص سیپار

مردم  یها افهیق یرنگ دوزخ حیتوضو فیقلمم از توص: "بالزاک نوشته بود

کند،  یم دود زیاست، در آن همه چ یدوزخ سیکه پار رایعاجز است. ز سیپار

گردد و دوباره  یشود، خاموش م ی، بخار مکشد ی، شعله مجوشد ی، مسوزد یم

 " ... شود یسوزد وخاکستر م یشود، م یمشتعل م
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 سیپار یطبقهء دوزخهفت  نشیرسد که اگر بالزاک با آفر یاما به نظرم م 

 نکیا ند،یافری" دانته بدوزخ، برزخ وبهشتاثر مشهور " یبرا یلی، بدخواسته بود

، به طور حتم از کرد یم یبود ودر پشاور زنده گ یاگر در روزگار ما زنده م

که نه تنها دوزخ  دیآفر یم ینوشت وچنان شهکار یهفتاد طبقهء جهنم پشاور م

 بود.  ینم شیب یدر برابرآن بهشت زین یسرمد ، بل دوزخ جهانیشاعر فلورانس

 

. اگر در  یکن یم یزنده گ یگریدر دوزخ د زیدانم که تو ن ی، مارجمندم برادر

 ریروح انسان اس د،یبر ی، در آن جا که شما به سر منان استجا انسان درغم  نیا

حت خانهء رو یتوان یکامل دارم که م نیقی، که از تو دارم یبا شناخت یول است.

 یوبه آرامش ینه ی، پدوزخ اروپا درهمانها حتا یهنجارنا نیرا با وصف تمام ا

 .  یابیدارد دست  ازیکه روحت بدان ن

 

" جان هیفوز" است که نی، ا سمینو یم تیبا ترس ولرز برا نکیکه ا یخبر بد

 یمکتب خصوص کی، به جرم آن که در ، طالبان بدسرشتدختر عمهء مان را

کمرش شکسته  یزده اند که استخوان ها بلی، آن قدر با کادد یدختران درس م

 یخیباشند، بل ب دهید بیرفت که نه تنها شش ها به شدت آس یاست وترس آن م

 یکه م یهمان طور ی. وانگهدیرا پدرود گو یزنده گ ایفلج گردد،  شهیهم یوبرا

ست در کابل نه دوا است ونه درمان والبته که جنس زن هم که محکوم ا یدان

. پس مجبور شدم که اوالً ردیپذ ینم مارستانیاورا در ب یوارزان یبه آسان یوکس

بعد به کابل بروم واو  کنم. افتیبه زادگاهم در ادخول ر زهءیبگذارم تا و شیر

 تیبرا دیبا ،یآورده در شفاخانه بستربسازم. راستش را اگربخواه نجایرابه ا

از دست  هیفوز گریکرد، د یم اهیس را می، رورترید یاندک شمیکه اگرر سمیبنو

 جا نیدر ا یاست که تداو نی، امیبگو تیخواستم برا یرا که م یرفته بود. مطلب

.  ابدی، اما با آن هم از هندو ومسلمان قرض کرده ام تا او بهبود باست متیق

گفت که شوهرش چه شد؟ شوهرش کجاست؟ عرض کنم که شوهرش گم  یخواه

کند.  یم یستان زنده گرغزق کیم که که در شهر بشکا دهیشن ی؛ ولشده ستیون

 ! رتیغ ی! بتف .ییایو بروب ییدارد ومعشوقه ها یدم ودستگاه

 ی؟ آه ببخش که علیکه با ناله سودا کن یدر بساط دار یتو آه ای؟ آیاما تو چ 

موضوع را به  نیندارم. ا ی، خبر خوشسمینو یم تیکه برا یهر موقع لمیالرغم م
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. در یی، مرا موأخذه نفرماباد به گوشت برساند یتم که اگر روزخاطر آن نوش

شده  یاغی زی، باد ها نمحرا یها لسا نیکه درا یها تو درست نوشته امورد باد

رسد  یبه گوش م یخوشکه نه از باد ها خبر رای. زیشق زیاند وچاپارخانه ها ن

رسد.  یآدم م یبرا که از داگ خانه ها وچاپارخانه ها ییها امیونه از نامه ها وپ

. خبر شفا سمیبنو تیبرا یخوش، خبرافتیشفا  هیکه فوز نیدهم هم یقول م یول

کن واگر  ی، جوانالال ایب د؟یبه کجا رس تیپروسهء پناهنده گ یرا. راست افتنشی

 ادمیو شادمانم کن. تا  سیبنو ییکن ومژده  ی، تو مهرباننامرد شده اند نیها چنباد

 تی، برایرا که خواسته بود یبنوسم که چند جلد کتاب تیبرا دینرفته است با

 نیدرا تیبوف کور هدا یول افتمی ا. مجموعهء اشعار شاملو روپست کردم دمیخر

؟ مگر یکن یخواستم از تو بپرسم که بوف کور را چه م ی، مشود. آه ینم دایجا پ

                                                                                                        کند؟                        ینم بیهول ترا تعق یها هیحاال سا نیهم

را وهم  نی، هم از حشمت وپروداوود را یهمه را از طرفم ببوس. هم رو یرو 

بوسه  بیاوالد غر نیهمه را از طرف ا ،یآر فرشتهء کوچکت نورس را. یرو

 "  ...باران کن

 

آورد و  جانیرا به هپیرمرد ، عثمان زیانگاندن نامهء پراحساس ورقت برخو 

، عثمان یدور اریدانست که در روزگار بس یساخت. او م شانشیآشفته وپر

با رحمت جفا کرده  یکه زنده گ یهمان طور ی؛ ولداشت یرا دوست م هیفوز

شوهر  یگرید به مرد نیمیرا به مانند س هینداشت. فوز ییمدارا زیبود با عثمان ن

وتردد، مثل پهلوان  دیشده بود که پس از سال ها ترد ریداده بودند وعثمان ناگز

را  ی، تا عثمان وبود ضیمر هیاکنون که فوز ی. ولندیبرگز یعارف همسر

 . نشست ی، آرام نمدید یوسالم نم حیصح

 

بضاعت  یمِن ب ! او ازخواند وبا خود گفت: پول گرینامهء عثمان را بارد

 ای، اگر بدهم وبفرستم جواب داوود را چه بدهم؟ واگر نفرستم آپول نموده یاتقاض

 یاز و شتریفکر نخواهد کرد که پول را ب ای؟ آکه پول ندارم رفتیعثمان خواهد پذ

در بارهء سلطنت  شیاز نامه ها یکیعثمان نبود که در  نی؟ مگر همدارمدوست 

برتولت برشت را مثال زده " قدرت پول حرف زده بود ومحاکمهء "پل آکرمانو

که حالل مشکالت است  رایز است. زیچه قدرعز پول نیکه ا یبود؟ به راست
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 ینم یینوشت وتقاضا ینم یباره مطلب نیدردها وغم ها. کاش عثمان در یودوا

راحت  الی، تا با خداشت یمشت پول در آن بکس وجود نم کی نیکرد. کاش ا

شان وارد  یوبرادر یبر دوست یاد وخللد ی، نامه اش را پاسخ مووجدان آسوده

  سد؟یوچه بنو دیچه بگو حاالشد. اما  ینم

 

گذاشتند، جان  یمتناسب با اثرات شان در ذهن وروح او اثر م یمختلف یمسأله ها

 یکه انجام م ییتبدار اورا در مبارزه با کارشاقه  یول داریگرفتند ووجدان ب یم

رفت.  یم نییباال وپا یونفسش به سخت کردند. درونش منقلب شده یم تی، اذداد

دانست که چه  یو نم ستینگر یمنامه  یوسرگردان به سو رانیومنگ وح جیگ

 یشگرف ذهن یها  یدگرگون نیانجام دهد. اما تمام ا یوچه کار ردیبگ یمیتصم

، پول،  تمام یبا سرفراز نکیشده بود واو ا روزیعثمان پ دوام نکرد. ییلحظه 

، ازخود رانده گشت یم یبه دست یکه هر روز از دست را ییزن هرجا نیا

 بود. افتهیوبرادرش را باز 

 

گذشت تا رمز قفل آن را به خاطر آورد  ی، مدتدیرا به طرف خود کش یبکس دست

. دستهء پول ها را گرفت وشمرد. دو هزار وهشتصد وده دیودرش را بگشا

امساک خودش.  جهءیتبود. حاصل کار داوود قانع وصبور ون نیآن سرزم هءیروپ

خود  بیشد، جداکرد ودر ج یدر حدود پنجصد دالر م یده برگ آن را که مبلغ

زاغه اش را  یمحکم ینهاد وبا قدم ها شینهاد. سپس بکس را بسته کرد وبرجا

 .ترک گفت

 

کرد، پول  یم یازاردوگاه زنده گ ی" که در مسافت دورجانریامبه نام " یشخص

، برادرت فردا ساعت ده صبح جان گفت ریرا داد. امها را گرفت و نمبر حواله 

عه کند. نمبر حواله ، مراجنوشته ام تیکه برا ی" پشاور در آدرسارباب روددر"

بود، حرفش  یجان آدم خوش قول ریشود. ام میپنجصد دالر را تسل لغرا بدهد و مب

 ی؛ ولگرفت یم یادیز شنیقول خود نزده بود. اگرچه کم ریحرف بود وهرگز ز

 یرا م یاریبس یداد وگره ها یکار ده نفر را انجام م رایبود؛ ز یمتیهم غنباز

 گشود. 
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شد، به پشاور تلفون کرد، نمبر حواله را به  رونیومجلل او که ب یمتیاز خانهء ق

که  دیشیکه نشست با خود اند سی. در موتر سرودیراحت گرد الشیعثمان گفت وخ

شوند که گشودن آن ها به  یم دایآدم پ یگ در زنده ییها وگره هاچه بند یگهگاه

 یهمنفس ایو یاگر انسان دوست ی؛ ولشود یسخت ودشوار وحتا ناممکن م ییتنها

 ها چه قدر ساده وآسان خواهد شد. ییگره گشا نی، اداشته باشد

 

 :نورس

ه اتاق دخترش رفت تا شرح راست ب، عصر روز بود. سربه اردوگاه که باز گشت

را در  شتنیوخو دی، دودنشیدر آورد. نورس با د یشانیا از پرواور دیگوحال باز

 : دیآغوشش انداخت ومالمت کنان پرس

 ؟ ی، بابه ژان ، کوژا لفتبابه ژان ـ

  ... ب و.  ب و ... با همان زبان پاسخ داد : ب و لفته بودم  رحمت

 

دمان که دوستش کجا رفته بود، نداشت. شا نیبه ا یالبته معلوم بود که نورس کار

، یی یرنیکند وحد اقل ش یم بیدست در ج اکنون نیبود که باز گشته وهم

مصروف سخن گفتن با  رشیدهد. اما چون دوست پ یبه او م ییکلچه  ،یساجق

را  فشیکوچک ولط یدست ها یگونه شرم وآزرم چیمادرش بود، بنابرآن بدون ه

 رونیه آهسته بآن را آهست اتیبزرگ او فرو برد وتمام محتو یها بیدر قعر ج

 : ختیر

، تکت یبیخرد وبزرگ پول، قلم خودکار، ساعت ج یها، سکه هادیغنچهء کل

 ،یبستهء دستمال کاغذ لفون،یکارت ت س،یباطل ناشدهء سرو ایباطل شده  یها

 یوقرص ها ینیری، چندتا شتختهء کوچک ساجق تر،یال پاکت سگرت، سگرت

، ی. بلاشتند یآورد خالص یم رونیبود که هر قدر ب ی. عجب گنجریبا نیآسپر

اتاق با  گریودر گوشهء د ختیداد وگر یبوسهء کوچک رمرد،یاغفال پ یبرا دیبا

 گنج باد آورده مشغول شد.  نیا

  

وبه پرسش  دیبود، سر کش ختهیر شیبرا نیرا که پرو یسبز یچا الهءیرحمت پ

کاکا  یها یدختر عمه اش وگرفتار هیفوز یضیاو در مورد مر ریناپذ انیپا یها

گفت. ذهن  ی، بدون حضور ذهن پاسخ مانیپشاور شانیعثمان وحال واحوال پر
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بعد پا به سه ساله  روزکه چند  یدخترک خردسال نیدر آن لحظه متوجه اپیرمرد 

و  ی، هوشمندیرکیز یعنی یدانست که زنده گ یحاال م نیگذاشت واز هم یم یگ

 ، به شدت مصروف بود. است یوچاالک یرند

 

 نکیطرفه کرده بود، ا کی گرید یایرابا اش کار ینیس که در طرفة العنور 

داشت و سخت  یدراز ریبابا که زنج یبیبود که به سراغ ساعت ج افتهیفرصت 

رآورد. ، سر دسینف یدرون آن ش یبود، برود  واز حکمت ها زیوسوسه برانگ

 ییادوج چهءوخوش نقش آن صندوق نییپوش نقره  اما چون هرچه کرد نتوانست

، کند یآه وناله م نینشسته که چن یرا باز کند وبداند که در درون آن چه کس

خواست تا دروازهء آن  یکالن جست زد واز وبه آغوش پدر گریدبار ریناگز

 ادگاری سیونف یمیقد یبی. اگرچه آن ساعت جدیصندوقچهء اسراررا بگشا

رها داوود را به و با اشتد یدوست م اریبود ورحمت آن را بسمیرزاعبدهللا 

حاال در  ی؛ ولداده بود ی، سرزنش وگوشمالکرده بود یکه با آن باز نیخاطرا

 . دیتوانست مقاومت کند ودَر آن را نگشا یبرابر خواهش نورس چگونه م

 

، سرپوش خوش رها شد دیدکمهء سرپوش ساعت را که فشرد، فنرسرپوش از ق

 رتیننشسته بود، نورس را در ح یکه درآن جا کس نیواز ا دیباال پر باینقش وز

از  ینیکرد وناگهان نغمهء دلنش شیساعت را پس وپ یفرو برد. رحمت عقربه ها

 نیکه نورس ا نیا مثل. اما نورس را هم افسون کرد وهم ترساندآن برخاست که 

چشمان او به  رای. زدید ینم فیکوچک وظر یقدرت وشوکت را دروجود آن شئ

، هر سحر ه بود وتصورکرده بود که هرچه هستاندم رهیانگشتان پدر کالنش خ

، دراز وزورمند بابه کالن نهفته است. انگشتان کلفت نیکه هست در هم ییوجادو

پدرش ونه انگشتان ماما ومادرش قادر  ننه انگشتا گر،یانگشت د چیآه که ه

 نی، هم یفراهم آورند. بل شیرا برا یشیع نیوچن ندیرا بگشا چهیدر نیکه ا ستندین

آدم است که  نیهم یزند. بل یازآن سر م یفراوان یانگشتان  است که معجزه ها

انگشتان  نیفشار هم کیرا نگاه کن که چطور با  ترشیال... دوستش داشت.  دیبا

، زبانش را اشاره کیکه چطور به  نیکشد. قلم خود کارش را بب یم شعله، دبل

 یها بیخط خط کنم. ج توانم هرجا را که دلم خواست یکند ومن م یم رونیب
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 رونیب یبرا یزی، چ یکالن وگشادش را بنگر که هر وقت دستت را به آن فروکن

 ... یکن یم دایکردن ، پ یآوردن وباز

 

تواند نگاه  یکس نم چی، هدیآ یوقت به خانهء ما مآدم است که هر نی، همیبل یبل 

 یدلم خواست م دهم. هرچه را که ی. هرچه دلم خواست انجام مفگندیبر من ب یچپ

شکنم.  یرا م شیها نکیع ایزنم و یم یلیس شیشکنم. وحتا اگر بخواهم به رو

دهنش  ایندارد،  یقوارهء مقبول نداناست که چ ری. خکنم یرا توته م شیسگرت ها

؛ گونه ام را بوسد یتراشد و مرا م یرا نم ششیکه ر یگهگاه ایکم دندان است و 

دهد وصورتم را غرق بوسه  یر بغل فشار مکه مرا د یهر وقت ی. ولراشدخ یم

 ینم دایمانند او پ یودوست خوب یهمباز ایدن نیکنم که در ا ی، احساس مکند یم

 شود. 

 

او  یداشت ودوست یرا دوست مپیرمرد حرف ها  نیاگر نورس به خاطر هم یول 

 ایر یرحمت با او ب یبود، در عوض دوست افتهیبنا  اجیضرورت واحت یبر مبنا

به کام نورس  ایدانست که اگر دن یصدق وصفا بود. اگرچه رحمت م یووازر

بر  یدانست که اگر غم یرا هم م نیا ی؛ ولافگند یبراو نم زین ینگاه می، نباشد

 یبرد واستمداد م یآغوش پناه م نیکند، به هم تشیاذ یوکس ندیقلب کوچکش بنش

دارد؛  اجینورس احت آورد که به یخود نم یظاهراً به رو رمردیو اگرچه پ دیجو

، غم قشنگش یبود که با در آغوش گرفتن وبوسه زدن بر رو نیا تیواقع یول

در  زیکرد، چنان که نورس ن یرا فراموش م یهم نفس یوب یوطن ی، بییتنها

کرده وچه دسته  یطنتیکرد که چه ش یو فراموش م دیترس ینم یآغوش او ازکس

 یها با هم کنار مکه در بسا مورد یدو همان طور نی. اه آب داده استب  یگل

کردند. نورس  یم دایپ زین یاختالفات یکردند، گهگاه یم نیتمک گریکدیآمدند وبه 

پیرمرد است. و یغش وساده وصادق یکرد که پدر کالنش آدم ب یفکر م هتج یب

نواسه  یها یکار بیها وفر یبود که به دغل باز یآن قدر خوش  قلب م دینبا زین

 یاز پشت بسته م زیدست اورا ن یکار بینداند که نورس در فرنبرد و یاش پ

 بی، غاها یاختالفات آن ها بود وکج رو هءیما شهینورس هم یها  یکند. لج باز

 یها تیسبب قهرها وعصبا ن زینپیرمرد  یها یوحرف نشنو لیدل یب یشدن ها



 ـایه های هــــــــولــســ                                194

 

 

 

 ایر یکرباس بودند وبه درجات مختلف کینورس. اما هرچه بود، آن دو سر وتهء 

 کار. مثالً:  بیکار وفر

، لب کرد یرا ترش م شیشانی، پدیخار یبرهنه اش را م یبازو ای، ساق پا نورس

اشک از  د،یکش ی، از فرط درد ابرو درهم مکرد یلبانش را غنچه م ،دیچ یم

: " بابه ژان، گفت یحالت م نیشد و در هم یم یجار دیچشمانش مانند مروار

 شانی، پرپشه با حالت مظطرب یجورا در جستپیرمرد ه ک نی" وهم...، پَسه پَسه

گفت: "بابه  یوم دیخند ی، بق بق مختیگر ی، ناگهان م افتی یم نیوخشمگ

 یخود نم یبر روپیرمرد  یمواقع نیدر چن " البته... ، دلوغ دلوغ سی، پَسه نژان

با ترس  ییکرد وپس از چند لحظه  یخورده است، فقط صبر م بیآورد که فر

نورس  یشانی، اونه در پگفت: "اونه، اونه، پشه آمد، چه شد یم یفراوان وهول

 زینپیرمرد ، افتی ینم یزیوچ دیخار یاش را م یشانی" وچون طفلک پ... نشست

 ." رد، گله نداکه عوض دارد یزی: " چگفت یوبا خود م دیخند یبه قهقهه م

 

غوک کردن هارگذاشتند، از چشم پتکان گرفته تا چ یآندو را اگر راحت م 

 یباز کیوهزار و یباز یوگد یگرفته تا موترران یواز توپ باز دنیورقص

" بابه سو! اسپ گفت: " بابه ژان بابه ژان یکردند. مثالً نورس م ینم غیدر گرید

زد ونورس در  یم ههیش د،یکش یم لی، مرفت ی، مانند اسب راه مشد یاسپ م

گفت:  یوم دیکوب یده اش م، بر گرگرفت یم شی. از گوش هانشست یکمرش م

 یهنگام ایبرد.  یافتاد و لذت م یبه راه م دهیخم دهیخمپیرمرد ، "..."چو ، چو !

که رسم گاو را  دیفهمان یگفت وم یوبه او م شد یکار خسته م نیکه نورس از ا

کرد  یرسم م  ییکرد وچنان گاو چاق وچله  یم دایپ یوکاغذ یقلمپیرمرد ، بکشد

ـو کاکا بَـبَ  چیمانست وچشمانش به چشمان ق یل نورس مکَ  که صورتش به کاکا

را  ذکاغ یی، لحظه دید یرا م بیوغر بیعج یاش. نورس که آن رسم ها یالیخ

، از باال بدان ردک ی، سر راسته مکرد ی، کاغذ را سر چپه مگرفت یبه دست م

را که در چمن  یوچون آن گاو ستینگر یبه آن م نییکرد، از پا ینگاه م

کرد، لج  ی، کاغذ را پاره مافتی ی، در آن نمبود دهیاردوگاه د کینزد یهازار

گفت:  یشد وم یشادمان م وبارهد یپس از لخت یداد؛ ول یسر م هینمود وگر یم

طرف  نی"  پس هردو از ا... می، بدومی. بدو(شرسم نک، لَسم نکس  )"بس، بس

گفت  ینورس م ند،شد ی. بعد که خسته مدندیدو یاتاق کوچک به آن طرف آن م
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 امالقی، زدند یم زیبزنند وخ زیخ ایو دندیرقص یفهماند که برقصند وم یوم

رحمت رادر  یکس ربودند که اگ ی. آنان چنان مصروف مندزد یمالق مو بزنند

افتاد که عقلش را از دست  یفکر م نیکرد، به ا یم ریوغافلگ دید یآن لحظه م

 است.  دهیداده و کارش به جنون کش

 

وتحمل کند. هم ناز  ندینورس را بب هءیتوانست قهر، خشم وگر یا رحمت نمام

مو سر کیوحاضر نبود  دیخر یوهم بهانه وهم خشم وهم خندهء او را به جان م

به او  یزیآم هیها با لحن گالبار نیخاطر بود که پرو نیاز سرش کم شود. به هم

وصف نورس  نیاما با ا آورد؛ یگفته بود که نورس را نازدانه وخود خواه بار م

 کیاش همه به  زهیواز انوار روشن وگرم روح پاک شمع پرفروغ آن شبستان بود

 . دندیگرد یسان متمتع م

 

آور شد. برخاست و به  خفقان شیبرا نیکوچک وتنگ اتاق پرو طیسرانجام مح 

 واز ختیاو آو ینورس به پاها یرود. ول یم نیاسی، به سراغ داکتردخترش گفنت

روشن بودند  یفروان یچراغها رونیببرد. در ب رونیاست تا اورا هم بخو یو

دست مؤفق نبودند؛  ور، اگرچه در کشتن ظلمات ددیتاب یکه از آن ها م یوانوار

ستاره که  یوب یشب ابر کی ظیغل یاهیوس یکیبا تار زیدرجنگ وست یول

 دیوز یم یدشده بودند. باد سر روزیپ فگند،یب هیخواست سا یاردوگاه م دانیبرم

 رونیب ییهوا وفضا نیساخت که چرا دخترک را درچن یم مانیرا پش رمردیوپ

                   آورده است.                                                                                                                   

، به طرف دیارک مخصوص اطفال رسکه به پ نی، نورس شادمان بود و همیول

واز  دیبود، دو زانیآو یی یفلز هءیازسه پا سمانیدو ر لهءیکه به وس یگاز

تختهء کوچک گاز بنشاند وتاب  یبلند کند، باال نیرحمت خواست تا اورا از زم

ساعت  کی، حاال تا مافتاد یری: عجب گبا خود گفت دید نیکه چنپیرمرد دهد و

 نیبغل شود. هم نهیترسم خنک بخورد وس ی. مستین یگاز نخورد، رها کردن

بهانه  کیخود را به کوچهء حسن چپ بزنم وبه  دیپس با کند. یحاالهم سرفه م

 جا بروم. نیاز ا یی

که با همان منطق  نی، هممودیپ یطفل دوساله که ره صد ساله م نیاما نورس ا

 ستنیگر یکرد، بنا را احساس یبیفر می، عالپدرکالن، در رفتار کودکانهء خالقش
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گاز بنشاند وتاب بدهد. رحمت  یرا گذاشت ورحمت را مجبور کرد که اورا باال

 یدراز چوک یباال یی. لحظه تخواس ی، چنان کرد که نورس منداشت ییچاره 

آن کودک که مانند  یشعف وشادمان یوبه تماشا آتش زد یسگرت ،نشست یی

دور تر از پارک  یتر، اندک آن طرف. ...بود، پرداخت بایسبک وز یدیپرسف

چرس  یکرد. باد، بو ی" دود میسگرتنشسته بود و " یتبار ی، جوان کـ رداطفال

 رمردی. پدیرسان یونورس مپیرمرد و به مشام  مودن یاورا به اطراف پخش م

شد  دایاز دور پ یی هیسا یگرفت تا نورس را گرفته از آن جا دور شود؛ ول میتصم

 کرد: نورس ، نورس ! یا صدا مکه از همان دور دست ه

 

بود ، به آن  دهیرس زیچرس به مشام او ن یآمد وچون بو یشرما بود که م ن،یا 

، زد. جوان تازه متوجه کودک شد یگوش او حرف خیشد ودر ب کیجوان نزد

، به انداخت نیبه زم ینزد. فقط تف یحرف ی؛ ولستیَچپ َچپ به او نگر ییلحظه 

، تابش را دیرا بوس رسنو یر شد. شرما که آمد رو" گفت ودوییهلو" رمردیپ

 : نشسته گفتپیرمرد  یتازه کرد وپهلو

، کردند جنگ. فرخ لقا یگذشتم. درآن جا باز، م ی" م"ب ریتعم زیازدهل ـ

پول  گرید د،یگو یگرفت. جمع بودند مردمان. خالق م خنیرا  یردعبدالخالق ک  

آنه هم کم نکرد.  کیاست.  هیوپ، مارا نرخ پنجاه ردیگو یندهم ترا. زنکه م

را ازدست آن زن. فرخ  خنیشده بود. خالق خالص نتوانست  ادیز ادیمردمان ز

 هیوپنج روپ ستیوب دایشد پ یرد" کـ  "نوزاد خالق. آخر، یلقا محکم قفاق زد بررو

  یی، رسوادوست من یخالص کرد. بل خنیفرخ لقا بزد وعبدالخالق  یدر رو

 !  ناب، شرمبود. شرم بود ، شرم ج

 

که به  افتی، پاک کرده بود، فرصت نکه تازه عرق شرم رااز صورتش رمردیپ

با خود پیرمرد که شرما را صدا کردند. شرما رفت و رایشرما جواب دهد. ز

 نینبود به ا ایدادم؟ شرم بود  یبه اوم ی:  خوب شد که رفت ورنه چه جوابگفت

که  یهمان طور رمرد،ی. پردبه خانه ب نورس را دی. حاالبادیشیاند یمسأله بعداً م

 ای: حاال که همهء دندیغر یلب م ریرفت، ز یکوچک نورس راه م یبا قدم ها

 مگر  فرخ لقا د؟یشرم یاز کس ایکرد.  هیتوان تنب یرا م یگناهکارند، چه کس

جامعه هم در سقوط او مقصر  ای، حال وروز انداخته است نیبه ا راخودش خود
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در  ایبپرسم که آ یاز و یشرمد. بگذار روز یم هک نیرا بب شرما نیاست؟ آه ا

 برنخورده است؟  ییزن ها نیوطنش به چن

 

 نیبود وا افتهیسپرد، به اتاقش رفت. اما هنوز آرام وقرار ن نینورس راکه به پرو

شد  دایپداکتریاسین ، دست ازسرش برنداشته بود که دنینشرم ای دنیمسأله  شرم

؟ او مانند آدم میکجا برو دینکرد ونپرس یپرسش رمردیپ ! "میکه برو ای: " بوگفت

 رایروند به دنبال او به راه افتاد؛ ز یم راهکه در خواب  یکسان ایمنگ و یها

بود، شرم  یی: رسوادیشیاند یشرما م یذهنش مصروف بود وهنوز به حرف ها

 !       بود، شرم جناب

*** 

 :شرم

از هموطنانش جمع  ییها بزرگتر بود، عده  اتاق ریاز سا یدراتاق جالل که اندک

زدند. چهره ها  یآن شامگاه پر از شرم حرف م دادیشده بودند ودر باره ء رو

اتاق از دود  ی. فضادندیرس ی، پرخاشگر و خشم آلود به نظر مبرافروخته

هنوز هم با ولع  دوگاهسگرت آگنده بود. جواد سردسته ومرشد جوانان عزب ار

به سر  یخاص یدیکرد ودود آن را بدون توجه وبا الق یم فراوان سگرت دود

کرد. سرفه  یعبدل فرتوت سرفه م یکرد. حاج یعبدل پف م یودهن حاج یورو

. از ترموزها ستینگر یبه جواد م یکرد وبا نگاه ماللت بار یخشک م یها

خود  یها زیم یخشک که دررو وهءیوم ینیریش یو بشقاب ها یچا یها الهیوپ

 یی یآمد که مدت طوالن یبر م شده بودند، دهیناخراش وناتراش چساز کوچک 

                    مهمان جالل خواهند بود.                                                                                                       

شروع به  بانزی، داخل اتاق شدند ونشستند، مورحمت نیاسیکه داکتر نیهم

 : صحبت کرد وگفت

 نیچه واقع شد؟ به هم شیکه چند لحظه پ دیهمهء تان خبر دار ز،یعز یبرادرهاـ  

از  یریجلوگ یبرا یراه حل درست کیو میتا مشوره کن میسبب ما جمع شده ا

ما وشما نه آبرو گذاشت  ی. امروز آن زن فاحشه، برامیکن دایحادثه پ نیتکرار ا

 یشده نم رونیازشرم ب انش یما وشما از اتاق ها یها وسگرنامیونه عزت. د

. آخر ما وشما میوپردهء خود را بکن میتوانند. تا چه وقت شولهء خود را بخور

داکتر صاحب به من گفت  شیچندروز پ  نی. هممیدار رتی. ننگ وغ میافغان هست
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که در  است دهیرس ییکار شان به جا دینیکه حوصله کن. اما چقدر حوصله کنم؟ بب

 ی، چانه مخود ینرخ ها ی، باالوزن وفرزندان ما ماما وش چشم همهء یرو شیپ

 اری، شما را هم اخت، داکتر صاحب را دلشمیکنند. وهللا چه بگو یزنند وجنگ م

 توانم .  ی، مگر من حوصله کرده نمتان

 

جواد ورزاق ومال  ی؛ ولساکت بودند گرانی، دگفت یکه جالل سخن م یهنگام

باال  دییخود را به عالمت تا یهاگفت، سر یکه جالل م ییبا هر جمله  میابراه

 یهر موقع ای!" ودیگو ی، راست مدیگو یراست م" گفتند: یبردند وم یم نییوپا

باران ناسزا  د،یگرد یآن ها م به یی ااشارهیشد و یکه از آن دوزن نام گرفته م

 گرانیاگر برد میابراه مال هءانی. نقش فتنه جودندیبار یودشنام را بر سر آن ها م

درحال  شیکه اورا چند شب پپیرمرد کامالً معلوم بود و رمردی، بر پمشهود نبود

 نیازا یچه منظور یمانده بود که و رانیمغازله با فرخ لقا مشاهده کرده بود، ح

 یریاحساسات جالل در مقابل آن دو زن دارد؟  اما د ختنیوبر انگ یهمه فتنه گر

 : گفت نیرشتهء سخن را به دست گرفت وچن میال ابراهکه م دیینپا

 

. اگر در همان توانم ی. من هم سرخود را باال کرده نمدیگو یجالل راست م ـ   

شد  یم دایپ یلت وکوب کرد، کس یرا آن زن روسپ یحاج یب یروز اول که ب

که اگر  کردند. وهللا وباهلل وثمة هللا ینم دایقدرجرأت پ نیداد، حاالا یوحقش را م

کردم؟ به ذات اقدس  یچه م یسپرو یزن ها نیکه با ا دیدید ی، مبودم یمن م

گرفت.  یکردم وملک راروده م یطرفه م کیذوالجالل قسم است که گپ را 

  نشده است. رید ی، شده  ولکه من نبودم؛ اما حاال هم هرچه که شده فی، حفیح

 یم ستادهیا شیدر پهلو بکند، من یوهر اقدام دیجالل بگو یهم هرچه آقاباز

  ... شوم

 

خاموش شد وبه  د،یبودنه اش کش شیبه ر یسخنان، مالدست نیپس از گفتن ا

دانست  ینم رایفرو برد. ز یشتریب یبه سردرگم را رمردیو پ ستینگر نیحاضر

خواهد که  یاو م ای؟ آکرده است بیترت یجالل چه نقشه وچه پالن یکه مال برا

که خلق  ییکه با حادثه  اهدخو یم ای، دینما یتیم دادن جنابه انجا قیجالل را تشو

که  نیا ایکشور اخراج کنند.  نیرابه زندان افگنند وسر انجام  ازا ی، وخواهد کرد
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را به اتاقش  سهیدل افگار به وعده اش وفا نکرده ودر شب بعد نف مار اهیس

 چهر را از سرمنو بشیخواهد رق یم لهینوسیکه بد نیا اینفرستاده بوده است. 

 می، نهرچه که بود ی. آرردیکامل آن زن ها را به دست بگ اریراهش بردارد واخت

دانست که  ی، پنهان بود ورحمت نمکاسهء آن زاهد زهد فروش ریدرز  ییکاسه 

، پوست کندهبار خواست تا صاف و نیچند رمردیهست؟ پ یکاسه چ میدرآن ن

که تو  یکه تا وقت دیند وبه مال بگوک انیب نیحاضر یرا برا ییقصه ء آن شب کذا

آن جهان  اتیاز ضرور یکی، دوزخ کنند یم یجهان زنده گ نیوامثال تو در ا

به  یبیعج یآن راز را مصلحت ندانست وبا خونسرد یافشا یاست. ول گرید

 که تازه شروع شده بود ، گوش سپرد: داکتریاسین  یحرف ها دنیشن

 

 شنمازیامام وپ ومال یا دهید اریگار را بسروز، خودت که گرم وسردمال صاحبـ 

تو  ی؟ از گپ هایکن یاندازکه شر یده ی، چطور به خودت اجازه میهم هست

 یرانیوآن دو زن را با آن جوان ا زدیحاال برخ نیهم دیشود که جالل با یم دهیفهم

خودش وخانواده اش را برباد  یگ ه، به زندان برود وزندبکشد. بعد گرفتارشود

؟ دشمن آدم هم در دهند یم یتو چه معن یمشوره ها وقسم خوردن ها نیکند. ا

 ییمشوره  نیچن یکس ی، براباشد یکه خون انسان به جوش آمده م یمواقع نیچن

، است یتو کاشتن تخم اخوت وبرادر فهءی، وظیهست نیدهد. آخر تو عاِلم د ینم

اتبه به اطرافت مر کیتخم نفاق وشقاق. تو  دنیاست نه پاش دممر نیاصالح درب

 چارهیها وب ی، با چه دربدریبا چه مشکالت چارهیجوانان ب نیکه ا نی، ببنگاه کن

ها  نیا یول یاند. البته که خودت پول دار بود دهیجا رسان نیخود رابه ا ییها یگ

 نیکرده اند تا به ا فخود را فروخته ومصر یتمام هست وبود خود وخانواده ها

را خود ریفق یوخانواده ها رندیبگ یخواهند جواب قبول یها م نیاند. ا دهیجا رس

 میگو یتو وهم دگروال صاحب جالل م یمن هم برا نیجا بخواهند. بنابرا نیبه ا

کنند  یوچه م ندیگو یکه چه م یچ. به ما وشما دیریکه به کار مردم غرض نگ

در کمپ که مثل آن ها  دیکن یفکر م شما ایگذارند. آ یمخود  یرا باال یوچه نرخ

جا  نی.  قبل از آمدن آن ها درهمشود ی؟ مشود ینم دایپ گرید یها واردوگاه ها

کرده  لیآمده بودند و اردوگاه را به عشرت خانه تبد رانیچند تا زن بودند که از ا

، در ستیدر کابل ن یزنان نیچن ایآ دیی؟ شما بگونداشتند رتیها غ یرانیا ایبودند. آ

 چهیوآن مادر پ دیسف شیپدر ر نیا یچرا با زنده گ ؟ دگروال صاحبستیپشاور ن
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خواهم ومال صاحب شماهم از خدا  یترا م ریمن خ ی؟ بلیکن یم یباز  دتیسف

  ... دینکن قیناروا تشو یومردم را به کارها دیبترس

 

 چیه نیاسیافگند که در طول صحبت داکتر یریسخنان بر مجلس چنان تأث نیا

 دهیبود. رنگ مال پر میابراه. نگاه ها متوجه مالننمود ینزد واخالل یحرف یکس

 ینگاه م نیوبه زم دیگردان یاش را به سرعت م یصدف حیتسب یبود ودانه ها

ده بود ولعاب دهنش، محاسن ی، امانش را بریاپیپ یعبدل که سرفه ها یکرد. حاج

 رهی، خداد یتکان مداکتریاسین را تر کرده بود، سرش را با هر جملهء  دشیسف

، الست گه یالست م: "گفت یم رلبیو ز ستینگر یبه صورت پسرش م رهیخ

را  یتازهء چا یهاترموزشته، خانم خوب صورت جالل بارها، فر" ...گه  یم

سوخته  میانباشته از ن یها ی. خاکستر دانگذاشت یشوهرش م یآورد و پهلو یم

ت به صور یی دهیانداخت ونگاه شرمناک ودزد یسگرت را در پتنوس م یها

جالل  نیاداکتریاسین گفت. پس از سخنان  یانداخته واتاق را ترک مداکتریاسین 

 : را شکست و اورا مخاطب ساخته گفت بود که سکوت

هرچه که آن ها انجام  ایآ د؟یده ی؟ چه مشوره ممی، پس چه کنداکتر صاحب ـ 

  م؟ی، مانند زهر قورت کن ندیوهرچه که بگو میبدهند، خاموش بمان

 

 شیبه ر یدست ید وخون دو زین می، در صورت مال ابراهسخنان جالل ندیشن با

 :وگفت دیکوسه اش کش

  م؟یچه کن دیی، بگو، داکتر صاحبیبلـ 

 

 یاردوگاه هرکس نیوا ارید نی. درامیندار یتی: ما کدام مکلفگفتداکتریاسین 

داشته باشد،  ییماجرا جو یآرزو یمسؤول اعمال وکردار خود است. اگر کس

تواند  یرا کشته م یبفهمد که نه کس شیاز پ شیپ دیبا یو امتحان کند؛ ول دیابفرم

هم به  یگر یجا روسپ نی، در ادکشور از خود قانون دار نیرا بسته. ا یونه کس

دوستان! آن زن ها رابه حال خود شان  ،یدارد. بل تیشغل قانون کیعنوان 

 .   دیریبگ دهیووجود شان را ناد دیبگذار
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هم  یحرف کیخودرا به طرف رحمت که تا آن هنگام حتا  ی، رونیاسی داکتر

، ستیشما چ دهءیعق د؟یچرا شما خاموش هست: "دیپرس ینزده بود، نموده واز و

 " ؟میچه کن

 

. من هم دیگفتن ندارم. آن چه الزم بود شما گفت یبرا ی: وهللا من حرفرحمت گفت

 یاگر م گذشته است. اما حتیواخطار ونص دیکنم که کار آن زن ها ازتهد یفکر م

تا با آنان صحبت  دیرابه نزد شان بفرست ی، دوسه نفراتمام حجت ی، برادیخواه

 داشته باشد.  یی دهیفا امکه کد ستمین نیمطم ادیمن ز یکنند. ول

 

کردند که چون هنوز  صلهیقرار گرفت وف نی، مقبول خاطر حاضررحمت شنهادیپ

، به نزد آن زن ها وجواد میومال ابراهن داکتریاسی، بهتراست تا اول شب است

نکنند. اگر چه  یوشرف هموطنان خود باز  تیثیبروند واز آن ها بخواهند که باح

به او  ی؛ ولشامل باشد تین حسن ئتیخواست که درجملهء آن ه ینم میراهبمال ا

 ری، تأثثیوگفتن چند حد هی، با خواندن چند آیهست نیگفتند که چون تو عالم د

خود  یآب توبه را باال سخنانت، دنیگذاشت وممکن با شن یبر آنان خواه ینفراوا

 … زندیبر

*** 

ه رو، فربه ونوبالغ فرخ لقا که "دآلرا" دروازه را که تک تک کردند، دختر سبز 

 ییوآشنا ینگاه خود مان  ستیآنان نگر ی، دروازه را بازکرده  به سونا م داشت

 : دیپرس یبه مال انداخته واز و

 ؟ دیاست؟مادرم را کار داشت تیریکاکا جان، خ  ـ

، پا درآستانهء دروازه نهاد وداخل اتاق بدون توجه به سوال دخترنداد و یمال جواب

برده  سهیسال را به اتاق نفکه اطفال خرد دابودیشد. اتفاقاً زن ها تنها بودند و پ

 یوغور یسکیو آن بوتل یکه باال یزیوفرخ لقا در پشت م سهیاند. نف دهیوخوابان

 یقرار داشت نشسته بودند وبه نظرم السیگپر از کباب مرغ  وچند بشقاب و

 هستند. یکه منتظر کس دیرس

    

که در  یمواد خوراکهء فاسد یواز بو متیعطر ارزان ق ی، بوکباب یاز بو اتاق

 زیبسته بودند، لبر یی انهیانداخته ودهنش رابه صورت ناش یکیپالست طهءیخر
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بند  یب یجا محسوس بود ول یآن اردوگاه تنگ یاتاق ها ریتاق مانند سابود. در ا

بر علت شده وآن اتاق را  دیزمزیصاحب اتاق ن یگ قهیسل یوب ی، شلخته گیوبار

 ساخته بود .  هیشب یزاغهء واقع کیبه 

 

طرف و آن طرف پراگنده بودند،  نیکه ا نیچرک ایرنگارنگ پاک و یلباس ها 

 خیسرخ وسبز وبنفش خواب که در م ریحر یها راهنی، پها رپوشی، زهابند نهیس

که تازه تن وبدن  یینخ نما یها وحوله ها فهی، قطآشفته یهابودند، بستر زانیها آو

 یانداخته بودند، انبوه بوت ها یفوخشک کرده وبه طر دهیخود را با آن ها مال

ها ومالته  بیوکالن طفالنه وزنانه که در دهن دروازه کوت شده بودند، سخرد

 یپوست ها دند،یلول یکه در کف اتاق م ییخورده  میچک زده شده ون یها

 یها یبادام وجلغوزه که در کف اتاق پخش شده بودند، بوتل ها وقط ،یهندجوز

نگاه نظر  نی، در اولوپرک بودند تیجا و آن جا ت نیکنسرو ونوشابه ها که ا

 ساخت.  مانین جا پش، از آمدن به آداکتریاسین را به خود جلب کرده

 

 شیکدام شان از جا چیه یمتعجب شدند؛ ول یآن سه نفر، اندک دنیزن ها با د

 : زد وگفت یلبخندداکتریاسین  دنی. فرخ لقا با دبرنخاست

 

 تیریما کجا؟ خ بانهءی، شما کجا و کلبهء غراوهو، چشمم روشن. داکتر صاحب ـ 

را کش کن  زکیجان خودت هم آن ماست. آغا اری. نان تدینیبنش دییکه است؟ بفرما

؟ اما یطور شد که آمدچ، ی. مال صاحب، خودت که قهر کرده بودنیبنش شیوباال

، همان بوتل نیبب خچالیدر  دآلرا. هله میکن یم ی، حاال آشتیخوب شد که آمد

 ... اریوب داکنیخورد، پ یرا که آن شب م تیکاکا یودکا

 

به  یمال وزمان یبه سو ی، گاهد با تعجبداکتریاسین و جواسخنان،  نیا دنیبا شن

بود. فرخ لقا به چشمک  دهیکردند. رنگ مال پر یمار دل افگار نگاه م اهیطرف س

دانست که مال قفط در خلوت  یتوجه بود. فرخ لقا کامالً م یمال ب یزدن ها

 یآن سه نفر پ دنیبود وبا د یهوشزیت ن. اما او زنوشد و آن هم با زنان یشراب م

وبا حادثهء شام آن روز  ستین یبود که آمدن آن ها به اتاق شان تصادفبرده 
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مال را با  یعنی ئتیه نیعضو ا نیومهم تر نیخاطر اول نیارتباط دارد. به هم

 چند جمله خلع سالح کرده بود. نیگفتن هم

 

 زیرا لبر یگذاشت، فرخ لقا، جام زیم یکرده وباال دایدآلرا که بوتل ودکا را پ  

خوب  عتتیگذاشت وگفت، بنوش مالجان، که طب میمقابل مال ابراه ساخت وبه

 ... شود

 

 ... ام  امدهیشراب خوردن ن یتشکر، من برا ـ مال گفت : 

 : توگف دیوسپس به قهقهه خند ستهیبه طرفش نگر رهیخ رهیفرخ لقا ، خ 

 ؟  یچه کون پناه ییدا شی! پبچه ام ، بخور، نشرم ـ 

 

 رانیوزشت آن زن ح حیصر یحرف ها دنیصحنه و شنآن  دنیبا دداکتریاسین 

 شیرا که برا یی فهیمانده بود که چگونه به سخن گفتن آغاز کند و چطور وظ

 ی. سر انجام اندکدیسپرده بودند، انجام داده هرچه زودتر آن اتاق را ترک گو

وبه فرخ   ندیافریب تشده وتوانست از ترس شهام روزیخود پ دیترس وترد یباال

 وچرا به آن جا آمده اند؟  ستیکه موضوع چ دیبگولقا 

 

الرغم  یکرد، خاموش بود وعل یصحبت مداکتریاسین که  یفرخ لقا درمدت 

 نیاسیکه داکتر نیوهم دی، سخنان اورا تا آخر شنتیبدون عصبان شیکرکتر ذات

 : خاموش شد، گفت

  

جا  نی. مگر ادیکن یم حتی، شما به کدام حق آمده وما را نصصاحبداکتر

ها بود  رتیمملکت آزاد است. ازد ست شما با غ کیجا  نی، اافغانستان است؟ نه

، میدیحال وروز رس نیا در و میجا آمد نیکه خانه وکشور خود را رها کرده ، به ا

 دیبود یحزب کیداکترصاحب شما که  د؟یستیمان ن یرها کردن زیجا ن نیدر ا

، چه گپ شد که وطن ما میده یموسنگر ن میده یکه سر م دیگفت یوشب وروز م

که در کابل وپشاور  دیخبر دار ایآ د؟یختیچرا گر د؟یها فروختدال خور یرا باال

عمل  نیده، دوازده  ساله از اثر هم یکه دخترک ها دیخبر دار ایچه خبر است؟ آ

 د،یدار رتیقدر غ نیها مجبور شده اند که به فحشا رو آورند؟ اگر ا یرتیشما غ
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ها و طالب ها را  یپاکستان دیبرو دیدار رتی. اگر غدیکن حتیرا نص آن ها دیبرو

 ی. ولمیابی یحال وروز نجات م نی، ما هم از ادی. وطن را که آرام ساختدیپس کن

که قرض من  دیهزار دالر دار ستیشما مبلغ ب ایآ د؟یحاال چه کار به کار ما دار

. میگرد یکار نم نیا یهرگز پو میکن ی، ما هم توبه مدی. اگر داردیرا بده سهیونف

که در  خودرا یاول اوالد ها یداشت یم سهیو پ رتیاما تو مفلس خوشحال اگرغ

 الی. خیافتاد یجا پشت زن مردم نم نیودرا یخواست یم، یروس ها مانده ا شیپ

 ؟ یزن یزن مردم د مبک م یکه چطوربرا میکه ماخبر ندار یکرد

                                                                                                                           

 یفراوان ظیرا با غ یسکیپوش بوتل وخود آتش زد، سر یبرا ی، سگرتفرخ لقا

 السیبرخاست. گ شد، یجدا م کرشیترق ترق سر پوش که ازپ یدور داد، صدا

او جنگ داد  السیبا گ یبا شگرد خاصخود را  السی، گرا پر کرد سهیخود ونف

تازه کرد وسپس  ی! نفستو ی: به سالمتدی! جواب شنزمیتو عز ی: به سالمتوگفت

 : را به طرف جواد کرده گفت شیرو

بشرم!  یکم کی. آخر یوبا ناموس شده ا رتیواه واه ، آغا پسر، تو هم حاالبا غـ 

جان  سهینف یبود، برا دهیسجا نر نیما در ا یکه هنوز پا یستین یتوهمان کس ایآ

وکچالو  ازیپ واز یرفت یوم یآمد ی. شب تا صبح میکرد یم یخوش خدمت

 گرید یگفت یوم یآورد ی، تا لحاف وبالشت خود را هم موسگرت وگوگرد گرفته

، یدیچه امراست؟ اما دوسه روز بعد که نرخ ما را فهم گری، دچه امر است

، گذ شته ین لچ ! کار ما از عشق وعاشقکو ی. برو الغریدهنت باز ماند وگم شد

 ؟  یدینرخ ما معلو م است. فهم

 

 زیم یبوتل را باال د،ینوش یی، از دهن بوتل جرعه فرخ لقا بوتل را گرفت

 : دور داد وگفت میخود را به طرف مال ابراه ی، روگذاشت

 حتیها آمده وما را نص نیا یمانده ام که تو چطور وچگونه همرا رانیمن ح ـ 

را افشأ کنم.  تیهاخواهد که راز ی؟ دلت میر خرابات هست. تو چگونه پَ یکن یم

، اقاًل ؟ بد بختیوروز چ یکن یشب چه م میشان بگو یخواهد که برا یدلت م

برو گمشو،  ؟ین ای ردمک یکه کارت را جور م یکرد یدو سه روز صبر م کی

 !ر خراباتپَ  ... را کن تساما اول چارهء اونجا
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 السیساکت وآرام نشسته بود. گ سهی، نفگفت یمار سخن م اهیکه س یمدتدر تمام  

 یکرد، جرعهء کوتاه یم کیاش را با ناز وغمزه به لبان سرخش نزد یسکیو

اطلس  راهنی. زن جوان، پستینگر یبه جواد م یوبا لبخند شهوتناک دینوش یم

 راهنیزد. پ یبوسه م انشیعر میدرشت ن ییبود که بر پستان ها دهیپوش یرنگ یآب

 یودلربا بود وهنگام بایز شهی. زن مثل همدیرس یزانوانش م نکیتا ع یبه سخت

از  یدانست که چه آتش یزد، م یولبخند م ستینگر یکه به چهرهء جواد م

که به  ی. نگاه ولبخندزدیانگ یموس را در وجود آن جوان هوسباز برشهوت وه

که  نیکند؟ اما بب ی، چه فرق مموهرکه هست تم: هرچه هسگفت یاو با زبان حال م

را  یاشاره ام شهر کیبه  یحاال حاضر نیساخته ام که هم یی وانهیاز تو چنان د

 . یآتش بزن

 

وبرافروخته شده بود  نی، سخت خشمگشیها یشتنداریبا وجود خوداکتریاسین  

زدن  یلیس یدستش برا نثار صورت فرخ لقا نکند. یتواست قفاق محکم یونم

به  یفیمار مددگارش شد، ضربهء خف اهیبود که در همان لحظه طالع سباال رفته 

داخل اتاق شدند. دست  ییطالمرد تنومند مو کیدر خورد. منوچهر همراه با 

 درنگ اتاق آن دوزن را ترک کردند. یآمد وهرسه ب نییپایاسین  داکتر
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 بخش دهم

 

 خاطره ها:  یسواربر بال ها

حالت افسرده و اندوهناک  دنیودداکتریاسین گزارش  دنیپس از شن رمردیپ

آرامش جالل و هموطنانش  یبرا یچون حرف ی؛ ولدوستانش، سخت متأثر شد

از آن آرامش  یناش جاناتیقش باز گشت. حوادث آن روز وه، به اتاافتین

فرو  قیبه خواب عم یشد که ساعت یسلب کرده بود. چه م زیخودش را ن یوراحت

 ... توانست فراموش کند یرا م هایوماف ایرفت ودن یم

 

اگرچه از شر  یکرد بخوابد؛ ول ی. وسعدیدر بسترش دراز کش الیخ نیباهم 

و و به گل یشال پشم نکیرا خالص کرده بود، اخود دهیشار یها ییروجا

مسأله را  نیکرد، ا یتوانست به خواب برود. سع یزد و نم یم شیصورتش ن

 شهی. اندتتوانس ینم ی؛ ولتواند بخوابد یکند که م نیفراموش کند وبه خود تلق

 ری. تصویمختلف یها مایوچهره ها وس افتندی یدر ذهنش راه م یگونگونا یها

 شیاز پ یمثل فلم صامت گر،یپشت د یکیوجالل  میو مال ابراه سهیففرخ لقا ون

 : گفت ی. با خود مربودند یگذشتند و خواب از چشمانش م یچشمانش م یرو

 

دارند وقصه  یخیکنند. هرکدام از خود تار یم یها انسان زنده گاردیمل ایدر دن

، به ت اندها متفاو شهی. اندیشندارد ومَ  ی، روشدارد یاتیخصوص ی. هرکسیی

عمل کنند. خوب  کسانیوبه  شندیندیب کسانیشود که به  ینم دایکه دو آدم پ یطور

گار ما زمان وروز ینسب یها دهیپد ،واژه ها وارزش ها نیا ایوبد کدام است؟ آ
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آن  یها شهیر دیبا د،ینما یم یبد وبدعت تلق ییرا جامعه  یاگر عمل دزد ستند؟ین

 یآن دزد ری. در غدیهارا قطع نما شهیر نیناسد وارا بش شیها شهیکند. ر دایرا پ

عوامل، مثالً فقر وجود داشته باشد.  نیازا یکیوجود خواهد داشت که  یتا موقع

جرم است  یدزدند، بدون شک عمل دزد یمغازه اش را م ایکه خانه  یکس یابر

که نه از سر تفنن بل از  یکس یبرا یاست بد وزشت وقابل مجازات. ول یوعمل

 یضیمر یدوا یزند ومثالً با پول دزد یدست م یسکیبه چنان ر اجیاحت یرو

 یخانواده اش را که از فرط گرسنه گ یغذا ای، را مارشیهمسر ب ایمادر و

عمل  کیصورت  چیبه ه ند،یب یوتدارک م هیبرند، ته یدرحالت نزع به سر م

 ایو دهیبخشراازخطرمرگ نجات   یماریکه ب رایگردد؛ ز ینم یمذموم وناپسند تلق

 میکن یکه قضاوت م میما هست نیا ن،یاست. بنابرا دهیرسان ییخانواده اش را به نوا

 . مینام یبد م ایرا خوب و یوعمل

 

را به  یسکیکه چنان ر یدزد یرا به جا شتنیهرگز خو ای؟ آمیهست یما ک نیاما ا 

کرده  هیته یرا ازراه دزد رشیدرد مادر پ یاش قبول کرده ودوا یزنده گ متیق

فهمد که  ی؟ آدم چه ممیما از مشکل فرخ لقا واقف شده ا ایآ م؟ی، قرار داده ااست

شان از دوزخ  یخانواده ها یاعضا نیتر کینزد یینجات ورها یدو زن برا نیا

 یکارد به استخوان م یوقت گر،ینزده باشند. خوب د یپشاور، دست به خودفروش

که از برهنه ساختن تن وبدنش در  یا دهیرا د یکدام زن ادنکشد؟یآدم فر رسد، چرا

 یی یداشته باشد. کدام روسپ یروان فیمالءعام احساس لذت کند، مگر آن که تکل

در  ی. وانگهستین زاریجسمش ودست به دست شدن ناموسش ب نعرضه کرد از

ها وحق  یجنگ و آدم کش یاهویپر از ه یایآشفته بازار سکس ولذت و دن نیا

 یو ب ییهمجنس گرا دز،ی، اسمیمملو از مواد مخدر، الکل یایدن نی، در اها یتلف

از کدام  ایتوان حرف زد؟  یم یاز کدام تقدس یاجتماع گرید یها یوباربند

 صحبت نمود؟  یبزرگ اخالق یها یها ودگرگون یعصر سنت شکن نیدرا یرتیغ

 

 ایآ کن، شهیپ ییبایجالل گفته بود که برادرحوصله کن و شک یبراداکتریاسین اگر 

دادند.  یرا چه جواب دندان شکن تیحسن ن أتیکه آن ه یدیحق به جانب نبود؟ د

مال را هم که همه شناختند.  نینکنند. ا یفضول گرانید کار در گریخوب شد تا د

کرده نتواند وگورش را گم  یگ زندهاردوگاه  نیدرا گرید دی. شاعجب رسوا شد



 ـایه های هــــــــولــســ                                208

 

 

 

از ترس بود که  ایعارف را بخواند. آکه آن روز گذاشتم جنازهء پهلوان  فیکند. ح

؟ پیرمرد، مگر نه ،یهست ییصورت چه آدم ترسو نیدرا امد؟یاز من بر ن ییصدا

 ینی. چه آدم نازنداده است شیتلفون کرد که سنگ مزار را فرما روزید یمسجد

ولوح را  میبا هم برو دینگذارم که پولش را بپردازد. با دی. بایمسجد نیاست ا

 . میتک وتنها نصب کن آن گور یباال

     

ضد  یها شهی: چه اندوبا خود گفت دیگرغلتید یپهلو پهلو به کیاز رحمت

، چه ها شهیاند نیا ایخورند. خدا یم یافکار به درد چه کس نی. ادارم یضیونق

 یکه هستم.  راست نمیمن هم گر،یخوب د یقدر نابه هنجار ونابه سامان است. ول

 گرید ؟ اما توخورند یم رییتغ نگذشت زماآدم با یها هشیاند هم، نیبا وصف ا ایآ

وپهلوان  را  ی. حاالبهتر است مسجدیا رشدهیمهم پ لیمسا یرو دنیشیاند یبرا

 یوپهلوان دوست  م یترا بهتر از مسجد که دیگری یودربارهء آدمها یرها کن

طور  نی. حاال بخواب. اگریفرصت د کینه حاال، در ی؛ ولیشیندیداشتند، ب

اما نتوانست بخوابد. نتوانست از مرور خاطراتش که  ... واب، آن طور بخواب بخ

 یها نیدر چ گریکه د یبودند، بگذرد. خاطرات دهیناگهان از چاه ذهنش سر کش

داشتند و  یجا شیها قهیشق دیسپ یصورتش ودر موها یهااری، در ششیشانیپ

اش،  ینج سال زنده گپنجاه وپ نیخاطرات، در ا نیآن بودند که صاحب ا تگریحکا

                                                                                                                             .زده است الیخ ی، به آسوده گیکمتر لبخند

*** 

وقت تر از موعد مقرر  یقربان بود، ساعت دیعرفهء ع شیکه فردا یآن روز 

باالحصار خارج  یکه ازدروازهء شرق نیشده بودند. رحمت به عوض ا رخصت

آن که به طرف شوربازار ودروازهء  یشود وبه خانه برود، از دروازهء غرب

به راه افتادند.  ری، واسع ودستگیشده وهمراه با زمر رونیشد، ب یباز م یالهور

که  دندید زیدولت را ن نیشاگردان معارف ومامور دند،یکه رس وندیدرجادهء م

مصروف  ایشان روان هستند،  ی، جوقه جوقه به طرف خانه هارخصت شده

 اند. دیع یروز ها یوکلچه برا کیوک ینیرینقل وش یداریخر

 

نمود،  یرفت وبا همصنفان ودوستانش صحبت م یکه راه م یهمان طور رحمت

آن را تند  یکرد وضربان ها یقلبش را حس م ی. تپش هادیشیاند یم زیبه سارا ن
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را  یهر دختر یگذشتند. زمر یآمدند وم یشان م ی. دختران از روبرودیشن یم

: " اونه آمد، خوده سَم کو که آمد" گفت یزد وم یبه رحمت م یتلنگر د،ید یکه م

گذشت، به  یشان م یکرد وبدون توجه از پهلو ینم ییچون دختر اعتنا یول

ضابط صاحب عاشقت  نیو! اش ستادیخو ا قهیدق کیشاه کوکو جان : "گفت یاوم

گذشت.  ی" ومگفت: "لوده یم رلبی. زدیخند یشد، بعد م ی."  دختر سرخ مشده

 وندیم آبدهء کیادامه داشت که به نزد یرزم یها یها ومسخره گ یلوده گ

اونه شاه کوکو جان " :صدا کند یتا زمر یآمد ول یاز روبرو م ی. دختردندیرس

 کیبه او نزد یعیسر یشناخت وبا گام ها آمد، خوده سم کو"، رحمت سارا را

 ! سارا!شده صدا کرد:سارا

 ییونشانه ها یباور یاز ب یی، رگه هاشد. در چشمانش ودرنگاهش ستادهیا سارا

بر را در یمحدود هءیهمه چند ثان نیا یسان موج زدند؛ ول کیبه  ،یاز شادمان

 یاز نشاط سخت خوشبخت با لحن پر یباور ول یزده وب رتیح ینگرفت. سارا

 : گفت

چه قدر  ای؟ اوه خدانمیب یکنم ، خواب نم یاشتباه نم ای، آیتو هست نی، ارحمت  

 ... خوشحالم

 

گفتند وگذشتند وآن دو دلباخته رابه حال  یسالم دند،ید نیرحمت که چن دوستان

آن ها کوچهء  یخود گذاشتند. اواسط ماه جوزا بود، هوا گرم شده بود. روبه رو

کرد که به نزد  شنهادی. رحمت پدیچسپ یسخت م یوقالب خیریبود وشخان  رضایعل

در  یساعت می، نوگفت ستینگر. سارا به ساعتش نندیبنش یبروند وکم یعل نیحس

 . می. برومیدار اریاخت

 

شده وبه  ی، باز سازپس از چند ماه نکیفروش ا خیریوش یقالب یعل نیدکان حس

شده بود. پسرها  شتریوامکاناتش ب ازترب شیکرده بود. فضا دایشباهت پ ییکافه 

 یم خیریها نشسته وش یچوک یمکتب ها ، گوش تا گوش آن جا،  باال یودخترها

 .خنک وگوارا ساخته بود یرا باد پکهء سقف یفروش خیریش یخوردند. هوا

پشت  یکی، و رخشانه الیاحمد ظاهر و ژ یرایگ ی. آوازهاسروصدا فراوان بود

و آواز شان مانند  دندیخند یگفتند وم یها مسر ها ودخترشدند. پ یپخش م گر،ید

 .دیرس یوز زنبوران به گوش موز
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به آن ها توجه نکرد .  یکس چیپا گذاشتند، ه یفروش خیریرحمت وسارا که به ش

نمود و آن کاسب کارکشته که  یاحوال پرس یآمده وباو یعل نیرحمت به نزد حس

حاال چطور  دیگفته وپرس دیسارا خوش آمدوشناخته بود، به  دهیرا ازدور د شانیا

اما بدون آن که  د؟یحال دار چهها ودرس ها  سیمظاهره ها وپول ی؟ همرادیهست

نوش  ی؟ چاورمیب ی: ضابط صاحب چدیمنتظرپاسخ سارا شود، از رحمت پرس

 ؟ دیکن یجان م

 

راآغاز  ییدوران جدا یداد وسپس قصه ها شیفرما یتیو آب وال یرحمت قالب 

                                                                                                                            :کرد

؟ باور کن که مستان را چگونه بدون تو گذشتاندمکه سه ماه ز ی، خبر دارساراـ 

کوچهء در سر آمدم، یتو م دنید دینه شب داشتم ونه روز. هفتهء دوسه بار به ام

، دو ساعت ساعت کیکردم.  یشدم. طرف دروازهء تان نگاه م یم ستادهیتان ا

، دمیلرز یو از شدت سرما نم زدم ینم خی یخیکه ب یماندم وتا وقت یمنتظر م

، دلم خوش بود که در روز اول شروع مکتب دش ریرفتم. زمستان که ت یخانه نم

 یاز آن مارا در دانشگاه نظام شیپ هفته کی. اما بدبختانه دیرا خواهم دوها ت

، آمدم که ترا ختمیبار از آن جا گر نیدو سه ماه چند نیانتخاب کردند وبردند. در ا

که من در  یوخبر ندار یشو یزمن رخصت مر امعلوم بود که وقت ت یول نمیبب

، مانند یمدت طوالن نیکشم. باور کن که در ا یخانهء تان انتظارت را م رونیب

 دمیخواب یو م دهیرا دربرکش التیکردم. هر شب خ یم یتابیا شده وبه وانهید

وقت  یخاستم. بعض یدوبارهء تو برم دنید دیتو وبه ام الیتو وخ ادیوسحرگاه با 

وقت ترا  چیه گریکردم که د ی، فکر میکردم که مرا فراموش کرده ا یها فکر م

که دلم  یشد. طور یم شتریام ب یتابی. بزد یم افکار آتش به جانم نی. ادینخواهم د

که از منزل تان  یخواست زنگ دروازهء تان را با شدت فشار دهم وبه هرکس یم

سارا را،  معبود  ،خواهم ی"سارا را م: می، بگویخواه یچه م دیشد وپرس رونیب

که چه قدر  یدانست ی، آه سارا اگر میکه تو خفه شو دمیترس یرا." اما م مینازن

بگو  ؟یکرد یچه م ،یسارا تو کجا بود ی؟ راستیکرد یمترا دوست دارم ، چه 

    ... یدکرده بو میکه رها یدوست ندار یبل ؟ی، مگر مرا دوست نداشتبگو

بدون آن که مژه  ،یی، مانند آدم افسون شده با نگاه عاشقانه اش سارا ان،یم نیدرا 

. ابدی انیومنتظر آن بود که سخنانش پا ستینگر یرحمت م یبرهم بزند به سو
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پر از  شیشهال یافتاده بود وچشم ها هیبه گر ررحمتیسخنان اخ دنیاوکه از شن

" حرف "رکه در گوشهء آن  ار ییشده  یاشک شده بود، دستمال کوچک گلدوز

کرده چشمانش را پاک  رونیب راهنشیپ بیدوخته شده بود، از ج یرنگ یبا تارآب

چشمانش را از  یگوشه ها زیومعطر را به رحمت داد تا اون سینمود ودستمال نف

از آب  یی. سپس جرعه دیتوانست شد، پاک نما یم ریسراز یکه به زود یاشک

 :  توگف دینوش السشیسرخرنگ گ

ر کابل نبودم. اما من هم  مثل ومن د میکه ما دفعتاً به جالل آباد رفت ببخش اریبسـ 

در تمام آن من هم  را گذشتانده ام. یودراز کیتار اریبس یهاتو، شب ها وروز

 زیدست دعا بلند کرده ام. من ن افتنتیباز یداشته وبرا ازیونمدت با تو راز

 انیپل بهسود رفته ودر م یتو باال افتنیو دنید دیپنجشنبه وجمعه به ام هرروز

جمع  گرید یها یریوساعت ت یپران باز یگد یکه درآن جا برا یهزاران جوان

، تا آخر افتمی یگذشت وترا نم یکه م یی هر هفته یدانیشدند، ترا جسته ام. م یم

 یکه حتا از جالل آباد وهوا یبودم. به طور یهفته چه قدر ملول وافسرده م

برسد و سرانجام  انیکردم که زمستان به پا یآمد وخدا خدا م یبدم م آن یگوارا

پرسان  نهی، از سکاوردهیکردم که تو طافت ن ی. درآن روز ها فکر ممیبه هم برس

که او  یدانست ی. کاش میدیپرس یکرد که سارا چه شد؟ کاش از او م یخواه

، اما آه او هم نبود، رفته یدیپرس یمن است. کاش ازماما برات م یمحرم رازها

ونشناسد ومنظورت را  ندیبود به مسافرت، وگرنه چطور امکان داشت که ترا بب

 وانهیشد، من هم دها که مکتب ها شروع شدن در کوچهء ما نفهمد. بعد ستادهیاز ا

. رحمت تو چرا یمرا فراموش کرده باش دیکردم که شا یشده بودم. من هم فکر م

است  که درذهنت  یچه سوال نیا ایخدا نه؟ ایدارم  وستتکه د یاز من سوال کرد

، مردم یبزنم که آ ادیوفر زمیبر خ میخواهد که از جا ی؟ دلت ماست افتهیراه 

؟  ورحمت هنوز پاسخ نداده دارم یحمت را دوست مکه من ر دیو آگاه باش دیبدان

 هاما نست، خطاب به پسر یم ادیکه به فر ییبلند شد وبا صدا شیبود که از جا

    ... : رحمت را دوست دارم ، دوست دارم ودخترها گفت

 

 یسوختند ول یم گریهمد دنییوبو دنیآن دو دلداه که درآن روز درحسرت بوس

را  گریکدیگرم وتبدار شان  یو برسند، ناگهان دست هاآرز نیتوانستند به ا ینم

را بوسه باران کردند. آن دو  گریکدیوچشم ها ونگاه ها به عوض لب ها  افتندی
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 یآنان را به خود نم ار،یع یلع نیشده بودند که اگر حس گریچنان محو جمال همد

شم از چشم ه باشد، هرگز چدش ریفهماند که مبادا د یشان نم یآورد و نزاکتاً برا

 داشتند.  یگربرنمیکدیودست از دست 

 

ز، داشتند پس از آن رو یوار دوست م وانهیرا د گریآن عاشق ومعشوق که همد

شتافتند.  یم گریعشق به مالقات همد ییایروز پنجشنبه سوار بر هودج رو هر

ها  ایکرد وکوه ها ودر یدهن باز م نیزم ایشد و یبه آسمان دوخته م نیزم اگر

کرد.  ینم یآن دو فرق ی، براشد یبمب اتوم منفجر م ای، خوردند یم به هم

شان گردد.  دیوبازد دی، مانع ورادع دقادر نبود ییروین چیوه یزیچ چیه نیبنابرا

ً در آن ا  یآسمان یایبر سرلطف بود وبال انیآدم با گی زنده زین یالیول امیاتفاقا

 چیه ایردند، کم بود وک یرا تجربه م یکه رحمت وسارا عاشق یدرآن مقطع

داشت وانوار ماه برنبات  ینبودند. آفتاب جهانتاب هرروزبرجهان پرتو افشا ن

شاه گرفته  بود که از یی هیعط تیوامن یو دولِت آرام دیتاب یم کسانیوجماد به 

نبود، مگر  یکار یرا با کس یشود گفت که کس یبرخوردار بودند. م آنتا گدا از 

در  یفراتر نهد وهوا وهوس نشستن بر اورنگ شاه شیخو میآن که پا را از گل

از عشق هم را باالتر  افتنیبه هم وبهره  دنیسر بپروراند. اما آن دو که رس

روزگار  یاز جفا یتصور چیپنداشتند، ه یم یوگران بها تر از اورنگ شاه

                                                                                                                           . دندیپروران یالکردار در سر نم

 

 یسروتن را با عجله م د،یرس یپنجشنبه به خانه م یکه روزها نیرحمت هم

. دیپوش یرفتن به دانشگاه کابل ساخته بود، م یرا که برا دشیجد یشی، درشست

وبا شتاب از خانه  دیبوس یم مادر را ی، دست هاداد یغذا قورت م ییلقمه 

که سارا، با  نیهمو  دیرس یعشق م عادگاهیشد. درست سرساعت به م یخارج م

 چیدادند وبدون ه ی، دست به دست هم مدیرس یازراه م نیچهرهء چون ماه وپرو

آن  ایو نیچشم زخم ا ایآن غماز و ای نی، از نگاه اهول یها هیگونه هراس ازسا

 زدند.  یعشق قدم م یروشن و آفتاب یه ها، در کوچه ها وجادحسود

 

باغ چهلستون ، پارک زرنگار، باغ باال، باغ داراالمان ودو، از پارک شهر نو آن

وبهزاد وبهارستان تا کوچه  نبیوز انایپارک وآر ینماهای، سگرفته تا بازارعشاق
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زر گرفته تا  نیوسپ بری، از رستورانت خشهر نو وشهر کهنه یها وپس کوچه ها 

 یخواست وگذر شان م یشان م لفروش وهرکجا که د یقالب یعل نیکان حسد

خواست  یخوردند و هرچه دل شان م ی، ممدآ یم شیرفتند. هرچه پ یافتاد، م

که  یاز کتاب ایکردند  یبودند شروع م دهید نمایکه درس یازفلم گفتند، مثالً: یم

 از اینادرپور وونادراز اشعار فروغ فرخزاد  ایتحفه داده بود،  یگریبه د یکی

از  ای، گاهیتا مظاهرات گاه وب نوازیوسلما ون احمد ظاهر یها اندنخو نیتر تازه

 یاز خواب ها ایکه شکسته بودند و یالسیخورده بودند واز گ شبیکه د ییغذا

ساخته  الیکه هرکدام در عالم خ ییبایز  یبودند وکاخ ها دهیکه د ییسبز عاشقانه 

گونه احساس  چیکردند وشگفتا که ه یقصه م گریهمد یبودند، ساعت ها برا

 کردند.  ینم یخسته گ

 

. یورووف میداشت وقلب کر ییبود. روح وروان شاعرانه  یسارا دختر با ذوق

شد. مانند  یشادمان م یخوب و الطاف زنده گ ی، هنجارهاها ییبایز دنیازد

خط  کیند مان ایزد. و یمرسل لبخند م کیشگفت وبه سان  ی" م"زنبق دره

چشم هاو گونه ها  نداشت که برآ یشد ورحمت را وا م یوپربهاء م بایز قینستعل

، اظهار کرده بود یبه او ارزان یکه زنده گ یولب ها بوسه زند واز موهبت بزرگ

 یها ی، دروغ ها وناهنجارها یسارا به همان اندازه از پلشت یول .دیسپاس نما

ساده  یبد قول کیتوانست پنهان کند.  یا نمشد و نفرتش ر یم نی، اندوهگیزنده گ

 ردریلحظه تأخ کیآورد.  یخشم اورا به جوش م گید زد، یاگر ازرحمت سر م

دانست.  یم رهیرا گناه کب یالتفات یلمحه ب کیو دیبخش یرا نم عادگاهیبه م دنیرس

را که قول  یینامه  ایبود،  اوردهیرا که رحمت وعده کرده ون یمثالً اگردفتر شعر

 اوردهیبا خود ن ای، ننوشته واوردیوبا خود ب سدیبنو شیداده بود در طول هفته برا

 میشد، شده ون یکه از کنار شان رد م یقدم زدن، متوجه دختر  یادراثنایبود، 

ً به او برخورده وب یبه دوست ایبود،  یم به او انداخته ینگاه از  شتریکه تصادفا

بود، سارا آزرده شده وبا  یه مبه صحبت مشغول شد یتعارف با و کیحد 

 : گفت یتکدرخاطر م

هم شد  نیا .گرانید شیمن وروحت پ شیشود. جسمت پ یطور نم نینه، اـ 

 ... ؟ برو، از من وتو خالصدوست داشتن
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را گذاشته  یشوخ یوبا او بنا دیخند یرحمت به قهقهه م یحاالت نیدر چن 

 !ت: ج وت! ج وتگف یزد وم یانگشتش را تر کرده به انگشت او  م

 

وهم تکت فروش  یرسم یشناختند، هم تکت فروش ها یآن دو را همه م گر،ید

ها  ی. هم فروشنده گان پست کارت ها وهم کست فروشها نمایس اهیبازار س یها

 دیگستر ب هی، هم درختان ساکافه ها ورستورانت ها یوهم شاگرد ها وگارسون ها

 گریهمد یبرا یکوچک یها هیآن دو هد. پارک ها یها یوهم دراز چوک داریوسپ

 ، روز تولد، سال نو،ییمثل روز اول آشنا یمختلف یوبه مناسبت ها دندیخر یم

به  گریوده ها مورد د ییسالگرد عشق وآشنا ایدر امتحانات و یابی، کام، جشندیع

رنگ خود کار، سنجاق مو،  ییقلم طال ادداشت،ی: کتابچه دادند. مانند یهم م

 وانی، دیکتاب یعطر، کست احمد ظاهر، وگهگاه چکوتل کوشانهء سر، ب

 .یپست کارت ایو ی، عکسیشعر

                                                                                                                

ود ب یقدم زدن کامالً به دست سارا م اریاخت ر،یناپذ یخسته گ یدرآن گردش ها

را ق خود، قدرت وسلطهء عشخواهد یگرفت که سارا م یتصورقوت م نیوا

موضوع  از نظر رحمت  نیکند. البته که ا میتحک شیاز پ شتریمحبوبش ب یباال

مدت آتش  نیدرا ها.  آن دیگرد ینم زیهرگز باعث رنجشش ن یماند ول ینم دور

 نیآتش یدن بوسه هاربو ایسوزان وصال را تنها با فشردن دستان و بیوله اقیاشت

آمد  یم شیپ یساختند.  با وصف آن که موارد یشان خاموش م گریکدیاز لبان 

. مثالً کردند یتجاوزنم شیهرگزازحد خو نند،یبنش یکه باهم تنها باشند ودر خلوت

برادر کوچک  یکه خانوادهء رحمت به غرض اشتراک در مراسم عروس یروز

 دیسوخته بود وکل یکه دل زمر یوزاری پهلوان عارف به ده رفته بودند و

، دست از پا خطا نه سارا ونه رحمت یاپارتمان شان را به رحمت سپرده بود؛ ول

 نکرده بودند.

 

، زهد یدار" قوهء خود، سارا مانند "کنتس دومورسوفیحاالت نیدر چن

" عادت کرده بود که لکسیفگذاشت ورحمت مثل " یم شیرا به نماخود یوپاکدامن

را ارضأ  شتنیرنگش خو اقوتیلبان  دنیبا بوس ایدست سارا و دنیفقط با بوس

 ی؛ ولشده است یجهان به او ارزان ینعمت ها نیوچنان بپندارد که بزرگتر دینما
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به  کیزاغهء تنگ وتار نیبود، رحمت درا وستهیپ خیاکنون که آن روزها به تار

 یهوت ممثل کنتس دومورسوف ازآتش ش زیآورد که چگونه سارا ن یخاطر م

 شراره زده واز شیبایوهوس از چشمان ز اقیپرازلطف اشت یسوخت وجلوه ها

که برگونه  ی. به طوردیلرز یم شیبایز کری، پوصال یآرزو وستهءیهجوم پ

شهوت  یوداغ ی، سرخکوچکش یگوش ها ی، الله ها، پوست صورتششیها

 ی، مدیورز ینداشت که اگر اصرار م یورحمت شک دیدو یم یوهم آغوش

سارا را درهم  یوحتا فرشته آسا زی، اسرارآمومقاومت پرحجم یوانست خوددارت

 یاش نم یشهوان یومقهور خواست ها میسو رحمت خود تسل کیشکند. اما از 

کرد.  یدوام نم ریسارا، د یشهو جاناتیجذبات و ه نیا گر،ید یشد واز سو

 یار ها هم مک نیصبر کن، صبر کن ، وقت اگفت: " یآمد وم یناگهان به خود م

 "...ستیخوب ن ستیخوب ن یاز عروس شیقدر بس است.بس است. پ نیرسد. هم

 ی، بوسه مداد ی. بوسه مگرفت یتر در آغوش م تنگآن گاه رحمت را هرچه 

 : گفت یربود وم

او است که اجازه داده تاروز  نیما خبر دارد. وهم یمادرم ازعشق ودلداده گـ 

که عوض کورس به  ینیب یبروم. اما م یسینگلپنجشنبه هم به کورس زبان ا یها

خدارا  یکند؛ ول ی، پوست از سرم م. آه اگر پدر جانم خبر شودمیآ ینزد تو م

گرفتن ازمن  یدرکار وبارش غرق است که فرصت حاضر شکر که او آن قدر

 را ندارد. 

به  یزیوقت در بارهء خانواده ات چ چیکند، تو که ه یسارا ، پدرت چه کارم ـ 

 ...  ییگو ینم من

. میستین ی. ما خانوادهء بزرگراستیکند. مد یپدرم در وزارت خارجه کار مـ 

سال از من کوچکتر  کیسرخکان گرفت وکشت. خواهرم  تیبرادرم را در طفول

نزده ساله نشده بود که . هنوز پانامزد پسر عمه ام بود تیازطفول . اواست

، پس که کردند یکنم . عروس یم یکفش کرد که عروس کیپا را درنامزدش دو

برد. آن ها هردو در ماسکو  یدست اوراگرفت وبه شورو یاز مدت کوتاه

زبان  توتی" درانسترایحمنند. شوهر خواهرم محصل طب است و"ک یم لیتحص

بارهء  شتردری، برمیگ یکه ازآن ها م ییخواند. در نامه ها یدرس م یخارج یها

 یتو م ایآ یکنند؛ ول یم فیو تعر سندیون یم زمیالیسوس یایومزا ینظام شورو

بگو.  میبرا یروز کی یدان یدارد؟ اگر م ییایوچه مزا  ستیچ زمیالیسوس یدان
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در  یخواه یچه م گرید ز،یرا ندارم. خوب رحمت عز دنشیحاال حوصلهء شن

 ؟ حرف بزنم تیام برا ندهیآ یدر بارهء پالن ها یخواه یم ای، آ یبارهء من بدان

 

بار  ستیگفت اگر ب یوم دیخند یم د،یبوس ی، مگرفت یدربر م رحمت اورا 

 یج وت م تی. همراروم ی، ماش هم کم باشد یکی. اگر کنم یگوش م یبوسه بده

 ... زنم یگپ نم...  .کنم

 

فهمد.  یپندند، مادر جانم م یم می؟ من طاقتش را ندارم. لب هابوسه ستیاوهو، بـ 

  ... ریبگ نهیلج نکن، ا ایب ای؟ بیکن یمگوش کن که چه پالن دارم. چرا گوش ن

 

 گفت:  یربود، سارا م یبوسه هارا که رحمت م

م تا آن وقت دانشگاه راخالص ، تو هارغ شومفمکتب  رازیکه به خ یتا وقتـ 

ات را  یافسر یشیکه در نی. همیشو یمافسر برازنده وکاکه  کی، کرده

. قند ودستمال را یکن یام روان م ی، مادر وخواهرانت رابه طلبگاریدیپوش

 یم اریراهم خودم ت ینیریکنم . پتنوس ش یم یدوز یکنم و زر یخودم انتخاب م

وتو از خانوادهء  میدوست دار را گریکدیکه پدر جانم بفهمد که ما  یکنم. وقت

قبول خواهد کرد.  صدی. صد فزیچ چی، چه خواهد گفت؟ هیتمحترم وافسر هس

را درهوتل کابل  ی. عروسمیکن یم یرعروسیخ، به یرا گرفت ینیریکه ش نیهم

 . میریگ یم

 ینم ، قهرمیکن دایدختر؟ اگر دختر پ ای یخواه یکه تو بچه م ی، نگفت یراست

. خانه را چراغان یریگ یشب شش م شی؟ برایانداز یدخترت را دور نم ؟یشو

به  ؟ آخر کدام مرد افغان است کهیدانم که ن ی؟ آه ، میکن یم ری؟ تفنگ فیکن یم

اگر دختر  ،یدان یاما م کند؟ غانوخانه را چرا ردیخاطر تولد دختر، شب شش بگ

 یدان ی! م"ترایم" میگذار ی؟ نامش را مین یفهمی؟ نمگذارم یشد، نامش را چه م

، فرشتهء فرشتهء مهر ومحبت یعنی ترایدارد؟ م ییوچه معنا باست؟یچه قدر ز

 . خوشت آمد؟ دیفروغ خورشو ییو مظهر روشنا مانیوعهد وپ ینگهبان راست

 

 ریخواست تأث یکرد وم یرحمت نگاه م یبه چشم ها دیرس یجا که م نیبه ا

دانست که در آن چشم ها چه  ینم ی. ولابدیرا از حالت چهره اش درسخنان خود
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کردند، سارا  یکه به سارا نگاه م ینهفته بود که هنگام ییوچه معما یراز

را  شیها لکرد. حرف ها وسوا یم مرا درگسترهء آن چشم ها گ شتنیخو

 نیشد. سارا هرگز ازا یم رهیبه آن ها خ رتینمود وبا بهت وح یفراموش م

 یکه به چشمان تو نگاه م ی: هنگامتگف یبه رحمت م شهیهم یرازباخبر نشد ول

 . ابمی یجهان را در آن ها م ی، تمام مهر ها ومحبت هاکنم

                                                                                                                                                      

کند  یزنده گ اینبود که در رو یستیآل دیباف و ا الی، خواسارا دختر سر به ه

، ستین ی، آدم ثروتمنددانست که رحمت یمسر بپرواند. او در یمحال یوآرزو ها

کند، اندک  دایپ یبرخاسته وحتا امکان آن که خانهء مستقل یز طبقهء متوسطا

به  وریخاطر بود که هرگز دربارهء خانه جداگانه وموتر وزر وز نیاست. به هم

 ایر یب یگفتگو ها نیسبب بود که رحمت ازا نیگفت وبه هم ینم یزیاو چ

ا سارا به او از روزه یکیدر  کرد. یبرد واحساس غرور م یلذت م مانهیوصم

 گفته بود: 

! پس بدان که یدان ی، نم؟ نهمینما لیخواهم تحص یدرکدام رشته م ،یدان یم ـ 

توانم خدمت  یکه هم به مردمم م رایکنم؛ ز لیخواهم در رشتهء طبابت تحص یم

توانم ؛ اما به شرط آن که پس  یکرده م یتو کمک یبرا یکنم وهم از لحاظ اقتصاد

 . یبده لیزهء تحصاجا می، برایاز عروس

 وگفته بود:  دهیرحمت خند

 یخانه داروبه امور نندیدر خانه بنش دیدهم. زن ها با یرا نم لی، اجازهء تحصنهـ 

 دی، شایرا انتخاب کن اتیاگر تو فاکولتهء ادب یاطفال مصروف شوند؛ ول تیوترب

 . رکندییام تغ دهیعق

تمام به خاطر آن پوچ  سالکه آدم مغز خود را چهار ستیچ اتی! ادبین ،ینـ 

ها مغزسرش را بخورند ودر هم معلم شود. بعد تمام روز دختر بسازد وآخرش

 دهیخود خر یدست لباس مناسب هم برا کیکه  ردیآخر ماه همان قدر معاش بگ

 ... شود ی. نمشود ی، نمرحمت ینتواند. ن

 

 یتر وببا گذشت هرروز، هر هفته وهرماه ، آن دو دلباخته تر، عاشق  نسانیبد

 انیساخت ودرم یم کتریآن ها را به هم نزد امیوگذشت ا دندیگرد یتر مقرار

 برد. یها فرو م یاز خوش یکرد ودر رودبار یرها م ینیدلنش یامواج آرزوها
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*** 

" دانشگاه ادهیپبه صنف دوم دانشکدهء مسلک " نکی، رحمت اگذشت یسال 

روح  یگذشته خشک وباگرچه مانند  ینظام یخواند. درس ها یدرس م ینظام

قابل درک  شیرحمت ورفقا یبرا ینمودند؛ اما با آن هم اکنون تا حدود یم

توپ دافع تانک وتوپ  فهءیوظ نیدانست که ب یبودند. رحمت اکنون م دهیگرد

، اصول و نیاز قوان گریوجود دارد. او د یدافع هوا تا چه حد  تفاوت فراوان

با   گریحاصل کرده بود و د علوماتم یتا حدود فراوان یمقررات مسلک نظام

ها بعداز ظهر در گرفته بود که چطور ادیوداع گفته بود. او حاال  "چرا؟"واژه 

هم  شیخو یها ایرو ، درکه بادقت به چشم ها، زبان ودستان استاد بنگرد یدرحال

 گریفرو رود. سارا را در نظر آورد واحساس زمان ومکان را از دست بدهد. د

 میخام ون میآمد واز خوردن برنج ن ی، بدش نمیاتاق غذا خور هءدیشتر یبو از

گرفته بود که چطور در ظرف چند  ادی گریداد. د یبه دل راه نم یپخته هراس

 ای، اتاق خواب را ترک کند ووالیافسرنوکر دنیلحظه کوتاه لباس بپوشد وتا رس

شد که با دهیبه آخر نرس ،عمران خان خرد ظابط پوریش ینوا که هنوز نیا

 گان خاموش وساکت برساند. ادهیرا در صف پ شتنیخو

 

باور  راتییتغ زین  یدانشگاه نظام طیکه گذشته بود در مح یسال کیاما درآن 

 یدوازدهم مکتب ها یرخ داده بود: با شامل شدن فارغان صنف ها یی یناکردن

ان سراف وستنیو پ اطیساله احت کی یکورس ها ریو تدو یکابل به دانشگاه نظام

شدند واز ضبط  یآب م اه خی، آهسته آهسته مستعجل به صنف دوم آن دانشگاه

 هیدانشگاه سا طیدر مح یکلتور وفرهنگ شهر یشد. نوع یم کاسته روزیوربط د

. ندیگرد یتر م فیها پاکتر ونظ راهنیها وپ فورمیونیکه  یافگند. به طور یم

 یم اطیرا به نزد خ ها زدند. کاله یشدند وبرق م یبوت ها وموزه ها رنگ م

آن کاله پکول مانندش را دور انداخته  گرید یساختند. زمر یتر م یشنیبردند وف

 رامونیبحث وفحص در پ یوکانونها افتی یگسترش م یبود. فرهنگ کتاب خوان

درختان به  ریدر ز ایتپهء زمرد و ری، در زحیروز در ساعات تفر یاسیس لیمسا

خالف  یهابرابر جزا گردری. ددیگرد یپا مماهرانه بر یول یصورت پنهان

بد بو وخام وشب مانده  یهاشد ودر برابرغذا یواکنش نشان داده م یکرامت انسان

 گرفت.  ی، اعتراض صورت مناخورده یوزنگزده و قلع نیوظروف چرک
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حرف  یگشود. صدا یخواه ناخواه تا درون دانشگاه راه م زین رونیب یهوا وفضا

پرشور ببرک کارمل  یها یشورا به خصوص سخنران یکالو یها یها وسخنران

 یم نیمحصل ی، به گوش هاها نهیاعتماد کاب یمردم کابل درجلسات را لیوک

 ارگرانمعارف وک نیتظاهرات روزمرهء شاگردان ومحصل یوخبرها دیرس

شد.   یکرد ودهن به دهن نقل م یبستهء دانشگاه نفوذ م طیدولت به مح نیومامور

وخود جوش در  یجیآرام وتدر راتییشدند که تغ یامل باعث آن معو نیهمهء ا

 طیشدند. مح یم داریشود. آنان از خواب گران ب دایپ نیروزانهء محصل یزنده گ

 دیتحوالت جد نیآرام آرام به ا انشگاهد انیرفت و اداره چ یشده م یاسیدانشگاه س

 نهادند. یگردن م

 

ه ماه نخست آن که از سارا رحمت به خصوص س یبرا لیاگر سال اول تحص

بود،  یسال دشوار دانست ینم زیرا ن دیجد طینداشت وراز ورمز مح یخبر

آشنا  ینظام یوکان زنده گ فیبود وهم به ک افتهیکه هم سارا را  نکیدرعوض ا

 گذشت.  یشده بود، چندان بد نم

                                                                                                                                         

 مراسم دیکه با دیفرا رس یهم به سرآمد وروز لیسال تحص نیسرانجام آخر

اجتماع به  دانی، فارغان را درهمان مآوردند. درآن مراسم یرا به جا م فیتحل

 ، راکت انداز و، تفنگیمل رقی، بمی، قرآن کرزهایم یبستند، باال یصف م

دادند. در سوگند  یم یینهادند. به هر محصل سوگند نامه  یم ریوشمش نداریماش

( وقرآن پاک ص( ومحمد )به خداوند )ج... ولد  ... نجانبیبود که ا ینامه نوشته م

المتوکل  ونیهما حضرتیکه به پادشاه کشور، اعل رمخو یقسم م ... و یمل رقیوب

، وفادار بمانم ، چه در هوا وچه در بحرنیزم چه در، هللا، محمد ظاهرشاه یعل

  نکنم .  انتیوخ

 

، مجبور بودند بودند وچه مخالف یجمالت موافق م نی، چه با افارغان جوان هم

 یم یرا توت یمن طوطوار ) یقرآن بگذارند وتوت یشان را باال یدست ها

  کنند.  انی، بشد یخواسته م شانی(  آن چه را که از اسمینو
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آن سوگند  اتیدل با محتو یژرفا آورد که چگونه از یاکنون به خاطر م  مترح

کوشش خودرا کرده بود که ظاهراً آنچه را  ینامه مخالف بود وچگونه منتها

مراسم بود که شهادتنامه  نی. پس ازهمدیکرد، تکرار نما یم انیب مشریدلگ

 را به جا ینظام هءبرهنه مراسم رژ یوبا کرچ ها دندیگرفتند، لباس افسرس پوش

، باالحصار را گرفته یشکیماهه معاش پ کیو یماهه معاش بخشش کیآورده و

 را ترک نمودند.

 

 رانیمانده بود، ح ریانتخاب گ ی، روز پنجشنبه بود. رحمت درتنگنااتفاقاً آن روز 

به نزد سارا ؟ مادر  ایمانده بود که اول کجا برود؟ به نزد مادرش وخانواده اش، 

همه حاصل  نی، بزرگش کرده بود وااش بود یزنده گ لیبد ینده وبرخش گوهر

را درچشمان  یرنجش توانست ی، نمهورنج ومحنت او بود. ن یدارخوابیشب ها ب

دانست که  ی. سارا هم ماش بود یهست ؛ اما سارا هم تمامندیمادرش بب یبایز

اترک ر عادگاهی، مدید یشود وتا کرچ وکالهش را نم ی، امروز افسر مرحمت

آن را متوقف ساخت.  یشد وزمر دایپ یی یافکاربود که تکس نیکرد. در هم ینم

 یتکان داد وبرا یزمر یبه سو ی، دستوبا عجله درآن نشست دیرحمت دو

ساعت وقت  می، هنوز نستی، آدرس منزل خودرا گفت. به ساعتش نگرراننده

رانش عثمان وخواه یهامادر ورخسار یدست ها دیداشت. به خانه که رس

 یوشهادت نامه ومعاشش را به دامن مادر گذاشت. مادر از فرط شادمان  دیرابوس

شد وچنان اورا درآغوش گرفته بود که به نظر  ی، صدقه وقربانش مستیگر یم

رحمت با تالش فراوان مؤفق شد، از  یها رها کند. ول یزود نیبه هم دیرس ینم

 شود. رونینه ب ازخاو ردیمادرش اجازه بگ

 

. افتیزد، سارا را منتظر خود  یکه حدس م ی، همان طورعشق عادگاهیم در 

 یدست دنشی. سارا با دستینگر یبه او م یزیآم شیسارا با نگاه نوازشگر وستا

 یدارکه تا باال کی، کاله پرنگ ینخود راهنی، به پدیاش کش یبه لباس افسر

 کیتبر": گفتو ستیرآمده بود، نگ نییابروان همان چشمان فضول وجادوگر، پا

. نام خدا با ی! واه واه چه قدر، مقبول وبرازنده شده اکی، تبرکی. تبرمیگو یم

 یم وانهیودخترانش را ازحسرت د یده ی، شهررا شور مکرچ وکالهت نیا
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ها دختر نی، بب میکه برو ایوعاشقت نشود.ب ندیاست که ترا بب ی. کدام دختریساز

 "...نشود که ترا ازمن بدزدند  ند،یآ یم

   

دانست که اگر  یم رایداده بود که جواب اورا ندهد. ز حیوترج بود دهیرحمت خند

مصاف با او نخواهد  یارایرا  یکس گریوظرافت سارا گل کند، د یباغ شوخ طبع

شستند وبه رستوران باالحصار آمده بود، ن که از یی یبود. پس درهمان تکس

 د. گرفتن ی" در بند قرغه رفتند وجشن کوچکیسپوژم"

*** 

که  دیفهم یشد. او نم یم ی، به سرعت سپررحمت یروز رخصت ستیمدت ب

وهر روز با او بود  دید یهرروز سارا را م رایشود؛ ز یم یوقت چگونه سپر

غافل باشد.  ادشی نبود که از ییکرد ولحظه  یعشق پرواز م یریاث یوبا بال ها

بود، غرق  ییایدن دند،ید یشان م رامونیکه او وسارا درآن روز ها در پ ییایدن

 : گفت ی. سارا مدیوام ییدر نور و روشنا

، مادر وخواهرانت را به کن. از مکتب که فارغ شوم گرصبریفقط سه ماه دـ 

است . ان  ی، او راضی. مادرم خبر دارد که تو افسر شده ابفرست یخواستگار

 .سازد یم  یراض زیشاء هللا که پدرم ران

 

هم آنقدر تجربه نداشت که هرچه  دیر خبر نداشت. شاروزگا یاما رحمت ازجفا

دانست که زنده  یبفرستد وبا سارا نامزد شود. او از کجا م یزودتر به خواستگار

 یم انیها به پا یها وکامران یودوران خوش دهیشان د یبرا یخواب وحشتناک یگ

ست به وزارت دفاع مراجعه یبا یم ی، رحمت پس از گذشتاندن رخصتیرسد. آر

اما در آن جا  کرد. یم یرا معرف شتنیزد و خو یکرد ودر بخش مربوط سرم یم

فردا صبحِ زود  دیسپرده بودند که به اساس آن با شیرا برا یکه رفته بود، مکتوب

 نمود. یآن جا خدمت م کرد ودر یحرکت م ایپکت یبه طرف قول اردو

 

 نهیکه از سک نیداشتند. سارا هم یخداحافظ یبرا ی، وقت اندکرحمت وسارا

 رونیبهانه از منزل ب کیبا او دارد، با هزار و یبود که رحمت کار عاجل دهیشن

داشت. اوبا مشکل  یشانیبود ورحمت حالت آشفته وپر ینیرفته بود. غروب غمگ

آن خبر منقلب شده بود.  دنیزازشنی. سارا نسارا گفته بودکه چه واقع شده استبه 
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اش تنگ  نهیفشرد. قفسهء س یش را دردست مقلب یسارا احساس کرده بود که کس

شود وچشمهء اشکش  یکشد، دهنش تلخ م ینفس م یشود، به سخت یوتنگ تر م

 گردد.  یهم خشک م

 

که با آن  افتی ینم یکرد کلمات مناسب یهرچه م د،یدانست چه بگو یسارا نم

 آرام سازد. عاقبت با دست سرد وکرختش زیرا ن شتنیبدهد و خو یرحمت را تسل

 دست رحمت را گرفته وگفته بود: 

؟ تا یهست نیغمگ نقدریباشد. چرا ا کیات تبر فهیوظ نی، اولرحمت جان

 کی نی. ایرو یجا م نیکه از ا ستی. مهم نیگذران یکه درآن جا نم رعمریاخ

 یاطراف راسپر دورهء زیکند. پدر جانم ن یم یسپر یدوره خدمت هست. هرکس

 می، حوادث روزمره را براسینامه بنو می، برایدیرس ریکه به خ نیکرده است. هم

. سی. مانند زمستان پارسال هرروزنامه نوشته کن. هرچه دلت خواست بنوسیبنو

رات کالنم کرده ودوستم دارد. روان کن. ماما ب میرا به آدرس ماما تینامه ها

 یزود عروس می، نامزدم کن. نامزد که شدایوب ریبگ یماه که گذشت رخصتچند

 نیکنم. قول بده که هم یکه باشد قبول م یکلروم وهر مش یم تین هم همراکن. م

،  زمی. قول بده عزیباش ی. قول بده که به فکرم میسینو ینامه م یدیکه رس

 ... محبوبم

 

 دهیاشکش پربارگرد یبود. چشمه ها دهیجمالت ناگهان بغضش ترک نیبا گفتن ا

در  یبه رقت آمده ونم اشک زیبودند. رحمت ن شده ریزاللش سراز یواشک ها

آن چند  گفتن یآورد که برا یم ادیشده بود. رحمت اکنون به  داریچشمانش پد

مستأصل  یخیآمد که ب یم ادشیجملهء ساده چه قدر به خود فشار آورده بود. 

که انگارزبانش از سنگ ساخته شده بود وبه  یودرمانده شده بود. به طور

 و گفته بود:  دهیینپا یریدراک وحافظه اش دزبان وا یسرکش ی. ولودفرمانش نب

 

ندهند. ممکن است  یمن پس از سه چهار ماه رخصت یسارا ممکن است که براـ 

که تا آن هنگام  یده یتو قول م ایآ ی؛ ولهم آمده نتوانم گریسال د کیحتا تا 

  ؟یمنتظرم باش

 خواهم بود. از تو یزنده گ انینکن. من از تو هستم. .تا پا شیتشو چی، ه یبلـ 
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وهم هر  سمینو یانجام دهم. هم نامه م یدهم که هرچه تو بخواه یمن هم قول مـ 

کنم. هرشب  یترا زمزمه م یبایکنم ونام ز یشب با آسمان پر ستاره نگاه م

 زنم.  یبرم وبرلبان قشنگ ات بوسه م یبا تو به سر م الیدرعالم خ

 

ه ها را ازهم ربودند و جدا شدند. بوس نی، آخرشده بود که آن دودلداده کیتار هوا

رفت که پس منظر آن  یم یسرنوشت یبه سو یفراوان یبا اندوه وتلخکام یکی

با  یول ستینگر یبه آن چه رخ داده بود م  رتیبا ح یگریومبهم بود ود کیتار

 ... روان شده بود لشمنز یاست به سو دیسف هیشب س انیکه پا دیام نیا

*** 

علم وخبر ومکتوب تقررش را به بخش مربوط  د،یرس زیکه به گرد نیرحمت هم 

بست شده است. غند  نیی" تعیبعد به او گفتند که در غند "جاج یکرد. لخت میتقد

اش ستر سرحد درآن بخش  فهیفاصله داشت ووظ لومتریمرکز صدها ک از یجاج

سارا  که حاال از بودآن  یبست شدن رحمت درآن غند، به معنا نییکشور بود.  تع

 یافتنیدست ن ی ایرو کیبه  دنشید یگذشت هرروز آرزودورشده بود و با اریبس

 . دیگرد یم لیتبد

 

که ازسرحد دولت  یخدمت را، در آن قشلهء دور افتاده ومنزو یهاروز نیاول

اتفاق  روزید نیهم ییگو نکیافغانستان با پاکستان چندان دورنبود، ا یپادشاه

لباس وخاک : افسران وسربازان بدطر آورد، با وضوح کامل به خاافتاده باشد

همه  ادیکه از  یداشتند. کسان ییوآفتاب سوخته  کیتار یرا که چهره ها یپر

 شیون هیخارج نداشتند. کتره ها وکنا یایبا مرکز ودن یتماس نیرفته بودند وکمتر

 یشی، به خاطر دریآمد که درروز ورودش به جاج ادشیآن ها به  یزبان ها

اصالح شده  ی، موهادهی، صورت تراشساق مین یَجل وبَل بوت ها ،ینظام دیجد

تازه وارد گفته شده  نیبلند به آدرس ا یآنان تبادله وبا صدا نیب ،وظاهرآراسته اش

 یآدم اضاف کیو گانهیب کیواکراه مثل  یلیم یآمد که چگونه آنان با ب ادشیبود. 

 یچشمان کنجکاو وحسود رفت چگونه یکه م ییبه هر جا ای. ستندینگر یبه او م

اشتباهش  نیتر کوچکپنداشت که مراقبش هستند تا  یوم افتی یرا متوجه اش م

را که شکست به حساب او ختم کنند. حرکات  ییرا گزارش دهند وهر خسته 
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شد ودرآن برهوت  یشان م دنیوبارها باعث خنداش بارها یاوونابلد انهءیناش

 ساختند.  ینقل مجلسش م ییعقده گشا

 

واز گرده اش کار  دهیاول ودوم خدمتش آن قدر اورا دوان یماه ها یر درازاد

، سوخت. اما ماه سوم که شروع شد یبودند که دل سنگ هم به حالش م دهیکش

مدت او به  نینبود. درا روزیتجربه و خام د ی، بآن افسر محجوب گریرحمت د

را به عبث  یعمر، یمفرماندهان وهمگنانش ثابت کرده بود که در دانشگاه نظا

 ییوکاربرد اسلحه  کی، از فن حرب اطالع دارد واز راز ورمز وتخننگذشتانده

 ی، اطالع ومعلومات کافبود دهیرس یشده وتازه به غند جاج دهیخر یکه از شورو

اکابر، در مواظبت  ی، دردرس ها میتعل دانیها را در م یگ ستهیشا نیدارد. او چن

خاطر بود  نیاز خود نشان داده بود وبه هم زیور نام ریساسربازان و یاز زنده گ

 طیگرفتند وآرام آرام درآن مح لی، آهسته آهسته اورا تحوکه افسران سابق

بودند که بعداز فراغت از امور  ی. دوستان او افسران جوانکرد دایپ یدوستان

 یقیکردند، موس یشدند، غذا پخته م ی، به اتاقش جمع مینظام یروزمرهء زنده گ

 دایهم پ یکردند ولحظات یم ی، شطرنج وقطعه باز کردند یگفتگو م دند،یشن یم

وطن  یاسیداغ  س لیشان در بارهء مسا یتا برا دندیطلب یشد که از رحمت م یم

 وجهان صحبت کند.

 

عادت کرده بود، افسران آن جا را مردمان  دیجد طیآهسته آهسته با مح رحمت

که صادق بودند ووفا دار به  یود. افسرانب افتهیشناس وپارسا  فهیوطنپرست وظ

 ریتأخ فهءیکار ووظ زین یومذهب ینی. پرداختن به اموردیسلطنت میپادشاه ورژ

آنان از  یاری. بسواسطه یوب بی، سخت غربودند یشان بود. آنان افسران ریناپذ

سکهء  نیکردند تا آخر یسبب کوشش م نیوبه هم شان دور بودند یخانواده ها

کنند.  یشان بفرستند وخود به حساب دولت زنده گ یخانواده ها یشان را برا

که از موضع  یهنگام ژهیرحمت دلچسب بود، به و یسرحد برا هءیخدمت درحاش

آن  ادیشد وبه  یم ختهیاش بر انگ یمل اتیکرد، حس یم دنی" د"تل یخیتار

 نیگرفتن ا یشان برا نیریش یافتاد که با قربان کردن جانها یم یابرمردان

 بشناسند.  تیهارا مجبورساختند که استقالل کشوررا به رسم سی، انگلموضع

 



 ـایه های هــــــــولــســ                                225

 

 

 

عرب داد که درآن جا به اصطالح " یاش را انجام م فهیوظ ییاما رحمت در جا

رفت  یم زیبه گرد یبار دوسه موتر کی"، به خاطر آن که هفتهء انداخت یم ین

رفت  نیرد ودر همآو یکرد وم یبار م غند را یومواد اعاشه واجناس ضرور

 زیرا که به گرد انافسران وسرباز  یشخص ینامه ها وپست ها یوآمد ها گهگاه

، نه مدت نیبرد. رحمت در طول ا یم یاز جاج ایآورد و ی، با خود مدیرس یم

 ای" که موتر"خرچ یسارا نوشته بود. هرروز ینامه برا نی، بل چندنامه کیتنها 

نشست که  یآمد. ساعت ها منتظر م یم انجیبه ه د،یرس یم زیازگرد اکماالت

 دیرس یم شیعثمان برا ینامه ها .اورندیب شی، براشداز سارا آمده با ییاگر نامه 

 شده بود. لیتبد یمحال یبه آرزو گرید ،نامه گرفتن از سارا یول

 

 نیوزم دی، مانند ماه وخورشمثال و تب وتاب عشق یب ییروح او، تنها یکیتار 

 یگرفتند وکسوف ذهن اورا کامل م یخط ذهنش قرار م کیربه هنگام کسوف د

کردند  یم یبه عشق واحساس او دهن کج یخاموش وظلمان یکردند. شب ها

 نیا یها هیبه ندبه ها ومو یفراوان ییاعتنا یوآسمان با ب نیوزم دیوماه وخورش

، برروال  ک داشتنرا که درافال یی فهی، وظقرار یموجود سرگشته وعاشق ب

شد. عشق سارا مانند  ینم وسیهم رحمت ما نیدادند. اما با ا یادامه م یگ شهیهم

 یگلستان وبوستان چیبود ودر ه دهییاش رو یدر گلخانهء زنده گ یدیزنبق سپ

 یچشمه ها شیرخشندهء سارا ، برا نگاهشد. چشمان مست و ینم دایآن پ رینظ

 یه خاطرش مکه ب حشی. چهرهء جذاب وجانبخش وخندهء ملبودند ینور وشاد

 یزدود. ومرحم زخم ها وداغ ها یآن کسوف را م یها یکیآمد، کدورت ها وتار

رحمت به قول وقرار سارا اعتماد کامل داشت  یشد. وانگه یاش م یقلب زخم

حسن وکما ل از آن  لیبد یکه سر انجام آن گوهر ب اشتند دیترد ییلحظه  یوبرا

 او خواهد شد.     

 

 

 

 

 

 



 ـایه های هــــــــولــســ                                226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازدهمی بخش

                                                                                                                                

    

 :پرستا مول

. دیرا کوب رمردیدروازهء اتاق پ متیبا مال یشب شده بود که کس کیساعت 

داخل شد. پشت  اردوگاه نیاز مسؤول یکی مزی. مستر جدیی، بفرماگفت رمردیپ

 دینداشت با ترد یسال که سر ووضع مرتب انیقد وم انی، مسرش مرد چهار شانه

، با برخاست شیآنان ازجا امبه احتر رمردیقدم در آستانهء اتاق گذاشت. پ یودودل

وتعارف کرد که  دیکش شیرا پ یکیسرخ رنگ پالست یها یادب وتواضع چوک

 : بود، پس از نشستن گفت ینوکرکه آن شب  مزی. مستر جنندیبنش

محمود  یشخص آقا نیکه شما را ناراحت ساختم. ا دیرحمت! ببخش یتشکر آقاـ 

اند. ما  دهیرس نجایبه ا یاز راه دور شیچند لحظه پ شانیاست. هموطن شماست. ا

 یآقا فعالً بستر نیا یخاطر برا نی. به همشب می. نه نمیفردا صبح منتظر شان بود

تا اگرممکن  می، ما هم آمدروشن بود شمااردوگاه تنها چراغ اتاق  . درمیآماده ندار

مهمان را تا فردا  نیا ایآ .دیتوان یکه چه کمک کرده م میباشد از شما خواهش کن

 ؟ دیده یم یصبح دراتاق تان جا

 

 قهیمضا شانی، از ااست ارمی. آن چه در اختلی. با کمال می: چرا نگفت رمردیپ

اند.  دهیمحمود به موقع رس یآقا د،ینگاه کن میاگر به تقو مز،یج یآقا یکنم؛ ول ینم

 حاال هژدهم مارچ است.  نیهم رایز

هژدهم مارچ  رایوهم من. ز دییگو ی: هم شما درست موگفت دیخند مزیج مستر

 شب. کیشود، نه ساعت  یفردا شروع م 9من ساعت  یبرا
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را با مهمان تنها گذاشت.  زبانیتشکر کرده اتاق را ترک گفت وم گریبارد مزیج

سخت تشنه  یکه و افتیبه چهرهء مهمانش در ییپس از نگاه گذرا رمردیپ

وغذا شد. ودر همان  یچا هءی، مصروف تهبرخاست شیوگرسنه است. از جا

 : دیپرس د،کر یم یرا به مهمان معرف شتنیشست وخو یها را م الهیکه پ یحال

 چطور لیبکس ها وباروبند نیکه با ا انمری. حدیکه راه راگم کرده بود نیمثل اـ 

  د؟یدیرسان ایگوشهء دن نیشب خود را به ا مهءین نیا در

 

 ری. انجنکه آن شخص گفت، نام من محمود است ی: همان طورگفت مهمان

 نیشود که به ا یماه م کیکردم.  یکار م یبودم ودر وزارت ساختمان یساختمان

 نیگفتند که درا میصبح، برا روزیا د، به حساب شمکشور آمده ام. امروز صبح

را گم کرده بودم.  اهر د،یشما درست حدس زده ا ی. بلیترانسفر" شده اکمپ "

ً یدق زین را نجایآمدنم به ا خیوتار  یفرداحرکت م دیبه خاطر نسپرده بودم. من با قا

هفده بود، پس از خوردن  خیکه تار روزیمن د یول .دمیرس یظهر م یکردم وحوال

به عوض آن که به طرف شمال بروم ، به  لیر شت حرکت کردم. درنان چا

 یام کرد وبه ترن یینفر رهنما کی. بعد مشد ارسرگردانیطرف جنوب رفتم. بس

 نیشهر ا نیتر یکه به شمال یکرد. موقع می، باالآمد یشمال م یکه به سو

شد و  دایپ یتاکس کیگشتم تا  اریها متوقف شده بودند. بس سی، سرو دمیکشوررس

شب  مهین نیکه درا دیببخش اریجا برساند. بس نیسرانجام قبول کرد که مرا به ا

باشم. چهرهء تان به  دهید ییکه شما را در کدام جا نیمزاحم شما شدم. اما مثل ا

 یدر لوا یو زمان دیکرد یشما در اردو کار نم ایشود. آ ینظرم آشنا معلوم م

 ؟ دیکرد یباالحصار خدمت نم یکوماندو

 

 :  گفت گذاشت، یرا دَم کرده بود واکنون در برابر مهمانش م یرحمت که چا

 خدمت کرده ام.  یکوماندو مدت ی، من افسراردو بودم ودرلوا یبلـ 

خودرا درهمان لوا گذشتانده وشما را درآن جا  اطیمن هم دوران خدمت احتـ 

 ام. دهیبارها وبارها د

شده بود.  انیلش گذاشت، کچالو برودرمقاب ختیر یمهمانش چا یرحمت تا برا

 یبلند شد و اشتها زغذایاشتها برانگ یروغن انداخت، بو که در زیتخم را ن
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. اما رحمت ناگهان به خاطر آوردکه نان خشک اندک ختیبرانگ زیرحمت ران

نان از کجا  ،گفترسد. با خود  ینم ییدوپارچه نان به نوا یکیاست وآن مرد با 

 یم دارینورس ب ،یکنم؟ اما دروازه را که تک تک بزن داریراب نیکنم؟ بروم پرو

را پرکن! پس کجا بروم، به نزد  وحوض اوریشد، باز آب ب داریشود. نورس که ب

است. پس چرا به فکر او  میمهربان که در پهلو ی؟ اما نه، شرما نداکتریاسی

 زیعز یکه شرما نی. مثل امیگرد ی، آب در کوزه وما تشنه لبان م؟ آهفتادمین

که  . بروم تک تک بزنم، خداکند نان خشک داشته باشد. اتاق شرما راداراستیب

که در پشت دروازه منتظرش باشد فوراً دروازه را  نیشرما مثل ا د،تک تک کر

کنم  یچه است، چه م شی. فررمادیبازکرد وگفت: "جناب، مهمان داشتند، من فهم

ت، شرما رابه نزد رحمت منظورش را گفت ونان خشک را که گرف من؟"

 .اوردیفرستاد تا کمپل وبالشت ب مزیمسترج

 

 زیخود ن یبرا ی، چند قاشقگذاشت انجنیرمحمودرا در برابر  رحمت ظرف غذا

که  یهنگاماحترام گذاشته شده باشد. یافغان، تا به عرف وعادت ختیر

. ستینگر یم یچشم به صورت و ریز ازپیرمرد ، خورد یم غذا انجنیرمحمود

، چهره ماش وبرنج، چشمان سرخ مثل دو قوغ آتش دهءیرس شیبود با ر یماو آد

وچروک  نیمندرس وپر ازچ یو لباس ها خسته ونگاه سخت افسرده تیبه غا یی

بازش  مهین خنیاز  یرنگ گلدار یآب یاطلس یی. نکتایبه گل وال هآغشت یوبوتها

 .گریو مشروبات د یچا یپراز لکه ها راهنشیو پ زانیآو

انداخت  یم ییآدم ها ادینشان تشخص اش بود ورحمت رابه  گانهیاو  یینکتا البته

پنداشتند وفضل ومعرفت انسان ها را  یم کوین یفرصت هر بستن را در ییکه نکتا

آدم ها  تیمعرف شخص ییدانستد. اگرچه نکتا ینبستن آن مربوط م ایبه بستن و

آدم  نی، ادید یکه م ینگامه ی؛ ولوکلتورشان به نزد رحمت نبود تیوسطح ترب

 خورد وچطور با یغذا م یچه قدر با تأن ،دیشد یباوصف گرسنه گ ،پوش یینکتا

کرده  دایپ نیقی گری، دکند یدهانش را با دستمال پاک م ی، گوشه هاادب ونزاکت

پوشان  ییبرخورداراست. رحمت نکتا یازکلتور وفرهنگ بلند زبانشیبود که م

که حتا هنگام  یبستن داشتند تا حد ییض نکتاکه مر داشترا به خاطر  یاریبس

خود را  دیسف نیچرک راهنیسر گذر، تا پ یوبقال یفروش یرفتن به دکان ترکار



 ـایه های هــــــــولــســ                                229

 

 

 

بستند، پارا از لخک دروازهء خانه  ید م مار خود را نم ییونکتا دندیپوش ینم

 گذاشتند.  ینم رونیب

 

 ریتصو که افتی یشد ورحمت موقع م یصرف م یخاص کتیغذا باسکوت وات

 یها وچروک ها نیچ را در "غیدرپر روزید" کیدرد  قیوخط عم ییتنها کی

 یها یها وسرگردان یها وسرگشته گ یرانیمشهود صورت مهمانش بخواند وح

 نیمخواست ه یخاطر م نیفروغ چشمان او درک کند. به هم یاز نگاه ب را اریبس

همه  نیوراز ا ندیو بنش، با او به گفتگدیکه مهمانش صرف غذا را به اتمام رسان

خسته بود که  ییآن مرد به اندازه  یشود. ول ایاش را جو یمالل خاطر وافسرده گ

 یوبسترش را دررو دیازبالشت ودوشک وکمپل رس ییکه شرما با پشتاره  نیهم

نگذشت که به  یریبه بسترافتاد ود سوبا لبا دیکش یی ازهیهموار کرد، خم نیزم

، یریکم نظ ییخوابش همچون سمفون ریان که نف. چندفرو رفت یقیخواب عم

 یکردن خاطراتش مشغول بود ونمکه ساعت ها به نشخوار زیرا نپیرمرد 

 . دیخواب کشان یریاث یایبخوابد، آرام آرام به دن یتوانست به ساده گ

*** 

 ،برخاست شیازجا مرد ریبود که پ نشده داریمحمود بری، هنوز انجناصبح فرد  

 کیرفت تا اورا از ورود  نیاسیتاق را ترک گفت وبه سراغ داکترآهسته و آرام ا

اش را تمام کرده بود  یو ورزش سحرگاه دنیکه دو نیاسیهموطنش مژده بدهد. 

 :وگفتکرد  تعجبدوستش درآن صبح وقت  دنیبا د دیتراش یرا م ششیور

 ؟ که است؟ نورس خوب است تیریخ ،یشده ا زیتو چطور سحر خ ـ 

 آشنا بسازم.  یمهمان آمده ، آمدم تا تورا خبر وبا و کیاست.  تیریخ ریخ ـ 

 

 خورد وعطر ی، قهوه جوش مییپاک وستره  بِ یوخوش ترک یدر قهوه جوش نکل

بود که  کیکرد ونزد یم قلقل ریش گریخاست. در ظرف د یازآن برم یریدلپذ

اتاق  شدند. یم انیکن، بر انیدستگاه نان بر در دینان سف یَسربرود. پارچه ها

 است و یکاردان یکه انگار صاحب آن کدبانو ی، به طورپاک وستره ومنظم بود

کوچک ورنگهء اتاق که در  ونیزیآمده است. تلو یدرآن اتاق به مهمانداکتریاسین 

ناتو  یروهایرنیسو، خبر وتصو نیروز به ا نیبود، از چند اریع یس یب یب نلیچ

 مایهواپ ریکرد. تصو یکردند، پخش م ی" رابمباران مرا که  "کوسوا" و"بلگراد
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را اهداف خود یآور جهیرا که با سرعت سرگ یریالس عیوسر کریغول پ یها

 ختندیر یشدند، بم م یم نییچشم زدن ازاوج آسمان پا کیگرفتند. به  ینشانه م

 شدند.  یم دیآسمان ناپد یودوباره در پهنهء آب

                                                                                                                        

، آن شیباشد. او در زنده گ ندیرحمت خوش آ ینبود که برا ییهاخبرها خبر نیا

دچار حالت اشمئزاز  یمناظر نیچن دنیاز د گریبود که د دهیقدر کشت وخون د

آمدند.  یشهر کابل فرود م یباال افتاد که یم نیمجاهد یراکت ها ادیشد وبه  یم

را  گناهانیب یخرمن هست وکشتند  یکردند، م یم بیکه تخر یکور یراکت ها

داد.  ریی، کانال را تغش خون شد وبدون اجازهء صاحب خانهدادند. دل یبرباد م

خود اضافه کرد. نان برشته  السیدر گ ریش یقهوه کرد واندک از ها را پر السیگ

 پرداخت.  دنیکامل به خوردن ونوش یابااشته را گرفت و

 

. ده ها افتیرا در برابر خود  نیاسیشده بود که رحمت و داریتازه ب انجنیرمحمود

سگرت در آن صبح  دنیخر ایکردن و دایازآن ها پ یکیداشت که  یاجیسوال واحت

 ریانجام داد وانجن تیکوچک را صاحب خانه به فور یتقاضا نیزود بود. اگرچه ا

 رایهم چه قدر کوچک بود؛ ز ایدن نیا ی؛ ولدیرسان شیاز آرزوها یکیرا به 

 دندیرا مالچشمان خود دند،یرا دخود گریهمدداکتریاسین و  انجنیرمحمودکه  نیهم

. به آغوش هم دندیکش رتیاز تعجب وح ی، آههستند داریکه ب افتندیکه در نیو هم

 .دندیسرانجام خندو ستندیزدند وگر غیج یرفتند واز فرط مسرت وشادمانفرو

داشتند.  یبودند وحتا روابط خانواده گ گریکدی کیآن دو دوست نزد کهمعلوم شد 

 انجنیرمحمود دند،یسررس نایستیوکر مزیرحمت هم خوشحال شد وچون مستر ج

 یویهم به عجله اتاق راترک گفت ورفت تا انتروداکتریاسین را با خود بردند، 

 شد، انجام بدهد. یاش را که همان ساعت شروع م یاضاف

 

شده بود، به سراغ نورس  فیمضمون وبالتکل یکه در آن صبح زود، ب رمردیپ

کاربه  یتازه بساط صبحانه را جمع کرده بود. حشمت وداوود برا نیرفت. پرو

، نشسته ییمنتظرش نبود، در گوشه  هایزود نیمزرعه رفته بودند. نورس که به ا

اش  نهی، به سآغوش گرفته رخود را د یمو یل وبکَ  یکرد. او گد یم یباز یگد

به دهانش  ررایچوشک ش د،یبوس یداد، م یرا ناز م گکیچسپانده بود. گد
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بخورد.  ریخواست که ش یکرد وبا همان زبان طفالنه از نزدش م یم کینزد

کند  ی. معلوم نبود که ناز مفگندینپیرمرد به  زین ی، که حتا گوشهء چشمسالم چه

کرده وبه خانه  نییپا زود از گاز اریرا بس یو شبید ،پدرکالن به خاطر آن که ای

، شد یم ییاعتنا یب دیفرتوت با رمردیپ نیا به ،یاست. بل یبرگشتانده بود، جنگ

 شود؟  یم رینان چند فط کیدانست که  یوم دیرس یم شیبه جزا

 

 ترازآن بود رومندین فیدست کم گرفته بود. حر شهیرا مثل هم فشیاما نورس حر

دانست که چه کند  یم رمردیپ رایز کند. یراخال دانیها م ییاعتنا یب نیکه با ا

را ازکرده  نیب یپا شیانجام دهد تا آن دخترک خود خواه ومغرور وپ یوچه کار

نورس را پیرمرد که  یورسازد وبه آغوشش بفشارد. پس همان ط مانیاش پش

 دند،ییپا یم رراگیوحرکات همد ستهیرا ازگوشهء چشم نگر رمردیونورس پ

وپرازنقش ونگار کارتون  زرورق دار ینیریکرد، ش بیدست در جپدرکالن 

، ؟ اوهامدهی؟ نیدی"سوزانا" را ند :گفت نیآورد وبه پرو رونیموش وگربه را ب

تمام نشده بود  رمردی" هنوز سخنان پ... شیبرا ار ینیریش نیکنم و ا شیدایبروم پ

ودر آغوش پدرکالن جا گرفت وگفت  دیبال گشود ودو شهیکه نورس مثل هم

 کرد. دنیرا گرفت وشروع به مک ینیری" بوسه داد وشسالم بابه ژا!"

 

کار  اری، امروز بسیخوب شد که آمد: "پدرش خوشحال شد وگفت دنیبا د نیپرو

اتو کنم. اتاق ها راجاروب کنم. نان پخته کنم.  دیهمهء تان را با یدارم. لباسها

، ینداشته باش یبروم. بابه جان اگر کار یاطیزبان وخ ازچاشت به کورس وبعد

 " گذارد. یبه کار کردن نم اببر که مر رونیب یساعت کی تینورس را همرا

 

آمد،  یکه از جنگل م یمیپاک وتازه ونس یبود. هوا یریصبح دلپذ رونیدر ب

خود  نیزر کرد. آفتاب با سخاوت و مهر، انوار یروح وروان انسان را نوازش م

 ینانیزاغه نش .دییسا یتاج درختان باران خوردهء جنگل م کرد وبر یپخش م را

 یبغل زده وبه سو ریز راکه آرزومند فراگرفتن زبان آن بالد بودند، کتاب ها 

از چاشت وبعد  شیبود وروز دو بار، پ یاتاق درس روان بودند. درس زبان جبر

 یه جوقه به سو. دختران وپسران خرد سال جوقافتی یم ریتدو از چاشت
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گپ  یگوناگون ی. آنان به زبان هادندیدو یکه منتظر شان بودند، م ییها سیسرو

 بودند.  یوشادمان یزنده گ یرویازن سرشارکردند و  ی، سر وصدا مزدند. یم

 

کوچک اردوگاه جمع شده ونوبت گرفته بودند.  یدر آستانهء مرکز صح یی عده

ه شدند، تا هرچه زودتر ساعت، ن   یم ، پا به پاصبرانه منتظربودند یآنان ب

 ینگرفتند، اگر تداو ای، دروازه باز شود واگر دوا گرفتند ضربهء متواتر بنوازد

 رایکنند. ز دایپ یضیوسابقه ء مر ودش وتریشان ثبت کمپ ینشدند، نام ها ایشدند 

داشته باشد، نه تنها به  یروان یضیمر یبودند که اگر کس دهیاز آن ها شن یبرخ

 یاثر م زیشان ن سیک یموضوع باال نیشوند، بل ا ینم دهیشان برگردانورکش

؛ اما ادیبن یببود وکامالً  عهیشا کی نیشوند. البته که ا یگذارد وبه سرعت قبول م

 یاالصل م یینایبدخلق چ دوکتور ایکه به نزد نرس مؤظف و نی، همهم نیبا ا

 شیشان پ یماریانگاشتن ب یروان یبرا لیکردند وده ها دل یتمارض م دند،یرس

 : کردند یم

 یها شی. تشومانم یم داریبرد. تا صبح ب ی، شب ها خوابم نمصاحبداکترـ 

کند. هر  یم بیمرا تعق یکنم کس یشده است.  فکر م دایپ میبرا بیوغر بیعج

کرپ کرپ  یکنم. صدا ی. هول منمیب یآدم را م کی هءیروم سا یطرف که م

در  یروز کیترسم  ی. مشنوم یرا م شیس هاخش خش لبا یوصدا شیبوت ها

 یها هول م هی. از ساترسم یم هیحاال من ازسا کند ومرا بکشد. نیکم یکیتار

 ... کنم

 : گفت یم یزن ای  

 یکه م یشوم. هر کار یقهر م میهااوالد ی، حق وناحق باالنسویبد یازچندـ 

شود. سرم  یتنگ مخورد. دلم  یزنند، سرم بد م ی. هرگپ که مدیآ ی، بدم مکنند

 زمیخ یم می. از جافهمم یشوم ، حال خودرا نم یحوصله م ی. بردیگ یرا درد م

 فتدیروز کارد به دستم ب کیترسم  یمزنم.  یوبا هرچه که دم دستم بود، آنان را م

 ... کنم  ی، هول مترسم ی، مداکترصاحب یازآن ها را بکشم. بل یکیو 

خواهم خودم را بکشم. هرروز با  ی، مگفت  داکتر صاحب یم یگریشخص د ای 

 یاول م یخوابم. روزها یم الیخ نیوبا هم زمیخ یاز خواب برم الیخ نیهم

که فرخ لقا  یخواهم با کارد با همان کارد ی، حاال مرا غرغره کنمخواستم خود

 ... ترسم یمکنم ،  یرا بدرم. هول م می، گلوبرد یام آش م هیهمسا
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" نام الیگابرکه " ینرس خوش اخالق ایبود  یالصل ما یینایاما چه آن داکتر چ

 یجا ،گفتند یوم دندیخند یم یساخته گ یداستان ها نیچن نیا دنی، با شنداشت

. دیشو یصحتمند م د،یرا روز سه مراتبه بخورها تیتابل نی، استین یشیتشو چیه

ا شناختند واز خوردن آن ه ینورس م ا، حتنانیها را تمام زاغه نش تیآن تابل

" نام داشت که "پرستامول یرنگ دیسف یها تیکردند. از خوردن تابل ینفرت م

، هم ها را درآن جا تیتابل نیشد. ا یدر آن اردوگاه شمرده م یهر درد یودوا

 یوسرما خورده گ پیگر یتداو یدادند وهم برا یم تیرفع اسهال وقبض یبرا

و حتا درد  یخواباردیوب یروان یها یرفع افسرده گ یبرا موسرفه وسردرد وه

آن ها پودر  دنیبا د دیورز یها ابأ م تیدندان. رحمت هم که از خوردن آن تابل

" مشهور بود و به سان رپود نیپبه " انینظام نیآورد که در ب یم ادیرا به  یدیسف

وعلت  بیده ها ع یداشت ودوا ییمعجزه آسا راتیها انگار تأث تیتابل نیهم

 شد. یشمرده م

 

 یفرخ و خانمش مار ونی، هماشان شیشاپیانبوه که در پ تیجمع آن دنیبا د

ودر  ضیافتاد که سخت مر یروز ادیزد وبه  یلبخند تلخ رمردیبودند، پ ستادهیا

، کرد نهیاالصل او را معا یینایداکتر چ نیآستانهء مرگ بود. در آن روزهم

 یها تیتابل مانشور داد و از ه ی، سردیاش را شن نهیخش خش س یصدا

ها بخور. خود راگرم  نیاز ا روز سه بار" :داد وگفت شیمعروف پرستامول برا

 مراجعه کن."  گریبارد یهفته خوب نشد کی. اگر تاریبگ ادیز عاتینگاه کن. ما

 

که چه حال دارم؟  دینیب ی، نمداکتر صاحب :رحمت برآشفته شده وگفته بود

، اندازند یمه آن را دور مها را که ه تیتابل نیشما هم یول رمیاست که بم کینزد

 ؟ میستی، مگر ما آدم ن. آخر چرادیکن یم زیتجو

 

 نی. حتا همزاستیتان ناچ یصح مهءی: آقا باالصل جواب داده بود یینایداکتر چ

 دیشود. شما آقا با یم هیته زیمشکل توسط آن مبلغ ناچ اریها هم به بس تیتابل

. نصف است متیق اریبس یجا تداو نی. در ادیکن یم یکه در اروپا زنده گ دیبفهم

وضع  گریگوناگون د یها مهیوب دندان مهءی، بیصح مهءیها در ب ییمعاش اروپا

 نیماند. حاال با ا ینم یبا ق یزیچ یزنده گ گرید یضرور جیحوا یشود وبرا یم
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 یمانده است که برا رانی، دولت حداده شده است صیشما تخص یکه برا یمبلغ

تن تان را پت   ؟کند ریکند. شکم تان را س هیرا ته یزیچ، اول چه نیشما مهاجر

 یب یهادرد ،شما واطفال تان را بدهد لیخانه بدهد، خرج تحص تان ی، براکند

تان  یزرد وفاسد شده ء تان را بکشد وبرا یدندانها ایکند،  یدرمان تان را تداو

دندان چه  کیا ، تنهدندان کیساختن  متیکه ق دیدان یشما م ای؟ آقا آدندان بسازد

 ایهزار دالر است. آ کیاز  شتری، بمیگو یتان م ی؟ من برادیدان ی؟ نمقدر است

 یجا چند تمام م نیدر ا یجراح اتیعمل نیکه مصرف ساده تر دیدان یشما م

جا  نیآقا ا یکم پنج هزاردالر. بل: کم ازمیگو یم تانی؟ من برادیدان ینم؟ شود

. دیببر فیتشر دیتوان یحاال م .دینشو ضیتامر دیگران است. کوشش کن یتداو

تان نسخه نوشته  یتا برا دیی، بگو دیبه پول خود دوا بخر دیخواه یاگر م یول

 ... کنم. 

*** 

، به افکاربود نیراند وغرق در هم ینورس را م یکه رگشا یرحمت همان طور

خسته  ینمود به زود یداد وکوشش م یپاسخ م زیکودکانهء نوه اش ن یپرسش ها

دهن  یچوک کیرفته رفته، به نزد ونوه اش رمردیپ آغاز نکند. یرینشود وبهانه گ

، به زحمت سه نفر را شتندا هیکه تک یسبزرنگ ی. چوکدندیدروازهء اردوگاه رس

 ییداد وبه منظور آن در آن جا گذاشته شده بود تا مهاجر خسته  یدر خود جا م

تازه کند.  یونفس ندیدرآن بنش د،بردوش دار یرسد و کوله بار یکه تازه از راه م

افتاد که  یکرد وکمتر اتفاق م ی" تصاحب مریاپشام "بام تا را از یچوک نیا یول

 شده بود به کاررود. خیم نیکه در آن جا به زم یومنظور هدفبه خاطر  یچوک

 

سالهء خود سوزانا که نورس بود که با زن ودختر دو یسالهء ارمن یجوان س ریاپ 

 ی، درآن اردوگاه زنده گپنداشت یحبت پدر کالنش نسبت به خود مم بیاورا رق

با شکوه وابهت  ریاپ دند،یکه رحمت ونورس به آن جا رس یکرد. هنگام یم

 یتنباکو درال اشتنسبزرنگ نشسته بود ومصروف گذ یهمان چوک یباال یتمام

، تبه پا خاس دیکه آن دو را د نیهم ی. جوان ارمنآن بود دنیچیکاغذ سگرت وپ

را که  ی. صورت نورس را غرق بوسه ساخت وسگرتدیشن یکیگفت وعل یسالم

وهنوز ازآب دهنش تربود، به رحمت تعارف کرد وبدون در نظر گرفتن  دهیچیپ
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ارامنه  انیکه در م دیوبه اثبات رسان زد، آن را آتش دوستش به دود کردن لیتما

 . ستین ارکمیجوانمرد وع ز،ین

 

 یول ستند؛یبه هم نگر فیودو حر بیمانند دو رق یی نورس وسوزانا چند لحظه

 یکه به خاطر آن بجنگند، ناگهان به رو افتندیکردن ن میتقس یبرا یزیچون چ

 یکردن با خسته ها یوبه باز افتندی یزبان مشترک یلبخند زدند. به زود گریهمد

 که ییخسته ها وچوبک ها نی، لشم  وسخت درخت بلوط پرداختند. آنان با اگرد

رسم  یبیوغر بیمرطوب اشکال عج نِ یزم یداشتند، باال یبرم نیزم یاز رو

، رسم با انسان نداشت یگونه مشابهت چیرا که ه یکه شکل نیکردند. نورس هم یم

سوزانا به آن شکلک " !...وکاکا بَبَ  نهیا...ل کاکا کَ  نهیا: "زد یادمی، فرنمود یم

:  گفت یم یدانست به روس ینم یکرد وچون زبان فارس ی. تعجب مستینگر یم

 ( پدرم است نیا. )پاپه تهیا

 

 یآن دو کودک معصوم م یکرد وبه باز یکه سگرت دود م یهمان طورپیرمرد 

توانستند  یزود نیبه ا گانهیدو کودک ب نیکه ا یگفت، مادام یبا خود م ستینگر

را  گریکنند ومنظور همد دایپ یاززنده گ ی، درک مشترکیزبان یحتا در عالم ب

که به مرحلهء بلوغ  ییبپردازند، پس چرا آدم ها یبه باز یبفهمند وبا صلح وآشت

توانند  یمشترک هستند نم نیوزبان وفرهنگ وسرزم نید یاند ودارا دهیرس یعقل

، با هم گریکدیدرک کنند و بدون کشتن وبستن  گررایبا هم به تفاهم برسند، همد

 کنند؟  یزنده گ

  

ستغرق بود که دوجوان نا شناس همراه با زن سالخورده افکار م نیرحمت در هم

ازآن جوانان که چهره اش  یکی. دندیورشتهء افکار اورا بر دندیازراه رس یی

شد و از  کیسبز نزد یفرخ داشت به چوک ونیبه چهرهء هما یادیشباهت ز

 : دیرحمت پرس

 ؟ یاافغانی یردک   ای دیهست یرانی، اـ شما

 ؟ افغان هستم! چه امر وچه خدمت: گشاده پاسخ داد نیجبوبا رحمت تبسم کرد

فرخ هستم. اتاق او در  ونیاز دوستان هما یکیخوشحال شد وگفت من  جوان

 ؟ کجاست
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. دمید یمرکز صح یرو شیآن ها را در پ شیچند لحظه پ نی، همگفت رمردیپ

 یمرکز صح یبرخاست که به سو شیجا که آن ها را صدا کنم. از دیجا باش نیهم

آن  دنیفرخ باد ونیشدند. هما دایپ یفرخ ومار ونیدرهمان لحظه هما ی؛ ولدبرو

شان بود، سخت خوشحال شد. دست زن سالخورده  یکه همرا ییجوان ها وبانو

: گفت ریکه آنان رفتند، اپ نی. همدیبه راه افت شانیا وبا دیرا با احترام فراوان بوس

زن  نیفرخ باشند وا نویهما یرسد که آن دو جوان برادرها یبه نظرم م

 .مادرشان

 نیفرخ در ا ونی، هماکه من خبر دارم ییتا جا رایکنم ز ی: فکر نمگفت رحمت

در پاکستان هستند ومادرش هم فوت کرده  شیهاررا ندارد. براد یکس چیجا ه

 است. 

 

 کی یاصرارداشت که آن ها اعضا ر،یهنوزهم اپ حاتیتوض نیوصف ا با

از ثابت  ریرا پنهان کرده اند. اگرچه اپ موضوع این یلیخانواده اند وبنابردال

امر باور داشت که  نیبه ا یطور یمسأله در آن روز عاجز بود ول نیکردن ا

موضوع  نیحاضر بود با پیرمرد شرط ببند. اما چون رحمت کوتاه آمد و به ا

                                                                                                                 نگرفت.  یآن مسأله را پ  رهمینشان نداد ، اپ یدلچسپ

 

 ییبود، عجب آدم طرفه  یعقاب ینیالغر اندام با ب یکه جوان بلند باال رهمیاپ نیا

، سبزرنگ نیچوب مکتی. چندان که از همان ننیزبیورند وت اریبود. عجب هوش

سوراخ هر واز یافتی دست یواز همان جا به هررمزوراز یدییپا تمام اردوگاه را

، نشست یم یدرهمان چوک م. او که از صبح تا شایآوردسر در یوروزن

 یم تشیومل تیبا اسم کوچک وکن ستیز یرا که در آن اردوگاه م یهرکس

داخل شده است.  یاز اردوگاه خارج وچه کس یدانست که چه کس ی. او مشناخت

" دوست "وردان ای، خود ساخته یبرا یسیه مثالً جالل چه کاو معلوم بود ک یبرا

 ی. او هم بزه کار اردوگاه را مبافته است همبه  ییاش چه دروغ ها یروس

آوردند ودر  یرا که اجناس قاچاق م یشناخت وهم درست کار را. او هم  کسان

 یم نییرا که چرس و هرو یشناخت وهم کسان یکردند، م یاردوگاه آب م

 یهاشهر یرا که از مغازه ها یوبدان معتاد بودند. او هم خس دزدان فروختند

 ایدارودستهء ماف را که با یشناخت وهم شاه دزدان یم کردند یم یکالن دزد
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کدام منطقه شود ودر یم دایپ اهیسدانست که در کجا کار یم ری. اپارتباط داشتند

ارگر ضرورت به ک ینیگل چ ای ینیتوت زم ،ینیچ بیس یبرا ییمزرعه  ایو

به  توان ی، چه قدر پول مچنددسته گل دنیچ ایساعت کار و کی یاست. ودر ازا

 دست آورد. 

 

دانست که  یها خبرداشت. مثالً م یاریبس یروابط عاشقانه وجنس همچنان او از

 اریرا برده ودست انیاردوگاه نیرنگش دل ود یکه چشمان آب بایز ینایستیکر

که دوست رحمت بود، روابط  پوست اهیاد جانسن سبود، چگونه با کمر مزیجمستر

 شده بود. میداشت وچه وقت وچطور ودر کجا به او تسل یجنس

 

و تماشا کردن  دنیجز شن یتحفهء ناب روزگار که کار نیا ری، اپبیترت نیبد

بود که با ورق زدن هرصفحهء آن،  ی، مانند قاموس بزرگ ومعتبرنداشت

 ریاز اپ رمردیروز که پ کی. افتی یدست م یخواننده به معلومات تازه و مهم

ات را رها کرده  ودهآرام وآس یکه زنده گ یداشت یسوال نموده بود، تو چه مشکل

 : ، گفته بود یآمد نجایوا

مسأله "قره باغ " در ارمنستان کمرشکن  ی، پس از جنگ باالیمصارف زنده گـ 

 میپارتمان داشتآ کیما تنها  بود. کاریب زیکرد. خانمم ن ینم تی. معاشم کفاشده بود

 نیاز دوستانم که قبالً به ا یکیکهنه. در همان روزها بود که  اریموتر بس کیو

، موترت رابفروش واپارتمانت را وگفت کرد تلفونجا  نیکشور آمده بود، از هم

، یکه گرفت زهیفرستم. و یم تی. دعوت نامه برابده هیدوسه سال کرا یهم برا

، آبت مفت واتاقت مفت خواهد دو سه سال نانت مفت یجا برا نی. دراایوب زیبخ

. دوسال یتوان یکرده م رهیدهند، ذخ یتو وخانمت م یکه برا یبود. حتا از پول

، ستیمهم ن یگرفت ینور واگر جواب منف یکه نورعل یکه گذشت اگر قبول شد

 یم یکه به وطن بر گشت یوهنگام یداشته باش یم رهیمقدار پول ذخ کی رایز

 . یبه کار وشغل آزاد بپرداز یتوان

 ؟ دیگرفته ا یتا حال چند بار جواب منف ـ

.  میگرفته ا ی، دو بار جواب منفگذرد یماه که ازآمدن ما مدوسال وچهار نیدراـ 

کند.  یدوام م گریدوسال د یکیدعوا تا  نی. امیدعوادار هیحاال هم با وزارت عدل

، برسد نیتا پس به زم یندازیکه باال ب را بی؟ سمرده یزنده  ک یتا آن وقت ک
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. ماه پنجصد دالر. تمانم را بلند کرده اماپار هیخورد. امسال کرا یمالق م نیچند

است که خانمم  نیاتاقه. تنها مشکل من ااپارتمان چهار کی یاست برا یپول خوب

به وطن  دیگو یکند وم یم ییزند، بهانه جو ی. هرروز نِق مستین یراض

 ؟ توانم یپول آسان وفراوان را به دست آورده م نیما من از کجا چن. امیگردبر

 

 : نویدر کاز

را اعالم  ظهر دنیرسنواخت وفرا همی، دوازده ضربهء پدهکده یسایساعت کل

پدر  یکردن خسته شده بودند. نورس به پاها ی. نورس وسوزانا ازبازداشت

قبول پیرمرد ردند. برگ خواست به خانه یم یصبر یبود و با ب دهیکالنش چسپ

کردند. در  حرکت" "الف ریوبه طرف تعم دینشان شیکرد ونورس را دررگشا

شد. معلوم  دایبا چهرهء خوشحال وخندان پ نیاسیبودند که داکتر دهیراه رس مهین

وشادمان بر گشته  یراض هیوزارت عدل مصاحبه اش با بازپرس انیبود که از جر

 : دیپرسپیرمرد است. 

 ؟                                                                                                                     گذشت ری، به ختان یوی، انتروتر صاحبچطور شد، داک

کردند.  یگونوگونا یاضاف یساعت دوام کرد. سؤال ها کیبود.  یتشکر، عالـ 

محترمانه  اری. برخورد شان بسیبود دهیترسانمرا  یخیآن قدر مهم نبودند. تو ب اما

ام راکه شاهپور جان آورده  یشهادتنامه واسناد حزب ویودوستانه بود. درختم انتر

. دیآ یسه ماه انتظار بکش. جوابت م ،کردم. مستنطق گفت میشان تسل ی، برابود

، تو هم نان چاشت مهمان کرده ام یرا برا انجنیرمحمودنرود که  ادمی یراست

 .   ای، بیورس را که رساندن

 .یمصروف بود اری. آخر تو که امروز بسیچرا صبر نکردـ 

. سالته درست کنم یدارم. کچالو را چپس م انیمرغ بر خچالیپروا ندارد. در ـ 

 ؟  یخواه یچه م گریاست. د تیکنم. مشروب هم به قدر کفا یم

 دار لیسبز ه یاچ کی برادر، بهتر است در فکر ی؟ نوقت روز نیمشروب و اـ 

 ... گریوقت د کی ی. مشروب باشد برایباش

 ! جنابیشود، عال یخوب، اطاعت م اریبس ـ 

*** 

 یکیسبز رنگ وش ییکه نکتا ی، پاک وستره وآراسته ومعطردرحالانجنیرمحمود

قرار گرفت. مگر  زیدر صدر م زبانشیم اصرار بروبنا دیبسته بود، از راه رس
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بود،  دهیرا به دور انداخته وجامهء تازه پوش روزید نیچرک یوقبابا آن که او عبا

 نشیریدوست د افتنی یحتا شادمان کهزد  یدرچشمانش موج م یقیباز هم غم عم

 قرار داده بود.  هیدر سا گانهیومحاط ب طیرا درآن محداکتریاسین 

 

 یداغ که در اتاق پخش شد وبر جان ها یمکلف را که خوردند وعطر چا یغذا

 یبرا یکه تمام شد وحرفداکتریاسین  یها یوسخنران دیست نوازش کش، ددوستان

 : گفت انجنیرمحمود، به افتیگفتن ن

ها چطورهستند. در حاال خودت قصه کن. بگو که اوالد !صاحب ریخوب انجنـ 

احوال شان صبح نتوانستم  ،ییماسکو؟ ببخش که ازفرط وارخطا در ایمزاربودند 

 دیدرمن تول یمصاحبهء اضاف نیکه ا یجانیشدت ه، از از تو بپرسم وحاالهم را

کالن شده باشند،  دیبا که حاال نفوادجان وفرهاد جاد ی! نگفتکرده بود. ببخش براد

 نه؟  دخترک چطور؟  ایرفتند و یمکتب م

 

 یمحمود که تا آن موقع ساکت وآرام نشسته بود وبه سخنان دوستان گوش مریانجن

 نیشد. چ دی، سفناگهان رنگ باخت ن،یاسیداکتر  یدرپ یسؤاالت پ دنی، با شنداد

 یتر شدند. دست نیوصورتش برجسته شدند. چشمان غمزده اش غمگ یشانیپ یها

لباس خوشدوختش  یداغ باال یرا گرفته بود به لرزش درآمد. چا یچا الهءیکه پ

 یوآشفته شد. مدت زیاز آن برخاست. حالتش رقت انگ یوبخار کمرنگ ختیر

 غی، سپس دست در گردن او افگند. چنگاه کرد نیاسیشمان داکترخاموشانه به چ

 : را رها کرده گفت هیوعنان گر دی، بغضش ترکزد

 ایرا آب برد. در میهاندارم. اوالد یاوالد گریها ؟ من دها، کدام دخترکدام اوالدـ 

قصه  تی! از کدام اوالدها براجان نیاسی، نه اوالد. بگو نه زن دارم گریبرد. د

 ...  ایخدا ایاوه اوه ، تباه شدم. دربدر وخاک به سرشدم. خدا؟ کنم

 

زن  ای، کدام در؟ به لحاظ خدا آرام باش، کدام آبییگو ی، تو چه ممحمود جانـ 

، امکان ندارد. امکان ین ینچطور؟  ؟در کجا ؟را برد؟ چه وقت تیواوالدها

 ... ندارد

در دست گرفت وگفت که سخت به رقت آمده بود، دست محمود را  زین رمردیپ

 بیآرام شود. تا همهء حوادث را به ترت یکم صاحب ریجان، بگذار انجن نیاسی
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که کرد  هیکند، گر هیخواهد، گر یقصه کرده بتواند. حاال بگذار تا هر قدر دلش م

دشوار خواهد  شیبرا یکن یکه تو سؤال م یبیترت نیشود؛ اما به ا یدلش سبک م

 بود که قصه کند. 

  

 یاشک گریکه د ستی، آنقدر گرستی، سخت گرستیگر یحمود مدتمریانجن

ولب به سخن  افتی، آرامش خود را باز نماند. بعد آرام آرام یدرچشمانش باق

 یدرد بود و سوره ها یها تیودردناک بود. آ نیگشود. اما قصهء او سخت حز

که اشک سنگ را  ییکرد قصه  یکه دل سنگ را آب م یی. قصه بتیمص

 : ندیکه مسلمان نشنود ، کافر نب ییساخت. قصه  یرمیسراز

                                                                                                                        

کامل  انی، تا درجرکنم هیحکا بیقصه را از اول وبه ترت نی، بهتر است ا یبلـ 

 . دیریحوادث قرار بگ

هللا سقوط کرد، من  بیداکتر نج میرژ تیکنم که پس از آن که حاکم عرض

ندارند. اما  یبا من کار نیکردم که مجاهد یبودم وفکر م فهیهنوزهم در وظ

به  دند،یفهم ینم یزیچ یدولت دار که آمدند از نیمتأسفانه آن طور نشد. مجاهد

 یکه در چوک نیشخص هم نی. ا"اسریبود به نام " یما که شخص ریخصوص وز

فته ای لیتجربه وتحص، رؤسا و کارمندان باروزها نی، در همان اولوزارت نشست

 استیخود را مقرر ومرا هم که درر کانیونزد شانیرا برطرف کرده و خو

 ینییپا اریودر بست بس لی، تبدکردم یکار م یسرک ها در پست بلند یعموم

 یوزارت رابرا نیورمام ز،ظهرهر رو کیبود که ساعت  یمقررکرد. اوآدم

 کیشد، هزار و یکرد. نماز که ختم م یجماعت جمع کرده وخودش امامت منماز

کرد.  یحزب و کارمندان دولت سابق م یدعا کردن، نثار اعضا یدشنام دراثنا

 یها لذت م چارهیآن ب نیوتوه ریخواند و از تحق یکارمند را فاحشه م یزن ها

که پس از دو سه ماه بدنام شد  تفاده کردوسؤاس فتبرد. خالصه آن قدر رشوه گر

 . ختیوگر

 یرا دشنام م نیمامور زین ریوز نی، وضع از بد کرده بد ترشد. انوریبا آمدن وز

آن وزارت را به بهانهء  رانیانجن نیتر قیوال نیداد و هرروز خوشنام تر

  .. .کرد یخود را مقرر م انیکرد و آشنا یوملحد بودن از کار بر کنار م ستیکمون
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 : دوستش را قطع کرده وگفت یحرف هاداکتریاسین 

تمام  رای. زمیگپ ها بگذر نی، بهتر است از ای، اگر خفه نشوصاحب ریانجنـ 

را  یدولت دار وهیش نیدانند که مجاهد یحرف ها خبر دارند وم نیاز ا ایمردم دن

اصل  ، ساخته نشده بودند. پس بهتر است بهکار بزرگ نیا یدانستند وبرا ینم

  ...  یموضوع بپرداز

 

 ریکه انجن ی. در حالدیکن یموردمداخله م ی: داکتر صاحب شما برحمت گفت 

قرار ندهد،  شیداستان زنده گ یوما را در هوا وفضا دیصاحب تا علت را نگو

ً به اصل موضوع بپردازند. هم شانیبرا دیشا  یتکه ها نیمشکل باشد که دفعتا

. بنابرآن سازند یشخص را م کی یء زنده گخاطرات است که در مجموع قصه

که دلش  یصاحب داستانش را هر طور ریانجن میاست که بگذار نیمن ا شنهادیپ

 ... خواهد قصه کند یم

 

 ... که اصل قصه فراموش شود لیطول وتفص نی، اما نه با ادرست استـ 

 یبه چهرهء رحمت م یوزمانداکتریاسین به صورت  یمحمود که گاهریانجن 

 : به سخن آمد وگفت گری، بار دکه سخنان دوستانش تمام شد نی، همستیگرن

 

ما به جهنم مبدل ساخته  یکا را برا طیها ادامه داشت و مح نیهوتو ریتحق نیاـ 

مان گرسنه  یتا خانواده ها میادامه ده شیبه کار خو میمامجبوربود یبود؛ ول

 اریحکمت یستم وقوت هانمانند. خالصه کنم که پس از آن که قطعات جنرال دو

منجرشد،  یبه ناکام یدولت ربان هیشان عل امیجا شدند وق کی یومجدد یومزار

که در دولت ودرجامعه  ییها  ستیکمون یایضد بقافتوا داد که جهاد بر یربان

را دسته داد  ییفتوا بود که تبر آدمکشان حرفه  نی، فرض است. هممانده اند یباق

را که در  یحزب را بدون محاکمه کشتند وکسان یااز اعض یادیوآنها عدهء ز

کار  یوحزب یبلند دولت یگذشته در پست ها درا یو دهکر لیسابق تحص یشورو

که در  زیمن ن اتیح بینترتیقرار دادند. بد گردیوپ بیکرده بودند، مورد تعق

جز ترک گفتن کابل  یی، در خطر قرار گرفت وچاره کرده بودم لیتحص یشورو

 ندرفتم. درآن جا هم چ فیشرفروختم وبه مزار عیب میس خانه ام را به ن. پافتمین

داکتر  یبود دهیفروختم. خودت که د یم دیداشتم که با یپدر نیزم بیجر
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سنگ انداخته  نمیزم ی؟ اما خبر شدم که غفار پهلوان باالهست ادتیصاحب! 

 ر کند. اعما یاکماالت زیآمدند، ب یقطعاتش که از سرپل م یوقصد دارد برا

 

 اریبس تیبودم موقع دهیها را د نی، آن زمی: بلگفت یبا لحن محزونداکتریاسین ـ 

بود. اما خداوند حقش را  یانصاف یپهلوان عجب آدم ظالم وب نیداشتند. ا یخوب

مردم را که در اطراف  یپارتمان ها ومغازه هاآاز  یاریکه بس میداد. خبرشد

 عدببا سقوط مزار ازدست داد. خوب  مزار به زوروجبر ازمردم گرفته بود،

 ؟ ین ای یرا گرفت نیچطور شد، زم

بدهد که غفار  ریصاحب نشدم. اما جنرال دوستم راخدا خ ها را نی، زمینـ 

 یها را بخرد. همان بود که غفار پهلوان روز نیزمپهلوان را مجبور ساخت تا 

کرده  نییودم تعکه خ یمتیرابه ق تیها نی، اگر زممرا به حضورش خواسته وگفت

چهار طرفت قبله. هرچه از  اهللای! ، برویفروش یخوب واگر نم یفروش یام م

، از من گله یدیازخود د یدیهرچه که د ینکن. منته غی؛ دردیآ یدستت برم

 یرا که از گاو غدود نیزم متیو موافقه کردم و ق دمیمن ترس گر،ی. خوب دیکنن

خود بازکنم ودر همان شهر به کار  یبرا ی، گرفتم و به فکر آن شدم که دفتربود

مردم کابل در آن روزها به شهر مزار هجوم آورده بودند  رایآغاز کنم. ز یشخص

بود که به نقشه و مشوره  یعیخود خانه بسازد وطب یخواست برا یوهرکس م

 ی، زنده گکرده هیکرا ییگشودم وخانه  یدفتر نیبنابرا ضرورت داشتند. یفن یها

دگرگون شد  فینگذشت که وضع در مزار شر یری. اما دمیکرد را شروع  ینو

آرام  گریدمان بود که بارافتادند. ه فیتصرف کردن مزارشر الیوطالبان درخ

 زهءیکه شود، پاسپورت وو یمتیوقرارم از دست رفت و مجبور شدم تا به هرق

 را به دست آورم.  هیازبکستان و روس ربهسف

" را ایثر، خانمم "کمؤظف گمرـ پوش  فورمیونیزبک ا  درسرحد ازبکستان زن 

" تیانکفت: چون در "کرد وگ دایما را که در نزدش بود، پ یکرد وپول ها یتالش

، بنابرآن نظر به قانون ازبکستان یننوشته ا یزیاسعار به نزدت چ تیاز موجود

 نیا دنیبا شن ایشود. ثر یمتان ضبط  یعمل جرم محسوب شده وپول ها نیا

که  زیکردند ومن ن هیشروع به گر زین میها. اوالدنمود ستنیبه گر سخنان شروع

کردم که با وصف بارها رفت وبرگشت  ی، خودم را لعنت مخونم خشک شده بود
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اند و  ریسخت گ اری، چطور فراموش کرده بودم که ازبک ها بسسرحد نیاز ا

 ود.خارج از کشور شان ش ایکنترول شان داخل و نگذارند که اسعار بدو ینم

کرد تا  دایخالص شد وآن زن فرصت پ یتا کار تالش میصبر کرد یادیما مدت ز

مشت پول است. حاال به ما  کی نیکه تمام دار وندارما هم میبه نزدش رفته وبگو

ما  یرا برا یپول ها بردار ومتباق نیاز ا یخواه یکه م یرحم کن و هرقدر

را جلب کرد  یو توجهد، ش یم انیب یمسترد کن. سخنان من که به زبان ازبک

، بعد صبرکرد یی! لحظه ی، بلزده گفتم ایمن دل به در د؟یشما ازبک هست دیوپرس

قرآن  ای. من مصروف نوشتن شدم وثردیکن یآورد وگفت خانه پر یگریورقهء د

زبک با زن ا   خواند. ی، گشوده و قرآن مداشت یرا که جلد زرکوب یبیج فیشر

. سپس به ستینگر شیبه سو رهیخ رهیخ یدتم، آن صحنه به نزدش رفت دنید

 فیما برداشت و گفت آن قرآن شر یپول ها انیاز م نزد من آمد. پنجصد دالر را

 نخواهد شد. یکس چیمزاحم تان ه د،یکن هیاگر به من هد زیرا ن

 

 میکا. در ماسکو پسر کامیترن به مقصد ماسکو حرکت کرد عهءیاز ترمز، ذر 

شناسد، منتظرما بود. شب دوم ترن ما به  یرا م " که داکتر صاحب اوقی"صد

شب بود که دروازهء کوپهء ما دفعتاً باز شد. چشم باز  می. ندیسرحد قزاقستان رس

شان رابا جراب زنانه  یکه چهره ها یکلیه یکه دو نفر جوان قو دمیکردم ود

ه به از آن ها ک یکیبودند، به سرعت داخل شده ، دروازه رابسته کردند.  دهیپوشان

 : کنان گفت دیدر دست داشت ، تهد ییبرهنه  یزد وچاقو یحرف م یزبان تاجک

زود  ،دی. زود شدیتان را رد کن ورهای. زدیها تان را رد کن. دالردیصدا نکشـ 

  ... دیش

 

پول ها درلباس ها  ی، شروع کردند به جستجومینشان نداد یاما چون عکس العمل

شد وخواست  کی" نزدبه بستر دخترم "نجالوان همراه او که ما. ج یو بکس ها

کنم؟ با کله ام به شدت به صورت  یچه م دمینفهم گریرا دست بزند، د شیلباس ها

حمله کردم.  گریجوان د یندادم وباال قعافتاد. مو نیکرد وبه زم یی. ناله دمیاو کوب

چرخ را تا دسته در شانه ام فرو برد. خون فواره زد ، سرم  شیاما آن جوان چاقو

 ... شدم  هوشیافتاده ب نیخورد وبه زم
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 هیدر اطرافم نشسته وگر میکه زن واوالدها دمی، دکه به هوش آمدم یهنگام

 نبود. خدا یترن خبر نیازمؤظف هنوز یبودند. ول ختهیکنند. دزدها گر یم یوزار

چه قدر داد وفغان  میکرده بودم و زن واوالد ها عیداند که چه قدرخون ضا یم

 دندیشدند و به سروقت ما رس داریکوپهء ما ب یها هیدند که همساکرده بو

آن را  یبعد ستگاهیزخم شانه ام را بستند ودرا را خبر کردند. آن ها لیر نیومؤظف

کرده وبه چنگال قانون  داینشد که آن دزدان نامرد را پ دایپ یکس چیدوختند؛ اماه

 بسپارد.

 

اش را با  یداستان زنده گ انجنیرمحمودکرده بود تا  شنهادیمرد، خود پریاگرچه پ

قصهء دور ودراز  نیاز اداکتریاسین مانند  زیاو ن نکیا یکند؛ ول انیب اتیجزئ

کرد ومنتظربود  یناراحت شده وسگرت پشت سگرت دود م زیسخت غم انگ یول

 یرسد که چهار گوش شنوا برا یم یداستان به آن برش نیا ندهءیکه چه وقت گو

از  یآن قسمت دنیکه ازهمان آغاز به شن زینداکتریاسین بودند.  بایناشک دنشیشن

که  نیا یکرد برا یم یقرار یوا داشته بود، ب هیماجرا که محمود را به گر

 : دوستش را تازه کرد وگفت یچا الهءیصحبتش را کوتاه کرده باشد ، پ

 ری. اما فضل خدا شد که به خیآن چاقو کش حمله کرد یجرأتت که باال نیآفرـ 

 ؟دیدیرس ایچه وقت به ماسکو وبه در گر،ی. خوب دگذشت

  

 نری. درآن کانترااجاره کردم ینری" کانتاستاپولوسجان درهتل " قیبه کمک صدـ 

 سیگرفتم. اگرچه پول یم یخوب هیکردم وکرا یم یرا نگهدار یاموال تجار افغان

با وصف  یول گرفتند یهمهء افغان ها باج م ، از نزدداخل و خارج هتل یایوماف

مان بد  ی، بازهم زنده گدادند یمسر ما چرخ  یرا باال ابیآن هم که سنگ آس

 یشد. اوالد ها به مکتب م یم دایاپارتمان پ هءیکه کرا یگذشت. به طور ینم

بازهم خواب  ینگذشت که زنده گ یآمد. اما مدت یحالل به دست م یرفتند وروز

 : ما رقم زد یبرا یرگیوسر نوشت هولناک د دیما د یبرا یگرید

 

مرا به نام  یگذشتم که ناگهان کس ی" متورسکیهشا م از جادهء " یحوال یروز

 یآقا ی. راستدمیچهارم کابل را د هءیناح ساریکم عی. وشفدمیصدا زد. روبر گردان
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بود که  یوجوانمرد ومهربان افهیافسرخوش ق کیاو د؟یشناخت یرحمت شما اورا م

 هم داشت.   یکرده بود وخانم روس لی" تحص"فرونز یدراکادم

 

محمود صحبتش را ادامه داد ری، انجننگفت وبه فکر فرو رفت یزیچ رمردیچون پ

 : وگفت

 یکه اورا تمام افسران اردو م رای. زدیشناس یکه شما چطور اورا نم رانمیحـ 

 . به هر حال ستیما ن انیدارد، او که درم یتیمسأله چه اهم نی. اما حاال اشناختند

سرد بود وما که  اریهوا بس د،یبار یاو خوشحال شدم. درآن هنگام برف م دنیازد

مان اتفاق افتاده بود،  یدر زنده گ که یادیز یها یبعد از دگرگون را گریهمد

ما ساختمان  ی. روبرومیکرد یودرد دل م مینشست یم ییدر جا دی، بامیبود افتهی

 یها ونیشده بود. در منزل دوم آن نساخته  نیبود که دردوران استال یبلند منزل

 یمجلل به چشم م ینویکاز کیپراز زرق وبرق  یروشن بود وتابلو ینیرنگ

 یولب مینیکه چند لحظه بنش ایاست. ب یگفت درآن جا رستوران خوب عیخورد. شف

 .   میتر کن

 

را نشان داد  ییدروازه  عی، شفمیوصحبت کرد میکه غذا خورد یاز ساعت پس

. مییازمایوبخت خود را ب میبرو ایشود. ب یباز م نویدروازه به کاز وگفت که آن

. گفت توفقط تماشا کن. خالصه رفتی، نپذقدر که من عذرخواستم وحاشا نمودمهر

که  ییهازی. ممیقمار رفت یزهایو هردو باهم به طرف م دیو او ژتون خر میرفت

 رهیآن ها نقش ها ودا یبودند ودررو دهیسطح آن ها را با تکهء ماغوت سبز پوشان

 یدستگاه ها نویکاز انیرسم کرده ونوشته بودند، ومتصد یها وارقام مختلف

 یم ستادهیکه ا یهر رقم یوباال دیچرخ یدادند . دستگاه م یچرخان آن را دور م

وآراسته  کیمردان ش زهایم نی. در اطراف ادیگرد یم هشد همان شماره برند

بودند. همه سرمست وهمه  ستادهیا اینشسته و برهنه مهیون بایوزنان ودختران ز

 وسکس گرم وپررونق. یسکیسرحال وسرشار وبازار ماچ وبوسه وو

 

 یچند تا ژتون راباال عینشست. شف عیشد وشف دایپ یخال یتا جا میمنتظرماند یمدت

همان شماره گذاشت، بازهم  یباال گریگذاشت، که ب رد نداشت. بارد ییشماره 

 یوالینگذشت که به اصطالح ما وشما د یریبود. د 77مارهء باخت. به گمانم ش
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به من  یزینگاه  استرحام آم اشد وآن چه پول داشت همه اش را باخت. پس ازآن ب

هم رفت داشتم به او سپردم. او باز بیکه در ج ینگاه کرد، دلم سوخت وآن قدرپول

بار بخت  نیبود که ا بیوبازهم همان شماره را انتخاب کرد. عج دیوژتون خر

 یبرد وم یم عیشف گریبرنده شد. ازآن پس د 77آورد وشمارهء  یواقبال به او رو

گل وروشن شدند واز بسته شدن  نویکاز یاز آن که چراغ ها پسبرد. سر انجام 

برخاست وبه طرف غرفه  شیژتون از جا از یهم با دامن عیخبردادند شف نویکاز

 عیآخر شف ،شد یباورم نم یکردند. بل یم لیبه پول تبد رفت که ژتون هارا یی

که ب رد  نیکه هم نرود ادمینبود. اما  یمبلغ پول کم نیپانزده هزاردالر برده بود وا

، دونفر جوان بلند قامت کوت شدند شیرو شیآورد وژتون ها پ یرو عیبه شف

 ریوتمام حرکاتش را ز ستندینگر یبه اوم یشدند که با دقت خاص دایپ زین یروس

کردم که  ، امافکرن دست دادبه م یشوم احساسن موقع اگرچه آتند. در نظرداش

اش وجود نداشته  یدر باز یکنند تا کدام تقلب ینگاه م عیبه شف یآن دو به خاطر

 باشد. 

 

خارج  نویکه  شاد وخندان وغافل از مکر دوران از کاز میبود یکسان نیما آخر

 تورسکیهجادهء  ضیو عرر ادهیوپ دیبار یبرف به شدت م رونی. دربمیشد

مان  یوبر سر ورو دیرس یمان م یپاها یماالمال از برف بود. برف تا ساق ها

 میگفت یداند که با هم چه م ی. خدا ممیکرد ینم ی. اما احساس سردنشست یم

 دایدر کنار جاده پ ییکه ناگهان موتر والگا میدید یم ییوهرکدام ما چه خواب ها

را در موتر  عیشف ساریچشم به زدن کم کیشده در ادهیپ شد. ودونفر ازآن ستادهیوا

 انداخته وبه سرعت دور شدند.

 

دانستم به کجا وبه نزد چه  یخشک شده بودم. نم میوشگفت زده برجا رانیح من

وکوچ کرده بود. هوش  دهی. عقل از سرم پررمیبگ یمیمراجعه کنم وچه تصم یکس

 چیه خبندانیودرآن کوالک وشب  مهیوحواسم را ازدست داده بودم. درآن ن

خاموش شده  نویکاز ی. چراغ هامیگذشت که استمداد بجو یهم ازآن جا نم یعابر

 ینم تیبه اشارهء دست من اهم یکس چیگذشتند وه یبودند. موترها ازبرابرم م

دربرابرم  یتکس کیتا  ستادمیا یتلفن کنم. مدت قیصد یهم نبود تا برا لفونیداد. ت

که سخت نشه  بود، حرف  والی.افسر نوکردیرسان سیه دفتر پولتوقف کرد. ومرا ب
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کرد. بوتل  یبار سؤال م نیموضوع را چند کی. او دیفهم یمرا به دشوار یها

 : گفت یوم دینوش یم ییکرد، جرعه  یودکا را به دهنش باال م

اشرار( ها ) تیندا، شما بدر افغانستان برادر من کشته شده !یپس تو افغان هستـ  

 ؟ یخواست ی، چه م. خوب؟ بگودیرا کشتاو

  

 را عیشدند ودگروال شف دایکردم که چگونه آن دو نفر پ یگفتم وقصه م یم ومن

جمله را تکرارکردم تا سر انجام  کی نیاست که ده بار هم ادمیربودند ورفتند. 

 : سر داد وگفت یخندهء بلند

 

ربودند و کشتند. هه  نفر ، دوداشت یادیرا که دالرز قتی، رفیپس تو افغان هستـ 

! خوب نام آن دو نفر را بگو. نمبرموتر شان رابگو. رنگ موتر شان را هههه 

 یطور نی! همهه هه هه بگو. مدل موتر شان را بگو. قد وقواره ء شان را بگو.

 ! کرد. هه هه هه دایهارا پ تینداشود، ب یکه نم

 

که او به تشناب  نیهم نیرابود. بناب هودهیمست ب اهیوکله زدن با آن افسرس سر

که منتظرم بود نشستم وبه خانه رفتم.  ییشده وبه تکس رونیاز دفترش ب ،رفت

کردم. او  فیتعر شیحادثه را برا انیتلفون کردم وجر قیصبح که شد به صد

که درهتل  نی. همام را حفظ کنم وبه کارم بروم یمشوره داد تا خونسرد

تر  نییکوچه پا کیرا  عیخبرشدم که شف دمی، رساستوپول که محل کارم بودوس

آن قدر لت وکوب کرده بودند  برده بودند. پول ها را از نزدش گرفته وخودش را

 کرده بود.  میتسل نیکه جان به جان آفر

 

 عیبه هتل آمدند ودربارهءشف ییجنا یها سیحادثه گذشته بودکه پول نیدو روز ازا

ومتأثربودند  نیفغان ها به شدت خشمگآن جا نمودند. ا یاز افغان ها ییسؤال ها

کنند. من هم که سخت  دایخواستند تا هرچه زودتر قاتل اورا پ یم سیواز پول

، خواستم تا به نزد پنداشتم یم قصراز انحاء درقتل او م یرا به نحووخود متأثر

؛ درهمان نموده وجدانم را راحت سازم فیحادثه را تعر انیبروم وجر سیپول

را با خود برده بودند. او  عیافتاد که شف یاز همان دو جوان یکیموقع چشمم به 

. با ستینگر یمن م یبه سو یریبه تن داشت وبا وقاحت کم نظ سیپول فورمیونی
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کرباس اند  کیهردو سروته  ایوماف سیسست شدند ودانستم که پول میاو پاها دنید

 توانند، انجام دهند. یوهرچه بخواهند م

 

، به طرف مترو روان شدم. در گوشهء را که بسته کردم نریشام که شد وکانت 

را توسط آن ربوده وکشته بودند. بدنم به  عیکه شف دمیرا د ییهمان والگا یخلوت

 یکیکه   ی، همان جوانزمیبدهم وبگر رییلرزه درآمد و تا خواستم راهم را تغ

شده  نییسرعت از موتر پا به، تنومند یمرد گرج کیبود، با  عیشف نیازقاتل

آنقدر مرا لت وکوب کردند که قبرغه ام شکست. راستش  وجواب وبدون سؤال 

 سپردم.  یجان م ع،یزدند که مانند شف ی، آنقدر مرا مشدند یاگر مردم جمع نم

                                                                                                                          

هول دست از سرم برنداشته  یها هیپرداختم. هنوز سا یپس ازآن مدت ها به تداو

کاسه.  نیآش خواهد بود وهم نیهم گری، فردا بار دیدانستم که امروز ن یبودند. م

 یشدم که من وخانواده ام را از آن ملک ب یقاچاقبر یخاطردر جستجو نیبه هم

  ... نجات بخشد ایواز ستم ماف ردوپا ببقاعده به ار یاصول وب یوب کریدر وپ

 

 :لعبتکان فلک

بود که  یروبایز ینایستیخورد. کرداکتریاسین به دروازهء اتاق  یمیضربهء مال 

 شیبرا ینفر کیداد که اتاق  یکرد وبه او مژده م یمحمود را جستجو مریانجن

ولوازم اتاق  ایبا خود ببرد واتاق واش محمود را خواست تا ی. او مکرده اند دایپ

  نیاسیداکتر قصه ناتمام ماند، نیکه رفت وا رمحمودیشود. انجن میرا تسل دشیجد

 : گفت

ه داشتم تا هرچه زودتر اصل که عجل نیمرا بب ...!یزیچه سرگذشت غم انگـ 

قصه چه قدر شاخ وبرگ داشت  نیکه ا نیرا بشنوم. حاال بب ایدر ی، ماجراماجرا

اما  د؟یشن میرا خواه یگرید زی، چه حوادث غم انگمیبرس ایداند تا به در یوخدا م

 نی. بگذار هرچه دردل دارد، هممیبه او گوش ده وتا آخر مینیبنش دیمن وتو با

 دینما یم یکه در آن صورت احساس سبک ییگو ی. تو درست مدیامروز بگو

 کرده است.  میتقس شیدوستان خو نیکند که غم ودردش را ب یوفکر م

 رمحمودیرسد که انجن یاست وبه نظرم م یدل آزار ثیحب، حدداکتر صا یبلـ 

 است.   داکردهیگو کردن آن راپفرصت باز بار نیاول یبرا
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وقصهء تلخ محمود برگشت ریبود که انجن دهیهنوز سگرت رحمت به آخرنرس

 : ودردناکش را ازسر گرفت

 

. سه ماه را در دیرسان ایبه چکوسلواک ییحادثه  چیشد وما را بدون ه دایقاچاقبر پـ 

 میمرتبه تا مرز آلمان رفتمدت دو نی. در امیکرد یپراگ سپر یبایشهر ز

 یط ادهیپ یجنگل پا یکوره راه ها نیب که از میشد ی. هردفعه مجبور ممیوبرگشت

 ی. هنگاممیکن کیبه مرزنزد دراو با تحمل هزاران مشکل ومشقت خو میکن قیطر

راه  ترتند د،یگفت زود شو یچاقبرم، قامیکرد یدرختان عبور م انیاز م که

و دهن اطفال تان را  دیعطسه نزن د،ینکن سروصدا د،یگفت بدو یم ای. دیبرو

 یکه از دوردست بلند م ییسر ندهند. هرصدا هینزنند وگر غیکه چ دیریمحکم بگ

شد، مضطرب  یم دهیکه شن ییشرفه  ایخاست و یکه برم یهر خش خش ایشد و

تان  ی. نفس هادیندازیب نیخودرا به زم" :گفت یما م یو برا دیگرد یم شانیوپر

در  دینیب یرا که م ییبته  ایوهر حفره و دیکش کن نهی. خود را به سدیرا حبس کن

به  بود یشده  م ششیتشو نیکه باعث ا یکه خرگوش ی." اما هنگامدیآن پنهان شو

تش کرد، خون به صور یپر م سکوت گریگشت وجنگل را بارد یالنه اش بر م

نمانده  یراه گرید د،یبدو د،یشد. بدو عی، وقت ما وشما ضاگفت یوم دیدو یم

 است.

 

  در اگرگفت: " یوم دیپر یشد. رنگش م یتوانستند، قهر م ینم دهیاطفال که دو 

 یکمک چی، گناه خود تان است. در آن صورت من همیافتاد یسرحد سیچنگ پول

 یرا م نه من شما دیافتاد ریکه اگر گ تان باشد ادی" :گفت یامیتوانم."  یکرده نم

نزد او  بود. ما در یانصاف یرحم وب ی" عجب آدم ب...شناسم ونه شما من را

. مینداشت یگونه ارزش انسان چیوه می. کاالوجنس بودمیمتاع نبود شترازیب یزیچ

ما آبله کرده بود.  یبود. پاها دهیما شار ی، زانو هامیبود دهیوخز دهیازبس دو

 یمثالً آب نم .میخوردن نداشت یبرا یزیشده بود. چ یوزخم نیما خون یدست ها

کردند. نان وآب  یم یتابیبود. بچه ها ب ینان خشک نم حتا ،بود ینم یبود. چا

 میریکه دهن شان را محکم بگ میما مجبور بود یکردند؛ ول یم هی، گرخواستند یم

به خاطرآن  بتیمص نیآلمان وچک نشنوند. ا یآن هارا سربازان مرز یتا صدا

 ی. ومیبربا خود ن یاضاف یایداد اش یشد که قاچا قبر دستورم یبرسرما نازل م
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 دیرینگ زیچ جیگفت ه ی. او مردیگ یاطفال ما م یکرد که نان وآب برا یوعده م

 . دیبتوان دهیودو دیتا سبک باش

 

 اطراف ما وظلمت در یکی، شب بود. تارمیدیمرز رس کیدفعهء اول که به نزد

 نیکه خط فاصل ب میدید یرا م یعیباز ووس دانیجنگل م هءیحکمرفا بود. از حاش

ر در حرکت بودند. نو یفراوان یهاموتر آن طرف مرز وآلمان بود. ایچکوسلواک

نور  ی. گاه گاهدیرس یآنها به گوش م یها وموتورها نیماش یچراغ ها وصدا

 یم میعد نور آن ها تقسب ییلحظه  یکردند ول یساحه را روشن م یقو یافگن ها

، دیگرد کیکه ساحه تار نی. آن روزهمدیگرد یدست ها پخش مشد وبه دور

را  گریکدی گریدکه نورافگن ها بار ییفاصله  ودر میدی!" دودیبدو" :قاچاقبر گفت

، ما آن منطقه راترک کرده وبه کردند یم وشنکردند وآن قسمت را ر یقطع م

، فته بودکه قاچاقبر گ ین بود واگر همانطورلماآ. آن جا خاک میدیرس ریسرک ق

 از بود، ی، منتظر ما مدارودسته ارتباطداشت نیها که به هم یتنامیبوس و ینیم

 ینیم عوضه ب بد، بخت از اما م؛یبود یم دهیجسته و به جنت المأوا رس خطر

 منتظرمان بود. یمرز سیها موتر پول یتنامیبوس و

                                                                                                                     

 یمان ولچک بسته کرد وهمهء ما را با خود به پاسگاه سرحد یبه دست ها سیپول

را  که مرز نیا . جرم ما ثابت شد وازافتیآغاز قاتیبرد. در پاسگاه بالفاصله تحق

 یمختلف ی، همهء ما را که از کشورهامیکرده بودعبور  یقانون ریبه صورت غ

انداخته ودرش  یکیدر گراج تار د،یرس ینفر م ستیشترازبیوتعداد مابه ب میبود

روزانه  میخود رفتند. درآن سه شب وسه روز که در گراج بود کار یرا بستند وپ

وآب غذا  ما یهم برا ودوبار میدادند که به مستراح برو یما اجازه م یدوبار برا

مذکور ما را  سیکردند وپول میچک تسل سیدادند. پس از سه روز ما را به پول یم

 پناهنده گان انتقال داد.   یازاردوگاهها یکیبه  پراگدر حومهء شهر 

 

 سهءیبه مقا شیداشت واتاقها وتشنابها یمیکهنه وقد یرهایاگرچه تعم آن اردوگاه  

دادند  یم تیبود. نان وآب به قدر کفاوضع آواره گان بد ن ینبود؛ ول ادیجا ز نیا

، اردوگاه نیپرداختند. مسؤول یجا م نیا شترازیب زیومصارف روزمره را ن

شان با پناهنده ها به  شآمدیوپ هیوبودند ور یمیخوش قلب وصم اریبس یانسانها
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افغان واقعاً  نیداشتند که مهاجر دهیراعقیبود. ز زیخصوص افغان ها محبت آم

خواست که درهمان  یم اری. البته دلم بسیند، نه مشکل اقتصاددار یاسیمشکل س

 : گفت یخانمم م ی؛ ول میبده یپناهنده گ یجا تقاضا

 یما را قبول م ستیندارد. اول که معلوم ن ندهیآ چیجا ه نیکردن در ا یزنده گـ 

شود؟ حاال  یها ودرس ومکتب شان چطور ماوالد ندهءیکه آ نی؟ دوم این ایکنند 

.  میکن یاست بازهم تحمل م ری، خمیقدر مشکالت را پشت سر گذاشته ا نیکه ا

   ...  دهیروز به آلمان رس کی یروز ن کی،  دهیجا رس نیهرکس که در ا

 

داشت،  یگان پافشار گانهیبه بهشت ب دنیرس یتنها نبود که برا ایالبته که ثر

 :گفت یبود که م زیدخترم نجال ن

شان  ی. آن ها درنامه هااند دهیرس ندیبه آلمان و هال میها یبابه جان همه همصنفـ 

 اریدرس خواندن بس طی. شرادیرا برسانکه هرچه زودتر خود سندینو یم میبرا

 یم یصاحب زنده گ د،یشو ی، صاحب خانه مدیدیکه رس نیخوب است و هم

 نیجا چه است؟ ا نیا ناست. بابه جا نیزم یجاجنت است. بهشت رو نی. ادیشو

ان نان ندارند که بخورند، پس ما را چطور نان وخانه خواهند داد. مردم خودش

دق  میها یخوانم. پشت همصنف یدرس نم نجای. من در امی، برومیبابه جان برو

 ... می، برومیشده ام. برو

 

 میگرفتار شد گری. باردمیکه گفتم از جنگل گذشت یبیبه همان ترت زیدفعهء دوم ن

وبه همان  میمرز شد گرردی. بار دمیدیگرد یانبار مدت پانزده روز زند نیوا

بود که  دهیمان نه ترک یپا ها یهنوز آبله ها ی. ولمیگشت داده شداردوگاه باز

  ...  میبار سوم کوله بار سفر بست یبرا

 

شان من  نیرتریوجوان. پ ریآن شب در گروپ ما دوازده نفربودند. زن ومرد وپ

و به  میحرکت کرد یگریبار از راه د نی" فواد" پسرم. ا شان نیبودم وکوچکتر

 .میدی، خود را به نقطهء مقصود رسانتوان کرد یکه تصور م یهزارمشکل ومشقت

 ض،یعر یایما در ی. از روبرومیگرفت راموآ میدر پناه درختان کاج وبلوط نشست

 یبته ها ایاطراف مملو از درختان سبز و یها شهیگذشت وب یم یساکت وآرام
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را  تیبودند وساحهء رؤ دهییرو ایگز بود که در سواحل در یخودرو و وحش

 ساختند.  یمحدود م

 

 یم شهیمثل هم میدیکه به آن جا رس نیبود که هم ییوپنج ساله  یقاچاقبرما مرد س

بعد چند   "...دیریدهن اطفال تان را محکم بگ... دیغالمغال نکن د،یصبرکن: "گفت

کن  یبده وسع تیبچه ها یگفت برامن داد و یبوتل آب برا کیو تیسکویب یقط

از  ریبعد به خ قهی. چند دقستین یننگرا یجا گریکه آرام باشند. او گفت حاال د

 شیشد؟ در دفعات پ دایاز کجا پ ایدر نیکه ا دمی. من از او پرسمیکن یعبور م ایدر

چک  یمرزها نیاست ب یاست. محل ندیخاک پول نجای، اکه نبود. قاچاقبر گفت

 سیی" خانم که ربایمسدود بودند و "ز گرید یها. مرزروزید یمان شرقوپولند وآل

 . میمنطقه شما را بگذران نی، امر کرد که از همما است

 

 لیرفت وتوسط تلفن مبا دورتر یمختصر با من اندک یگفتگو نیقاچاقبر پس از ا

 شانی، پرکه برگشت یصحبت کردند وهنگام یتماس گرفت. مدت یاش با شخص

متأسفانه همکاران ما : "گفت دمیاش را که پرس یشانیود. علت پرووارخطا ب

خانم گفت که مرز  بایکنند. ز هیعبورتان ته یها را برا قینتوانسته اند قا

 ایدر خواهد از یدارد. او عفو خواست وگفت هرکس که م قرار دیشد رکنترولیز

 یکیتا تار دیخواهد با ینم یعبور کند، بگذاربه خواهش خود عبور کند. واگر کس

 دیخانم را شا بایز نیشود. ا سریم قیقا هیوته دنیصبر کند تا امکان رس ندهیشب آ

بود. باند  پراگازقاچاقبران در  ی. او سردستهء گروپ بزرگدیباش دهیشما هم د

 یو م دهیبودم، اسمش را شن دهیکه من او را ند یداشت و با وصف یومجهز یقو

 تر است.مشهور سیفر ابلافغانها از ک نیدانستم که در ب

 

، گفت ی. قاچاقبر مدندیشن یکه همراه ما بودند، م یسخنان قاچاقبررا تمام کسان

 یکینزد نیهم در ا یسرحد سی. پولستین ارسردیکم است. آب هم بس ایعمق در

از پنج  شتریب ایزند. گذشتن ازدر یکه پشه هم پر نم دینیب یها وجود ندارد وم

طور  نیهم ای دیگذر یم اید؟ ازدریکن یم یچ د،یی. بگوردیگ یرا در بر نم قهیدق

ازآن ها بودم  یکیکه من هم  انیفرار د؟یکش یانتظار م گریگرسنه وتشنه تا شب د

، به آب داخل آن شد که  هرچه باداباد گفته جهیبه مشورت پرداختند ونت گریکدیبا 
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من وخانمم که  یاگذشتن از آب مشکل نبود. اما بر گرانید یشوند. البته که برا

گرفتن آسان نبود. درآن لحظه  مینوجوان و دو پسر خردسال با ما بود، تصم ردخت

؟ یترس یبچه ام نم م؟یچه کن دمی. واز دختر جوانم پرسستمیبه چشمان نجال نگر

 : نجال گفت

. دست "فرهاد" را من ستین یگپ چیهمه رفتند. ه دینیترسم. بب یبابه جان نم ینـ 

 یگپ چی. هستین یگپ چی. هباال کن تیشانه ها یت فواد را باال. خودرمیگ یم

  ... می، برو می. بروستین

  

 از یاز مخالفت ونه نشان ینه آثار ستم،یخاموش بود. به چشمان او که نگر ایثر

که هم  دیرس یدوخته بود وبه نظر م اینگاهش را به سطح در ای. ثرافتمیموافقت 

 میکه تسل نیوناگها ن مثل ا ستیمن نگر یبه سوبعد  ی. لختدیدارد وهم ام میب

آب شد وما راهم به دنبال  خلمرگ جواب داده باشد، دا یسرنوشت شده وبه ندا

. نده استسرد وگز ادیاحساس کردم که آب ز میفرا خواند. داخل آب که شد خود

 اریترسم. بس یبابه جان ، م: "گفت یکه م دمیفرهاد را شن یهمان لحظه صدا در

را  شیبود، رو شیرو شیمادرش که در پ ی" ول...است خی اریبس نجای. ارسمت یم

 نی. ببی! نترس. نام خدا تو که کالن شده ا: بچهء گل مادگفتبه طرفش دورداده 

. من ستیگپ ن چیورها نکن. ه ریبگ میکه همه داخل آب شده اند. دست نجال را قا

  ؟یترس یم یتو هستم. پس از چ کیکه نزد

 

 زشینداشت وخ یخروش ای. سطح آب آرام بود. در میداخل آب شده بودهمهء ما 

 یزد وم یفرهاد باال آمده بود. فرهاد هنوزهم نق م نهءیشد. آب تا س ینم دهید یآب

 ... ترسم ی، مترسم یاست. م خی اری، بساست خیترسم. آب  ی، مگفت، مادر جان

 انیکه ناگهان جر میبود هدی. هنور در وسط راه نرسمیرفت یم شیما آهسته آهسته پ

آب هجوم  ختهءیلجام گس البی، سمان یپا ریز نیشد وبر زم عیآب تند شد. سر

 میرپایرا با خود برد. ز نیوآب زم دیوناگهان غلت دیما لرز یپا ریز نیآورد. زم

سر بلند کرد ومن وفواد را که بر دوشم سوار  ییآسا لیوس میشد وموج عظ یخال

حلقوم خود فرو برد. درآن لحظات  ودر دیز جا کند، چرخانا یبود، مانند پر مرغ

" و گفت: "بابه جان! یکه م دیرس یفواد به گوشم م ادیقدر فر نیمرگبار هم

 مادر!!"  ،، مادربابهگفتند: " یفرهاد ونجال که م غیچ یصدا



 ـایه های هــــــــولــســ                                254

 

 

 

 

چه  ا،ینداشت. خدا یوظلمت شب بود که خالص یاهی. سبود یکیپس ازآن، تار

کمکم کرده بود، درکجا افتاه بودم، خانواده ام  ی، چه کسده بودموقت به هوش آم

، دختر زمیعزکجا بودند، همسر گرانیچه شده بودند، کجا رفته بودند، قاچاقبر ود

بودند که نه در آن لحظه  یی؟ سؤالهاردهم ای، فرزندان دلبندم زنده بودند جوانم

گذرد. تنها ازآن لحظات  یآن ها داشتم ونه حاال که مدت ها از آن م یبرا یپاسخ

را قورت کرده بودم،  یقدر در ذهنم مانده است که چون آب فراوان نیشوم هم

که در همان  دیرس یخورد وبه نظرم م یم چینفسم بند آمده بود. دل وجگرم پ

 یم رونیب میشوند واعضأ واحشا یترکند، پاره م یبند وجودم م وبندلحظه شکم 

 . زندیر

 

ده و آن چه را که قورت کرده دست را به دهنم فرو بر اریختا یاست که ب ادمی 

وبه اطراف  افتهیبهبود  یاست که پس ازآن اندک ادمی، استفراغ نموده بودم. بودم

 یپر نم یینداشت. پرنده  یتالطم گرید ایبود.در میرو شیپ ایبودم. در ستهینگر

. من بودم که تیدتنها من بودم واب نبود. خدا هم نبود. یچکسینبود، ه یزد. کس

 تیدوباره ام ابد یهوشیو با ب... ساحل افتاده بودم یها گیر یتک وتنها  باال

 کامل شده بود.

 

 نیاسی. ستیگر یزار م. او زاردیتوانست سخن بگو ینم گریمحمود دریانجن

 یوهرچه در آن اتاق بود، م واریوهمراه آنان درود ستندیگر یم زین رمردیوپ

 یرا باز نمود. شانه ها خنشیمحمود را شل کرد. دکمهء  یینکتا نیاسی. ستیگر

خوردند، محکم گرفت . سر وصورت اورا  یتکان م هیدوستش را که از شدت گر

 :  وگفت دیبوس

 یدارو گانهیکردن  هیکن. گر هیگر یتوان ی! هرقدر مکن، دوست من هیگرـ  

  ... بخش رنجها است نیغمها ست. تسک

 

اتاق  یمحمود برخاست، صورتش را دردستشوریجن، انستنیگر یپس از مدت  

اش را  ییرا بسته کرد، نکتا خنشی. دکمهء دیکش شیبه موها یشستشو داد ودست
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نشست  یهمان چوک یباال گریدکرد، به چهره اش نظر افگند وبار دوباره مرتب

 وپس از روشن کردن سگرتش  به سخن گفتن آغاز کرد: 

 

دانم چه  ینم رایبه خاطرم مانده است؛ ز یی، همچون خواب آشفته یبعد عیوقا

قدر به  نیهم ی. ولدیوچگونه مرابه شفاخانه رسان ینمود. چه کس دایمرا پ یکس

که به گمانم داکتر ودرهمان شفاخانه  یافغان اریجوان ع کیمانده است که  ادمی

 بتیمص یزنده گ نیازشر ا اکرد، بارها مانع از آن شد که خودم ر یخدمت م

 ایامروز  نیکرده وهم دایپ سیگفت ترا پول یاو بود که م نیکنم. هم بارخالص

مگر خودت   ن،یگفت بب ی. میشو یخبر مبا زیفردا از سرنوشت خانواده ات ن

داد.  یم ی؟ بنابرآن خانواده ات هم حتماً زنده هستند. او به من تسلیزنده نه مانده ا

کرد که شرمنده  یحبت مآورد وآن قدر م یوشربت وسگرت م وهیم میروز براهر

 شدم.  یم

، از من قول شرف افتمی یکه ازشفاخانه رخصت وبه اردوگاه انتقال م یروز

خانواده ام باشم.  یشوم ودر عوض در جستجو رونیب یگرفت که ازفکر خودکش

به  یاردوگاه واز یبه شهر یگذرد. از شهر یجستجو م نیماه از ا نیچند نکیا

 .ابمی یجا آنان را نم چیهدر  یسرگردانم ول یاردوگاه

 

 ییباخته  یآدم هست کی. نقش درهم ستمین روزیآن آدم د گری! اکنون من دیبل

وحرف زده است. آدم  دهی، خندستهیهستم که از روز حادثه تا کنون به ندرت گر

 یباور م ی، صفر شده وبه سختشده چی، هابود شدهن گریکه د یوشوربخت دهیشور

 : زیدوستان عز یآرکند که هنوز زنده است. 

 وفلک لعبت باز  میما لعبتکان

 مجاز ینه از رو یقتیحق یرو از

 میکرد یبساط باز نیچند درا کی

 باز کی کیبه صندوق عدم  میرفت

*** 

 نیدرست در هم یرانی، همان خردمند فرزانهء افاضل یجواد آقا یصدا  

، دیرسان یم انی، قصهء تلخ وسخت دردناک خود را به پارمحمودیکه انجن یلحظات

 : گفت یبلند شد که م زیدر دهل
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 ؟  سیتون ن دایکه پ نیدوکتور!  آخه شما کجائ یآقا رحمت آقا  ـ  
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 بخش دوازدهم

 

 نیخون شب نوروز

 یی، درست در آستانهء روزهامحمود درآن اردوگاه دوردستریانجن دنیرس

و برگشت  دیرس یوسبز بهار از راه م زیمصادف شده بود که موکب مشک ب

 یژرف رییگرفت وازتفاوت وتغ یزمستان را به استهزا م ریکاروان افسرده ودلگ

 یخبر م انیاهآورد، به اردوگ یم انیوزمان به م نیمدم اش درز حایکه نفس مس

 داد. 

ونبات  وانیوآمد آمد بهاررابه گوش ح دیخوش خبر بهار از راه رس کیکه پ نیهم

کردند و  دایپ ییتازه  یوحال وهوا شروشور زین انیوجماد زمزمه کرد، اردوگاه

 استقبال از فصل سبزه والله وژاله به تکاپو افتادند.  یبرا

 

ورحمت راصدا داکتریاسین ، یرانیروز که جواد آقا، آن مرد فاضل وخردمند اآن 

شد وآنان  یسال نو آغاز م یوبه زود دیرس یکرد، به خاطر بهار بود. بهار م یم

 راه دادند ودر یم بیترت یعروس سال جشن با شکوه نیا شوازیبه پ ستیبائ یم

سهم  یوعراق یوآذر یتا کرد گرفته یوافغان یرانیباهم از ا جشن همه نیا یانداز

کردند ودر  ی، چراغان مبستند یم نیسالن جشن را آذ دی. همه با هم باگرفتند یم

به قدرتوان خود  زین یگرفتند ومبلغ یسهم م زهایوآراستن م دنیپختن غذا و چ

ها  دنیپرداختند. سرانجام پس ازدو سه روز دو یجشن م نیا یراه انداز یبرا

 نیرنگ یبسته شد وبا گروپ ها نیآن با گل ها والله ها آذ ژیتها، سالن وس دنیوتپ

 . دیگرد یچراغان
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وسر وصورت  زهیپاک یبا لباسها نانیشام نشده بود که زاغه نش 7هنوز ساعت 

 یکه جا دیگرد زیچنان لبر تیها نشستند وتاالر ازکثرت جمع یآراسته درچوک

. مرد فاضل بود یواد آقاسوزن انداختن نبود. گردانندهء بزم سال نو، همان ج

 د،یشن یکه نامش را م نی، همیمختلف یمناسبت ها بربنا رمردیکه پ یصاحبدل

جواد فاضل" " ادیکرد وبه  ی" را در ذهن خود به آن عالوه م" فاضل پسوند

که نام شرما را  یکه هنگام یافتاد. همان طور یم یرانیمشهور ا یداستانسرا

در آخرنامش عالوه  زیمهربان" را ن" که واژهءرفت  ینم ادشی، آورد یبرزبان م

 !   مهربان یشرما دیکند وبگو

 

 نیپر طن ینادر نادرپور را با صدا ی، پس ازآن که خطبهء بهارفاضل یجواد آقا

، زاغه  گفت کیمقدم نثار کرد وسال نو را تبر ریخ نیخود دکلمه کرد وبه حاضر

سال شروع  ژهءیکه برنامهء و منتظر شدند یصبر یکف زدند وبا ب شیبرا نانینش

 : منتظر نساخته و گفت ادیشود. جواد آقا آنان را ز

 یکنم تا باال یآذر" خواهش مخانم " یرانیخوان جوان ومحبوب اآوازاز  نکیاـ  

 . ندیافریب یخود به محفل ما شور وشاد یرایحاضر شود وبا آواز گرم وگ ژیست

 

بود  کیآمد که سقف سالن نزد ژیست یروبه  یهنگام ی. ولامدیاما آذر بالفاصله ن

جوانان به هوا پرتاب  یاز فرط هورا گفتن ها وکف زدن ها و اشپالق کردن ها

 دهیپوش یاندود وخوشدوختسبز زر راهنی! او که پی، اما چه آذرآذر آمد یشود. بل

. دیرس یتا کمرش م نشی. زلفان مشکتداش ییبود که قامت بلند ورعنا یبود، زن

، کمر . گردن افراشته وپرنخوتبیذاب و لبخندش پرشکوه ودلفرچهره اش ج

او  زیوهوس انگ دیسف یمتناسب با دامن چاک خورده که ساق ها نی، سرکیبار

ساخته بود.   یرا سخت خواستن یداد و یگانش قرار م فتهیش دیرا به معرض د

 یوبود وخبر از دو گ انیسبزش نما راهنیچاک پ اش که از نهیازقاش س میبگذر

 . یبودند وثروت یداد که هر کدام آن به نوبهء خود دولت یم ییعاج دست نخورده 

 

طرف به  نی، رقص کنان وچرخ زنان از االله یاز گل ها یآذر با دستهء بزرگ

 انیوبه م دیشد. الله ها را بوس ستادهیرفت و دروسط آن ا ژیآن طرف ست

، قربان وصدقهء تمام زاغه نموده یبلند وموزون میتعظ انداخت. بعد انیتماشاچ
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آهنگش. همان  نیاول دن، شروع کرد به خوانگفته کیشد ونوروز را تبر نانینش

" را شهرهء جهان ساخته و ولوله نگ معروف مال محمد جان که بانو "سلماآه

  ... درکون ومکان انداخته بود

 

 زهیپاک ی، قبادهیوصورتش کشبه سر ی، دستشده رونیاز الک خود ب زینپیرمرد 

 دیرس ی. او درآن روز چنان تر وتازه به نظر مبود ستادهیا ییودرگوشه  دهیپوش

جاذبهء مردانه  ریشد وتحت تأث یممجذوبش کرد،  یکه به او نگاه م یکه هرزن

که  نیو از ا ستینگر یاگرچه ظاهراً به صحنه م رمردیگرفت. پ یاش قرار م

خواند، دلخور  یم یمأنوس ریبا لهجهء غ یرانیآهنگ مال محمد جان را آن زن ا

از کار روزانه بر  زیکرد که هرچه زودتر داوود وحشمت ن یخدا خدا م یبود؛ ول

 شیونورس تشو نیبهره نمانند. او ازجانب پرو ینعمت ب نخوا نیگردند واز ا

 یافغانان نشسته ومحو تماشا یخانواده ها انیهردو آمده ودر م راینداشت، ز

                                                                                                                   بودند.  دهی، گرد دیرقص یخواند و هم م یم آذر که هم بیحرکات دلفر

 

وفرخ لقا ودخترش دل آرا ومنوچهر  سهیرقص، نف دانیبه م کینزد یها یدرچوک

 نیف تر جالل وخانمش فرشته ودخترش نازنآن طر یاخذ موقع کرده بودند. اندک

خود را از نظر  یهم که پس از آن افتضاح چند روز مینشسته بودند. مال ابراه

زن فربه  ی، در پهلوبدون احساس کدام شرم نکیافغان ها دور نگهداشته بود، ا

، نشسته دانست ینم یکه تازه به آن اردوگاه آمده وهنوز نامش را کس یی یروس

وهردو  دیخند ی. زن بلند بلند مگفت یدر گوش آن زن م ییحرف هابود. مال 

خوردند و به راست  یساز وآواز شور م روبمیباهم از همان حالت نشسته با هر ز

  ... شدند یم لیوچپ متما

 

داد . چند  یدست تکان م شیوبرا دهیکالنش را ددست ها پدرنورس از همان دور

سرتاالربه آن سر تاالر به  نیازا ارنگذشته بود که هوس گشت وگذ ییلحظه 

 یبه راه انداخته بود که رزاق فداکار یآب یوب یتاب یسرش زده بود و آن قدر ب

وبا گذشتن  دهیچند لحظه چشم پوش یآذر برا  یبایز کریزدن تن وپ دی، ازدنموده

 بود. دهیها ، اورا به پدرکالنش رسان یفشردهء چوک یها فیرد انیاز م
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 یو کرد یرانیگرایوچند آهنگ د یز خواندن آن آهنگ جاودانخانم آذر، پس ا

 تمیر با هر . آذرمست وشاد یشروع کرد ه بود به خواندن آوازها نکی، ایوآذر

شکوهمند تن  یها یها وبرجسته گ یوبا هر ضرب آن منحن دیرقص یم کیموز

که  دیطلب یداد واز همه م ینشان م نیاش را به حاضر نیوبدن هوس آفر

 کثرت از گریرقص اکنون د دانیکنند. م ی، کف بزنند وشادمان، بچرخندبرقصند

ها وخنده گفتگو یصدا ک،یموز یرقاصان وچرخنده گان ماالمال شده بود، صدا

، خواست یبود. هرکس هر طوردلش م دهیها وقهقهه ها اوج گرفته وبه آسمان رس

 د.  خو قهءیبه ذوق وسل یخود وهر قوم وهءیبه ش یتی. هرملدیرقص یم

 

 سهیونف شدند. منوچهر یم دهیوفرخ لقا ودل آرا هم د سهیرقاصان، نف انیدرم

. منوچهر دندیرقص یبودند وم یتنگ در آغوش هم م یدر کنار هم وزمان یگاه

 ایداد وخواسته  ی، تعادلش را از دست مبه خمره زده است یکه معلوم بود، دم

از درآغوش گرفتن  یگاهت وگهانداخ یم زیناخواسته خود را به آغوش فرخ لقا ن

 نداشت.   ییزابایدخترش  دل آرا ن

 

در  نیشیپ یصفا گرآنیشد ود یصحنه ها دگرگون م نیا دنیچهرهء رحمت باد

بود.  دهیگردنش پند یخورده ورگها نیاش چ یشانی. پدیگرد یآن سراغ نم

خواست سر  ی. دلش مدندیدرخش یچشمانش از فرط غضب مانند دو قوغ آتش م

. حرکات ردچاک شود وآن دوزن را در خود فرو بب نیزم این منوچهر نباشد. به ت

 ی. مدیکش یبر خورده بود. خجالت م تشیثیبندوبار آن زنان بد کاره به ح یب

شرما نگاه کند. به صورت  زش،یتوانست به صورت دوست عز یو نم دیشرم

کرده  در ذهنش مسخره دن،یرابه خاطرشرم یو شیدوسه روز پ نیکه هم یکس

پیرمرد سبب  نیبه هم .ودکرده ب دایپ یفراوان نیوبراه لیدال دنینشرم یبود وبرا

که مراقبش بود، داکتریاسین  یگرفته بود که تاالر را ترک کند؛ ول میتصم گرید

 : دیمانعش شد وپرس

. است کیکه وقت نان خوردن نزد یدان یمگر نم؟ جنابی، عالیرو یکجا م ـ 

. باش میود وبه همه برسد. پول ها را من وتو جمع کرده اش عیصبرکن که غذا توز

صاحب هم نشسته واز  یکه حتا حاج نیبب ،یکم وکسر نشود. راست یزیکه چ

 !!  رمردیپ نیهست ا یخورد. عجب آدم زنده دل یشور نم شیجا
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، نشسته بود ییچوک یعبدل که باال یمنصرف شد وبه حاج مشیاز تصم رحمت

رفته وبا حور وغلمان فرو یبه خواب خوش حاال نیهم تسیبا ی. او که مستینگر

 با هر را شیوعصا ستینگر یتمام به صحنه م اقیبهشت محشور باشد، با اشت

 زمزمهگفت و یم یزیلب چریوز دیکوب یم نیوضرب دهل به زم کیموز تمیر

 !ریبه خ ادتیکه  ییکجا ی: جوانگفت یهم م دیکرد. شا یم

                                                                                                                                 

شان نشستند.  یها یرقص، کم نفسان سرانجام ازنفس افتادند وبه چوک دانیم در

 دیرقص یندارد، همچنان م یاستخوان چیکه ه نیدلف یهمچون ماه یپراما سبز

نمانده بود. همه نشسته بودند وبه  یبه جز او کس دانیرمد نکی. ادیچرخ یوم

 یربود، چشم دوخته بودند. صدا یراازکف م مانیوا نیاو که د بیحرکات دلفر

آنان  قیتشو یکرد. صدا یم یرا همراه کیموز نانیکف زدن موزون زاغه نش

 یحرارت خاصبود. تاالر، گرما وشور و دهیتر گرد نیپرشورتر وپرطن نکیا

 آذر. ونیبود، نه مد یسبزپر ونیهمه را مد نیبود وا افتهی

 

 شیجا گرازیبود که منوچهر بار د جانیوه یاوج شور وبحبوحهء مست نیدر هم

نشد که چرا آن ملکهء  دهیبرقصد؛ اما فهم سهینف یبلند شده وخواست تا پا به پا

د بو دهینوش یحسن و شهوت او را از خود راند. اما منوچهر که مشروب فراوان

 نبود که بشرمد واز یآدم اورفت، البته که  یو کج کج راه م دینوش یهنوزهم م

که  ییزن ها ودخترها یخورد، باال یکه تلو تلو م یطور نیرو برود. او هم

 ینهاد وآنان را به سو ینشسته بودند، دست م ایرقص حلقه زده  دانیدراطراف م

 شیازجا یداد؛ ول لیبه او تحو یتبسم یکرد. زن روس یرقص کش م دانیم

هم به او نگذلشت.  یرفت ومحل سگ شیبه سو ییبرنخاست. روشنک چشم غره 

، یبا مار ییروشنک زن جالل ودخترش نشسته بودند. جالل در گوشه  یدر پهلو

 کرد، یرا با آب وتاب قصه م یمطلب شیفرخ که تازه آمده وبرا ونیخانم هما

دست  د،یفرشته رس کینوچهر نزدموقع بود که م نیبود. درست درهم ستادهیا

 ... دیرقص کشان دانیدرازکرد وزن جالل رابا خود به م

 

از جا کند. در  اورا یی. خشم توفنده دیکش یصحنه نعرهء بلند نیا دنیجالل با د

فنر  یچاقو غهءیحرکت برق آسا ت کیوبا  دیرقص رس دانیبه م نیطرفة الع
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م وتن منوچهروارد کرد. سپس بر شک یوضربات مرگبار دیکش رونیدارش را ب

برهنه اش  یبازو بهبه او زد که  ییوبا همان چاقو ضربه  دیدو سهینف یبه سو

، دست آن مرد برافروخته را از پشت گرفتند. یفراوان یاصابت کرد. اما دست ها

 یبایصورت ز ای کریپ ،یگرید یدستبند زدند ونگذاشتند که جالل با ضربات کار

 .   ندازدیب ییبایوز ختیررا از آن زن عشوه گر

 

ومنوچهر را که درخون  دندینگذشت که امبوالنس ها تنوره کشان سر رس یلخت

 یگریانتقال دادند. بعد، مردان د مارستانی، به بیپرهمراه  با سبز دیتپ یخود م

 نسانیداد با خود بردند وبد یوفحش م دیغر یوجالل را که هنوز هم م دندیرس

 .دیرس نیزوخونیبه فرجام غم انگ زین اننیزاغه نش یجشن نوروز

*** 

 هیکه ازسال نو گذشت، حادثهء آن شب کم کم فراموش شد ودرسا  یدوسه روز

که  یگرفتند واکنون هرکسسر را ازخود یعاد یزنده گ نانی.اردوگاه نشدیخز

جالل  ای؟ مرده ایکه منوچهر زنده است  دیپرس ینم گری، دشد یمقابل م یگریباد

بار  نانیبل زاغه نش ؟چطور است یصحت سبزپر ایگرفتار شد و یتبه چه عقوب

 روزید یبه چه کس ای، چه گفت لتی؟ وک: جوابت آمدهدندیپرس یم گریکدیاز گرید

 ؟ یرا جواب منف یجواب مثبت دادند وچه کس

 

کوچکش  یویسبزرنگ نشسته وبا راد یهمان چوک یعصرروز بود. رحمت باال

 یهاکند وخبر اریع یس یب یب یویطول موج راد یمشغول بود تا آن را باال

همان  یس یب یدانست که ازب یمربوط به وطن مألوفش را بشنود. اگرچه م

 واهدرا خ یزیتداوم جنگ وخونر یعنی، یگ شهیهولناک ودلخراش هم یخبرها

 ... دیچرخان یم یبیعج ییبایرا بادقت وشکویهم اوعقربهء راد نیبا ا ی؛ ولدیشن

مبدل شده بود. عادتش  رشیناپذ ریتأخ فهءیبه وظ ویراد نیز اخبرها ا دنیشن

. او افتی ی، آرام وقرارش را باز نمداد یگوش نم ویبود وتا به راد دهیگرد

را باز  ویراد چی، پنشست یم یچوکهمان  ی، باالآمد یروز درهمان ساعت مهر

 یصداکه  نیبرد وپس از تالش فراوان هم یم نیی، عقربه را باال وپاکرد یم

وبا  دیچسپان یشد، آن را به گوشش م یرنگش بلند م اهیکوچک س یویخفهء راد

 یکه ب دیرس یهم فرا م ییها. اما روزدیبلع یوم دیشن یها رامخبر یولع فراوان
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کرد  ینمود وقهر م ی، ناز مکرد یلج م رمرد،یبه گفته ء پ ای د،ش یگم م یس یب

وزمان فحش  نیبه زمپیرمرد د که بو یحاالت نیبود. در چن ینم یوقابل دسترس

 یزبان وجفا کار بدکرداررا آن قدر باال یب یویماند که آن راد یداد و کم م یم

 سبز رنگ بکوبد که تکه تکه وپاش پاش شود. یچوک

 

 رمردیِشق کرده بود، پ یس یب یاز همان روزها بود. ب یکی زیآن روز ن 

 نی، ایس یب یب شهءیاز فکر واندآزاد وفارغ بال  نانیزاغه نش ی؛ ولبود نیخشمگ

داشته  یهمدردپیرمرد شد که با  ینم دایپ یرفتند وکس یطرف و آن طرف م

کرد ومهربان  ری، خدا خهکنند وسیماو ریحال واحوال به شدت دلگ نیباشد. در هم

گذشت پیرمرد زرافشان ومواجش ازمقابل  ی، با موهایبارویز ینایستیکرشد که 

نکبتش  یویرا فراموش کرده وبه راد هایوماف ایکه دن ییچهرهء آشنا دنیوبا د

 یحیگفت و لبخند مل ییهلو نایستیبه کرپیرمرد کرد.  یگوش سپرده بود، تبسم

 کلشیوبر موتر سا ددا یشد. سالم دایمهربان پ یگرفت. پس از او شرما لیتحو

ر ، پت پت کنان دوانیرا بر سر نهاد وبا شکوه وابهت نما دشی. کاسکت سفنشست

را  نشینششد وسر ستادهیدور تر ا یاز و ی، اندکیخارج تیبا نمبر پل یشد. موتر

کرد و دوباره به راه افتاد.  ادهیجانسن نبود، پ یآقا ایبه جز همان کمراد  یکه کس

رحمت زد  یبه رو یعادت لبخند لینشست وبرسبپیرمرد  یپهلوکمراد آمد و در 

سر داد  ی، قهقههء بلندتش زدبه کرد. سگرت را که گرفت وآمطال یوسگرت

 : دیوپرس

 ؟ به داخل کمپ ای؟ به اتاق معلومات کدام سو رفت نایمستر رحمت، کرستـ 

 . جانسنافتاد ریاپ یگفته ها ادیفراموشش شد وبه  یس یب ی. بزد یرحمت لبخند

 شیوسوزانا جا ری، برخاست ورفت ود رعوض اپکه جواب خود را نگرفته بود

را فراموش  زیهمه چ گرید ن،یریوش بایآن دخترک ز دنیبا د پیرمردرا گرفتند. 

راست ودروغ آن را وهم حالت اقناع شدهء  یرا وهم خبر ها  یس یب ی: هم بکرد

 یخود فرو برد وآن چه را که برا بیچشمان کمراد جانسن را. رحمت دست در ج

کرد و  میدنورس پنهان کرده بود، با اخالص فراوان به سوزانا تق یروز مبادا برا

اش را کرده باشد،  یمحبت ودوست یآن که تالف یهم برا ری. اپدیرا بوس شیرو

را در کاغذ مخصوص  معطر ی. تنباکودیکش رونیرا ب شیاکورنگ تنب یآب سهءیک

 دیآن را با لعاب دهنش تر کرد، به هم چسپان یگوشه ها  شهی، مثل همآن گذاشت
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 نیکار آفر نیاش درا یاشت که به استادرا وادپیرمرد داد ،آتشش زد و  مردریبه پ

 . دیبگو

وآتش زد وبا سکوت  دیچیپ یهمان دقت وحوصله سگرت زبایخودش ن یبرا ریاپ 

ازحرف وسخن پ ر است و  ریاحساس کرد که اپ رمردیبه دود کردن آن پرداخت. پ

شده است.  لیدو سه روزپس از آن حادثه نا نیدرا یاتیداند به چه کشف یخدا م

 قیوعم یکار ادیز سهیگفت که زخم شانهء نف یازه شروع کرده بود ومت ریاپ

که در  یی یشود که همان زن روس یامروز از شفاخانه رخصت م نینبوده وهم

 یدر سال نو نشسته بود، ازداخل اردوگاه آمد. آن زن موها میمالابراه یپهلو

 هلوان عارفپ یمانند شانه هاستبر یهاه باال بود وشانرنگ داشت. بلند ییطال

. او با عشوه وکرشمه دیرس یفربه بود وگردن کلفت به نظر م یکافداشت. به قدر

آن بالد را که دردستش به  یگ هیشد ونوت ده روپ کیسبز نزد یبه چوک یخاص

 ینشان داد وبه زبان روس ریلوله کرده بود، به اپ د،یچیپ یم ریکه اپ یسان سگرت

سگرت  شیکار براخود نیاز ماش کند تا لیتبد خواهش کرد که به پول خرد یاز و

رحمت  یبه سو یپول خرد نداشت ومعذرت خواست. زن روس ری. اپبتواند دهیخر

بود  هیروپ انزدهپ. را شمرد شیسکه ها د،یرا پال شیها بیرحمت ج ست،ینگر

ء مرطوب سکه به او داد واسکناس لوله شده شد. ده یومشکل آن زن رفع م

پولش  سهءیک را باز کرد، با دستش اتو کرد ودرومعطررا گرفت. اسکناس 

 ! یی: زن هرجاگذاشت وبا خود گفت

 

به  شیکه سروپا یآدم نیتعجب هم نمود که چگونه ا یتشکر کرد ول یروس زن

حدود به زن  نیکند وتا ا یصحبت م حیفص یبه زبان روس ارزد، یتوت نم کی

شد. سپس  رهیخ شیفادرق یمدت ری، اپکه رفت یگذارد. زن روس یها احترام م

 یدیاست. د ی" است. زن سهل الوصولایکاتزن " نی: نام ازد وگفت یلبخند

واز ادب ونزاکتت خوشش آمده بود. حاال هروقت  ستینگر یم تیچگونه به سو

هفته  کی .یواز پولت بگذر ینکن یکه سخت یاز تو است. اما به شرط یاراده کن

دوازده ساله  یکیست. پسرانش کمپ آمده ا نیشود که با دوپسرش به ا یم

و شرارت دست  طنتیدو در ش نهردو آتش پرچه اند. آ ی؛ ولنه ساله یگریود

آن ها را به حال خود رها کرده وهرچه  ایرا هم از پشت بسته اند. کات طانیش

 یزیخسپند، به آنان چ یروند وم یوهرجا که م ندیگو یدهند وهرچه م یانجام م
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" نام دارد. او شب ها دراتاق ان ندارد. پسر کالن "ساشابه کار ش یکار .دیگو ینم

مغازه ها همتا ندارد،  یایاجناس واش یدزد که در ییایبوسن هءهمان جوان سرخ

درعوض هرچه  سازد و یاو را برآورده م یخوابد. ساشا توقعات جنس یم

کند. نام پسرخردسال  یفراهم م شیبرا ییای، جوان همجنس باز بوسنبخواهد

 یول؛ ابدیکه به آن درجهء رذالت ارتقا  ستین ی" است. اگرچه در سن وسالایواس"

سر زند وکاله احمد را بر ی، او هم سرمه را از چشم مکه معلوم شده ییتا جا

 گذارد.  یمحمود م

 

تواند به خواب برود. او  ی، نمکشد و تا چرس نکشد یمعتاد است. چرس م ایکات

که ساشا  را یباند کوچک نیکند بل هم یم یچرس نه تنها خود فروش دنیخر یبرا

کند. آن ها اموال  یم یرهبر زیبدمت " نام دارد، نوآن همجنس باز رذل که "

 گرید یجا به کمپ ها نیهم زآورند وا یاردوگاه م نیرا در ا قاچاق ایو یدزد

 شناسند و یهمه اورا م یگذرد؛ ول یهفته نم کیهنوز  ایرسانند. از آمدن کات یم

خاطر مرا خنده گرفته است که  نیخرند. به هم یم یش سگرت ال.ام قاچاقنزد از

 خرد؟  یسگرت فروش، سگرت م نیچطور ا

 میدوان دوان دورشد وبه مال ابراه د،یخود کار سگرت خر نیکه از ماش ای، کاتاما

هم  ری. سگرت را به او داد واپوستیبود، پ ستادهیا یدرخت ریکه آن طرفتر در ز

 کرد.  افتید را درجواب سؤال خو

 

 مکار: یمال

را در پغمان  فهیگفت که مدرسهء ابوحن یبود. م یآدم سر وزبان دار میمال ابراه

پرداخته  یپاکستان به کسب علم وعرفان اسالم یبندویدر مدارس د یخوانده ومدت

محمد  یگفت در زمان جمهور یدارد. او م یاندوختهء فراوان ینیودرعلوم د

سرخرود ننگرهار  یسوالدر ول یقاض ثیبه ح ی، مدتشتهداوود به وطن برگ

بود  یبوده است. او مدع وستهیپ نیخدمت نموده وبعد ازسقوط آن دولت به مجاهد

 ی؛ ولکرده است یم غیوبه نفع جهاد تبل یرا رهبر یکه درهنگام جهاد گروپ

 ینم صیتشخ هیرفقیغ را از هی، فقه طالبان آمده وازفرط غرور وتعصبک نکیا

، دهیگذارند، هوا را پس د یوملحد فرق نم فرند ومسلمان ومجتهد را از کاده

 جا پناه آورده است. نیوبه ا تهخیگر
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کرد. درکارش خبره ووارد بود  یاردوگاه کار م سکلیبا میکارگاه ترم در میابراه

جا وچه را از ک فیکسب شر نی، پس امال بوده است یکه اگر و دیفهم یوآدم نم

داشتند که او آدم  دهیعق نانیاز زاغه نش ی، برخت. به هرحالوقت آموخته اس

 نییکه نرخ تع ی.درحالردیگ یم هی، پنج روپیچرپن کیاز رایاست؛ ز یظالم

 یگفتند که او مشروب خور قهار یها م ی. بعضستین هیدو روپ شترازی، بشده

که هم مشروب  دیتوان د یدهکده م یدر مشروب فروش شهیرا هم یاست وو

داشت که او جاسوس  دهیعق ریبغل زده ورفته است. اپ ریز یوهم بوتل هدینوش

 یبه مقامات مؤظف م گاهیوب گاههم است وراپور هموطنانش را  نیوخبرچ

را در مورد او  گرانید یها دگاهی، اگررحمت دحرف ها نیباهمهء ا یرساند. ول

، ذشتگ یرا که ازبرابر اتاقش م یتوانست درست نداند، خاطرهء آن شب یم

 توانست کرد.  یفراموش نم

 

آمدنش به آن  نینخست یدرروزها درآن اردوگاه داشت، یاگر مخالفان میمال ابراه

بود که  یحاج یب یازآن ها ب یکیداشت.  زین یجا نه تنها موافقان بل ارادتمندان

قنوت  یودعا دیایب ، تافرستاد یکرد به دنبال مال م ینواسه اش هم درد م اگر سر

. زن دینما ابیصحت  هیادع نیهم برکتبه  العرش بخواند ونواسه اش را گنج ای

زن خشکه  نیفرخ بود. ا ونیزن هما  یکه از ارادتمندان مال بود، مار یگرید

که  یبود، هرموقع افتهی یچه کرامات مقدس که معلوم نبود در کردار ورفتار مال

 یم شیوخود برا کرد ی، سهم مال را جدا مپخت یومنتو م یبوالن ایآشک و 

 یم شیبه رو یکرد، دست یچف وپف م شیبه رو ،خواند یم یرساند. مال ورد

بودند که وجود  زین یگرید ازمندانیکرد. ن یبرکت برکت گفته رخصتش مو دیکش

آورد، در  یم ایبه دن ینوزاد یشمردند. مثالً اگر زن یم متیمال را درآن کمپ غن

مه به ذ یذرن یگریزن د اگر ایاذان بدهد. و ودر گوشش دیایفرستاد تا ب یاو م یپ

 بخواند و ییخواست تا دعا یم یبود، از و یوحاال حاجتش روا شده م گرفته

 یعروس وداماد ایکه پخته بود بدمد تا مقبول خاطر کردگار افتد.  ییبرغذا وحلوا

بود  یضرورت م ییاگر به مال ایخواستند خطبهء عقد شان را بخواند.  یکه م

 یخاطر م بیبا ط مین حاالت، مال ابراهی. در چنییواندن نماز جنازه خ یبرا

 یتصور م نانیداد که زاغه نش یرفت و چنان درکارش دقت ومهارت به خرچ م

 ... اند دهیاو د یگ ستهیوشا یبه خوب ییکردند، کمتر مال



 ـایه های هــــــــولــســ                                267

 

 

 

افکار مستغرق بود ووجود  نیدر هم میومال ابراه ایکات دنیکه پس از د رمردیپ

که درست  سیپول موتر دنیرا فراموش کرده بود، با د ریم وجود دوستش اپوعد

در  کر،یپ یپر سهءیکه نف دیخورده سر برداشت ود کهیتوقف کرد،  شیپا شیدر پ

 یاست و بوسه م یافظکه با راننده وافسرمؤظف همراهش در حال خداح یحال

نگاه  یرچشمیز زین ریخندد، به طرف او و اپ یوبق بق م دیربا یدهد وبوسه م

هم  یسگ الیکه خ یشد ودرحال نییچگونه از موتر پا یپرکه سبز دیکند. بعد د یم

شان گذشت، سخت دل آزرده ومکدر شد.  یوسوزانا نکرد از پهلو ریبه او واپ

 : زد و گفت زیخاطر مهم رتکد نینا خود آگاه به ا رهمیاپ

 

 نید. به گمانم دراوچله شده بو وچاق دیکه وطندارت چگونه سرخ وسف یدیدـ 

که چگونه بوسه  یدید کرده بود. ریها را خوب ت سیروز ساعت داکترها وپولچند

کردند. خدا بزند جالل را که نتوانست زخم  یداد وچگونه مشت ومالش م یم

                                      ... نجات ببخشد یسرافگنده گ نیبزند و من وتو را ازا یکار

 

، اما نشده یزیاورا چ یکرد وبا خود گفت، آر قیرا تصد ریاپ یهارحمت حرف 

 ی. اما او چنان میزجراحیم یدرباال یگریزندان افتاده ود در یکیبه خاطرش 

، به چه اتفاق افتاده است وآنرفته باشد  یچمد که انگار به مهمان یخندد وچنان م

 نیدر ا نیاطیت شحکوم گرزمانینداشته باشد. آه که باآمدن او بارد یاو ربط

چه خون  یزنان روسپ نیداند که به خاطر ا یاست وخدا م دهیاردوگاه فرا رس

ازآن بود که با نشستن  شتریشود. تکدر ومالل خاطر رحمت ب ختهیر یگرید یها

سبب  نیرفع ورجوع شود. به هم ریاپ یحرف ها دنینشسبز رنگ و یدرآن چوک

، چند گفت ریاپ ی؛ ولدیجنگل گوحال دل با درختان  یبرخاست تا برود ومدت

هست که هنوز به تو نگفته ام. رحمت  زین یگرید یصبر کن، حرف ها ییلحظه 

 : گفت ریدوباره نشست واپ

 

سالخورده آمدند وسراغ  یبانو کیکه آن دونفر جوان و یشام همان روز ـ

، قدم انمم وسوزانا پس از خوردن نان شب، من وخفرخ را از تو گرفتند ونیهما

که در  میدیفرخ را د ونیدخترک خرد هما سیسرو ستگاهیا کی. درنزدمیزد یم

گذاشتند که  یونم ودندب دهیاو چسپ یبه پاها گرشیبغل زن سالخورده بود. اطفال د
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  یب ی، بجان یب یبگفتند: " یبه او م یباال شود. آن ها به زبان فارس سیبه سرو

کردند وحاضر نبودند که  یم هیر" آنان گما باش! شی، پجا باش نی! نرو. همجان

باال  سیبه سرو گریلحظهء د کیمنتظربود واگر تا  سیآن زن را رها کنند. سرو

اطفالش قهر  یفرخ باال ونیوقت بود که هما نیکرد. درهم یم کت، حرشدند ینم

که  نیاز همان جوانان مثل ا یکیباال شدند.  سیشد وسر انجام مهمانانش به سرو

کرد و خطاب به  نییرا پا سیسرو شهءی، شآمده باشدبه خاطرش  یموضوع

 : فرخ گفت ونیهما

 ... دیالال! آدرس پشاوررا نداد میرحـ 

 .میگو یم فونیل یت یت یت در سین شمیپ یپ یپ شی: حاال پفرخ گفت ونیهماـ 

 

، پس چگونه یدان ی: تو که زبان مارا نموگفت ستهینگر ریبه صورت اپ رحمت

 ؟   یبرد یآنان پ یبه حرف ها

اند  اریها بستبار یرانیارمنستان ا فهمد. در یرا م ی: خانمم زبان فارسگفت ریاپ

مگر من  ی. وانگهستندیتوانند کم ن یحرف زده م یکه به فارس ییها یوارمن

آن زن  نی. مگر آن مهر ومحبت بدانم یرا نم میو رح ونیهما ینام ها نیتفاوت ب

 ؟ ستین یمهم زندهء راتو بازگوکن یفرخ برا ونیواطفال هما

فرخ وآن جوانان برادرانش هستند.  ونیکه آن زن مادر هما ییگو یتو م یعنیـ 

است و  میرح ونیدارند. اسم هما یعوض تی، اسم وهوشیفرخ واوالد ها ونیهما

، مجبور شده است که از وجود مادروبرادرانش ستیکه معلوم ن یبه علت میرح نیا

تو درست  یوحدس ها هاحرف  نیکه ا میکن ؟ فرضانکارکند نیسرزم نیدرا

 ؟ کارها نیبه ا یآخر چه حاجت یباشد؛ ول

 

داده بود، به  یکه درخواست پناهنده گ یاول ییفرخ از کشور اروپا ونیهما دیشاـ 

ها  نیا ایبرادرانش فرق داشته باشد. و او با مادر سیهم ک دی، شاجا آمده باشد نیا

صورت اگر ثابت شود که  نیکرده باشند. در ارا ذکرناو یخود نام اصل سیدر ک

را به همان کشور بر  ی، وبوده است ناهندههم پ یگریاو دروغ گفته ودر کشور د

 .  گردانند یم

 ونینمانده بود که هما یباق یدیرحمت ترد یبرا گری، دحاتیتوض نیا دنیبا شن

 یباال یعوض ی، نام هاکنند یم یکه با آن همه خوف ورجا زنده گ یفرخ ومار
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. واگر ستندیخود واطفال خود گذاشته اند. پس معلوم بود که آنان تک وتنها هم ن

 شوند. لینا یگرفتن جواب قبول به یروز دی، شااوردیاز راز شان سر در ن سیپول

از  ییفرخ در هاله  ونیهما یها، زنده گ یروشن نیبا وصف اپیرمرد  یبرا اما

 یبه کجا وبه چ ریتقد یباز نیکه فرجام ادانست  یرمز وراز نهفته بود و او نم

حاال  یسوخت که به صورت رسم یفرخ م ونیهما مادر یانجامد. دلش برا یم

 یورو به سر حبتتوانست دست م ینم گرانیانظار د صاحب نواسه نبود. ودر

 یهموطنش را م یانسانها تیروزگار دون که حتا هو نیآنها بکشد.رحمت به ا

 شیقول گرفت که آن راز را پ ریبرخاست واز اپ شیز جافرستاد. ا نیگرفت، نفر

 خود نگهدارد.      

*** 

گرفت. اگرچه نم نم  شیرفت در پ یرا که به طرف جنگل م یکوره راهپیرمرد 

 یمانند جنگل ها زیجنگل ن نیا هوا پاک وشسته وگوارا بود. یول د،یبار یباران م

 بایبود. مانند همان جنگل ز دهیپوش نیسبزمخمل یبهاران قبا یها" در روزیجاج"

هوا  یگ زهی. پاکخاست یبر م سوانشیومهربان بود وعطر مشک فام بهاران از گ

جنگل بر روح وروانش اثر گذاشت وکدورت خاطرش به  یوشاداب یوتازه گ

ازدرون،  ینشاط بخش ینبود؛ اما ترنم آوا یشد. در جنگل کس لینشاط خاطر تبد

خاست،  یکاج ها وصنوبرها بر م یها وبرگ ها شاخه انیجنگل، از م یازژرفا

که جنگل با زبان حال به  اختاند یصرافت م نیآورد وبه ا یپیرمرد را به وجد م

                                                                                                                                :دیگو یاو م

باش که آن را  نی، مطملت را به من بگو، تنها به من بگو! راز دزیت عزدوس"

 " کنم. یباز گو نم یکس چیه یبرا

 

اورا به خاطرات  گریبود که بار د یدست نامرئ نی، همبود یزبان نامرئ نیوهم 

د دا یاش را انجام م یبرد. آن جا که خدمت نظام یداد وبه جاج وندیگذشته اش پ

         .ا دور شده بودوفرسنگ ها از سار
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 زدهمیبخش س

 خان  لگ حضرت

 یدر گوشهء جنوب شرق عتیبود که دست افسونگر طب ییبایمنطقهء ز یجاج

که از فرق سر تا  ییشامخ وتپه ها یبا کوه ها یبود. درهء قشنگ دهیآفرکشور 

دربر کرده  یاز درختان ارچه وکاج وچارمغز وحش ی، جامهء زمردگوننوک پا

، وآب آن ودب اتیوح یزنده گ هءیکه آب زالل آن ما یبود، با نهرخروشان

 نیده گان اساخت. باشن یم رابیرا س یکوهستان هءیقابل شخم آن ناح یکشتزارها

 یجنگل ها یوخودرو یدرختان وحش نیمنطقه نادار وتنگدست بودند واگر هم

کرد اما مردم  یم دادیدرآن جا ب یشتریب یفقر وتنگدست دیبودند، شا یانبوه آن نم

 یوآب یء گاو وگوسفند، نانرمه وگله ردندرختان و نگاه ک نیبا قطع وفروش هم

 یجوشیچا ای یگیشد ود یبلند م یشان دود یخانه ها یداشتند واز تنور وآتشدانها

 شد. یگرم وداغ در هوا پراگنده م یعطر مست کنندهء نان ها ایکرد و یغلغل م

 

، دل آن جا در بسا مواردریکردند وزنان ش یمردان وزنان دوشادوش هم کار م

 مردان وریماندند. ز یخانه از مردان شان پس نم رونیروزمره ب یکارها در

ه مکه با قطار وز یسیبور انگل 303 ای  ییدراز چره  لیم ینگ هاتفنگ بود. تف

شان بود  یهاکمر بیوزگردن ها  لی، حمارق انباشته از کارتوسزرق وب پر یها

را زهرهء نگاه چپ  یی یاجنب چیکه ه دیبخش یبه آنان م یوصالبت بتیچنان ه و

 بود. یانداختن به خانه وکاشانه ء شان نم

سلحشور منطقه، دوستانه بود ومردم  یبا اهال یان غند جاجروابط افسران وسرباز

 یاحترام فراوان یشمردند وبه و ی"حضرت گل" خان، قوماندان غند را از خود م
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کرد  یشان اشتراک م یها وغم ها یداشتند. حضرت گل خان در خوش یمبذول م

وبه  شناخت یشان م لهءیآن جا را به نام ونام پدر وقوم وقب یاز اهال یاریوبس

 شد.  یم لیقا یاش مرتبت ومنزلت یوساالر یهرکدام آنان به اندازهء نفوذ وبزرگ

 

 یکلیه یبود. آدم بزرگ جثه وقو ایپکت تی" والیتن" یحضرت گل خان از اهال

حاال  نیکرد که هم یشد وآدم فکر م یقالب تنش م یبه سخت ینظام فورمیونیکه 

آدم خدا  یپراگند. و یاطراف مکند وبه  یلباسش را م ی، دکمه هافشار شکم

 یباانضباط نظام یول دقصاپارسا و افسر کیپرست وبا تقوا ومظهر ونمونهء 

 زین یمیدرعوض قلب کر دیبخش یرا نم یکه اگر گناه کس یریبود. آدم سخت گ

وعفو  دیبخش ی: مبود یاش آدم با گذشت یرسمریوغ یشخص یداشت ودرزنده گ

 یفیکرد. آدم ظر یه زبان پشتو صحبت محضرت گل خان معموالً ب کرد. یم

 یم انیدانست ومطابق حال واحوال زمان ب یم یفراوان یها یبود. طنزها ولند

 بزند. یآنان لبخند با زین بخندند واو نیشد که حاضر یکرد. والبته خوشحال م

 

زبان  یزد وچون فارس یم زحرفین یبه فارس یحضرت گل خان گهگاه

وحاالت  ریدراستعمال وبه کاربرد ضما یاهاتمرتکب اشتب نبود، شیمادر

نقصان را  نیزبانان آن غند به آن عادت کرده وا یشد که فارس یگون افعال مگونا

منطقهء  آن. اما معلوم نبود که چرا او دردندیبخش یگرفتند وبه او م ینم یجد

ً از ینم رادیرا به زبان پشتو ا شینطق ها شهیهم نیپشتون نش  یو نمود و مرتبا

 :. مثالً دیگرد یافسران م حیزد که سبب خنده و تفر یسرم یاشتباهات

 شتیدرس ها ووضع مع شبردیوصورت پ میتعل دانیپس از آن که از م یروز

مشاهده کرد  کیسربازان را ازنزد ضعوکرده وسر دیسربازان بازد یوزنده گ

ان سربازان ش یتن از افسران را به جرم غفلت وعدم توجه به زنده گ نیوچند

اجتماع غند، جمع نموده وپس از صحبت  دانی، همه را در مساخت یزندان

اشاره کرد که از صف خارج شود وبه نزدش برود. سرباز  یبه سرباز یمفصل

 :شد و گفت ستادهیدوپا را به هم زد وشق ورق ا  دهیچنان کرد و درحضورش رس

را بلند  تیا: "بچه ام پنموده وگفت ی! " حضرت گل خان روبه و" آمدم صاحب

وکف بوتش را  دیرا فهم ظورش" سرباز منکن و همه را به کف بوتت نشان بده!
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را خطاب قرارداده با لحن  نی. حضرت گل خان حاضرگرفت نیروبه حاضر

 : گفت یغضب آلود

 ؟ که چند بوت دارد نیبب شیها خی، مکو لیسـ 

                                                                                                                              

)پرووا( رسم گذشت قطعات موتردار، افسران  ناتیتمر نهیپس از معا گر،یروز د

 یخواست که درپهلو شانیرا به آنان گفت وسپس از ا صی، نقارا جمع نموده

 ین که رفتند ودرپهلوو منتظر قومانده اش باشند. افسرا ستادهیشان ا یموترها

فرمان  نیرا گرفته وچن فون، حضرت گل خان مکروشدند ستادهیشان ا یهاموتر

 : داد

 ! ضابط ها سوار یها باالموتر ـ 

 نیکه به زم دیدرختان را د یگذشت وبرگها یکه از نظام قراول غند م یروز ای

" وضابط !یپاش، ِگر ِگرنموده وگفته بود: " بیرا تأد والی، افسر نوکرافتاده اند

تپه  یدر باال فیپورتات مهیخ ریز در وچهار ساعت را ستیمذکور پس ازآن که ب

که گناهش چه بوده  دیفهم یهم نم وزکه مشرف به غند بود، گذشتانده بود، هن یی

ذهن شان را ورق  یافسران سابقه دارتر، قاموس ها گری؟ تا آن که روز داست

رد نظام گبوده است که چرا گردا نید، اکه منظورفرماندهء غن افتندیزده ودر

 ختهیدرختان به هرسو ر یوجاروب نشده وبرگ ها  یآب پاش (یدژبانقراول )

 است.

 

 زین ینا به هنجار عیوقا یآرامش وجود نداشت وگهگاه شهیهم  یدرغند جاج اما

توانست از  ینم تشیکه قوماندان غند با تمام تجربه ودرا یعیداد. وقا یرخ م

شدن  جمع پوری،  ناگهان شی. مثالً در سحرگاه روزدینما یریها جلو گوقوع آن 

سبه دار گرفته تا دگروال جمع  زنواخته شد. همه از سرباز گرفته تا احوال دار وا

ن که آمد چهره اش بر افروخته شدند. صف بستند ومنتظر قوماندان ماندند. قوماندا

 : بالفاصله شروع به صحبت کرد و گفت. او بود

از  یکیاول کندک دوم را  ی"رمضان خان" قوماندان تول یآلت تناسل شبیدـ 

 دهیو خودش را با ضربات کارد به قتل رسان دهی" برسیرویمسربازانش به نام "

عمل به خاطر آن صورت گرفته است که رمضان خان از  نیاست. وا ختهیوگر

 سیرویم نیآفروشما. مگر  ما یتوقع نامشروع کرده بود. خجالت است برا یو
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، دیبدان دی. من شما را خبرساختم که با( خود دفاع کردکه از رشف )شرف

آنان  "رشف". اگر ما وشما از خود تان است "رشف"ن مانند ناموس و سربازا

 کرد؟  )خواهند( وناموس وطن دفاع خواهد "رشف"آنان از  ای، آمیدفاع نکن

 

از  یسیتفنگ پنج تکهء انگل لی. دو مرخ داد زین یگرینگذشت که حادثهء د یمدت

وتفنگ ها چنان گم  دینرس ییگم شد. اقدامات حضرت گل خان به جا یگرید یتول

، دهن باز کرده وتفنگ ها را قورت کرده چاک شده نیشدند که انگار زم ستیون

غند الک ومهر  یها نیخزیوم الحس یهاپویاز مرکز آمد، د یئتیه نیباشد. بنابرا

به تکا پو افتادند وخشم  قه وارتش وضبط احواالت کشور. استخبارات فردندیگرد

 فردادهیچنان ک نیتا متهم دیرس چنان اوج گرفت که دستور ینظام ییمقامات باال

 ! گرانید یشود برا یشوند که درس عبرت

 

 یکه م یتمام کسان گردیوپ بیپرس وجو را شروع کردند وتعق قیتحق ئتیه

 یرا م یمظنون ه باشند، آغاز شد. پس هرمسأله ارتباط داشت نیتوانستند به ا

 نیسارق یکردند تا ردپا یم یداغ کردن آنان، سع لیوفانه وت نیخواستند و با ق

که از مقابل دفتر  یانکنند. کس دایرا پ یمیافتاده و قدددوتا تفنگ از م نیا

"جانان" کوته احوال دار  یناله ها و ضجه ها ی، صداگذشتند یاستخبارات غند م

را که تفنگ  یی یاول گل ضابط آن تول ای، بسم هللا خرد ضابط و(پویظ دمحاف)

. ستادیا یبراندام شان راست م یومو دهیشده بود، شن ستیشان گم ون یها

سه نفر  نیچون ا ی؛ ولبود دهیبه طول انجام هفته نیچند نیاز متهم یبازرس

ن سه تن را به آ رینشده بود، ناگز دایهم پ یسر نخ چینکرده بودند وه یاعتراف

تفنگ ها وطرد  متیدرجه اول به ده ده سال زندان  وبه پرداخت ق نیعنوان مجرم

 یخبر یمحکوم نموده بودند. حضرت گل خان هم به به جرم ب یخدمت نظام از

 مسؤول درجه دوم شناخته شده وبه تقاعد سوق شده بود. ثیبه ح یتیکفا یوب

 

فت وبه آن روز وروزگار دور ر یم شیکه در دل جنگل پ یرحمت همان طور

آورد که چگونه درآن موقع از حکمت چنان رفتار  یمای، به دیشیاند یم

. دیبخش یآورد وشکنجه گران را نم یسر در نم زیآمریوکردارخشونت بار وتحق

خاطر آن  بهداشت که  یافتا ده چه ارزشتفنگ زنگ زده و ازکار لیآخر دوم
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، تانک ها چشمانش شینون که درست از پاک یمحشر کبرا برپا کرده بودند؟ ول

 یاردو را برده وغارت کرده بودند، به خوب یها وقرار گاه ها ارهیوتوپ ها وط

چندان هم مقصر  ،یآن چنان یکرد که آن کهنه کاران در اتخاذ روش ها یدرک م

 نبودند.

                                                                                                                            

بررفتن به کابل امتناع  یرحمت مبن یبار از قبول تقاضا نیغند که چند قوماندان

فرمان تقاعدش بود،  دنیکه منتظر رس ییکرده بود، درست در همان روزها

را اش  ضهیوبه او گفته بود، بعد از ظهرعر دهید میتعل دانیرحمت را درم یروز

پس از  نکیوا دکند. رحمت چنان کرده بو میبه حضورش تقد یرخصت یبرا

به زادگاهش وبه نزد دلدارش باز  گریبود که بار د افتهیسال اجازه  کیگذشت 

 گردد.

*** 

، هرگز فراموش نکرده گشت یکابل باز م گربهیدرا که بار یآن روز رمرد،یپ

 یزد. نه رنج راه طوالن یزل معشق سواربود و من یریاث یبال ها یباال بود. او

کرد  یغرازه و فرسوده احساس م یرا درآن الر دست انداز از پر یوجادهء خاک

کردند ونه  یتف م یالرنسوار دهن آدم هارا که درصحن  ی، نه بوجا یونه تنگ

 یرا که همسفران او بودند استشمام م ییپشگل وادرار گوسفندها وبزها  یبو

راند.  یم شیفرسوده ولقه را لق لق کنان به پ یوالر دیوز ی. باد مراد هم مکرد

" بود و ینرجا کوتل " نیرفت. ا یم شیوپ مودیپ یرا م یخاک یجاده ها یالر

 ریبه خ چیپ نی" و اگر ازارهیتهم کوتل " نیوا زیگرد مه نی. ا"رزکهیمآن جا "

 " لوگر. به "بابوس میرس ی، ممیبگذر

 

زغرش افتاده وپِت پِت کنان خاموش شده بود. ا یاما دردشت بابوس بود که الر 

موتر خراب شده  ی. آرافتاده بود ریعشق به ز یریاث یبال ها یرحمت هم ازباال

 دایپ یکیوعلت موتور را درآن تار بیکرد، ع یبود وراننده هرقدر کوشش م

کرده ودر پرتو آن  دایاش را پ یتوانست. سرانجام رحمت چراغ دست یکرده نم

بود که کاربراتور موتر مملو از گرد وخاک شده است. گرد وخاک را متوجه شده 

 یها یزیکه شسته وپاک کرده بودند، رحمت هندل زده بود. وبعد ازعرق ر

پت پت کرده  گر،یبلند شده وپس ازچند هندل د ییخفه  ی، سرانجام صدافراوان
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 غرزدهگریاش را صاف کرده وبارد نهیاد، سیز یوبعد از خرخر کردن وناز وادا

 وبه راه افتاده بود. 

 

بودند. منزل رحمت دور  دهیرس یاز شب گذشته بود که به دروازهء الهور یپاس

 شیرفته بود وچکش دروازهء منزل را به صدا درآورده بود. عثمان پ ادهینبود. پ

گفته بود: مسافر!  بعد  یبود؟ رحمت به شوخ یبود: ک دهیاز گشودن دروازه پرس

 ستهی، گر، بوسه باران کردهدهیشدرآغوش ک گررایود وآن دوهمددروازه باز شده ب

 یتعجب وشاد زیرحمت، به مادر وخواهرانش ن یناگهان دنیبودند. با د دهیوخند

،  شد ی، قربان وصدقه اش مکرد یم هیمادر بود که گر نیدست داده بود. ا یبزرگ

 . دیکش یدست م دشیسپ یگرفت وبرموها یرا م شیبال بال

 

. خواهرانش دسترخوان گشوده بودند زدرازیا فراوان بود ودامن شب نه یگفتن

گفت:  یخوان نهاده. مادر م ی، باالبودند افتهی یدنیونوش یوهرچه ازخوردن

 ی، آن چا. فرخندهیتشنه وگرسنه هست اریدانم که بس ی! مبچه ام "بخور، بخور،

 رهیرپی، بدو شفرزانه د؟یآ یسنگک شده که جوش نم جوشیچه شد؟ مگر چا

ومادر هرچه  دندیدو یها م"   دختر... !توته کن تیالال یعثمان نان را برا...اریب

 یداشتند. مادر م یچشم از برادرشان بر نم یدادند؛ ول یخواست انجام م یم

؟ یشده ا اهی؟ چه قدر سوخته وسیخاکت شوم! چه قدر الغر شده ا یواگفت: "

 " ... ن خدانشناس هاارت داده اند، آآز ، چه قدرسرم در تیبال

 

 که گذشت مادر به خود آمده وبه پسرش گفته بود:   یساعت

کم مانده است  م،یطلبگارها روز ندار نی، ازدست ای، جان مادر که آمدخوب شدـ 

 که لخک دروازه را بکنند.

مانده بود که چگونه  رانیو ح ستهیفرخنده نگر یبه سو رتیبا تعجب وح رحمت

شده  لیتبد ییورعنا بایسال رشد کرده وبه دختر ز کیمدت  نیخواهرش درا

 بود:  دهیفکررا دنبال کند، از مادرش پرس نیبدون آن که ا یاست؛ ول

 ؟  کدام طلبگارها؟ پشت کدام دخترها ـ 

ن همهء . مدیآ یطلبگار مکدام دخترها؟ پشت خواهرت فرخنده، طلبگار سر پشتـ 

 رایرا نتوانسته ام جواب بدهم. ز یخواستگار آخر نیاماا ؛شان را جواب داده ام
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خانوادهء نام دار ونشان دار هستند. مادر وخواهرانش  کیخوب واز  اریمردم بس

وخوش کرده وبه  دهی. خواهران بچه، فرخنده را در حمام دندیآ یهر چهارشنبه م

کرده وگفته  شخواند، نشان داده اند. بچه هم دختررا خو یم یشان که داکتربرادر

                                                                                                                                                                                                                                                 ... کس چیبا ه ایکنم   یم یدختر عروس نیا همب ایاست 

 

 بود:  دهیآتش زده وپرس شیبرا یرحمت که به فکر فرو رفته بود، سگرت

 ؟ است ی؟ راض دهیبچه را د د؟یگو یفرخنده چه مـ 

 کینباشد. بچه  ی. اما چرا راضدیبده یکه مرا شو دیگو ی، کدام دختر مبچه امـ  

دارند. مردم با اصل ونسب هم هم  یشود، خانه وموتر وزنده گ یسال بعد داکتر م

روز که از نزدش  کیخواهد؟  یچه م گریهستند. بچه هم که عاشقش شده است. د

 .کنم ی، همان طور مدیاو بگو هاست. هرچ اردارمیاخت میپرسان کردم گفت الال

 

 .، گفته بوداست وفرخنده هم یرحمت که احساس کرده بود، مادرش راض

بود بچه را هم  یراض یزنم. واگر و یه گپ ممادر، صبح با فرخند ارخوبیبسـ 

 .نمیب یم

 

ً اشتراک کرده بودادن یرنیوبران وش یدرمجلس بل . قرار شده بود، د، شخصا

 به راه انداخته شود.  یخور ینیری، بساط شفهیاز رفتنش به وظ شیپ

 

مانند طال ارزش داشتند، گذشته  شیکه برا ییاز روزها یدوسه روز بینترتیبد

 یدلداربزند. حاال هم تا شور م یبه کو ی، سرکه توانسته باشد نین ابود. بدو

 یم ای، ات نبرآمده ی، هنوز مانده گیرو یبچه ام کجا مگفت: " یخورد، مادر م

را که برده بودند، پس  ینیریش پتنوسو ندیآ یفرخنده م ی، امروز خسران هاگفت

 دیآ یامروز فالن کس م گفت  یم ای. رواج است. یتودرخانه باش دیآورند، با یم

                                                    ... دست بهانه ها  نیواز ا یو بوالن میآشک پخته ا تیبرا ایو  دنتیبه د

*** 

استفاده کرده  یحوصله اش سررفته بود، از فرصت گریانجام رحمت که دسر

حاکم  یگ شهیهم وبارریهمان ب یمعشوق شده بود. در کوچهء سراج یکو یوراه

ماند که چه کند  رانیح د،یکه رس یدروازهء آب کی. نزددیرس یبود وآدم به آدم نم
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زنگ دروازه را به  تاخواست  یتا سارا ازورود او به کابل خبر شود. دلش م

 یکرد وکس یدروازه را باز نم نهیداشت. آخر اگر سک دیترد یول اورد؛یصدا ب

 گریکه او د یوهم دستش. درحال دیلرز یدلش م ؟ همگفت یآمد چه م یم یگرید

و  دهیبود، گرم وسرد روزگار را چش یدی. افسر رشروزنبودیآن جوان محجوب د

 یتوانست با خونسرد یآمد م یکه م ین هرکسی. بنابراتجارب فراوان اندوخته

خود  دیانجام به تردروبرو شود واحوال سارا را بپرسد. رحمت سرکامل با او 

ودستش باال رفته بود تا دکمهء زنگ دروازه را فشار دهد که ناگهان  آمده قیفا

سارا بود  یرا بر شانه اش احساس کرده بود. آن دست دست ماما یدست ینیسنگ

شده بود وسارا در همان شامگاه خدا  یمعرف یروز مظاهره با و مانکه دره

 بفرستد.  ینشان را به همان شیداده بود تا نامه ها شیآدرس دکان اورا برا یحافظ

 

 : لبخند زده وگفته بود شیماما برات دستش را گرفته ، به رو

 الهیپ کیو میها برو بیکه به دکان غر دیی. بفرمادی، مانده نباشضابط صاحبـ 

 . دیها بنوش چارهیبا ما ب یچا

 

 تردیسف نیبا عرقچ دشی. محاسن سپبود، درمرز شست وشکست ی، آدمماما برات

 یبود که از آبلهء دستانش نان م یداشت. کاسب یوهم آهنگ یاز برفش همخوان

بود  یکرد. انسان بزرگ منش وخوش برخورد یرا قبول نم یخورد ومنت کس

سلول سلول  وجوانمرد وکاکهء کابل در رگ رگ  یها یکابل لیوخون پاک واص

 شیرا برا یخوشرنگ ومعطر یچا الهءیکه پ نی. ماما همداشت انیوجود او جر

 : ر برابرش نهاد، گفتود ختیر

                                                                                                                    

که خواهر زاده ام  یسال قبل همان روزباشد، ترا چند ادتی، اگر صاحب ضابط ـ 

 نیا ترا در زین گرید بار نیشناختم. چند یوم دهیشده بود، د یجان زخمسارا

 ی. اما هنگامیگذر یکوچه م نیبودم. فکر کرده بودم که تصادفاً از ا دهیکوچه د

 اریدلم بس د،یکه باهم دوست هست دمیقصه کرد، وفهم میرا برا زیکه سارا همه چ

. دمیترا ند گری. اما متأسفانه دمیکمک نما تیبه آرزو دنیخواست تا ترا دررس یم

وچرا سرودرکت معلوم  یکرد ی، چه میکن که کجا بود ! قصهخوب، بچه ام

 ؟ نبود
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امروز چهار قطعه خط به آدرس شما  نیتا هم د؟ییگو یماما جان، شما چه مـ 

 ؟ . پس چطور سرودرکم معلوم نبوددیسارا بده یفرستاده بودم که برا

خط  نی، نه چهار قطعه خطت. وادهیقطعه خطت رس کی! فقط ضابط صاحب ینـ 

که سارا به خارجه رفته بود. آدرس دکان را هم به عوض آن که  دیرس یهم زمان

( ) پسته رسان یخاطر داگ نی. به هم325 ی، نوشته کرده بودینوشته کن 235

 خواست. یسرگردان شده بود وباج  بروت م اریبس

 

 یبود که چه اشتباه دهیوفهم سخنان ماما برات، آه از نهاد رحمت برآمده دنیبا شن

هوش وحواسش  یآمده بود که درلحظات خداحافظ ادشیب شده بود. را مرتک

 کابل.  یکوچهء سراج 325دکان نمبر :بود دهیشن سبب نینبود وبه هم شیسرجا

 

 گرحتایرا آغازکرده بود. حاال د یبزرگ ی، بازرحمت ی، با زنده گسرنوشت

در کابل  اراافتاده بود. مهم آن بود که س تینامه ها هم از اهم دنیونرس دنیرس

 ی؟ چه وقت رفت ، براچرا رفت ،سارا به خارجه رفت" آهنبود. ماما گفته بود: "

رفت، به کدام کشوررفت؟ اما، ماما برات  یچه مدت ی، برارفت ی، با کچه رفت

، به فراست ر آژنگ رحمت را از نظر دور نداشتچهرهء غمزده و پ ییلحظه  که

، قصهء رفتن سارا را با لحن است که ذهن رحمت پراز ده ها سوالبود  افتهیدر

 : آغاز کرده بود ییدلسوزانه 

 

از  ایکه آ دیبار، پرس نیسارا چند ،یواز کابل دوربود فهیکه تو در وظ یهنگامـ 

 دیرس یقرار به نظر م یب اری؟ او بسین ایاست  دهیرس شیبرا ییتو کدام نامه 

تو اورا  دی، شافتبار گ کیکرد. حتا  یم یتاب یاز تو ب یخبر دنیرس یوبرا

 یجاج رای، زحوصله کند دیبا هگفتم ک یم شیمن برا یول ؛یفراموش کرده باش

 ایروز  کی یروز ن کیکشور است و نیدر هم یی، منطقه ستین ایدرآن دن

را کرد وسارا وسرنوشت کار خود ری. اما تقدیشو یم دایخودت پ ای دیآ یخطت م

کارمند درسفارت افغاستان به  ثیمجبور شد که پس از مقررشدن پدرش به ح

 اری، خورده شده دیبه ام ای، دنیزیر ی! چرا اشک مد. ضابط صاحببرو سیپار

خط نوشته کن. اگر ترا  شی. براستیخدا است. فرانسه هم کوه قاف ن عاشقان

ً دوست داشته باشد، به تو وفادار م و اگرنداشته  دیآ یم یروز کیماند و یواقعا
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 یگرید یبسپار وزنده گ . درآن صورت اورا به خداسدیون یهم جوابت را م باشد

 ... شود ینم دایتو که دختر، کم پ یکن. برا وعرا شر

 

 ییدکانش کتابچه  شخوانیپ نچهءیقال ری، اززسخنان نیماما برات پس از گفتن ا  

ها کتابچه اسناد وکاغذ یآورده بود. کتابچه را ورق زده بود. در ال رونیرا ب

وسر  ستهیشد. پاکت ها وکاغذ ها را به دقت نگر یم دهید یاگونگون یوپاکت ها

که  یسرخ وآب یها هیبا حاش ینموده بود. پاکت دایجست پ یانجام آن چه را که م

 یشد. درب پاکت بسته بود، اما به نظر م ینم دهید ینام ونشان چیآن ه یدررو

ماما برات  است. دهینوشته شده وبه مامابرات رس شیکه نامه مدت ها پ دیرس

 پاکت را به رحمت داده وگفته بود: 

، به من سپرد واز من قول رفت یکه سارا از کابل م یخط را همان روز نیاـ 

ات  ی. وامانتیشد دایگرفت که آن را حتماً به تو برسانم. حاال خدا را شکرکه تو پ

س سارا نوشته وبه آدر یاست که تو برا یهم همان قطعه خط نی. ایشد میرا تسل

 . یغلط روان کرده بود

 

کرد و با قلب  ی، با ماما خدا حافظکه نامه ها را با دست لرزان گرفترحمت 

بود و  بشیرا ترک گفت. نامهء سارا درج یوخاطرناشاد کوچهء سراج نیاندوهگ

داشت که  ازین ی، داغ وسوزان شده بود. رحمت به خلوتفشرد یکه آن را م یدست

سبب راه چمن  نیهم هشد ونه در خانه اش. ب ینه درکوچه وبازار سراغ م

سبزه ها نشست  ی. باالافتی ی. درآن جا گوشهء دنجگرفت شیرا در پ یحضور

 : ان نامه را گشود. سارا نوشته بودوبادست لرز

 

                                                                                                                    :سارا نامه

 !یبه سالمت باش دوارمی! ام"محبوب قلبم ، رحمت

 به خانهء من  یکن یتو هر غروب نظر م

 است کیپنجره خاموش وخانه تار غیدر

  ینیب یم شهیمرا پشـــــــــت ش ادیهنوز 

 است  کیبا دل تو نزد یکه از تو دور ول
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 یریاز من بگ یسراغ ،یردگها باز یزود نیندارم که به ا یچندان دیاگرچه ام

، بدان که اگرچه از ی؛ اما اگرآمدی، بنگرمن کیوبه پنجرهء خاموش وخانهء تار

فراوان  یدینامه را با نام نیتو. ا الیشب وروزبا تو هستم ودر خ یتو دورم ول

که شش  یبوسه زند. آخر کس تو نبه دستا یبرم که روز یوگمان نم سمینو یم

، چگونه ممکن است که هنوزهم مهر ازخود ندهد یاطالع نیماه تمام کوچکتر

 . فتدیما ب یگذرش به کو یمرا به دل داشته باشد وروز

 

که  یباش یکس نیخواست تو اول ی، دلم م! از مکتب که فارغ شدمدلم زیعز

 میبرو ،یکه تو افسر شده بود ی. مانند آن روزنشان دهم شیشهادت نامه ام را برا

فراغت  ینیریش وتو میباهم باش ، تمام روزمیریبگ یقرغه. جشن کوچک یبه سو

، مادر بعد ازآن سه روزکه دو یووعده ده ییاز مکتب را ازلبانم بربا

با  ی. زنده گیکه تو نبود غیفرستاد. اما در یخواه یوخواهرانت را به خواستگار

  ... بود شتریب انتیخ یعشق در پ یمن جفا کرده بود وخدا

 

 ی، چه به روزگارم منکنم یسینام نو اتیادب اگردردانشکدهءدانستم که  یم و اما: 

کردم. در امتحان کانکورمؤفق شدم.  یسیمنوسبب درآن جا نا نی؟ به همیآور

 ی. آه ایساز یرا غرق بوسه م میسرورو یخوشحال بودم که هر گاه تو خبرشو

 تی، بوسه هایآمد یروز م بانهش کی ی، فقط برایشد ی، کاش تو خبرموفا یب

 ؟ یتوانست ی. مگر نمیرفت یو م یدیستان یا مر

 

وهم  نیداشت. هم مضام یدلچسپ طیدانشگاه کابل، به خصوص فاکولتهء ما مح

سخت جالب   میگرفت برا یدرس ها انجام م رامونیکه در پ ییبحث ها وفحص ها

 دندیپوش یکه م یبیوغر بیعج یپسران ودختران ولباس ها یبودند وهم چهره ها

، روزها نینخست هماندادند. اما مرا در  یکه ازخود نشان م یدارورفتار وکر

. غافل رندیتو را در قلبم بگ یکردند تا جا یاز آنان سع یو برخ دندیبچه ها پسند

ناخنت  کیمن محفوظ است وبه  دهءیقلب ماتمد نیدرا تیتو تا ابد یازآن که جا

 ... کنم یرا برابر نم یهم کس

ها  ییمای، راه پدرس ها نگذشته بود که تظاهرات وعاز شر یدو ماه یکیهنوز 

به  نیخون یهاافگند و برخورد هیدانشگاه سا طیبر مح یاسیس یوکشمکش ها
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هم نگذشت که دروازهء آن بسته شد وخداوند  یکرد. مدت تیداخل داشگاه سرا

 ... رقم زد یگریمن سر نوشت د یبرا

 

نه گفته  ایکرد  یجه کار مگفته بودم که پدرم دروزارت خار تیدانم برا ینم 

بود که تازه مقر شده  ی. اما او از جملهء همصنفان صدراعظمستین ادمی بودم،

 ثیشخص مورد اعتماد خود به ح ثیرابه ح یسبب صدراعظم و نیبود. به هم

شد که همهء ما  نیا جهیمقرر کرد. ونت سیما در پار یسکرتردوم سفارت کبرا

، ودرس جهان یهاآن عروس شهر دنیه د. اگرچمیهمراه او رخت سفر ببند

به  ریدلپذ یایرؤ کیتوانست  یم یهرکس یکردن درآن جا برا یخواندن وزنده گ

بود که تا آن  یخبر نیتر، بدنبود ایرؤ گریمن د یبرا  باورکن ی؛ ولشماربرود

که چه خونابه ها  ینکن ای یباور کن دی. شابودم دهیوروزگار اززبان پدرم شن روز

را بسازند  ی، تا پدرم را راضکردم میاستغاثه ها به نزد مادرم وماما وچه ختمیر

برسد. اما پدرم  یتا از تو احوال میهم در کابل به سربر گررایکه حداقل چند ماه د

همه  دی، باشده است دایدرس خواندن پ یشانس برا نیسارا بهتر یبراگفت: " یم

بعد از چند ماه  دیخواه یکه م جا چه کار دارد نیسارا درا ی. وانگهمیبا هم برو

ً یاگرچه مادرم تلو ؟ "دیایب  ینموده بود؛ ول هیپدر حکا یاز عشق بزرگ ما برا حا

معنا است.  یپوچ وب یعشق ودوست داشتن حرف هاپدربا خشونت گفته بود: "

سارا  ندهءیتوانم آ یکنند و من نم یشان فراموش م یکه بگذرد، هردو یچند روز

 بسازم.  یبچه گانه واحساسات یاحرف ه نیا یرا فدا

                                                                                                    

 انیمرا درجر یشکل کیبه  یتوانست یگفت، مگر نم ی، خواهزی، رحمت عزیبل 

 قتیتارف ، حتا کوشش کردم. آه، پرسان نکو. خودرا به هر در زدمیقرار بده

. مثل افتمیکه او ران فیدهم. اما ح غامیپ تیاو برا لهءیکرده وبه وس دایرا پ یزمر

داد که چه  یقد نم گرعقلمیبود. د دهدر اطراف به خدمت گمارده ش زیکه او ن نیا

به  میایبه سر کنم وب یچاره داشتم که چادر کیکمک بخواهم. فقط  یکنم واز ک

هم همچون سگ وفادار  نهیم مراقبم بود، وسکمادر؟ نزدت. اما مگر گذاشتند

 رونیب یلیرا از لخک دروازهء حو میکرد. پالنم افشاء شد و هنوزپا یم بمیتعق

قفاق جانانه به  کیگرفت وبا  میننشسته بودم که پدرم از موها رموترنگذاشته و د

 ... ام ساخت یوزندان دهیخدمتم رس
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 یدانم که چه سرنوشت ی. نممیکنپرواز  دیبا شیاست که فردا ی، شبامشب... 

. ضرور افتیترا باز خواهم  یباور دارم که روز ی. ولدیمارا خواهد کش انتظار

کاررا  نی، تو اهم چه نخواهمچه بخوا رایز ؛ی، منتظرم باشکه ازتو بخواهم ستین

 .یستقلبم ه یخاطر است که خدا نیوبه هم یکن یم

 

ن را آ، پاسخ دیرس تینامه برا نیه ا. هرگاسمینو یماما برات م یآدرسم را برا

نامه را تو با  نیدانم که ا ی. مینامه ننوشته بود میوبگو که چرا برا سیبنو

ش وبدان وباورکن که نام تو با بایشک زمیعز ی؛ ولکرد یتر خواه دهیسرشک د

 " سارا. ... رتدوستدا ... نقش بسته است شهیدلم هم نیبر نگ

 

ه با سرشک چشمان رحمت تر شده بود واز بس سارا درست حدس زده بود. نام

 دهیوبوس دهیوالتهاب آن را بوئ جانیآن را خوانده  وبا ه زیغم انگ مروزیکه درآن ن

شده بود که با  لیتبد یآن نامه به کاغذ مندرس گر،یوبه دستانش فشرده بود، د

وندبه  ستهیگر اریآن روز بس ت. رحمرفت یم نیو ازب دیشار یتغافل م یاندک

را،  شتنی، خوها فرستاده بود نینفر شیاژگون خوورده بود. به طالع وبخت ک

خارجهء ظاهر شاه وحتا  ریوآسمان را، قوماندان حضرت گل خان را، وز نیزم

که  رای؛ زها همه مقصر بودند. همه نیا یخدا را لعنت کرده ودشنام داده بود. آر

ان وچه ارزان از دست رفته چه آس نینازن اریبودند وآن  فتهاز نزدش گر سارا را

 سیکجا وپار ی:  جاجداشت یلنگ یآه که منزل بس دراز بود ورحمت چه پا بود.

 ؟  کجا

*** 

 زیکوتاه مدت رحمت ن یگزارشده بود، رخصتفرخنده که بر یخور یرنیمجلس ش

پا به  زیازآن غزال گر یآدرس ای یبه سر آمده بود. ورحمت بدون آن که نشان

وروانهء  ، کوله بارغم بردوش نهادهنیوخون یبا قلب زخم، دست آورده باشد

 محل خدمتش شده بود.  یجاج

 

را دشوار بود واو شی، اگرچه برایدست  ومنزورفتن دوباره به همان قشلهء دور

حسن را هم داشت که با  نی؛ اما اداشت یبازم شیها دیام نیبه آخر افتنیاز دست 

وغرق شدن در امور روزانهء زنده  شقیبه حلقهء دوستان وهمکاران شف وستنیپ
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، زهیپاک یطورهم شد: آب وهوا نیوهم دیافت یسارا م ادیکمتر به  ینظام یگ

بکر ودست  عتی، طبسبز، رود بارخروشان یکوهساران وطن، جنگل ها یصفا

 فیوظا ی، گسترده گو ومعاشرت تنگاتنگ باافسران جوانس کینخورده از

که  ییخواندن کتاب ها رامون،یپ یمیوصم ساده یمألوف وآدم ها طی، محینظام

 یکه از تارها ینیدلنش یول نیحز یاز کابل آورده بود، گوش سپردن به نغمه ها

باعث آن  گر،ید تیخاست وده ها مشغول یمحسن" برماش " ینظام یرباب همتا

کند وبه از دست  ییاعتنا یب نیازا شتریروحش ب یها هیشدند که رحمت به مرث

 ییبایبا شک شیاش و شکست عشق جنون آسا یاز زنده گ شهیهم یرفتن سارا برا

 .دیبرخورد نما

 

آن سر  "محمد جان" خان از شیرفته بود وبه جا ازغند گریحضرت گل خان د

روز رخود وارد وخبره بود وبا گذشت هردر کا دیآمده بود. قوماندان جد ایدن

وفادار به نظام ، باانضباط ورکی، زقیفرماندهء ال کی ثیرا به ح تشیموقع

را  یفارس زبانکه حضرت گل خان  یهمان طور زیکرد. او ن یم میسلطنت تحک

 یانیکامل نداشت وکم نبودند افسران وسپاه یی، با زبان پشتو آشناکرد یبد تکلم م

از کلمات  یوبرخ دندیخند یم یکه هنگام صحبت کردن او به زبان پشتو، پنهان

 ساختند. یموجمالت او را درج قاموس ذهن شان 

 

، نشی، آمرهمکارانش ی. نام هاها داشتاز آن روز یادی، خاطرات زرحمت

سخن گفتن  وهءی، حرکات وحتا ششان، عادات یها مای، چهره ها وسسربازان

بدون  یطور نیهم ایرا که با مناسبت و ییوالقا ب وتخلص ها برخورد وطرز

آورد ولبخند  ادیتند، به گذاش یم گریکدیآمد وبر  یکدام مناسبت به زبا ن شان م

شدند که به چهره  یگذاشته م قیاز آن القاب چنان دق یکه برخ آمدیادش زد. 

مسأله بود  نیآورهم ا یزد. شگفت یمفتخر شده بدان القاب مو نم یوانداز آدم ها

کردند  یداده شده عادت م یبه القاب ونام ها یهرکس یکه بعد از گذشت چند روز

نکته  نیتر ا زیانگ یشد. وبازهم شگفت یفراموش انسان م یخیشان ب یونام اصل

گرفت.  یبراو نهاده بود، بردل نم یکه نام یاز کس یی نهیوک دیرنج ینم یکه کس

زد وبا خود گفت، عجب نام ها  یلبخند رمردیاز آن القاب پ یبرخ یآورادیبا 

 رورس "یلـَ "کل"، گالب "لـَ  مینواب "سوته"، کر :بودندآن نام ها یوالقاب
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           تکمه پران"، رمضان "لندهور"، بسم هللا               دی"، فرجوشی"چا لیاسماع"زرافه"،  

 "زرغون" ری" بَدو"  ، کبیته"، غن" خشتک"،  اسحاق " کَ 

                                                                                                                            

 افتیاز سارا در ییشده بود ورحمت هنوزهم نه نامه  یسپر زین گریسال د کی 

انتخاب سربازان  یبرا یئتیبود که ه یدیاوج نام نی. درهمیکرده بود ونه آدرس

که در کابل  یمرکز یقول اردو یوافسران جهت خدمت به قطعهء کوماندو

هم که تاکنون  رحمتطالع  ده بود.آم زیافتاده ن، درآن غند دورداشت تیموقع

 یافسر خوب ونمونه برا کی ثیبود و رحمت را به ح دارشدهیبود، ب دهیخواب

 بودند. دهیخدمت در قطعهء کوماندو برگز

 

اتفاق افتاده بود که  یکوماندو، درست هنگام یخدمت در لوا یانتخاب رحمت برا

افغانستان به  یمل یشورااعتماد از  ی، رأتازه صدراعظم شده قیشف یمحمد موس

ها مثل حل مسأله پشتونستان وحل مسأله آب  یازدشوار یدست آورده وبا انبوه

محمد داوود، درحسرت قدرت  رکه سردا ی، مواجه بود. درست  در هنگامرمندیه

، نظام ینظام یکودتا لهءیسوخت ودر صدد آن بود که به وس یاز دست رفته م

که رحمت به کابل باز  نیبه دست آورد. اما هم را واژگون کند وقدرت را یسلطنت

سرزده بود. هنوز هم از سارا  زاردوزیگشته بود، بالفاصله به دکان ماما برات پ

 . یونه آدرس ینبود، نه خط یخبر

 

 نیسنگ فیلوا برعالوهء وظا نیداشت. ا تیکوماندو در باالحصارکابل موقع یلوا

خاص  زدرمواردیهر کابل را ندر ش تینظم وامن نیتأم فهءیاش، وظ یمسلک

 میبه عهده داشت وتحت نظرمستق ییمانند سرکوب تظاهرات دانشجو ییواستثنا

قوماندان لوا پرداخت.  یم یفیوظا نی، داماد ظاهرشاه به انجام چنیجنرال عبدالول

 یقرب ومنزلت فراوان یوخاصان داماد شاه بود ودرنزد و کانیاز نزد یکی

توانست راسته را چپه درو کند و  یبود و م شاءیعال ماخاطر او ف نیداشت. به هم

که او را به  نکیهم غرضدارش نباشد. رحمت ا چپه را راسته وحضرت شمر

 ی، متملق و ناتوانچرب زبان یآدم ها ونهماند که چگ یم رانیآورد، ح یادمی

. رحمت دندیرسان یوبه اوج قدرت م دندیکش یرا سرداران آن زمان باال ممانند او

داشتند که مناعت ضرورت ن یبرد که سرداران به کسان یم یپ یکنون به خوبا
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و آگاه  یواجتماع یاسی، آزاده باشند و آراسته با دانش ودرک سطبع داشته باشند

 شمار مردم شان.  یب بیو مصا درداز

 

، از شیها یداشت. از سگ جنگ یقوماندان هم خاطرات فراوان نیرحمت ازا

واز  شیها یی، از زورگوشیها ی، از بد دهنشیها یمست های، از سشیها یماشبد

کرد که آن ها رافراموش کند وبا  یاما سع ش؛یها یها ورشوه ستان یکار بیفر

 مکدر نسازد.  ود،را که به دست آورده ب یخاطر یآن خاطرات صفا یتداع

 

نرفته بود  نییپا شینکرده  وآب خنک از گلو یهفته را در کابل سپر کیهنوز 

را از باالحصار  ادهی، رفتار پاش یپالن وپروگرام مسلک ، بنابرکوماندو یلواکه 

، سه ماه تمام ییشترکوماندویب ناتیکابل تا جالل آباد آغاز کرد وقرارشد جهت تمر

ساعت، موله  کی یبرا ییمایرا در جالل آباد بگذراند. پس از ساعت ها راه پ

وبه آبله  دهیساقدارش را کش ی( بزرگ داده شده بود. رحمت بوت ها)استراحت

شده  کیبه او نزد ی. قوماندان تولستینگر یم شیکف پنجه ها وپشت پا ها یها

 وگفته بود: 

 ؟ دآبله کرده ان تیکه پاها نی، مثل اضبط صاحب، چه گپ شدهـ 

که بوت  نی، مثل اصاحب یبلبلند شده وگفته بود: " شیرحمت با احترام از جا

 " ...تنگ هستند  میها

. یعادت ندار یطوالن یگرد ادهیکنم که به پ یفکر م ستند،یتنگ ن تی، بوتهاین ـ

. اگر بوت ها کالن هم باشند، نقص دارد. پا اول تجربه نداشتم یمن هم در روزها

 کنند.  یشوند وآبله م یها افگار م

                                                                                                                         ... شوند ی، خوب م ستین یمهم زیتورن صاحب ، اما چ یبل ـ 

 یچانیوکرباس بپ ی، چرب کنیرا با آب گرم شست وشو بده تیبهتر است پاها ـ 

 .  ینموده بتوان یراه را ط هءیتا بق

 

ده بود، باعث ش یفرمانده تول مانهءیصم یها ومشوره ها ییها و رهنما یدلسوز

و تورن  دینسبت به فرمانده اش احساس نما ییصادقانه که رحمت اعتماد وباور

، سخت کوش و را آدم کم حرف شیخو یکه ضابط تول زی" خان ن"جمعه

ورفاقت مستحکم  یدوست یبود، در صدد آن شده بود که سنگ بنا افتهی یاریهوش
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، شب جمعه کی بود که در  ییامیمدت ها پس از آن راه پ بگذارد. یرا باو یرزم

 ریمقبرهء ام کیکه به نزد نیزدند، هم یکه در باغ سراج العمارت قدم م یهنگام

بودند وبه روح آن بزرگمرد، دعا کرده بودند، جمعه  دهیرس یامان هللا خان غاز

 : وگفته بود دهیکش یخان آه

 دینیب یم یول ؛ها گرفت سیبود که استقالل کشور را از انگل یمرد غاز نیهم ـ  

ابرمرد را چگونه کوچک  نیا یدادند و کارنامه ها رییرا چگونه تغ خیکه تار

 ... جلوه دادند

 

 بود :  دهیوپرس ستهیء فرمانده نگر رهیرحمت به چهرهء ت

 ؟ اده استد رییرا به نفع خود تغ خیاست که محمد نادرشاه تار نیمنظورتان اـ 

 شترازیمسأله را ب نیمانند خودت ا یمندافسر هوشکردم،  یفکر م ی؛ ولیبل ـ 

 یوهمان طور دینزده باش یداند. خدا کند شما خود را به نفهم یم یگریهرکس د

واز گفتن  دیمن اعتماد کن یشما هم باال مینما یکه من با شما بدون پرده صحبت م

 . دینترس قیحقا

 

نموده بود،  یمورد یکه پرسش ب نیبود واز ا دهیسخنان شرم نیا دنیرحمت با شن

بود که  دهیمختصر، باعث آن گرد یگفتگو نیا یول د؛یبخش یخودش را نم

 پنهان نکند.  یاز و گریخودرا د ری، حرف ها ومکنونات ضمرحمت

 

و  کرانیب یهمسان در مورد رنج ها مشترک، نقاط نظر ی، درک هابینترتیبد 

وق ها، آن ها وذ قهیسل یکینزد ،یواجتماع یفرد یدرمان ومزمن زنده گ یب

 تو را گریهمد یرسم ریدر اوقات غ گر،یساخته بود. آنان د کیبه هم نزد دورا

 یفرماندهء تول یهم شده بودند. سرانجام روز یمیکردند ودوستان صم یم خطاب

 به او گفته بود: 

 کرانیب یهادرد یمسأله که دوا نیکردم؟ به ا ی، به چه فکر مرحمت یدان یمـ 

 است؟ درکج ست،یمردم ما درچ

کران  مردم  یب یهاگفت، که درد یم امرزمیپدر خداب ی؛ ولدانم درکجاست ینمـ 

ضربت قطع  کیبا  دیرا با شهیر نینمود وا دایپ شهیکرد، ازر صیتشخ دیرا با

 کرد.
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کرد وهم نقطهء  دایرا پ شهیهم ر دیبا یگفتند، آن مرحوم. بل یدرست م یخیبـ 

 ... ضربت را

 ؟ دیا افتهیضربت را  ینقطه ها د،یداده ا صیها را تشخ شهیشما رـ 

 یفساد وعقب مانده گ یها شهیر رایز واژگون کرد. دیرا با ی، نظام شاهیبل یبلـ 

نظام سرنگون  نیوبن دارند. تا ا خیب ده،ینظام پوس نیمردم ما درهم یوفقروبدبخت

 درمان خواهد بود.  ی، درد مردم ما بآن نگردد نیجاگز ینشود ونظام جمهور

*** 

حاال. همه  نیبهار شده بود. مثل هم د،یکوماندو به کابل رس یاز جالل آباد که لوا

 یفضاکرده بود. درهمان هوا راآغاز شیها یجلوه گر عتیجا سبزوخرم بود وطب

سخن گفته  ییدربارهء کودتا شیجمعه خان برا ،یبود که روز یفرح بخش بهار

شاه قرار داشت. فرمانده  ظاهر یرأس آن سردارمحمد داوود، پسرکاکا بود که در

افسر  نیچند زیما ن یلوا کودتا آغاز خواهدشد. گفته بود از نیا یگفته بود، به زود

 یتو م کرد. حاال اگر میاشتراک خواه یمردم حرکت نیجمله خودم درا از

 ...  یبا ما همراه شو یتوان یم یترس یونم یخواه

*** 

خشک  د،یتکان یآن را م نکیشسته بود، اباران بند آمده بود. جنگل که تنش را 

چهرهء  هیبا زال س ختنیدر آم ینمود تا برا یم شیرا آرا شیورو کرد وسر یم

که رحمت نشسته بود، تاج  یینداشته باشد. برفرازجنگل، آنجا یکم وکسر شب،

 یم یینماداشت، خود اهتشب صریباتاج ق یروشن شامگاه هیکه درآن سا یلگونین

 رمرد،یپ رامونیدر پ بافت. یوبه هم م شانه کرده عتیل را طبکرد. زلفان جنگ

از  ییجلوه ها نیشد. مشاهدهء چن یوکامل تر م کامل عتیوجمال طب ییبایز

 بود. دهیبخشپیرمرد به  ییحالت خلسه گونه  ،یوجمال هست ییبایز

 

با شب آماده  ختنیدرآم یوبرا دیپوش یخواب م یریکه جنگل جامهء اث یهنگام

. او همان اردوگاه روان شد یبرخاست وبه سو شیهم از جا رمردیپ شد، یم

تازه ومطبوع بهار  یاش را ازهوا نهیوس مودیپ یکه آهسته آهسته راه م یطور

در سرنوشت  هبزرگ ک دادیبارهء آن رودر زی، خاطراتش را نانباشت یم

 : گرفت یم یبه جا گذاشته بود، پ یفراوان ریتأث زیاش ن یشخص



 ـایه های هــــــــولــســ                                288

 

 

 

بود. شهروندان  یومهتاب دیکه سپ یبود. همان شب دهیب موعود، فرارسسرانجام ش

 حاکم بود و شهزادهء از یرفته بودند. سکوت ژرففرو ینیشهرکابل به خواب سنگ

 بی. رحمت وفرمانده اش به بهانهء ترتدید یخواب پادشاه شدن م ،یراضخود

 حصار مانده و، در باالی( نظامرسم گذشت )رژه ناتیتمر یافراد شان برا میوتنظ

رهبرکودتا بودند که از  یصبرانه منتظر دستورها یبه منزل نرفته بودند. آنان ب

 ی. وقت م. فرصت اندک بوددیرس یم ستیبا یشان م یعضو رابط برا قیطر

شان سر  رامونیهول از پ یها هی، سانداشت یمرز یشانیگذشت. اضطراب وپر

هم با انیشناختند. کودتاچ ینم گررایکدیبود. آنان  اندکشان  یهاروی. ندندیکش یم

، تاهنوز مشخص نبود. در عوض سلطنت زیشان ن فیارتباط نداشتند. وظا

فرماندهان برجسته وقطعات تا دندان مسلح داشت وافسران وجنراالن سخت 

ها مایوفادار وفداکار به خانواده حاکم. سربازان شاه با توپ ها وتانک ها وهواپ

درمحاصره داشتند. تناسب قوتها به نفع  ینیهمچون نگ را تختیبودند. وپا سلحم

 انهیعمل ماجرا جو کیتنها وتنها  ارانشیعمل رحمت ونبود.  ارانشیرحمت و

 ... بود

 

بود که آن شب قوماندان لوا در باالحصار نبود.  شانیا یاز خوش قسمت نیا دیشا

شراب از  یـ مسگ ولگرد، خ کیشدن سگ محبوبش در برابر  لیاو پس از بگ

 یلوا کس والیبه جز از نوکر بینترتیومست والست افتاده بود. وبد دهیناب نوش

شب  مهیکه درآن ن یومراقب حرکات و جنبش داریب جورینبود که درآن شب د

 شد، گردد.  یآغاز م

 

 یکه به دست خود برا ی. به حکم مرگدیشیاند یداند که رحمت به چه م یخدام

 یروزیبه پ ایکه در انتظارشان بود  یت محتومبه شکس ایخود امضأکرده بود، 

 بود:  دهیبه خود آورده وپرس رایحال بود که فرماندهء جسورش و نی؟ درهمناممکن

؟ مرگ که هر روز وهر یبه زنده گ ای، به مرگ یشیاند یرحمت به چه مـ 

 ستیبهتر ن ایاست. پس آ یحتم دنشیفردا. اما رس ،یرسد. امروزن یلحظه فرام

که در  ی، به رزمیده یکه انجام م ییبه عمل قهرمانانه  ؟یشیندیب یگبه زنده 

 یفرا م یرستگار و ییدرآن، روز رها یروزیکه با پ یبه مصاف ،یدار شیپ

 یکه پدرت از آن سخن م ییشوند. دردها یمردمت برآورده م یرسد. آرزوها
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اگر از مرگ ، اما ابند. آهی یم انیمان پا کرانیب یشوند ورنج ها ی، درمان مگفت

به منزلت  یتوان ی. میپنهان شو یتوان یاست. م یگری، حرف دیترس یم

 .میجنگ یمجان  یوتا پا میرو ی. اما ما میبرگرد

  

 گفته بود:  یرحمت که از سخنان فرمانده اش به رقت آمده بود، با لحن قاطع 

ه حرکت من باعث آن شده است ک ایدانم که کدام حرف و ی، نمقوماندانصاحبـ 

 ی. شما هم مترسم. مثل همه یمن ازمرگ م ی. بلدیکن یم انیب یسخنان نیشما چن

قطره  نیکه با شما بسته ام تا آخر ی. من به قوا وتعهدستمیمن ترسو ن ی. ولدیترس

وکشته  میاگرشکست خورد ایو میشد روزیوپ میمانم. اگر زنده ماند یخونم وفادارم

 هم بود.شما خوا ی، در همه حاالت در پهلومیشد

                                                                                                                            

 می، چندان هم مربوط به آن نبود که فرماندهء داآن ها یحرکت نظام یروزیپ

اکنون خروپف  نیهم ای، مست کرده وبه خواب رفته کوماندو، آن شب یالخمر لوا

امر بود که  نیبه ا مربوطحرکت  نیا یروزیبلند شده است. پ والینوکر ریپ افسر

 و یدیوضربه بزنند. نقاط کل رندیهدف بگ دیچگونه آغاز شود. نخست کجاها را با

وگرفتارشوند.  ندیوفاداربه سلطنت چگونه به دست آ مهم و یها تیافراد وشخص

 یروزیلگام را کورکنند. پ یاده ء مغرور وباطالعات آن شهز یچگونه چشمه ها

، شمار حرکت، عمل وتوقف یاز نقاط ب کیهر درآنان مربوط به آن بود که 

، مانورحساب شده کیرا با  شیخو طیشرا دیبه دست شان باشد. آنان با ابتکار

بدون  رایکردند. ز یم کتهیقبوالندند ود یسلطنت خواهان م یوقاطع باال عیسر

آمدند، پل  یشدند وبه حرکت م یکه از جا کنده م نی، هملیمسا نیدر نظرداشت ا

تا  دی. آنان بادیگرد یراه باز گشت قطع م شد. یم بیتخر زیپشت سرشان ن یها

بود وبازگشت حکم  یحتم شرفتیرفتند. پ یم شیپ دی، بادندیجنگ یرمق م نیخرآ

 را داشت. یخودکش

 

 فهءی، وظنموده عیشب را توزشب بود که عضو رابط آمده بود. نام  کیساعت 

 دمن،یکرده ودستورحرکت داده بود. جمعه خان تورن ورحمت بر نییرا تع یتول

زده را مسلح ساخته  یخواب آلوده وشگفت انی، سپاهبالفاصله دست به کارشده
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آن جنرال خود  نزلم یهمرزمان شان به  سو گریدنگذشته بود که بار یولخت

 شده بودند.  ریکل سپاه کابل بود، سراز خواه که در آن هنگام فرماندهء

 

زرهپوش ها  میضخ یهاریوتا یمحاربو یها نیماش یهاریزنج یرپایدر ز نیزم

 بیازغرش مه کابل انیاز شهر ییبود. عده  دهی، لرزشان نیسنگ یهاوموتر

آنان از درون شهر خفته واعماق  تیکه به حما ییتانک ها یموتورها وسلندرها

جمعه   یشده بودند. تول دارینظام تکان خورده بود، ب دنیرچب یبرا یارگ سلطنت

وبا  دهیخان رس راکبریبه ساحهء وز گر،ید یانقالب یها یاز تول یکیخان و

رحمت اکنون به  ردار غافل را محاصره کرده بودند.سرعت ومهارت قصر آن س

تانک به  یدو مرم کیآورد که آن فرعون زمان چگونه پس از شل یخاطر م

سرش قرار داده وبه آن شبگردان جسور  یرا باالخود ی، دست هاخانه اش وارید

 یشده بود. هنوز صبح نشده بود که تمام سران ارتش گرفتار شده ، قوت ها میتسل

شده وشهر کامالً در اشغال همرزمان رحمت قرار  میتسل ایکابل فلج و ینظام

  ... گرفته بود

 

واز  دهیکش یخاطرات آه نیا یود، با تداعب دهیکه به آستانهء اردوگاه رس رمردیپ

 :دیخود پرس

 روزیانسان باشد؟ مبارزه نمودن وپ یشود که سزاوار وفادار یم دایچه پ ایدردنـ 

که با رگ  یبه خاطرات ای، عاشق بودن ودوست داشتن ودنی، به جا ومقام رسشدن

 ؟   وفاردار ماندن وبه آن ارج گذاشتنانسان گره خورده اند  یوپ
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 بخش چهاردهم

 

                                                        زدیر یم خانهیم نیا واریما درسد تا دور

 که در دیرا د نیاز مهاجر یریء کثعده که رحمت به اردوگاه برگشت، نیهم

اطراف اتاق معلومات وکنترول جمع شده بودند. آنان با ترس و وحشت به مرد 

که به صورت  یدرشت وصورت دراز یکه کلهء طاس داشت وچشم ها یانجو

عراق  نکردستا ی. آن مرد از اهالستندینگر یم رهیخ رهیبود، خ هیاسپ شب

جنب اتاق معلومات که  در یی یدراز چوک ی"نوزاد " بود. نوزاد باال ونامش

 یر پهلومملوازپترول را د لنهءی، نشسته بود. گنیمراجع رشیپذ یبود برا یاتاق

با لحن تند  یسیوانگل یـ رددر دست گرفته وبه زبان ک یتری، سگرت الخود نهاده

که  دیرس یگفت وبه نظر م یاردوگاه سخن م نیؤظفبلند خطاب به م یو با صدا

 . دینما یم دیدهد و تهد یآنان رادشنام م

 

 شی، از جاگفت یاردوگاه  ناسزا م نی، به آدرس مسؤولکه ینوزاد همان طور 

ها را  شهیبرد. ش یبا مشت ولگد به در وپنجرهء اتاق حمله م خاست، یبرم زین

کرد وبه  یتوته م د،یکوب یم گریکدی یرا باال ها یوچوک زهایشکست. م یم

شود. حتا به  کشینزدداد که  یاجازه نم یکرد. به کس یاتاق پرتاب م رونیب

شوند.  ایجو یز وخشم وجنون را ا نی، تا علت ااش یـ رددوستان وهموطنان ک

تمام  یبود ودو نفر مسلح با خونسرد ستادهیا سیموتر پول کیدورتراز اتاق  یکم

 و مراقب حرکاتش بودند.  ستندینگر یبه او م
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شطرنج پرداخته  یشناخت. با رها باهم به باز یساله را م ی، نوزاد سرمردیپ

د آدم آرام صحبت کرده بودند. نوزا یمختلف لیبودند و بارها در بارهء مسا

 ینداشت که آن جوان تنها وخوش برخورد را گاه ادیبه  رمردیبود. پ یومهربان

باعث شده که  یکه چه امر دمانده بو رانی، حسبب نیباشد. به هم دهید نیخشمگ

با چنان  ای. درها وپنجره ها را بشکند وردیبه آتش زدن خود بگ مینوزاد تصم

 . دیمادشنام نثار ن یسخن گفته وبه کس یدرشت

 

. رزاق گفت: دیوعلت را پرس افتیحشمت ورزاق وجواد را  نیحاضر انیدر م

به حکم داده اند." جواد گفت: " یجواب منف چارهیب نیا یباردوم است که برا نیا"

جا  کی" که هموطنش است وهردو "ساعد یمحکمه اعتراض دارد که چرا برا

 ."یاو منف یاند وبرا ادهداشته اند، جواب مثبت د سیک کیکمپ آمده و نیبه ا

سازد که بار سوم هم  یخودرا پخته م سی، کستیگپ ن چی، هگفت: "بابا حشمت

: دیشن بود، ستادهیا یکیفاضل که در همان نزد یجواد آقا ." ازردینگ یجواب منف

رؤساء را جلبش کند. بعد خسته  ونیخواد ترحم آقا یزند وم یآقا نوزاد، بلوف م"

وببرتش  رهیشود که واسه اش دل بسوزنه، دستشو بگ یم ادیپ یکیشود. بعد  یم

آنان  داشتند. میرفتارمال یها باو سیاردوگاه وپول نی"، اما مؤظف...به اتاق

، حلقهء محاصره را تنگ یفراوان اطیزدند وبا احت یحرف م شیهمرا متیمالبا

 کردند.  یم

 

شد، تا  ریاپ یوخود آتش زد ودر جستج یبرا یصحنه، سگرت نیا دنیبا د رمردیپ

مهربان  ینبود. شرما تیجمع انیم ردریبپرسد. اما اپ یماجرا را از و نیراز ا

وبه تماشا  ستادنیازا دهیداند که کجا بود. داوود هم نبود، پس چه فا یخدا م ز،ین

درامهء  نیگذاشتن ا شیاز به نما دنوزا زهءیانگ یکه ندان یحالنشستن، در

پرده افشأ  نی، تا راز اچه؟ با خود گفت ستادنیخطرناک چه است وحاصل تو از ا

است که تا من  نیشود، به وقت وحوصلهء فراوان ضرورت است.اما قدر مسلم ا

، آب از آب از رخسار نورس بردارم ییصفا دهم وبوسه  ییبروم ودست ورو

افگنده بود، از  ریرفت وسربه ز یکه راه م یهمان طور وتکان نخواهد خورد. ا

 یکیشود که آن  یقدرسخت تمام م نیا یگرفتن جواب منف ایآ د،یپرس یخود م
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 نیا و ندازدیربیالس عیقطار سر یها رچرخیعارف خودرا در ز مانند پهلوان

دو بار جواب  رگ، اسبب آتش بزند؟ اما خودش چطور نیرابه هم شتنیخو یگرید

 آمد و ادشیبخش به  میاستاد رح گآهن هانگزد و نا ی؟ پوزخندردیگب یمنف

 زمزمه کرد: رلبیز

 زدیر یم مانهیباده در پ یکه ساق نیتمک نیبد

 .زدیر یم خانهیم نیا واریرسد تا دور ما د

 

 یجا وآن جا قدم م نیهم بودند که ا ینانی، اردوگاه نشاردوگاه یدرمحوطهء درون

 یکیگذشت، نداشتند.  یبه آن چه که دردفترمعلومات م یتوجه چگونهیزدند وه

هم مشغول خوردن  یمصروف شستن ظروف وبرخ یگری، دمصروف پختن غذا

 افتیرا  ییتوجه یبو یدینان شب بودند. رحمت در رفتار وکردار آنان چنان الق

 ... ردیم ینم یاست وامشب مرد جوان تیریوخ ریکه انگاردر تمام آفاق وانفس خ

 

و به شد. معلوم بود که ا یم دهیاز اتاق خودش هم خندهء بلند شعف آلود نورس شن

، عجب خندد. در دل گفت یبا ماما داوودش م یخنده دار ییمناسبت کدام مسأله 

صدا.  آهنگ ودو ودو نیزم کرهء یکی. دیگر یم یگریخندد، د یم یکی، ییایدن

است. امکان نداشت که  دهیدروازه را که باز کرد، متوجه شد که نورس اورا د

صورت،  نیپس درا باشد. دهیند با آن قد وقامت واندازبزرگ وبلند را ینورس آدم

که  یدرآن صبحگاهان خت؟یآو یداد وبه گردنش نم ینم یسالم د،یدو یچرانم

 مانیپش یبه زود یکرده بود؛ ول نیچن زیبود، ن آمدهاردوگاه  نیمحمود به اریانجن

نبود.  شیشده بود. اما، آن روز، آن روز بود وامشب امشب است. آن روز ماما

داند چه  یکه م ییدندانش را صبر است. ماما یب ریرکالن پکه باشد، پد شیماما

جوان تر  شیباشد. از آن گذشته ماما بیرق یقلب کوچکش ب ریکند تا در تسخ

تواند، ده بار نورس را  یاست وم رومندی. ماما نریهم دلپذ شیمایاست وس وتازه

ابه مانند ب ستیوترشرو که ن ینکیوع ری. پردیسرش پرتاب کند وپس بگ یباال

                                                                                                                        قندش!

اش   یگ شهیهم ینکرد. در چوک یکه داخل اتاق شد، عمداً به نورس توجه رمردیپ

که  یینامه ها  به یکه در نبود او در اشغال داوود در آمده بود، نشست. نگاه

هم به نورس  ینگاه میگذاشته بود، انداخت ون زیم یداوود از پست گرفته وباال
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را با داوود  یی یطوالن یگفتگو بعدبود.  ستادهیدروسط اتاق ا فیکه حاال بالتکل

 یسازد وم یخسته م ییگفتگوها نیدانست نورس را چن یم رایشروع کرد. ز

 ایکه آ دیپرس یرا قصه کرد وازو شیلحظه پ چند انیداوود، جر یرنجاند. او برا

 ؟ نشسته است الیخ یب نیاطالع داشت که چن انیجر نیاز ا

 : تعجب کرد وگفت داوود

کردستان عراق در اروپا  ی. کا. کا "یپ" یسازمان انقالب نیاز فعال یکینوزاد 

، یعمل او نه به خاطر گرفتن جواب منف نیکنم که ا یمن فکر م نیاست. بنابرا

که با  شیازرفقا یکی" "ساعد صورت گرفته است. یاسیبل به خاطر مقاصد س

 یم یاست. او دوسه روز انیجر نیکند هم عضو فعال هم یمن درمزرعه کارم

همرا ه با نوزاد و فت: "گ دمیاست. امروز که او را د امدهیشود که به مزرعه  ن

را به  یشونت بارتظاهرات بزرگ وخ . مامظاهره یبرا میرفته بود گرید یرفقا

کردستان مانند ما  ی. طرفداران عبدهللا اوجاالن رهبر حزب کارگرمیراه انداخت

 ایتالیکه دولت ا نیدر اروپا به راه انداخته اند واز ا یتظاهرات سرتاسر

، یبلاند. " نیدهند، خشمگ ینم یاسیس ی، پناهنده گبرمابه ره ییاروپا ردولیوسا

 ایتالیا میشب تصم نیهم دیگفت با یبود وم نیغمگ اری، ساعد هم بسبابه جان

گردانند به  یمشود که اورا بر دهیوجامعهء اروپا در مورد رهبر ما معلوم شود، د

دهند، تا اعدامش  یم میتسل هیبه دولت ترک ایکه از آن جا آمده بود  یهمان کشور

 کنند.

 

 دیرا کرد. دو آمد، نورس حسن استفاده شیکه در سخنان داوود پ یوقفهء کوتاه از

رامحکم  رمردیداد. سپس دهن پ ییجست زد وبوسهء جانانه پیرمرد وبه آغوش 

که نوزاد  یدر مورد سازمان یشتریب یگرفت ومانع آن شد که از داوود سؤال ها

رشتهء سخن را به  رسداشتند، بپرسد. درعوض خود نو تیوساعد درآن عضو

 : دست گرفت وگفت

 . مینان بخول ،میلب    میلبابه ژان، ب   ـ 

 اریبا نورس که نان شب ت دی، شما برود مزد آن روزش را به پدرداد وگفتداوو

آمده  بیاز شع یگرینامهء د یاست. من که آمدم گرسنه بودم ونان خوردم. راست

برادرش ازدواج کند. او ازمن  وهءیخواهد با ب ینوشته است که م بیاست. شع

  د؟ییگو یچه م ماه بدهم . شدانم چه مشور یمشوره خواسته است، نم
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 ند،یایکه دوتخته با هم جور ب یهنگام  ند،یگوی: بچه ام ،مزد وگفت یلبخند رمردیپ

چه  نیاند بنابرا دهیپسند گررایکدی. آنان که ستین یگریحاجت به دخالت کس د

نوشته کن که  شیتواند وجود داشته باشد. توبرا یم ریکارخ نیدر ا یمانع

 قدر! نی. فقط هم یکن یرزو مشان را آ یخوشبخت

 

 نیکله اش را داخل اتاق پرو می، نزد مشغول صرف غذابود که شرما دَر رحمت

 : وحشمت نموده گفت

 ... نفر  کیخودرا سوخت ـ 

را هراسان ساخت. آنان  نیوحشمت وپروپیرمرد ورفت و دیقدر گفت ودو نیهم  

نبود.  یتاق معلومات کس. درادندیوبه طرف اتاق معلومات دو دندیدست ازغذا کش

 رمردیبار پ نیروشن بود که شرما ا نیحکمفرما بود. بنابرا یکامل یآن جا خاموش

گرفته  یوجواد را جد زاقر یوحرف ها دهیغلط فهم ایدست انداخته است و را

وسخت  دیدو یکه م دندید زیرا ن نیاسیخواستند برگردند که داکتر یاست. م

 : گفت نیاسیهراسان بود. 

 ییاتاق معلومات را ترک کرد وبه اتاقش رفت. چند لحظه  یوزاد پس از مدتنـ 

که در  نیشان بلند بود. هم ونیزیتلو ی. صداوستندینگذشت که دوستانش به او پ

 میتسل هیاوجاالن رد شده واورا به دولت ترک یپناهنده گ یکه تقاضا دندیها شنخبر

آنان بلد شد. بعد  یش وناسزابا فح متوأ ادیوناله وفر هیگر ی، صداکرده اند

. او چنان دیدو یپراز پترولش م لنیشدند. نوزاد با گ رونیدروازه باز شد وآنان ب

دانم چه واقع شد. به سرعت  یگرنمی. ددیرس یکه باد هم به گردش نم دیدو یم

نوزاد خودرا آتش زده است. درآن جا  دمیبودم که شن دهیزرسیودردهل دمیلباس پوش

 !اردوگاه یرو شیپ یعموم کدر سر

 دیشد یبودند. بو ستادهیدهکده ا یواهال نیاز مهاجر یادیسرک تعداد ز انیدر م

امبوالنس تازه  داد. موتر یگوشت وپوست انسان، شامه را آزار م یسوخته گ

 یبلند مبلند نانیاز زاغه نش یبود. رفت و آمد متوقف شده بود. برخ دهیرس

جاده جسد نوزاد  یرو . درختندیر یاشک م یگاز آنان به آهسته  یوبرخ ستندیگر

شده بود.  اهیسوخته وس ،کندهء بلوط آتش گرفته کیکه مثل  یافتاده بود. جسد

آسمان  یشدند که به سو یم دهیوتنومند، تنها دوچشم او د دیکررشیاز آن پ گرید
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  سرانجام باال رفته بود ونسوخته بود. دیکه به عالمت تهد یباز مانده بود.وانگشت

. دندیآن را باال کش ریگذاشتند. زنج یکیرنگ پالست یالجورد سهءینوزاد را در ک

 .دیبه راه افت نیحاضر هءیو گر ونیش  انیدر برانکارد گذاشتندو امبوالنس در م

 

وپس از بازگشت به اتاقش  دهیشعله کش گریکه دردرون نوزاد بار د یدربارهء آتش

، گرشیساعد ودوستان د دید، شاساخته بو شیرا مصمم به آتش زدن خو یو

نموده   قیازآنان تح برده بود تا آنان را با خود سیدانستند که پول یرا م یقیحقا

که چگونه نوزاد  بود نیآور ا رتیکنند. اما ح بیرا ترت یومحضر خودکش

کردند،  یم بیرا تعق که درحلقهء تنگ دوستانش قرارداشت وآنان او یدرحال

چشم به همزدن بسوزد.  کیودر را آنش بزند شتنیت خوتوانسته بود با آن سرع

 یساخت واز ساعد م ی، فردا داوود روشن میمسأله را امروز ن نیهرچه بود ا

 یکی. گفت یم یزیچ یحاضر، هرکس الشد. اما درح نیچن نیکه چگونه ا دیپرس

هم  ییکرد وعده  یم نیاورا تحس یگریدانست. د یعمل نوزاد راجنون محض م

اشارهء او  کردند که با یخواندند ومالمت م یم ستیترور کیاوجاالن را عبدهللا 

 دهیهم عق گرانیفاضل با د یاما جواد آقا زنند. ی، خود ها را آتش مجوانان کرد

نبرد است.  یکوهستان ها وصحرا ها رمردیگفت که عبدهللا اوجاالن دل ینبود. اوم

همچون  یمردان ریکه ش ینیاستقالل سرزم یورزد وبرا یعشق م نشیبه سرزم

 ندارد.  ی، از مرگ هراسنوزاد را پرورده است

 

است که ده ها جوان  یچگونه رهبر نیکه ا د،یپرس یخود م از زین رمردیپ 

آتش زده وهنوز هم  ایها را کشته به خاطرش خود ، چه پسر وچه دختر،یردکـ  

است  ی، چه کساردد یکه نگاه مهربان یآدم نسبتاً فربه وساده وآرام نیزنند. ا یم

ودر چشمان مرگ بدون  نندز یها را به آب وآتش مخود اشاره اش کیکه به 

 لیجبران خل ی" شوایپهمان " ایاست  امبری، پاو ساحر است اینگرند. آ یهراس م

که  نیکه است بب یهرکس یومائو؟ ول نیلن ای؟ اسپارتاکوس است جبران است

اعتراض مردمش  یکه چگونه صدا نیرا به خروش آورده است. بب ییایچگونه دن

 نیاست. ا شوایپ کیرهبراست.  کی، او یاست. آر دهیرسان انیرا به گوش جهان

 نیکه در سرزم غی. دربندیز ی، فقط به اندام وانداز او مگرانسنگ یواژه ها
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که مردمش به خاطر او  ینبوده است. رهبر یرهبر نی، هرگز چنمحبوب ما

 .است نیکه چن فیاست. ح امدهین ایباشند تا کنون به دنخودرا فدا کرده وسوختانده 

 

که چراغ اتاق پسرش روشن است. معلوم بود که  دی، دگشت یبه اتاقش که بازم

 یگذشته بود ب رونیمصروف نوشتن نامه به دوستش است واز آن چه در ب یو

 اراده نیکه مرد آهن دیبگو شیخواست که به نزد او برود وبرا یخبر است. دلش م

 دیشیاست؛ اما بعد اند وستهیپ یبه نام نوزاد خودش را آتش زده وبه جاودانه گ یی

نام نوزاد وراه  رایشود. ز یفردا خبر م ین که چرا مزاحمش شوم، امروز

شده باشد، قد برافراشته  رونیمه ب انیکه از م ییلحظه مانند قله  نیرهبرش هم

زن جوان  ادیبود که به  شهیاند نیظاهر شده است. درهم انیودر انظار جهان

که از رهبران ظالم  یبه خاطر ظلم وستم شیپ یمهاجر هموطنش افتاد که چند

طور  نیهم ـ دیجد یبود، در برابر ساختمان دفتر ملل متحد در دهل دهید یمیتنظ

 نیب یژرف ی. اما چه تفاوتدیپترول به آتش کش ختنیرا با ر شتنیخوـ  مانند نوزاد

از  یکی نیزند وا یبه خاطر رهبرش خود را آتش م یکیآن دو تن:  نیمقاصد ا

ذرخش با سرودن  آمد که آن حادثه را سرورآ ادشی. ستم رهبران وطنش ستد

 ساخته بود: یجاودان ییبایچکامهء ز

 میزادآما مردم آزاد،  کنون

                                                                                                                       میخواه یهر آن چه م ایو نیبنز ایبا باروت  که

 گنگ  رودبار کنار

 برآستان برده گان زر ایو

  میجان آتش برافروز به

 لب خاموش وچشم تر

 ادیفر یب ریآن درخت پ یما برگ ها کنون

 مهرگان فرسوده ء ناشاد یما برگ ها کنون

 خود یاز ساقهء رگ ها قلم

 : سمیبنو شیوبرسنگ مزار خو میریگ

 یآزاد

 

*** 
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 :  ارانیکوچه ع

مدت  نی. درادیفرا رس گریاش گذشت وشب د یشب با تمام حزن واندوه وتلخ آن

گرفته تر از آسمان زمستان بود. هنوز هم از عظمت حادثهء شب  زین رمردیقلب پ

روزگار  یها یوبوالعجب یوازشگفت دهیبسترش درازکش ومنگ بود. در جیگ شیپ

 یبیکه ناگهان امر غر دیشیاند یافغان م ردلیبود. به نوزاد وآن زن ش رتیدر ح

گونه  چیه رامونشیپ یایکه با زمان حال واحوال دن یاتفاق افتاد. امر شیبرا

خود را آتش زده بود. اردوگاه ماتم گرفته  یمرد شبید نینداشت. آخرهم یتجانس

 و هیگر یاکنون صدا نیحتا تا هم ر سراسرروزد شده بود، لیتبد ییوبه ماتمکده 

سارا  نیدلنش یسارا وصدا ادیکه ناگهان نام سارا و بوددوستان نوزاد بلند  یزار

وقت شب  نیانداز شده بود. آه سارا درا نی، روحش وگوش دلش طندر ذهنش

بود.  یی ی؟ آه که عجب شور بختیخواه ی، چه میکن یماتمکده چه م نیودرا

 دهدآمده باشد تا به من تسال ب دیاما شا؟ یخوش بخت ای یشور بخت :نمیباش بب

 یی، خون دل خوردن بس است. من هم هستم. لحظه تبس اس ستنیکه گر دیوبگو

 !رفراموشکا یا شیندیبه من هم ب

 

جدا نشده ونامش  یوقت ازو چی، هاوبوده با شهیوسارا که آمد احساس نمود که هم

نامت همچون روحش بوده است: " کیتار یایروشنگر زوا ،یدم دهیهمچون سپ

 " .گذرد یآسمان م یشانیست که بر پ یدم دهیسپ

 

بود. آه، که در  دهی، در کجا خوانده وچه وقت شنبود یقشنگ از ک یحرف ها نیا

فکر  یکرده بود. صبرکن، بگذار کم دایپ ییروزها چه حافظهءآزار دهنده  نیا

را خوانده بودم.  بایکه آن شعر ز روزیرپ ایبود  روزید نیکه هم نیکنم. مثل ا

 یمعروف احمد شاملو بود که به خاطر خاموش  هءیهمان مرث نیآمد. ا ادمی، باش

بود. مجموعهء اشعار شاملو را عثمان  سخن، فروغ فرخزاد سروده یبانو یابد

 یابیوچه گوهرنا لتیازفض عثمان چه آدم پر نیکه ا ی. راستفرستاده بود زیعز

 دهیرا خر یگانی، چه گنج شاشیکه با تمام تنگدست نی، ببیوانمردبود. عجب ج

! ینکرده ا یهم ازو یتشکر خشک وخال کیهنوز تا ، اما توادهفرست تیوبرا

 ! خرفپیرمرد  یا ،یانصاف یعجب ب
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رف کتاب  یبرخاست. به سو شیاز جا شتنیپس از سرزنش کردن خو رمردیپ 

سخن  نیریحافظ ش وانید یهلواشعار شاملو را از پ یهارفت. دفتر شیها

. سر انجام آن چه کرد ی، دفترها را ورق گردانستی، فهرست ها را نگربرداشت

 ، شاعر زمانه همآواز شد: کرد وبا شاملو دایجست پ یرا م

 تو  یبه جست وجو

 میگر یدرگاه کوه م به

 وعلف ایدر درآستانهء

 ... 

 تو  ریانتظار تصو به

  یدفترخال نیا

 چند تا

 د ورق خواهد خورد؟ چن تا

 گذرد یآسمان م یشانیست که برپ یدم دهیسپ نامت

              متبرک باد نام تو!                                                                                                             ـ 

                                                ***                                                                    

 رافسرانیمانند سا زیرحمت ن یشد، برا روزیسردارمحمد داوود که پ یکودتا

 یاز فرقه ها یکیقوماندان غند در ثیرا به حدادند واو عی، دورتبه ترفیکودتاچ

که رحمت انتظارش را  رتبه ومقام عیاز ترف ینات ناش جای. هدندیمرکز، گمار

خانواده که مدت ها دوام داشت،  یدوستان واعضا مانهءینداشت، احساسات صم

، ها دنیدو بزرگ، تیبا کار ومسؤول ییآشنا رشان،یناپذ انیپا یدهایوبازد دید

شبانه ورتق وفتق امور، اورا چنان  یکنترول پهره ها و گزمه ها ها، یخوابداریب

سارا افتادن  ادیبا خود بودن وبه  یبرا یندکمشغول ساخته بود که فرصت ا

به نزد ماما برات برود واز حال واحوال سارا پرسش  ستتوان یکرد ونم یدامیپ

 به عمل آورد. 

 

برآورد  امروز، سارا از گوشهء جانش سر نیکه مانند هم نیمدت ها گذشت تا ا

را  اروباربود که ک یدنیرا فراموشکار خطاب نمود. چاشت روز رسوگله کرد واو

که در هردکان و  ییکابل به راه افتاد. کوچه  یکوچهء آهنگر یرها کرد وبه سو

داشت، به  یمردان ریکه دل ییبود. کوچه  انیدر جر یوخم آن خون زنده گ چیهرپ
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 یتن. آنان نییرو اریاسفند بتیبه ه ییپنجه  نیصالبت رستم دستان وجوانان آهن

که هنوز  ییدن آهن وفوالد ناب بود. کوچه شان خم کردن وبه زانو درآورکه کار

خود  یبود و رحمت را به سو ستادهیاش ا ی، منزل پدرآن یم هاازخَ  یکیهم در 

 خواند. یفرا م

 

 ی، تماشاداشت انیکه در کوچه جر یزنده گ یوگرما ی، شور ومستسروصدا

 یداشت که درنگ یرا وا م ی، هرعابرفروزان یمردان پتک به دست واخگر ها

آن مردان زحمت کش وبا مناعت بپردازد. رحمت دو سه  نیوآفر نید وبه تحسبکن

را  شیپدر ورترخانهءکه چند قدم د نکیبود وا امدهیجا ن نیاشد که به  یم یسال

وبه  ردیراهش را بگ یطور نیتوانست حلقهء دَر را نکوبد وهم ینم د،ید یم

دوست  یهنگر که زمانبسم هللا آ فهیدلدار روان شود. درآن خانه، خل یکو یسو

بسم هللا در  فهیکرد. خل یم یزنده گ یادینه چندان ز هءیپدرش بود، در بدل کرا

فروزان بود وآهن  شهیاش هم ی. کورهء آهنگرداشت یهمان کوچه دکان آهنگر

نبود که در برابر بازوان زورمند او وپسرانش تاب آورده وخم نشده  یفوالد ای

، خوش برخورد مایمانند ماما برات آدم خوش س ،هللا آهنگر بسم فهیباشد. خل

 .دیجوش یدر عروقش م کسانیهردو به  یو کاکه گ یبود. وخون کاسب یاریوع

 

وسوزان ماه اسد ورحمت در  دهیداغ و تفت مروزین کیچاشت شده بود.  رگیحاال د

 یمضاعف م را زومرین یگرم شیکه  کوره ها واخگر ها مودیپ یراه م ییکوچه 

بسم  فهیخواست تا خل یبود. دلش نم ستادهیا دیترد یراهسردو رحمت برساختند. 

 یساعت نیدر چن یناگهان فتنهللا را ناراحت بسازد. آخر، چاشت روز بود ور

 نیآهنگر به امگر مرد یوانگه توانست بود. یم نی، زحمت آفرزبانیم یبرا

است؟ اما عقب افتاده اش آمده  هءیحصول کرا یافتاد که رحمت برا یتصور نم

کبوتران  لیوخ ستیخانه که نگر یداشت. به بام بت یبیکشش عج یخانهء پدر نیا

تواند از برابر آن خانه بگذرد.  ینم یطور نی، دانست که همدیرا که د فهیخل

به  رهیخ رهی، خدیبسم هللا ازراه رس فهیبود که خل اوردهیکوپه را به صدا ن هنوز

وکوپال تازه شناخت، بغل  الیبا آن وپس ازآن که رحمت را  ستینگر شیسو

 : گشود وگفت
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 نیاز ا یادیها کجا؟ چطور شد که  چارهیصاحب شما کجا وخانهء ما ب لیکرنـ 

و کرم کن  ایب ایب :ی، صفا آوردیخوش آمد اریبس ،ایب ای. بیکرد بتیغر یکاکا

  ... که خانه خانهء توست

 

 با ، دوطبقهنه چندان بزرگ اطیبود با ح ییخانه  ـمیرزاعبدهللا ـ خانهء پدرش 

، منقش با گل وبرگ شده یکنده کار یها ی، ارسنیچوب یوکتاره ها نیگل نهءیز

گل  میرا س شیکه از خشت خام ساخته شده ورو ییوارهایوخطوط موزون ود

 یبود که رف ها یبود. اتاق انهکه رحمت را بردند در باال خ ینموده بودند. اتاق

 یها الهی، پها نکیبلست داشت ومملو بود از چا کی یبه بزرگ یکوچک یدیسف

از گل وبرگ  وپر نیرنگ یها السی" وجک ها وگ"جانان ی، کاسه ها"یقاشقار"

 ادرختی یجا و آن جا گل وبرگ نیا ،دشیمانند برف سف یوارهای. در دیآب خور

 ینقاش نشیزر ی( رابا پرهاتوان نوشت یتاووس هم م) یوسطاو ای ییپرشگوفه 

 یها میدند. سقف اتاق رابا چوب ارچه مسطح کرده بودند. در کف اتاق گلکرده بو

 در یسرخ  یها چهیهموار ودوشک ها وگوب یرنگخوش نقش وخوش آب و

کم زور و  میداشت که نس یریحر یدورادور اتاق پهن کرده بودند. اتاق پرده ها

و  زهیپاک یآن را تکان بدهد وهوا یتوانست گهگاه یتابستان م مروزیجان آن ن مک

 .دیراداخل اتاق نما یفرح بخش

                                                                                                                         

رحمت رادر صدر خانه  یاصرار و ابرام فراوان بسم هللا پس از آن که با فهیخل 

بالشت را در پشت سرش گذاشت، از همان باال  ، دوبالشت کیوعوض  دینشان

 صدا کرد:                                                                                                                     

 ؟ آمده یکه ک نیبب ای؟ بیکن ی، چه می، چه شدیمادر گل مک ـ

 

که  ییسفره  با فهی" دختر خلیل مکگبرنخاست. در عوض " ییصدا نییازپا

پا گذاشته بود.  یتازه به عنفوان جوان یدردست داشت پا به اتاق گذاشت. گل مک

همه  نیا دنیربود و پشت آدم از د یبود که عقل وهوش را م ییروبایدختر ز

. سفره سالم گفت یانیما. دخترک با شرم ندیکش یم ریمثالش ت یوجمال ب ییبایز

 شیکودک امیشت وبا شتاب به نزد مهمان رفت وخواست تا مانند اگذا نیرا بر زم

اش  یشانیودرعوض برپ دیدستان رحمت را ببوسد. رحمت دستش را عقب کش
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 یدران شهیکه صنف ده مکتب عا دیوفهم دیبوسه گذاشت. حال واحوالش را پرس

شده  لیتبد ینیودلربا وبا تمک اریدختر هوش هاست ب دهیکه اورا ند یاست و در مدت

 : کرد به پدرش گفت یکه سفره را هموار م یهمان طور یاست. گل مک

 یبعد م قهیچند دق د،یاست. شما نان نوش جان کن بو بو جانم گفتند که دستم بندـ 

 . ندیآ

 

 یوستره گ یپاک که در گوشهء مهمان خانه گذاشته بودند واز ینیبا آفتابه لگن مس

دسترخوان، نان  یباال فره نشستند. دردست ها را شستند وکنار س زد، یبرق م

 یم یزیحاال پخته بود وعطر اشتها برانگ نیهم شهیعا یب یکه ب یداغ تنور یها

وبادرنگ خوش طعم  نهیوپود اومخلوط با نعن خی یبا تکه ها یپراگند، جک برنج

از  یمانیپروپ ی، غورداغ وچرب یشوربا ینیچ ی. کاسه هادندیدرخش یم

 زیسرخک وگشن یومل ازیپ از نوش یوزردک و پتنوس گوشت گوسفند وکچالو

 یوبا اخالص نیبود. سفرهء رنگ دهیچ یخاص قهءیبا سل ی، گل مکومرچ تازه را

کامل  یساخت تا با اشتها یراوادار م سانان ییسفره  نیبود ونشستن در برابر چن

 غذا بخورد.

 

 دینظام جدده ها سؤال وپرسش در بارهء  ،بسم هللا فهی، خلپس از صرف غذا

نظام شما کدام کار  نیا می، راست بگوگفت: "بچه ام یکرد و م یم ندهیوتحوالت آ

وزحمتکشان نکرده است. تا هنوز همان آش است  ما کسبه کاران یبرا یمهم

 نیرا گرفته وپادشاه شده. ا شیجا شیوهمان کاسه. پادشاه رفته وبچهء کاکا

 " دارد؟ دهیشما چه فا تیجمهور

 

رحمت گشوده بود و به رحمت هم اجازهء پاسخ  یقلبش رابه رو هءچیکه در یو

 را آورد ودر یبرخاسته وصندوقچهء کوچک شیداد، سرانجام از جا یگفتن نم

 یرا که در ال یبرابرش نهاد. قفلش راباز کرد ودرش را گشود. سپس دستهء پول

ابل رحمت ها را در مق . پولنمود رونی، ببود دهیچیپ یسبز رنگ یشمیدستمال ابر

 : گذاشت وگفت

چندان  یآمدم. در زنده گ یخودم م یآمد ی، اگر نمیبچه ام که آمد ینیبب ریخـ 

دستم بند بود. حاال فضل که عثمان جان آمده بود،  شی. شش ماه پستیاعتبار ن
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، ری. بگما خوب شده را خالص کرده، روزگار ی" جان ما عسکرمینسخداوند "

حساب کن.  ر،یتان است. بگ همهءحق  ،یده یس مکه پ ستیتنها حق تو ن ر،یبگ

 !، بچه امکه حساب از بغداد آمده است یا دهیمبادا کم باشد. مگرنشن

 

برسرش  یری، در آن هنگام در حدود هفتاد سال سن داشت. برف پبسم هللا فهیخل

چه  میونس میکربود. پسرانش  دهیبخش یبرف به او وقار وابهت خاص نینشسته وا

 کویپدر بودند. همان طور ن ی، کاپیاخالق لیوچه از لحاظ خصا مایاز لحاظ س

کردند و کورهء  یپدررا اداره م نودست ودل باز. اگرچه آنان دکا اریوع رتیس

آمد.  یبسم هللا به دل خود بس نم فهیداشتند، اما خل یرافروزان نگه م یآهنگر

را باال  نیسنگ یهاگران وگرز ی، پتک هارفت ومانند گذشته یهرروز به دکان م

سبب هم  نیوبه هم دیکوب یگداخته م یهافرق فلز آورد وبر یم نییبرد ، پا یم

 .                                                                                                          دیرس یوزورمند به نظر م یبود که درآن سن وسال هنوز هم قو

رحمت را غرق بوسه ساخت وبال  یهم آمد وسر ورو شهیعا یب یبسرانجام  

 شیسخن گفتند، رحمت از جا یکه گذشت وازهردر ی. ساعترا گرفت شیبال

. اما مرد ردیبگ شیکرده وراه دکان ماما برات را در پ یبرخاست تا خدا حافظ

 : آهنگر به او گفت

 

 یورفته ا دهیوآنان را ند یخبرشوند که آمده بود میوکر می، اگر نسصاحب لیکرنـ 

، نیبا آنان بنش قهیچند دق ایروم. ب یم تیمن هم همرا ایشوند. ب یخفه م اریبس

  ... ، بازچهار طرفت قبله یرا که خورد یبخور، چا یچا

  

. دندیرحمت دست از کار کش دنیبسم هللا باد فهیخل یپسرها دند،یدر دکان که رس

سبز  یچا ییغوره  یها الهیها، پ یزارها وگله گ یها وروبوس یپس از بغل کش

برابر رحمت گذاشتند وکار خود را از سرگرفتند. اکنون  در را ییوخوش بو

افتاده بود که  ییروزها ادیآن دم ودستگاه وآن جوانان برومند، به  دنیرحمت با د

 زرایبرابر دم ودستگاه کوچک پدرش م طوردر نی، همتدور دس یدر آن روستا

 یم بایدکان با حوصله وشک نیطورمانند آن شاگرد ا نیت وهمنشس یعبدهللا م

 شیطور دست ورو نی، همداد یرا بال وقفه حرکت م یطور پکهء باد نیبود. هم

طرف  نیبه ا یهرکار یهم برا بچه اورا نیا ندطور هم مان نیشد وهم یم اهیس
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 گم شده بود شیکودک یخاطرات روزها انی. رحمت در مدندیدوان یوآن طرف م

 لیکرن :گفت یم فهی. خلدیبسم هللا رشتهء خاطراتش را بر فهیخل یکه پرسش ها

، پس حاال بگو که با آمدن یمرا جواب نگفت ی، در خانه که سؤال هاصاحب

 ؟ خواهد آمد یراتییها چه تغ چارهیما ب یخان، در زنده گ داوودسردارصاحب 

 

نظام  نی، فرق بهکرد تا با کلمات وجمالت ساد یصحبت کرد. سع یرحمت مدت

که  یی یجیتدر راتییکند واز تغ انیدوست پدرش ب یرا برا یوجمهور یشاه

 ادیمردم را بهبود ببخشد،  یوزنده گ اوردیبا خود ب دیرفت نظام جد یانتظار م

به  یبا آن که چندان اعتقاد ،بود یبسم هللا که مرد صاحبدل فهی. اما خلدینما یآور

آزرده میرزاعبدهللا خاطر آن که فرزند دوستش ، به نداشت راتییآمدن آن تغ

 : رحمت خالص شده بود، گفته بود ینشود، پس از آن که حرف ها 

 هیشود، مال یپس( روزگار ما خوب م) یصاحب! خَ  لیبدهد، کرن رتیخدا خـ 

 ی، ازخاطر اجرایها کم. خ بیواز ما غر ادیاز معتبرها ز یعنیشود.  یم یمترق

شهرنو شب  یما هم مثل برق ها ی. برق هامیدو یهفته نم کی ضهیعر کی

 یانتخاب م ماما هم از طرف خود یصنف ندهءینما ،یشود. خ یوروز چاالن م

 یبرا یشناسد وحق وحقوق یم تیشود. صنف آهنگران را هم حکومت به رسم

 نیدرا ،ی. خمیکن یم دایهم راه پ یمل یحتا در شورا ،یشود. خ یم لیماقا

 میتوان یما هم م ،یشوند ودوا وداکتر فراوان. خ یم ادیمملکت شفاخانه ها ز

ما مردم هم  یعنیشود.  یم سوادروز با  کیهم  ما میوکر میبخوان یدرس با سواد

 ری. خمیکن یجمهور استیر دیصاحب خود را کانداز سردار که بعد میتوان یم

  ...  یکه سرما را خالص کرد ینیرببیبچه ام ، خ ینیبب

 

ظاهر شده بود،  میرا که در گوشهء لبان نس یزیلبخند تمسخرانگاما رحمت که  

سالم را از اوپادشاه  راسالمیاستاد که خ یودعا یبود، پس از صرف چا دهیند

ومرخص  دیرا بوس فهیخل ی، دست هابرخاست شیخداوند آرزو کرده بود، از جا

 روانه شد. یبازار مسگر یشد وبه سو

 

 شیمحقر خو یکه دردکان ها دیرا د یبهادرمردان وجوانان  زیدرآن بازار ن

ها و  ینیها، س گیاز رخ د امیا وزنگار ختندیر ی، از بام تاشام عرق منشسته
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وبه کوچهء  د،یچیزدودند. ازآن کوچه که گذشت به طرف چپ پ یآفتابه لگن ها م

 یرنگ یدروازهء آب کهآن  یاز خانه ها یکیکه در یی. به کوچه دیرس یسراج

 یدخترآن شهرم نیباتریاش وز یموجود زنده گ نیتر محبوب ،یر، روزگاداشت

 . ستیز

 

جا  نیبود. درا اهویازه ، مزدحم وپریقبل یمانند کوچه ها زیکوچه ن نیا بازار

کردن لقمه نان اندک  دایکسب معاش و پ یوتب وتاب برا یزنده گ یگرما زین

 یمتیاز چرم ارزان ق که ییها راقیبود.  یدوز راقی یجا رستهء دکانها نیانبود. 

که از چرم  ییها راقی ایو ودندب انشیمشتر یکم بضاعت یکردند وآدم ها یم هیته

 ها وافسارها نیز ایبراق بود  یها خیبا گل م نیساختند ومز یم سینف یها

داشتند.  یثروتمند انیساختند که مشتر یپرازجل وبل م یها ضهیورکاب ها وق

دوزان وهمان  زاریپ شتررستهءیپ یبود واندکبوت دوزان  یدکان ها دورتر یکم

خواهان کشوررا با غل  یمبارزان و آزاد یزگار" که رویموتمعروف " یسرا

 نمودند.  یم یانداختند وزندان یجا م آن در ریزنجو

   

 یبود: بچه ها ییداشت. طرفه تماشا یباررویعجب ب رهمیمارگ میدکان کر 

دکان جمع  یرو شیلچ درپ یوش وروپ یخردسال، جوانان ومردان وزنان چادر

 یکه در قفسه ها یی یریحص یها یشده بودند. آنان با ترس ووحشت به تکر

 ریمارگ مردکه آن  یوهنگام ستندینگر یشده بودند، با دقت م دهیمردافسونگر چ

 ای یمار افع یداشت وبرا یرابرم یی، سرپوش تکربند مشهور کابل وشکسته

 ای د،یکش یجلد شان دست م یبایز یو به خال هانهاد  یم ییچه اش، طعمه بک

 چشمان د،یبوس یدهن شان را م ایکرد  یداد ونوازش م یرا ناز م شیمارها

وترس ووحشت در  دیپر یشان م یشد. رنگ ها یتماشاگران ا زوحشت گرد م

 ... کرد یوخانه م دیخز یوجود شان م

 

شد وبه تماشا پرداخت.  ستادهیا د،یوازدحام مردم را د دیکه بدانجا رس رحمت

 یاز درزها وسوراخ ها یخود بودند؛ ول یها وسبد ها یاگرچه مارها درتکر

 نیشدند که چگونه چمبر زده اند وبا چشمان سحرآفر یم دهیها د یکوچک تکر
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مصروف بستن  ریرگما میکنند. کر ینگرند وآنان را افسون م یخود، به مردم م

 : گفت یبود که در همان حال م ییشکسته  یپا

  ست؟ی. حاال نوبت کیشو ی، ان شاء هللا که جور مبه حکم خدا، بروـ 

 

 یدست وپا را لمس م یکه محل  برآمده گ نیکرد. هم یدستان او واقعاً معجزه م

 یشکسته م یاستخوان اگر ایانداخت و یآن را جا م یحرکت ناگهان کیکرد، با 

نهاد وباتکمهء  یم یکسته گلشم چوب ارچه را در اطراف محل ش یبود، تخته ها

، زی، برخگفت یوم دکر یخواند وچف م یم ییبست، بعد دعا یململ محکم م

 . ای. پانزده روزبعد بتیبرو، خدابه همرا

  

بساط  شتربود،یگربید یکه عرض آن نسبت به کوچه ها یدرکوچهء سراج

ت کشمش آب وشرب ایفروختند  یجوش داده م یها که لبلبو یدستفروش ها وتبنگ

 یوسوانک وشورنخود وکچالووده ها خوردن یمغز یحلوا ای( خیریش) ییوَمال

 یخود مانده ودولهء کوچک یرو شیرا درپ یسطل آب یپهن بود. پسرک گر،ید

آب بخور که دل  خی، آب خی، آب خیکرد:  یم ادیفر نقطعیرادردست گرفته ال

با آواز بلند تبنگ سگرت را درگردن خود انداخته  یگریکند. پسر د خیوجگرت 

، نیزد: پشمک بخر یم غیچ یسوم ...، ساجق گفت: سگرت، سگرت، گوگرد یم

پوش  یبود. زنان چادر زموجودیزنانه ومردانه ن یکوچه حمام ها نی. دراپشمک

 یزنان با سطل ولگن ولگنچهء مس نیحمام بودند. ا نیا یمیدا انیاز جملهء مشتر

سرخ  یار آمده ودارندهء آن ظرف هاکه درآن وقت ها تازه به باز یکیپالست ای

داد، به آن حمام هجوم  یجلوه م گریرا متشخص تر از زنان د یکیوسبز پالست

 یی، دست به دست لبلبو فروشان ومالشدند یم رونیب که یبردند. وهنگام یم

 یچشم برهم زدن خال کیوآب سطل پسرک آب فروش هم به  د،یرس یفروشان نم

 شد.  یم

 

 را از تنور زمیحمام هرروز خاکستره یکه گلخند یین جا، همادرعقب حمام

بود که  یفی، خندق کثافروخت یتازه آن را برم زمیوبا ه دیکش یم رونیحمام ب

خندق با  نیمشرف برا یوارخشتید شد. در یآب بدرفت حمام درآن جا جمع م

 نوشته بودند:  یوبا خط کج ومعوج دیبه رنگ سف یرنگ مال کیمو
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 دادن ممنوع است ! "  یاب چاجا جو نی" درا 

 

وبرگ  نیمفلوک وز یغرازه با اسب ها یها ی، گادیدر کوچه و بازار سراج

داد درحرک بودند.  یم لیتشک انیآن را عمدتاً بازار نانیکهنه وفرسوده که سرنش

وپر زرق  سینف یها راقیو لیوشک لیاص یهم بودند با اسب ها ییها یگاد اما

 دنیشن یبا صدا نیپک ها وزنگ ها وزنگوله ها که عابربسته با پو نیوبرق و آذ

 یدادند وم یرفتند وبه آنها راه م یسرک کنار م یها ازرو یگاد نیزنگ چن

بر فرق شان نواخته خواهد شد.  نیکه اگر خود را کنار نکشند توسط قمچ دندیترس

دهء اجازه نداشتند که حتا به جا ریفق یران ها یبود با دو نرخ. گاد یشهر یآر

 کنند. رپایتوانستند تمام شهر را ز یمعتبر م ردمم یها یبروند وگاد وندیم

 

 نیب یبود، با خود گفته بود: اگر تفاوت ها ستهیتفاوت ها نگر نیرحمت که به ا 

و فرهنگ شان قابل درک است، در دل  یشهر نو وشهر کهنه در سطح زنده گ

وجود دارد. تفاوت  یوغن ریقف نیب یانینما یتفاوت ها زیشهر کهنه ن یکوچه ها

هست وتا  زیها ن یاسپ ها وگاد انی، بل مآدم ها است انیکه نه تنها م ییها

 تیموجبات رضائ یتیجمهور چینرود، آمدن ه انیتفاوت ها از م نیکه ا یهنگام

 بسم هللا وپسرانش را فراهم نخواهد کرد. فهیخل یوخوش

 

 زاریدکان ماما برات پ کیزدبه سامان بود که به ننا یها شهیاند نیدر هم

 یزر ییوسرپا یچپل ایزارویکه تنها پ یی دهیبود. مرد سرد وگرم رس دهیدوزرس

. ماما برات که نبودندکم  انشیمشتر رایداشت ز ییساخت وعجب ذوق پالنده  یم

 نییپا شیاز دکان خو یفراوان یبا بزرگوار نکیوشناخته بود، ا دهیدور د اورا از

 : وبغل گشوده بود و گفته بود ستادهیا شوازشیشده به پ

                                                                                                                

. شکر  یشو یفورم ونشان چه قدر مقبول معلوم م نی، با ای! نظر نه شونام خداـ 

شده  اردقیکه پشتت بس ایروشن شد. ب خدا که نولت سرخ شد. مبارک باشد. چشمم

 بودم.

خواست  یکه رحمت م ی، مانندهمان روزوزورمندش یقو یماما برات بادستها  

 شیتپ تپ زده، رو شیبه شانه ها اورد،یزنگ دروازهء محبوبش را به صدا درب
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سارا، در  یوجوانمرد کابل اریع یفشار داده بود. ماما شیبغل خو ودر دهیرا بوس

هم زدن رفته بود  هچشم ب کیدر د،یجوش یوزمان م نیکه زم یظهر آن بعداز

 شربت برگشته بود .  یفالوده وبوتل ها یوبا کاسه ها

 

نگرفته است.  یاز و یسراغ یمدت طوالن نیگله داشت که چرا رحمت در ا ماما

داد که چه  یم حیزد، به او توض یکه فالوده اش را به هم م یورحمت همان طور

 یکه سخن م یسربزند. او در حال یاز و یشده بود که چنان تغافلباعث  یامر

. رحمت بود ستهیزنگریعشق که همچنان با ابهت بود ن یگفت به دروازهء آب

مانده بود که چگونه هرتکه وهر لحظهء  رانیح دیشیاند یاکنون که به آن روز م

اما برات بار در همان روز بود که م یمانده است. آر ادشیآن روزداغ تابستان به 

از سارا  یامیپ چینامه وه چیوگفته بود که ه ختهیدستش ر یرو یآب پاک گرید

 داند. ینم زیندارد وحتا آدرسش را ن شیبرا

*** 

  یب یها زهیخاطرات آن روز در برابر سرن یپس از تداع رمردیپ یپلک ها 

فردا که  نیبه جز ا یگرید یدلخوش چیکه او ه یرحم خواب بسته شدند و درحال

 فرو رفت. یقینورس است ، نداشت ، به خواب عم یسالگرد دوساله گ
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 بخش پانزدهم

 

 :نورس رهگسال

 کاش  یا

 وطنش را ی، آدمکاش یا

 ( خاک یدرجعبه هامثل بنفشه ها )

 توانست ،  یروز م کی

 ببرد، هرجا که خواست شتنیهمراه خو

 باران ، در آفتاب پاک. یدرروشنا                       

 

 یبا چشمان دیدرخش ی. مدیدرخش یشگفت وم یود، مشده ب ییباینورس موجود ز

واقع  در برگ مرسل. از تر فیلط یشگفت با گونه ها ی" وماز "سؤال وعسل

که با  ییفرشته  .طانیوشوخ وش نیوخوبرو ونمک حیبود: مل یفرشتهء کوچک

" واگر مرد  مخاله ژان سالگفت " یبود، م یشد، اگر زن م یکه مقابل م یهرکس

نمود که  یم یزد و چنان اکت یم یبعد لبخند کاژان سالم"،کافت "گ ی، مبود یم

 ینم شیها یها وعمه گندمدیها وهم کاکا سف یها وخاله زغال اهیهم کاکا س

خم  ایتوانستند لبخند متقابل نزنند و  یبگذرند. نم شیتفاوت از پهلو یتوانستند ب

 کوچک را نبوسند.  شتهآن فر یباینشوند وصورت ز

 

 رایشناختند. ز یازمواهب آن اردوگاه م یکی ثیبب نورس راهمه به حس نیبه هم

 زابتیال در همان اردوگاه تولد شده بود وسابقه اش حتا از شیکه او دوسال پ
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ها دیها وسف اهیمدت با همان س نیبود. نورس در ا شتریپوست ب اهیدخترک س

گرفته بود. انس  مختلف، یوسرخه ها وبا همان زبان ها وهمان رنگ ها وبو ها

 یکه نورس هرروز م ینیبود. سرزم نشیکوچک زادگاهش وسرزم طیهمان مح

. حاال،  افتی یبا آن درذهن کوچکش راه نم یگ گانهیگونه احساس ب چیوه دید

 ینورس غبطه م الِ یخ یبه آسوده گ د،یشیاند یمسأله م نیکه رحمت به ا یهنگام

 : دیجوش یماززمزمه د ر درونش  یباریخورد وجو

 

 کاش  یا

 وطنش را یکاش ، آدم یا

 ( خاک یدرجعبه هامثل بنفشه ها )

 توانست ،  یروز م کی

 ببرد، هرجا که خواست شتنیهمراه خو

 باران ، در آفتاب پاک. یدرروشنا                       

 

کرد  یاحساس سرور مپیرمرد  شد. یروز دوساله م آن رمرد،ینورِس پ یآر

رزاق را  سکلیرها کند، با را شیست که همه کارهادان یرا مکلف م شتنیوخو

شهر برسد وازمغازهء  نیکتریرکاب بزند تا به نزد لومتریک ستیب رد،یوام بگ

سالگره اش بخرد وخواهش کند که نام اورا  یبرا یکی، کیوکلچه پز کیک

 .سندیآن بنو یدررو

  

بود  یشفرو نکیکه درآن جا مغازهء ع یشهرک هم مانند، همان شهرکوچک نیا

سروصدا بود. همان  یمالک آن بود، آرام وساکت وب ییبایچشم ز نیودختر زر

کوچک غرق  یها یلیهمان حو ز،یسرخرنگ ونوک ت یخانه ها با همان بام ها

وارابه ها  اه سکلیوبا وهمان موترها خونسرد ومؤقر نیدرسبزه وگل، همان عابر

مقصد شتابان بودند.  یوجاده را عبور کرده وبه س یآور رتیح یکه با خاموش

وبه مشکل منظور خودرا  افتیرا   یوکلچه پز کیرحمت پس ازآن که مغازه ء ک

 ی! دو ساله گن: " نورس جاسندیبنو کیک یبه فروشنده فهماند وگفت که به رو

، به کنند یرا آماده م کیکه ک یشد تا آن زمان رونی، از مغازه بات مبارک! "
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آن موجود  یازطرف خود وداوود برا یفیند وتحابز یسر زیاطفال ن یمغازه ها

 انتخاب کند. زیعز

 

که  نیبلند است.  واز ا اریها بس متی، متوجه شد که قدو مغازه که سرزد یکی به

دلبسته  امر نیا لیدل ایآ د،یشد واز خود پرس نیرفت شرمگ ینم بشیدستش به ج

کرد.  یبرابر نمجهان  ینه، نورس را با تمام ثروت ها ست؟یاش به پول ن یگ

که در برابرش قرار  ودب یخاطر انتخاب مشکل به ب،ینرفتن دستش درج لیدل

آمد  یکرد که خوش نورس م یانتخاب م یی چهیباز دیبا . اوگرید زینه چ داشت.

! ...آن طور ایطور و نیا ایو  یدیخر متیگفت که ق یمشکل پسند هم نم نیوپرو

رفت و به تابلوها واعالنات  یم گریء دمغازه به مغازه کیکه از یاو همان طور

 یدارد. برا یستمیغرب هم عجب س نی، اگفت یمبا خود  ستینگر یمغازه ها م

آن  متیق ،یکن قیکنند که اگر جمع وتفر یم غیچه قدر تبل  یکیپالست یگود کی

 شود.  یم شتریها ب یگد متیها از قتابلو

 

را  فیتخف صدیوپنج ف یس یوتابل داخل شد که صاحب آن، ییسرانجام به مغازه 

بود  شخوانیپشت پ یینکیکرده بود. درمغازه زن ع زانیمغازه آو یرو شیدر پ

 رمردیکه زنگ دروازه صدا کرد ومتوجه پ نیمصروف. هم وترشیکمپ وبا

 یازدست و یکچه کم :دیپرس یی یشد وبا لبخند ساخته گ کینزد یبه و د،یگرد

 ؟ساخته است

 

در  یعروس راهنیرا که پ یکوچک ی، گدها چهیباز پس ازنگاه کردن به رحمت

کوچک خوش نقش  یساعت بند دست کی، با توانست برقصد یبرکرده بود و م

توانست کوک شود وساز بزند، اتنخاب کرد واز فروشنده خواست  یونگار که م

 . چدیتحفه بپ یکه آن ها را در کاغذ ها 

 

شد، داخل  یقهوه ازآن پخش م ریکه عطر دلپذ ییشد به کافه  رونیمغازه که ب از

کند وهم  تن بدر را از یهم خسته گقهوه،  الهیپ کی دنیوبرآن شد که با نوش دیگرد

که با  دیرا د میآماده گردد. دروازه را که باز کرد، مالابراه کیوقت بگذراند تا ک

 یم ریکافه نشسته اند وبه عوض قهوه ب نآ یایاز زوا یکیدر  یزن روس ایکات
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 یعاشقا نه رد وبدل م یانداخته، بوسه ها گریدست به گردن همد آن دو، نوشند.

 یگپ م یحیفص یفراموش شان شده بود. مال با زبان روس هایکردند و جهان وماف

 نیدرکجا وچه وقت با ا نیمانده بود که آن زاهد سجاده نش رانیزد ورحمت ح

 کرد، در گوشهء ییااظهارآشن ایزبان آشنا شده بود. رحمت با اشارهء سربه کات

اما او خبرنداشت که  د؛یفراوان قهوه اش را نوش لیاز آنان نشست وبا م یدورتر

 ششیچگونه رنگ به رنگ شد، چطور ع د،یلرز دنشیبا د میابراهچگونه مال

 وچطور از حالت سکر به حالت صحو در آمد. دیمنغض گرد

 

 یشنده که براحاضرو آماده شده بود. فرو کی، ککه باز گشت یبه کلچه پز

 یرا باال ی، از راست به چپ، نقش درهمگانهیرسم الخط ب یبار از رو نینخست

 رمردیپ یبسازد. ول یرا راض شینبود که مشتر دواریبود، چندان ام دهیکش کیک

 ی! "، لبخندمبارک تا ی! دوساله گ" نورس جان اگرچه به زحمت خوانده بود

!"، مرد ومن خبر نداشتم دیآشنا بود پس شما هم با زبان ماود: "زده  وگفته ب

 صدیف ستی، بجناب شما یبراسخت خوشحال شده بود گفته بود: " فروشنده که

 " !فیتخف

*** 

ً یتقر نیپرو  دانست که پدرش کجا رفته وچرا  ینم رایبود؛ ز هیدرحالت گر با

مادر بود.  نیشده است. پرو بی، ده ها کار را گذاشته وغایروز نیچن نیدرا

داشت  ی" بود. نورس را دوست مرشیونوازش وپذ نانیاطماو دامان "دامان 

چه  زاوبگذارد،یم یالبا یواگر فراموش کرده بود که در روز تولد پدر دسته گل

توانست  یم ایتوانست ببخشد؛ اما آ یداشت؟ پدر، پدر بود وبزرگوار وم یبیع

. نورس دیرس یکاش پدر زودتر م یسالگرهء دلبند محبوبش را فراموش کند؟ آه ا

اتاق با پوقانه ها  نییتوانست بافراغ خاطربه تز یم برد واو یم رونیرا ب

غذا شود. آه که وقت چه به  هءیبپردازد وسپس در فکر ته نیرنگ یوکاغذها

انجام نشده بود. کاش  یکار چینداشت. هنوز ه ستادنیگذشت وسر ا یسرعت م

را از کجا بخرم؟ چه وقت  کیک ایگذاشت که به مزرعه برود. خدا یحشمت رانم

فرستم  یآمد اورا م ژوانا امروز وقت تر از کار خالص شود، اگر دی؟ شابروم

 .کیپشت ک
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لج  کند، چه قدر یم یری، چه قدربهانه گنورس چه قدر نازدانه شده نی، ا ایخدا

. دیچسپد. بابه بابه گفته جانم را کش یروم به دامنم م یکند، هرطرف که م یم

زند. به  یرا نم یکس یاما نه، درروز تولد کس...بزنمش  یلیس کیباش که 

از صبح تا شام  مادر ،ش را؟ مگر مادرت ترا زده بود؟ نهخصوص دختردلبند

آمد وبه او کمک  ینشست. خاله "کوکب" صبح وقت م یلحظه هم آرام نم کی

آورد. کاکا عثمان وعمه ها چه  یبا خود م یبزرگ وگلدار کیکرد. پدر چه ک یم

که از مکتب  رخصت  نی" هم هم" و "فرشتهیگل غتآوردند. " یکه نم ییتحفه ها

 نییخانه را تز واریکردند تا در ود یکمک م منآمدند وبا  یم میهمرا میشد یم

، چه کردم یوشمع ها را که پف م دمیبر یرا که م کیشد وک ی. شام که ممیکن

جان مادر . آه،ریوزها به خآن ر ادی. آه دیافت یبه راه م یبزن بزن وبشکن بشکن

 شود یدانمینفرهم پ کی؟ کنم یکه درکجا افتاده ام وچه م نیوبب ایحاال ب ،ییکجا

 ... ببرد رونیکه نورس راب

 

 دهینلغز نییهنوز پا ی؛ ولجمع شده نیاشک ها در گلخانهء چشمان قشنگ پرو

رد: "بابه صدا ک ی. نورس با شادماندیکوب شیدروازه اتاق را با پا یبودند که کس

 ینیب شیودروازه را باز کرد. پدر کالنش بود. همان طور که پ دی" و دوژان!

شد. بابه کالنش  یگم م یگهگاهخرف که  ریخودش بود، همان پ یکرده بود. آر

خرد وبزرگ ودسته  یوبسته ها  یکاغذ یها  یاز پاکت ها وقط یبود با انبوه

 ! ات مبارک یدوساله گ : نورس جان!گفت یاز گل مرسل  که به او م یی

  

 هیوبشقاب را از همسا السیوآراستند وکمبود قاشق وپنجه وگ راستندیاتاق را پ تا

 ها پوره کردند، شام شده بود.

با رشمه ها  ریازحر یدیسف راهنیبود. پ دهیسالگره اش را پوش یلباس ها نورس، 

بود، که دردامنش  یگک یدرست مانند همان گد ،یبه رنگ آب ییها تهیوف

 قه،یباسل یکدبانو کیمانند  نیتحفه داده بود. پرو شیکه پدرکالن برا یعروسک

دوران هجرت،  یها یتذوق و هنرش را به کاربرده بود تا باوجود تنگدس یتمام

رفت  یم نیمبدل سازد. پرو زیوخاطره انگ بایشب ز کیسالگرهء دخترش را به 

داد،  یم رییتغ بشقاب هارا یابرد، ج یرا م ی، ظرفآورد یرا م ی، ظرفآمد یوم

 یکه فقط خودش م ییکرد و با صدا یغذا جا باز م یها ینیها وس یغور یبرا
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گذاشت، آن ظرف را  یظرف را آن جا م نیا ،بود ی: اگر مادرم مگفت یم دیشن

 سیرا اول سرو آورد، آن غذا یم پسان تر زیم یغذا را باال نیکرد، ا یپس م

 زیم ییبایکند که هم ز بیترت یرا طور زیکرد م یم یوسع دیکش یکرد. آه م یم

داشته باشند،  لیکه م ییبتوانند به هرغذا ینخورد وهم مهمانان به راحت برهم

 کنند. دایپ یدسترس

سوزانا وخانمش هم آمده بودند.  و ریآمده بود. اپ نیاسیازجملهء مهمانان داکتر

تازه از  ییایژوانا زن بلغارمحمود و ریینبودند. انجن دایومادرش پ زابتیهنوز ال

 یطرف و آن طرف م نیبودند. نورس وسوزانا درآن اتاق کوچک ا دهیراه رس

هم قرارداشتند، در جست  یپهلو هبکه پهلو یفلز یودر اطراف چپرکت ها دندیدو

منتظربودند که چه  و دندید یم زیم یرو کیبه ک صانهیبودند. آنان حر زیوخ

دهند. آن دو  یبه آنها م یکنند وسهم یموافقت م آن میتقس یوقت کالن ها باال

 ، رفت. اتاق دررفت یتب وتاب بودند که ناگهان برق که هرگز نم نیدرهم

 زیشدند. نورس از ترس خ ریوسوزانا غافلگ ورسمطلق فرو رفت و ن یکیتار

 هءی، تعادلش را از دست داد ودهنش به شدت به پاخورد ییبه پا شیبرداشت. پا

مبدل شد  هیکه تا به گر یغی، چدیکش یبلند غیاصابت کرد. سپس چچپرکت  یفلز

 یقرن رمرد،یپ یپدل ژان و مادل ژان" صدا کرد، باال" ازآن گذشت وتا یسال

 گذشت.

 

 ریودر بغل گرفته بود، اما د افتهی، نورس را یحرکت آن کیبا  رمردیپ اگرچه

 رابایرفته بود، زخبر  یشده بود. پس از چند لحظه برق آمده بود، مگر سخت ب

را کج کرده بود. دندان درحال  شیرفتنش دهن نورس راخون کرده ودندان باالئ

 رنگ بر چهره   یکس راتاق. دستیگر یافتادن بود ونورس از فرط درد زارزار م

. داوود دخترکم را نظر کردند. نظر کردند گفت یو م ستیگر یم نی. پرونداشت

مهربان که همان لحظه  یشرما یاهند؛ ولتا امبوالنس را بخو دندیوحشمت دو

 مهم را انجام داده بود.  نیوا دهیآنان دو از شی، پبود دهیسررس

 

، باشنده نیپرو یبلند نورس وزجه ها یها غیوچ نیحاضر یوسروصدا اهویه

د که آن کودک ملوس ساخته، وآمده بودند تا بدانن شانیپر زیگان آن ساختمان را ن

 نینکن. بب هی، نورس جان گرگفت یکرد وم یم هیهم گر؟ ژوانا را چه شده است
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 یبایکه چه قدر مقبول است. در چشمان ز نیپشکک آورده ام. بب تیکه برا

شد  یم دهید یاشک زی، نبود دهیروشنک که نفس زنان خودرا به دهن دروازه رسان

 به رهیخ رهیبود وخ ستادهیا ییدر گوشه  انجنیرمحمودبود.  ختنیکه درحال فرو ر

 یبرا یاشک گریکرد که د یم انیو با زبان حال ب ستینگر یطفلک م یسو

 پخت، ی" نان مبود ودر"تابه زیدر همان دهل هک یزن ک رد کیندارد.  ختنیر

را  ینان تابه گ نیبست واول یم یقشنگ زیرا با دستمال قناو اهشیبلند س یوموها

بود  ستادهیا ییگوشه  زدریداد ن یپخت وبه آنان م یم زابتیبه انداز نورس وال

 نی"رحمت جان! ا :گفت یکه مداکتریاسین  یبه حرف هاپیرمرد زد.  یوفق م

 یم گریدندان د شیبه جا یاست وبه زود یریچه ؟ دندان ش یبرا یشانیقدر پر

 یکرد وبا تند ینم یتوجهگذشت " ری. حاال شکر کن که فضل خداوند به خدیرو

 "  ؟دیر دندان هم هستمگر شماداکتگفت: " یبه او م یودرشت

 

ونورس  رمردی. پدیلحظه ازآن حادثه نگذشته بود که موتر امبوالنس رسهنوز چند

کنجکاوان  انیکه د رم دندید زیرا ن ینشستند، سبزپر یوخانواده اش که درموتر م

نورس  یبا دست برا ی؛ ولخورد ی، اگرچه مغموم وافسرده به نظر ماست ستادهیا

توسط انگتشتش دندان  یمختصر نهءیردندان پس از معافرستاد. داکت یبوسه م

 : دهنش را شست وگفت یاش فرو برد. خون ها رهینورس را دوباره به ب

هستند و سخت  فیها هنوز نازک ولط رهی. باست دهینرس یبیبه دندان کدام آسـ 

شود. دندانش  یساعت بعد خوب م کیکرده که تا  یزیخونر یکم کینشده اند. 

سخت تا  یغذا دیشود. کوشش کن یدوباره محکم م گریتا دو هفتهء د حداکثر زین

کرده و  یتابیحد ب نیا تامسأله کوچک  کیآن وقت نخورد. اما شما چرا به خاطر 

 ؟ دیا دارکردهیشب مرا ب مین نیدرا

 

 ها آزاد شد. بار نهیحبس شده در س یدندان، نفس هاداکتر یحرف ها دنیباشن

ت. هنگام مراجعت به . وگل لبخند برلب ها شگفدیخون در رگ ها دو گرید

بود که نورس را درآغوش گرفت وتحفهء مقبولش را  یکس نی، اولاردوگاه شرما

ها را خاموش  ع، شمدیرا بر کی، کبه نشاط آمد گریسپرد. نورس بارد شیبرا

 کیاز آن ک ییکه خوردن پارچه  شیکرد وپس از تحمل آن همه انتظار به آرزو

 .دیگرد لیار بود، ناخوش نقش ونگ
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ک بود؛ چکو اریحادثه اگرچه بس نی، اوهم به نظر مهمانان رمردیهم به نظر پ

توانست به کور شدن نورس   یگفته بود، مداکتریاسین که  یهمان طور یول

سرتاسر شب  آن در رامونیها در پمگوسبب گفتگوها وبگو نیمنجر شود. به هم

احساس عالقه ومحبت  ختنیدثه در برانگحا نیا گریبود. از طرف د افتهیادامه 

نبود. همچنان توانسته بود نظر  ریتأث یمهربان هم ب یروشنک نسبت به شرما

برسد که حتا زناِن  جهینت نیبدهد وبه ا رییتغ یتا حدود سهینسبت به نف را رمردیپ

 توانند داشت.  یم یقلب رؤوف ومهربان زین یآن چنان

 

به خاطر خون  کریچردهء کوه پ اهیآن مردس بود، چگونه دهیروشنک که د اما

با او ندارد، سر  یی یکیگونه رابطه ونزد چیکودک که ه کیشدن دهن و دندان 

رسد،  یدود که بادبه گردش نم یها را چنان مریتعم انیاز پا نشناخته وفاصلهء م

خود نسبت به آن مرد  بدرقل یریدلپذ یاز گرما ینموده وناگهان موج رتیح

 فیظر یزخمهء عشق را برتارها نیده بود. آن شب روشنک طناحساس نمو

پوستش احساس کرده  ریرا در ز ییناشناخته  الیس عیبود وحرکت ما دهیقلبش شن

روح آن  یگ زهیقلب وپاک یبرده بود که صفا یپ ییکویروشنک به ن گریبود. د

وجود آن  درخشد وچگونه برظواهر یاست، چطورم یابیمرد چه گوهر کم

الهه ء عشق  یشود. آر یم روزیواندامش پ ماینند رنگ پوست وسشخص ما

آن دو شکستانده بود وروح باکرهء  نیومذهب ورنگ وبورا ب نید یمرزها

بکارتش را ازدست داده وباروح  گریگذشت که د یساعت ها م نکیروشنک ا

نواخت  کیو ستایا یزنده گ هنورس بود ک نیالبته که ا بود وصد ختهیشرما  درآو

 دختر خشکه مقدس را دگرگون کرده بود.  آن

 

هم مانند قصهء عشق رحمت به  یاست و گاه یاما اگر قصهء عشق را آغاز

است که  نیاست. اما حرف بر سر ا یگریندارد،  حرف د ی، انجامنینازن یسارا

گشت که رحمت به اتاقش باز نیهم راینبود. ز یانیپا زیشب سالگرهء نورس را ن

 : زده گفت قدر زد وخوشحال وذوداکتریاسین رود، وخواست به بستر ب

حاال  نیهم... اند داشدهیصاحب پ ریانجن یهاکه اوالد میابروی؟ بیچه نشسته اـ 

 ... آمدند

 ؟ ، نگفتم کمتر بنوشییگو یچه مـ 
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حاال دراتاقش  نیاند. هم داشدهی.هردو بچه اش پمیگو یبه خدا قسم که دروغ نمـ  

 ... دهند  یم میسلهستند وآن ها رابه او ت

 ؟ پس زن ودخترش ـ 

 شیبرا یوچشم روشن میبرو ا،ی. بستیهم کم ن یقدر خوش نی؛ اماهمفهمم ینمـ 

 داشته باشد.  اجیبه کمک من وتو هم احت دی. شامیبده

 

که تازه فرزندانش را به او سپرده بودند  افتندی یمحمود را در حالتریدوستان، انجن

. پسرانش ختیر یم یزد واشک شادمان یمآنان بوسه  یورو برسر یوو

دوخته  فشردند وچنان چشم در چشم او یرا در آغوش پدر چنان م شتنیزخوین

فرو  نیقعر زم رشود وپدر را د یم دایپ بیاز غ یدست گریبودند که انگار بارد

 ی، پرسش هاستینگر یکه به چشمان پدر م یبرد. فرهاد درهمان حالت یم

 یمحمود را مریکه تا مغز استخوان انجن ییرسش هاپ نمود. یم زین یسوزان

 : ختیانگ یرا د رقلبش بر م یسوختاند واندوه تلخ

؟ مادرم چه شد، نجال ی؟ خودت کجا رفتیانداخت رآبیز پدرجان! مرا چرا درـ 

 ؟ میرو ی، چه وقت پس به خانه مکجا است؟ کجا رفته اند

  

 : گفت یو م ختیر یاشک م نیاسی ریانجن

، جان پدر، زمیکارخدا بود. بچه گک عز... . آب ترا بردنداختمی، من ترا نمبچه اـ 

 شیهم پ گرید یایدر کیرفته اند.  یدور یدوراست، مادرت ونجال جا اریراه بس

 ... رسند یرسند. حتماً م یم ریکه گذشتند، به خ ایشان است، از آن در یرو

                                                                                                                               

 : دیپرس یفواد م 

؟ مگر نجال را که آب برد. نجال ندیآ یپدرجان، مادرم ونجال م ییگو یراست مـ 

 ییگو یدروغ م ین ی، ندمی. خودم ددمیرا خودم شن شیها غیکه غرق شد. چ

 ...  ییگو یدروغ م

  

 یرا م شی، اشک هااورا در بغل خود فشرده انجنیرمحمودو ستیگر یفواد م بعد

 :  فتگ یسترد وم
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 ی، مندیآ ی، م؟ آن ها خوب هستندیا دهی. تو حتماً خواب دمیگو یدروغ نم ین ـ 

 ...  ندیآ

 

، دیرس یکوچک به نظر م اریبس سه نفر یبرا نکیمحمود که اریدر اتاق انجن

وترجمان هم نشسته بودند. آنان منتظر بودند تا  مزیجبا مستر سیافسر پول کی

که با  ییها وفورمه ها فروکش کند و بتواند در کاغذ محمود جانیشور وه

 خودآورده بودند، امضأ کند. 

 

شدن پسرانش را از قول  دایمحمود امضأ کرد، خالصهء پریها را که انجنکاغذ

 بازگو نمود:  نیدوستانش چن یترجمان، برا

 ی، توسط زورق ها وکشتیسرحد سیپول یها یادثه، گزمه ها وگشتدرروز حـ 

بود که از همان  دهیرس راپور رای. زدندینورد یرا م ایدر شیرخویالس عیسر یها

دهند. آن ها  یرا به آلمان انتقال م ومواد مخدر نیمها جر  انیمصب وگذر، قاچاق

گرفتار  شیر خوساحل کشو رشده بودند، د ایرا که مؤفق به عبور ازدر یکسان

شان  انیرا آب برده ودرم یمهاجر نیشنوند که چند یکنند وچون از آنان م یم

را  شیخو یسرحد یرویشوند تا تمام ن ی، در صدد ماست زبودهیزنان وکودکان ن

 یکودک سیپول یاززورق ها  یکی نانیرا نجات دهند. سرنش قانیکنند و غر جیبس

فواد بوده است که به  نیجنگد. ا یم ایرزنده ماندن با د یکه برا ندیب یرا م

کشد.  یم رونیشود واو را از کام امواج ب یدراز م ی. دستشتابند یکمکش م

ها افتاده  گیر یباال یکودک د،یگو یکند و م یبه ساحل اشاره م یگریدست د

 یسر م هیگر ند،یآ یکه به هوش م نیبرند وهم یاست. کودکان رابه شفاخانه م

شناسند و  یخود را م گریکدیکنند. بعد آنان  یخود را طلب م وپدر ومادر ددهن

شود  یدست به کار م سی. پولندیگو یم سیوشغل پدر خودرا به پول ینام ونشان

که  ایجا اروپاست. آس نیا گر،یکند. خوب د یم دایاردوگاه پ نیوسرانجام مرا در ا

شب  وترهایافتند. کمپ یبه تکاپو م اه سیپول نی. تا آدم به آدم نرسد. بنابر استین

 یاروپا پخش م یکنند. نشان انگشت من درسرتاسر اردوگاه ها یوروز کار م

 رسانند. یشود وسرانجام پسرانم را به من م

 شی، رواش را پاک کرد، فرهاد را دربغل گرفت یشادمان یاشک ها نیاسیدکتر  

 وبه پدرش گفت:  دیرابوس
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 ای؟ معجزه رخ داده است. معجزه که چه واقع شده یدان ی، مصاحب ریانجنـ 

، هرگز درعالم ییکایوامر یهند یالیوخ یزیفانت یکه به جز در فلم ها یاتفاق

خروشان را. اما  یایومبارزه با در نیدهد. آخر، فواد کوچک را بب یواقع رخ نم

، باعث شده باشد که طفلک تنازع بقا یجسم کوچکش و مبارزه برا نیهم دیشا

بوده است که  درکار ییرسد که دستان فرشته  یه نظرم مغرق نشود، هرچند ب

به کمک او توانسته است با آن  یمدت طوالن نیطفل را حفظ کرده وفواد درا نیا

صاحب  ریباشد وزنده وسالمت جان به در ببرد. انجن زیدرست نیخشمگ یایدر

 خداوند را فراموش نکن.  فلط نیبس است. شکر کن وا هیگر

 

را که  رمردی، رحمت پسخنان وبه جا آوردن شکرانه نیز گفتن اپس اداکتریاسین  

 : بود، با شانهء خود تکان داد وگفتحادثه در بهت فرو رفته  نیا یاز شگفت

که بچه گک ها سخت گرسنه اند.  ینیب ی. نمیقوماندان صاحب درچه فکر هستـ 

 یکیپارچه ک ای یزیچ دی، شایاگر زحمت نشود وبه اتاق حشمت شان سر بزن

 ... شود  دایطفلک ها پ نیا یبرا

*** 

را خوشحال و شاداب احساس  شتنی، خوعت بعد که رحمت به اتاقش باز گشتسا

کرده بود واو احساسش سر برون  یدر باطن او، از درون چشمه ها یزینمود. چ

نورس بود  یاحساس به خاطر دوساله گ نیا ایداشت. آ یمرا به وجد وسرور وا

 در بار نیاول یبرا که یخاطرگل لبخند به ایگذشته بود؟  ریکه به خ ییوحادثه 

که در  یاحساس یها زابیخ ایآ بود؟ دهیپاکباخته د پدر کیترک خوردهء  یلب ها

 نیچشمان روشنک نسبت به شرما موج زده وازنظرش پنهان نمانده بود، سبب ا

 نورس یبرا یکه آن زن روسپ یی مانهیبوسهء صم دنید ایحالت خوشش بود 

؛ که بود بود گرهرچهیخوب د اش را نموده بود؟ یسالمت یفرستاه بود و آرزو

که حاضر نبود  یشادمان ساخته بود به طور ییسابقه  یرا به طور ب رمردیپ یول

 خاطرات تلخ گذشته اش ازدست بدهد.  یآور ادیرا با  ریلحظات کم نظ نیا

 

 در رای؟ نه، زحت بخسپدنهد ورا نیگذاشت که سربه بال یدرون م طانیاما مگر ش

گشودن  یزدند وبرا یبودند که به او چشمک م ییناگشوده  یها زنامهیم یرو

ً از  نیاز ا یکیکردند.  یرا وسوسه م یشان و نامه ها از پشاور آمده بود. حتما
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شد تا  یانداخت. نه نم یبه آن م یکرد ونگاه یبازش م ستیبا یعثمان بود. م

  ... شد یشد که نم یصبح صبرکرد. نم

 

 یجبار" که در ماسکو مبه نام " یهم ازعثمان نامه داشت. وهم از دوست ،یبل

 یخواسته بود که چون قصد مهاجرت به اروپا را دارد از و یواز و ستیز

داوود آمده بودند و حشمت  ی. دونامه برابسازد شیبرا یسیکند که ک یخواهش م

که  ییبود. اما نامه  هگذاشت زشیم یرحمت است باال یکه نامه ها نیا الیبه خ

 پاکت را باز کرد و با رمردیبود. پ ینیازدوزخ  پشاور آمده بود، نامهء نسبتاً وزن

کرد تا گوشهء نامه را که با کاغذ زرد رنگ پاکت سرش شده  یسع یدقت خاص

ازاثر  زیواژهء آن ن کیبود، با حوصله ومهارت جدا کند تا نامه پاره نشود وحتا 

 کیاز  یی دهیآن بر نینرود. نامه، سه چهار ورق ودرب نیاش از ب یمباالت یب

حزب  یاعضا ردیگیوپ بیتعق هم بود که درآن از ینامهء پاکستانروز

سخن رفته بود  یخلق افغانستان توسط طالبان با آب وتاب فراوان کیدموکرات

 است. نموده وفرستاده  دایبرادرش پ سیک هءیتقو یومعلوم بود که عثمان آن را برا

 

 : آمده بود نیدر نامهء مفصل عثمان چن  

گردد،  ییشدم. خداوند ترا برکت دهد وتوشه  می، تسلیرا که فرستاده بود یمبلغ" 

بود،  یوواف یکه تقاضا کرده بودم، کاف یمنظور یآخرتت! آن مبلغ برا یبرا

 نانیاطم تیکه نتوانستم ازوصول پول درهمان روز برا نی. از ادیباش نیمطم

         یرفته بودم تاکارها بادبود که اسالم آ نیخواهم. علت ا ی، بخشش مدهمب

که  یخبر دار انیخالص کنم. تو از آن جر کای" جان را در سفارت امرسهی"ان

" جان مجبور شدند، دور از هم زنده فیعرونامزدش " سهیچگونه پنج سال تمام ان

، محجوب ونا ادهء کم حرفخواهرز سهیان یاواخر حالت روح نیکنند. در ا یگ

. دیکرد، کارش به جنون خواهد کش یبود که آدم فکر م خراب یمان به حد دیام

جان فرستاده بود، کارساز افتاد ومسؤول  فیکه عر یسند نیاما خوشبختانه آخر

خواهند  زهیو شیثوربرا رماهیآخ ی، وعده کرد که الکایسفارت امر یکنسولگر

 مانند اکه اور رای، زیشده ا ارشادمانیخبربس نیا دنیدانم که از شن یداد. م

 .یداشت یفرخنده دوست م
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خبرهولناک را هم  نیشدم تا ا یکاش همان خبر خوش را داشتم ومجبور نم یاما ا

 نیداشتم که ا ینم یاغی یازآن بادها یباور کن که اگر ترس ی. ولسمیبنو تیبرا

بود،  یوبازخواستت نمخبر را به گوشتت خواهند چکاند، وترسم از مؤاخذه 

ناصر باغ مهاجرشده اند  مپنوشتم که خانوادهء ماما گلم به ک ینم تیبرا هرگز

 نیاو ا یاست. آر می، وفات نابه هنگام مامافیوعلت مهاجرت آنان از مزارشر

 حاال در آسمان ها است. خداوند اورا نیرا وداع گفته وروحش هم یفان یایدن

 !راجعون هیال نا هلل واناا! نی. آمدیببخشا

 

 :کرد انیب نی" جان، خانمش چن فهیمرحوم ما را " شر یعلت مرگ مامااما، ... 

که در کوچه ما واقع در طالبان گذشته بود  لهءیدوروز از فتح مزار به وس » 

، طرفداران جنرال دوستم یشروع شد. طالب ها درجستجو ی، تالشکارته صلح

 یمردم را هم جمع م یوتفنگچه ها زبان ها بودند وتفنگ یهزاره ها وفارس

 سهیپول وپ ،رفتند یمکه  ییخانه بهانه به هر نیاز آنان به هم یکردند. برخ

ا زآن ها  یکیگرفتند. اگر  یبه زور م زیمردم را ن یمتیق یایزنانه واش وراتیوز

 یم یشرع یگذاشت، همراهانش فوراً فتوا یزن و دختر مردم دست م یباال

 یبردند وبه نکاح خود در م یبدبخت را به جبر وزور م ترادخیدادند وآن زن 

 بیترت نیشد. وبد یکه کشته م رایمخالفت نبود، ز یارای شانیرا با ا یآوردند. کس

 یمان م بیشب وروز تعق هول یها هیساو  میبود مناکیهمهء ما به جان خود ب

 کرد. 

. دندیبا شدت کوب زیآن روز، هنوز چاشت نشده بود که دروازهء خانهء ما را ن 

 اهیس یوتنبان ها راهنیکه پ یکه دروازه راباز کرد، با چند تن طالب تیماما

گذاشته وتادندان مسلح بودند، مواجه شد واز آنان  سربر دیودستار سف دهیپوش

نام  یبا عتاب فروان ازو کهاز آن ها پس ازآن  یکیخواهند ؟  یکه چه م دیپرس

 ی! چرا به پشتو گپ نمرتیغ یاو ب: "فتگ شیبرا د،یوشغلش را پرس تیوکن

کرده  لهیرا ت یبعد و؟ "یرا کل کرده ا شتی، چرا ر؟ چرا سرت لچ استیزن

. میخانه پنهان شد ریخرد ازترس در ز یهاواوالد سهیشدند. من ونف یلیوداخل حو

خواستند  ی، منقد ما یو پول ها وراتیها و گرفتن ز اتاق یآن ها پس از جستجو

 ینیزم ریاز آنان متوجهء دروازه ز یکیوقت  نیشوند. در هم رونیبکه از خانه 

 : گفت تیشده وبه ماما
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 ؟                                                                                   ید یش هڅ، دلته  ویهز نیکاپر، ملحد، د لنـ 

 

" کوچک پشت سرمن قیشف" "راحله" و و سهیبعد دروازه را با لگد باز کرد. نف 

 از آن ها که به چشمان خود یکی. میدیلرز یهمهء مااز ترس م بودند. ستادهیا

داشت، مرا با دستش به  یبود ونگاه شهوت ناک دهیدوستانش سرمه مال شترازیب

 سهیکند. نف دایسه تماس پیکرد تا به بدن نف دراز پرتاب کرده دست خودرا ییسو

زدن را شروع کرد. آن نامرد همان  غیوچ دیچسپانواریعقب رفت وخود رابه د

چه  ی: "وگورگفت یآمد، به دوستناش م یم شیپ رخانهیز یکیتار که در یطور

 دهیرس سهینف راهنی، دستش دراز ودرازتر شده وبه چاک پده" غلهیپ یشکل نگهڅ

شد وآن چوب را با شدت تمام برفرق آن  دایپ یبا چوب کلفت تیبود که نگهان ماما

آن صحنه به جان  دنیساخت. همراهان مرد، باد نیرا نقش زم یو و دید کوبمر

را زدند که خون ازسر  یو تفنگ خود آنقدر یافتادند وبا قنداق ها تیماما

که او جان به حق  نیا الی. آنان به خدیشده ومدهوش گرد ریوصورتش سراز

به  ای، بوځبه را ایببرآمدن به ما گفتند: " نیراترک گفته وح یلیسپرده است، حو

 " وگورو!

 

 ززندهیگرنیماه د کیکرد، تا  یم یشکسته بود وخون ق شیکه قبرغه ها تیماما  

او  یول مییرا ترک بگو خواست که حتا در همان حالت هم مزار یبود. دلش م

که جان به جان  یتکان بخورد. هنگام شیتوانست از جا یبود که نم ضیآنقدر مر

را از آن  سهینف شود، یکه م یمتیکرد که به هرق تیکرد، وص یم میتسل نیآفر

 ی" جان چابه کمک "اسلم نکی. امیکرده وبه تو برسان رونیشده ب نیشهر نفر

 نیجان خود را نجات داده وبه اسرو میتوانست صاحب  رزایفروش دوست پدرت م

 «.میجا برس

 

 یاطیرد. خپول دا یجان مقدار فهینکن. شر شیتشو اری! تو بسزیعز یاما الال  

 گرفته و آنان را از هیخانه کرا کیشان در شهرپشاور،  یدارد. برا ادی زیرا ن

 هیپا کیرا در مکتب شامل کرده ام.  قیکمپ ناصر باغ آورده ام. راحله گک وشف

کرده ام. ان شاء هللا که  دایش پیجان بخورد، برا فهیکه به درد شر یاطیخ نیماش

 دایپ یکنم. اگرضرورت یشان کمک م یهم براکنند. من  یم دایخود را پ یروز
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 یواز قبلت خون م یدانم که متأثر شده ا یدهم. م یقرار م انیشد ترا در جر

باشرف ما با  یخداوند را شکر گذار بود که ماما دیبا ز،یبرادر عز یچکد. ول

 " ...فرو رفت وتوانست از ناموسش دفاع کند یابد بوجدان آسوده به خوا

وافسوس  غی. ودرستیگر ی، مدت درازخواندن نامه عثمانرحمت، پس از  

را که حق  یرا به خاطرآورد. مرد دانشمند وبزرگوار قیخورد. ماما عت اریبس

نه تنها  قیبود. ماما عت دهیکش یادیزحمت ز تشیترب یوبرا داشت شیباال یفراوان

گ اورا از مر یزگاربه گردنش داشت ورو اتیبل حق ح کرده بود؛ تیا ترباور

 : بود دهینجات بخش یحتم

 

بزق بادنجان  ای یالی، نقی، پدر وماما عتیمیهمان قلعه قد یلیآن روز درحو  

کنده ودر  قیوهرز را ماما عت یروخود یکاشتند. بته ها یم اهیوبادنجان س یروم

بودند  ستادهیپر ازآب ا یها چهیجو نیدرب هردو شینهاده بود. پدر وماما ییگوشه 

 بردند. مادر یپلوان فرو م ییباال هءیدرحاش یرا بادقت خاص کوچک یوبته ها

را  یلیکوچکتر بود، صحن حو یکرد وفرخنده که دوسال ازو یغذا پخته م

انجام دهد، به سراغ علف  ی، کارکه خواسته بود زیکرد. رحمت ن یجاروب م

آن از یانداخته بود. او توده انبوه ییکنده ودر گوشه  شیرفته بود که ماما ییها

، با شتاب فراوان به طرف ندیرا بب شیپا شیکه پ نیا ونعلف ها را بغل زده بد

که  یسقوط کرده بود. چاه یلیروان شده بودکه ناگهان به چاه حو یلیدروازهء حو

 شده بود. یداخل آن سنگ کار ی؛ ولکتاره نداشت

را  سرد. رحمت ازآن حادثه، تنها لحظهء سقوطش اریبود و آب آن بس قی، عمچاه 

 نیاز کمرش درنخست یرا که درفرق سر وقسمت یبه خاطر داشت و سوزش

 ی. خدا میهوشیچاه وب رگونیق یاهیبود و س یکیلحظات حس کرده بود. بعد تار

 یو یرومندین دستانگذشتانده بود، که احساس کرده بود  یهوشیدرب یداند چه مدت

م باز کرده بود وماما وبردوش نهاده است. چش دهیکش رونیب یکیتار یژرفارا از 

 یومهارت از سنگ کار یرا بردوش گرفته وبا چابک یبود که و دهیراد قیعت

هم  نیرسد. ا یرود وهرگز به دهانهء چاه نم یرود، باال م یچاه باال م یها

. دیرس ینظر م هآسمان چقدر کوچک ب ن،ییهرگز فراموشش نشده بود که از آن پا

مانده بود که درآن هنگام آسمان به رنگ  ادشی، داشت یآسمان چه رنگ مقبول

نهاد. همان  یپهلوان عارف بر سر م ینویمیشده بود که س ینیچادر الجورد
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را ربوده بود ودرست در  ، باد چادرباد درهوا بلند کرده بود یکه روز ییچادر

 دستان پهلوان عارف نهاده بود.  انیم

 

شان به  یکرده بودند. دست هاخود را خم  هیهمسا یزن هاو ، مادراز دهانهء چاه

شدند. فقط دستها  ینم دهیشان د یداخل چاه دراز بود. ده ها دست بود. صورت ها

ده ها دست، دستان مادر را شناخته بود: از  انیآمد که از م ادشیبودند.  نییپا

هنگام  وستهیکه پ یخوش یواز بو استخ یکه از آن ها برم یاز مهر و لطافت

هوا  اورا از مادر یکرد. دست ها  یصورتش استشمام م تماس آن دست ها به

بود. مادر چادر  شانیسرش پر یبود. موها انیبودند. چهرهء مادر گر دهیقاپ

اورا هم باد ربوده  کجا بود؟ مگر چادر دشیش کجا بود، چادر سفنداشت، چادر

 وبا خود برده بود؟ 

که جمع شده  ییزد. زن ها یم غی. مادر چختیر یزخم سر وکمرش خون م از

 یبود، پدر اشک چشمانش را پاک م ستادهیا یی. پدردر گوشه ستندیگر یبودند، م

 شیبه سو شگریوبا نگاه ستا دیکوب یم قیماما عت یبر شانه ها متیکرد. با مال

که  فیداشت. ح ادیبه  اتشیقصهء آن روز را مادر با تمام جزئ .ستینگر یم

آن قصه  دنیکه شن ییگردد. آه مادر کجا ی. مادر رفته وهرگز بر نمستیمادر ن

 بود؟  نیریاز زبان تو چه سخت ش

 

م آرام که آرا ختیدامن آو خاطرات دراز نیوبه ا ختیاشک ر یتا هنگام رمرد،یپ

به  یگرفت که باز هم سر میکه چشم گشود، تصم نیخواب شد وصبح هم میتسل

 ریفرستد تا هم خعثمان ب یبرا ییبدهد وحواله  یجان بزند. مبلغریخانهء ام

 یخانوادهء ماما کمک یاز دست رفته اش بدهند وهم برا یماما یبرا  یراتیوخ

 شده بتواند.                                                             

*** 

سبز آستانه اردوگاه  یچوک یباال ریهنوز ظهر نشده بود که مراجعت کرد. اپ

. سوزانا ستینگر ی، مرفتند یسگرتش که باال م دود ینشسته بود وبه حلقه ها

 یینشسته بود وبه پشک زردرنگ وبزرگ جثه  شیهردو پا یآن طرفتر باال یکم

 د،یمال یم شیرا با دست ها شیتاقچهء پنجرهء اتاق درس زبان نشسته ورو که در

 کرد تا شنهادیدوستش شگفت وپ دنیبا د ریکرد. اپ یوبق بق خنده م ستینگر یم
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، اگرچه دلش را قبول کرد ونشست شنهادشیپ رمردیتازه کند. پ یونفس ندینشب یدم

و بداند که دندانش در  ندیخواست نورس را بب یقرار بود وم ینورس ب دنید یبرا

و رنج  رهمانیاپ یکند. اما نشستن در پهلو ینم ای ندک یاست. درد م یچه حالت

عادت بال فاصله  لیبرسب ریپرا تحمل کردن همان. ا رشیناپذ انیسخنان پا دنیشن

به او تعارف کرد. آتشش زد  دهیچیدوستش پ یبرا یدست به کار شد. سگرت

 : وگفت

 ؟ یفرخ خبر هست ونیهما یاز ماجراـ 

 ؟ که است تیری، خییباز چه گپ شده ؟ چه ماجرا ـ

شخص  ست،یفرخ ن ونی، همافرخ ونیهما نیگفتم ا یم تیاست که من برا ادتیـ 

راز را در نزدت نگهدار.  نیا یگفت یوم یکرد یتو باور نم یل؟ واست یگرید

که تمام  رای. زستین یموضوع  راز نیا گریمن آن را نگاه کردم. اما امروزد

 ... مردم از آن باخبر شده اند

ً معما زیعز ریاپ وگفت: دهیبر ررایسخنان اپ رحمت نگو، پوست کنده بگو ! لطفا

 ؟ که چه گپ شده

 

آنان  سیجا آمده بودند، پول نیفرخ وخا نواده اش به ا ونیکه هما یاز همان موقعـ 

 یتقاضا زین یگرید زد که آنان به کدام کشور ینظر داشت و حدس مریرا ز

وپنهان  یرعادیجا آمده اند. حرکات غ نیبه ا یعلل داده وبعد بنابر یپناهنده گ

ر . آمدن مادرفت یسؤ ظن افزوده م نیبرا زیزن وشوهر ن یها یکار

صبر کرده بود تا  سیپول نهمهیپنهان نبود. اما با ا سیازچشم پول زیوبرادرانش ن

 نیکه ا شیهفته پ کیبرسد.  گرید یخانواده از کشورها نینشان انگشتان ا جهءینت

، هفته کیشان فرستاد که اگردر ظرف  یبرا یادداشتی سیشد، پول لیاسناد تکم

، به همان یهستند نه تقلب یاصل یفرخ ومار ونیثابت کرده نتوانند که هما

 یپناهنده گ یبار تقاضا نینخست یشوند که در آن جا برا یم دهیباز گردان یکشور

از ، آتش زد وسخنانش را نموده اریت شیبرا یگرید یسگرت ریاپ... داده بودند

 :  سرگرفت

فرخ ثابت کرده نتوانست که نامش  ونیشد، هما ریدا روزیکه د ییدر محکمه ـ 

که نام خودش  دیهمچنان. درآن جا به اثبات رس یمار .فرخ است نویهما

 ایتالیبه ا ونانیسال اقامت در  کیاست. آنان پس از  میونام خانمش مر میعبدالرح
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داده اند. اما چون در آن جا هم قبول نشده اند، از آن  یپناهنده گ یوتقاضا ختهیگر

فرخ پس  ونیکه هما ندیگو ید. مشده ان نیجا آمده وپناهگز نیوبه ا ختهیگر زیجا ن

محکمه  یدعوا وسکرترها لیووک یچشمان قاض شی، در پحرف ها نیا دنیشن از

 زده واورا به شفاخانه انتقال داده اند. حاال در یوترجمان ها، دست به خود کش

موضوع را  نیکه ا یاز وقت یحاج یب ین موضوع خبر دارند. بیهمه ازا نجایا

 یرا تسل یکوشند تا و یند وخانم من وفرشته هرقدر مک یم هیگر ،است دهیشن

 ... بخشد ینم یی دهی، فادهند

 

 یحرف ها هءیسخنان گوش سپرده بود، بق نیبه ا یوناباور رتیکه با ح رمردیپ 

که به نزد نورس  نیبرخاست وبه عوض ا شیاز جا ی. بااندوه فراواندیاورا نشن

، فرخ را به خاطرظاهرآرام ونیماه رمرد،یرفت. پداکتریاسین برود، به سراغ 

 ی. درنگاهش نوعداشتاش دوست  یو برده بار یبرخورد مؤدبانه، زحمت کش

ً دروغگو ن یم .را احساس کرده بود تیمعصوم ظلم  نیا ست،یدانست که او ذاتا

 یگریبه کشور د یروزگاراست که مجبورش ساخته است تا از کشور یوجفا

 یرویرها با خود گفته بود که چه نبا رمردی. پدیودروغ پشت دروغ بگو زدیبگر

درروح وروان او  یارادهء بزرگ همرد وچ نیا در بازوان الغر دیبا یمیعظ

 ینیزم بیس دنیاخبارو چ عیتوز لیازقب ییاز کارها یوجود داشته باشد، که و

واز پنج صبح تا  دهیاباء نورز گرید یوده ها کار طاقت فرسا لیوگل وبردن زنب

 هم آرام وقرار نداشته باشد.  ییه هفت شام لحظ

*** 

و داکتریاسین  دنیشده بود، با د می، عبدالرحشب کی یدرازا فرخ که در ونیهما

 در ، تشکر کرد ورا که آورده بودند، گرفت ییخوشحال شد. گل ها رمردیپ

 : لکنت نداشت، گفت گریکه د یاتاق شفاخانه گذاشت. بعد با زبان یدستشو

 میاست. نام خانمم مر مینام من عبدالرح ،ی. بلدیآورد فیرتشکرکه تش اریبسـ 

 یو پر از ماجراها ودراز. ما سفر دوردارند یگرید یهم نام ها میاست واوالد ها

تا مشهد. ازآن جا تا الماتا واز  تهیواز کو تهی. ا زپشاور گرفته تا کومیداشت یادیز

. تا میدیها را درنوردایا ودر. جنگل همیبود رسفر. ماه ها دونانیو هیالماتا تا ترک

 م،یرفت ایتالی. به امی، قبول نشدمیداد یدرآنجا پناهنده گ .میدیرس ونانیانجام به سر

وقبول  دهیجا رس نی، مادر وبرادرانم به امیکه خبر شد میبود ایتالی. در امیقبول نشد
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به  هاراخود لیوتوسط ر میختیازمشوره با آن ها از آن جا گر زپسیشده اند. ما ن

روز  کی، یروز ن کی، ما یکه نشان انگشت ها میدیفهم ی. اما نممیدیرسان نجایا

 ... شود یما م یبرا یباعث درد سر بزرگ

 

 اتیرا با جزئ دنشیحوصله نکرد ونگذاشت تا نامبرده داستان رسداکتریاسین 

 : دیاورا قطع کرده وپرس یبا عجله حرف ها نیقصه کند. بنابرا یشتریب

 کیگشتن دوباره به بر ای؟ آیزد یکه چرا دست به خودکش ی! نگفتجان میرح ـ

 یوحشتناک است؟ شما را که دوباره به افغانستان نم نقدریا ییکشور اروپا

 ؟فرستادند

، شدم میرا تسل سیکه نامهء پول یرا همان روز میاست. مگر آن تصم درست

وآرامش  نیتسک یشب براهر دیراکه  با یخواب آور یگرفته بودم. قرص ها

که محمکمه اعالن کرد  یهنگام روزیکرده بودم. ود رهیخوردم، ذخ یاعصاب م

خواب آور  ابلتدانه ت کیو ستیخواستم وب یآب السیگ م،یبرگرد ونانیبه  دیکه با

 گریرفت ود یاهی. چند لحظه بعد چشمانم سدمیرا در دهنم انداختم وآب را نوش

نجات  دمیکه فهم نیانم را گشودم وهمکه در شفاخانه چشم نی. تا ادمینفهم یزیچ

 ها رازیچ اریکه در اتاقم بود حمله کردم وبس یزی، به هرکس وهرچام افتهی

 ... ختمیشکستم ودور ر

 

                                     وگفت :                                                                                            دهیحرف اور ابر گریبار د نیاسیداکتر

 که شما را نجات دادند.  دیحمله کرد یکسان یباال یعنیـ 

 یکس کیکه اگر  دیدان یاز من کرده بهتر م د،ی، شما هم داکترهستداکترصاحبـ 

خواب آور را بخورد، حتا اگر معده اش را هم شسته باشند،  تیتابل کیو ستیب

، شود. درآن لحظه که به هوش آمدم یخالص نم یگدوا به ساده  ریبازهم ازتأث

 ی. من مکه زنده ام دمیمنرس ها فه دنیکردم که مرده ام. اما باد یتصور م

 ... رمیخواستم بم

 

به داکتریاسین ، نشسته بود، پس ازآن که متوجه شد رحمت که تا آن وقت ساکت

ت، به سخن پرداخته اس یدهد، به شماتت ومالمت و یرا تسل میکه رح نیعوض ا

 : درآمد وگفت
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 یبر م یبه در ِبسته وپنچرهء کور یدرزنده گ ی! آدم گهگاهجان میرح یبلـ 

 یحاالت نیدهد. چن یبازکردن آن ها از دست م یرا برا شیدهایخورد که تمام ام

 یونابود یتا سرحد خودکش زیمرا ن یدیوناام أسیآمده و شیمن هم پ یبرا

 زیام ن یدوران نوجوان ندوستا نیاز بهتر یکی شیچند روز پ نیاست. هم دهیکشان

شده بودند، با  یبه گره کور لیگره خورده وتبد شیراکه در زنده گ ییبندها

شما به  یاما فضل خداوند که باال نمود؛ ربازیالس عیسر لیر ریز انداختن خود در

جان واوالد  میمر ینبود شما برا د،یشد یم یزیناکرده چ یگذشت. اگر خدا ریخ

برگشتن دوباره به  که از کنمیشد. من فکر م یم تمامتلخ  اریمقبول تان بس یاه

 هیعمل شما را توج نیکه ا دیدار یلیدال رای. زدیهراسان باش دینبا ونانی ای ایتالیا

 . دیدر آن جا ها قبول شو یهم به زود دیکند وشا یم

 

به داکتریاسین ؟ خواهم داشت یلیمثالً چه دال د،یفرخ پرس ونیهما ای میعبدالرح

 : گفت رمردیعوض پ

 دهیکشور رس نیوبرادران تان به ا مادر د،یافتیکه اطالع  یکه هنگام نیمثالً اـ 

 یم تیاهم ادیمسأله ز نی. دراروپا به ادیوندیبپ شانیبه ا دیاند، شما خواسته ا

کردن با خانواده  یهم حق زنده گ یکیشهروند،  کیجملهء حقوق  از رای، زدهند

 یزن ای جا شدن مادر وفرزندش شود. کیحق ندارد؛ تا مانع  یچکسیست وهاش ا

، است. قانون هم است نیسرزم نیجزء فرهنگ ا نیرا از شوهرش جدا سازد. ا

 ؟ دیخواه یچه م گرید

 

پس از آن که اشک  یپر از اشک شدند وو میسخنان، چشمان رح نیا دنیشن با

 : گفت یآلود هیچشمانش را سترد با لحن گر

خود نگفته بودم که مادرم وفات  سیکاش من درک یول د؛ییگو یشمادرست مـ 

 میبه نام عبدالرح یگریخود نگفته بود که پسر د سیدر ک زیاست. ومادرم ن افتهی

وبا  میهست گانهیقانون وبه شهادت اسناد، من ومادرم ب دگاهید از نیدارد. بنابرا

 ندارم. یوقرابت یکیکدام نزد ستند،که هموطن من وافغان ه نیجز ا زبهیبرادرانم ن

 

 یقلبش به بدبخت یآه از نهادش برآمد وازژرفا د،یشن رمردیسخنان را که پ نیا

 کی نیبرد. ا یاش اعتراف کرده بود، پ یاصل تیکه اکنون به نام وهو یآدم
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کرد که  یحس م یبود که پهنا ووسعت آن را کس یهولناک ییوفاجعه  بتیمص

بگذرد.  برادرشواز مادر و تشیواز هو تشی، از کنشد از نامش یمجبور م

 یکار آسان ییطوفان ها نیدانست که مقاومت در برابر چن یم یبه خوب رمردیپ

شکند.  یکند وم یبازوان را خم م نیتررومندیشانه ها و ن نیوحتا ستبرتر ستین

 : دیهم پرس نیاما با وصف ا

 یراست م؟یانجام ده تیکه برا دیآ یاز دست ما بر م یجان ، چه کار میخوب رحـ 

قرار  یزیرا دستآو یخودکش ییمسأله  نیا دیتان چه گفت؟ به نظر من او با لیوک

که شماکامالً  یآن استدالل کند که تا موقع ادیشما وبربن یروان یناراحت یبدهد برا

 ... کشور خارج کند نیازا راحق ندارد شما  یکس د،ینشده باش یتداو

 نیبود. اما هم یکشور خواه نیکامل در ا یبود وگفت تا بهبودآمده  لمیوک ،یبلـ 

 نیا دی، در آن صورت بایندار یکدام مشکل یکه تو ازلحاظ روان دیکه داکتر بگو

خسته شده ام.  ار،ی. اما من ازدروغ گفتن واکت نمودن بسییکشور را ترک بگو

. مینما یده گزن یروان یضیوتمارض به داشتن مر نینام دروغ توانم با ینم گرید

 !نیوهم می، صاف وساده خودم باشم. عبدالرحخواهد یدلم م

 

 گفت : داکتریاسین 

 یم یباق یچه مشکل گرید د،یصورت که شما خود را قانع ساخته ا نیپس دراـ 

                ماند؟                                                                                                   

 د،یگو یاست که م میمر نی، من خودرا قانع ساخته ام. فقط اداکتر صاحب یبلـ 

، ها یکند وعوض راست رییحکومت تغ دیشا دیگو ی. ممیهم صبر کن گریچند ماه د

. از طرف اورندیب یراتییتغ یپناهنده گ نیقوان دموکرات ها به قدرت برسند و در

که  میپول به دست آورده بتوان چند ماه ما آن قدر نیا کند که در یاو فکر م گرید

که  نی. وهمستیاست که در آن جا اردوگاه ن دهی. او شنمیاز راه قاچاق به لندن برو

 ایدانم که او دررؤ یمن م یدهند؛ ول یخانه م شیرا به لندن گذاشت، برا شیآدم پا

 .میکن یکند و ما فقط وقت تلف م یم یزنده گ

 

 :  گفت نیاسیداکتر

مثل  یدلسوز ومهربان هم است ول اریاست. بس ارزحمتکشیجان زن بس میمرـ   

 ارهیآن ط نانیبه لندن نشست و سرنش انایآر ارهءیکه خبرندارد، بعد ازآن که ط نیا
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ها  سیوبرخورد انگل رشیپذ طیکردند، حاال چقدر شرا یاسیس یپناهنده گ یتقاضا

 یبود ول یم یدیام دی، شابود یم روزید طیبا افغان ها فرق کرده است. اگر شرا

 دگرگون شده است. به ضرر افغان ها، طیامروز آن شرا

*** 

که  دندیراد ییگفتند، همان زن سالخورده  یرا ترک م میکه اتاق عبدالرح یهنگام

داخل اتاق  انیبود که با چشمان گر میشناخت. آن زن مادر عبدالرح یرحمت م

 نیا ،افتیافسرده  اریدوستش را بساکتریاسین دو که نشستند سیشد. در سرو یم

 زمزمه کرد:  رمرد،یرا به گوش پ اریشهر اتیاب

  

 گـــذرد کسانیخسته کند گرهمه  یزنده گ

 رنج هم گر به تنوع رسد، آسان گذرد

 اتیح فیخوف ورجا خفته کم وک نیدرهم

 که گه آسان رود وگاه هراسان گــذرد

 

ونورس  زابتی. الافتندیرا در پارک اطفال  نینورس وپرو دند،یکه رس دراردوگاه

نشسته  ییدراز چوک یباال نیوپرو زابتی" مادر الکایمونخوردند و" یگاز م

 یمتفاوت ورنگ ها یها وکلتورها قهی، سلکه با آن ذوق ها ودند ومعلوم نبودب

 نیاند تا ا افتهی ی، چگونه با هم انس والفتگانهیب یناهمگون جلد وچهره وزبان ها

پدر  دنیوبخندند. نورس با د ندیوبگو نندیهم بنش یپهلو به پهلو مانهیور صمط

 لباس رمردیوبه آغوشش جا گرفت. پ دیانداخت ودو نییپا ، خودرا از گازبزرگش

وبه دندانش نگاه کرد. دندان  دیرا بوس شی، رودیخاک اندودش را تکان یها

داکتر  یود که حرف هامعلوم ب یول دیرس یجدا به نظرم رهیازب یهنوزهم اندک

 ییبایبه ز یبیگونه آس چیشود وه یدوباره محکم م یاست وبه زود قیدندان دق

 شود. ینورس وارد نم ییوخوبرو
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 بخش شانزدهم

 

 دامان خاطرات مرا وشهگشبانه 

 ردیگ یندانم از چه غم عاشقانه م

د که داده بو بیرتدر اتاقش ت یفرزندانش مجلس افتنیمحمود، به شکرانهء ریانجن

که هنوزهم در شفاخانه بود  میو عبدالرح میابراهدرآن مردان هموطنش به جزمال

همه اشتراک کرده بودند، به اضافهء  گرانیبود، د ضیعبدل که مر یوحاج

 اریدر اخت یبزرگتر تاقا نکی، اانجنیرمحمود. رکیز ریمهربان واپ یشرما

 یم قرار داده واطعمه واشربهء گوناگونه یرا پهلو به پهلو زیداشت که درآن دو م

، دهیرنگش را پوش ییسرمه  یشیعادت، در لیبر سب ریبود. انجن دهیآن چ یباال

. دیرس یوپاک وشسته و آراسته به نظر م بسته خنیرنگش را به سبز یینکتا

کرد تا خوش  یشد وکوشش م یمشاهده نم یاصمالل خ شیمایاگرچه درس

بود که هنوزهم غم ازدست رفتن خانم  داینگاهش پ؛ اما ازدیوخندان به نظر آ

 یستره وچهره ها یبا لباسها زیودخترش را فراموش نکرده است. فرهاد وفواد ن

 دنیچ یباال یوآشپز خانه در رفت وآمد بودند و گهگاه منیاتاق نش نیتابناک ب

 پرداختند. یجنگ ودعوا م زبهیم یدر باال ذاظروف وغ

 

شدند. داوود ورزاق وجواد  میان به سه گروپ تقسغذا که خورده شد، مهمان

شد  یبرگزار م ندهیدو هزارکه در ماه آ یفتبال جام قهرمان یها یدربارهء باز

که کدام کشور  نیمشهور فتبال وا یکردند. ودربارهء ستاره ها یصحبت م

دربارهء  شرماو ریاروپا خواهد شد. حشمت واپ یصاحب جام قهرمان ییاروپا
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زنده  خچهءیزدند وتار یفرخ وخانواده اش حرف م ونیودردناک هماتلخ  یماجرا

اسرارش  نهءیوپود رهیداشتند که از ز یآن مرد نگونبخت را ورق زده سع یگ

بودند،  زنشستهیکه در صدر م انجنیرمحمودوداکتریاسین سر درآورند. رحمت و

حرف  کشور شان گپ زده بودند، اندربارهء اوضاع نابسام یپس از آن که مدت

مسأله آرام  نیشده بود وا دهیغرب وشرق کشان یشان به تقابل فرهنگ ها یها

 شده بود: لیتبد نیاسیو داکتر انجنیرمحمود نیب یی  یجد یآرام به گفتگو

 : گفت یمداکتریاسین با چهرهء برافروخته ، خطاب به  انجنیرمحمود

، چگونه نشیودانش ومعرفت وب هیسو یتفاوت ها نیداکتر صاحب، مگر با اـ 

 گانهیجامعه حل شود واحساس ب نیتواند درا یکه اگر آدم بخواهد م دییگو یشما م

 ؟ نکند یگ

 لیمسا رایدر سن وسال ما وشما نبود. ز یی، آدم ها، منظورمنصاحب ریانجنـ  

به سنت ها و  یسازد. مثالً ندانستن زبان، پابند یم یرا منتف یامکان نیچن یاریبس

مان قراردارند و هستند که در برابر ییهاها سد نیمان. ا یمذهبباورها واعتقادات 

اطفال  یبرا ی. ولمیشو لینا یقیتوف انسن وسال به چن نیدرا میتوان ینم

 ریامر امکان پذ نیا اند، دهیکه به مرز چهل نرس یونوجوانان وحتا مردان وزنان

 ؟ رهنگ حل شوندف نیفواد جان ، چرا نتوانند درا ایفرهاد جان  نیاست. مثالً هم

فرزندانم مانند  یتصور آن که روز یاست؛ ول ریامکان پذ یامر نی، چنیبلـ 

شان را از دست بدهند ودر  یمل تی، هوجوانان مهاجر غرب زده نیاز ا یبعض

 ،یحل شوند، دشوار است. راست هیجامعه سود وسرما نیا یها یوباربند یب انیم

کردن شده  یبه زنده گ ورمجب ییجامعه که ما درچه  دیدان یم ایداکتر صاحب، آ

 ؟ دیتاب هست یحل شدن درآن ب یکه برا میا

. میکن یم یزنده گ یانسان یواال یارزش ها جامعهء با کی در . مای، چرا نیبلـ 

 یارزش ها سازگار نیبا هم دی، بامیکشورآمده ا نیوحاال که از حسن اتفاق به ا

 .میومراعات کن میاموزیقانون را ب نیمفرهنگ وه نیزبان، هم نی. هممیداشته باش

 نیبه ا ییمسأله  دیکن یم ی، سعمن به هیدانم شما چرا با طعنه وکنا یاما نم

 .دیریبگ دهیرا ناد یروشن

نگفته باشم. اما کاش شما منظور مرا  ییاگر حرف به جا د،یداکترصاحب، ببخشـ 

 ادیکه شما از آن  ییخواهم به ارزش ها ی. البته که من نمدیکرد یدرست درک م

گذرد  یجامعه چه م نیدرا نمیب یکه م یهنگام یندهم؛ ول یتیاهم د،یکن یم
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 شهیجامعه ر نیدر سرتاسرا یهمچون اختاپوت یاخالقریغ لیوچگونه فساد و مسا

 موافق باشم.  ییجامعه  نیچن حل شدن فرهاد وفواد در یتوانم برا یدواند، نم یم

 ؟                                                                                                           دیکن انیرتان را واضح تر بشود که منظو ی، مصاحب ریانجنـ 

و آدم  ی، قمار، دزدجا، مواد مخدر، الکل، فحشاء نیاست که در ا نیمنظورم اـ 

فرا  یشکنند وروز یرا م تیجنس یها. حتا سدابندی یروز اشاعه مروزتا یکش

 را. را نشناسد ودختر مادر که پسر پدر دیخواهد رس

دن در چند قدم ز ای مستهجن و یچند فلم تجارت دنید با ای؟ آدییگو یشما چه مـ 

 نیا یایکه تمام زوا نیا ای؟ دیا دهیرس جینتا نیکشور، به ا نیء اکوچه وپس کوچه

کشورها به کدام مدارج  نیکه ا دیشما متوجه هست ایآ د؟یکرده ا یجامعه را بررس

 ینگهآبه ارمغان آورده اند؟ و تیبشر یابر یها یاند وچه دستآورد دهیرس یعلم

ها  نیانسان ها کور نشده است. ا نیشعور ومعرفت ا یکه چشمه ها دیبدان دیشما با

جامعه چنان  نیکنم که وجدان ا یاند ومن فکر نم نبرده ادی از را حیخدا ومس

چشمان پدر ودختر در برابر  یرو شیپ در اجازه بدهد تا پسرسقوط کند که 

 ... ؛ مبادرت کنددیکه شما اشاره کرد یلیمسا آنچشمان مادر به 

 

 یباف یکل نیا دامن است وبا طرف سخت دراز کی، از بحث نیا دیکه د رمردیپ

ادامهء آن ممکن است باعث کدورت  گریرسد، واز طرف د ینم یها به سر انجام

را قطع نمود  نیاسیشان شوند، سخنان داکتر گریکدیخاطر دوستان از ومالل 

 : وگفت

است  ادمینباشد.  ندیامشب چندان خوش آ یبحث برا نیکنم که ادامهء ا یفکر مـ 

 یصحبت ناتمام لیمسا نیمن وداکتر صاحب هم دربارهء هم یروز کیکه 

وشما چه مربوط است . آخر به ما میآن بگذر از کنم که حاال یم شنهادی. پمیداشت

وچقدرحرف  میخواهند. ما وشما چقدر غم دار یکنند وچه م یها چه م یکه غرب

همان وجدان  یبرا دیوتفکرش را بگذار نییگفتن. اروپا ومردم ومذهب وآ یبرا

از منکر  یخواهد شد که نه دایشان پ انیدر م یکس کی. جامعهء شان داریب

 یحیحب، شما عجب زبان رسا وفصصا ریانجن ی. راستدیوامربه معروف نما

گفت که در  ی. داکتر صاحب مدیکن یم انیوچه خوب منظورتان را ب دیدار

، در وزارت سابق نیزمان سلطنت تا آمدن مجاهد کشور از یاسیس یها ینیجاگز
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 ای. آدیبه آن دوران نمود ییوآن روز خود تان هم اشاره ها دیعامه کار کرده ادیفوا

 . دیء آن دوران ها صحبت کندرباره یشود اندک یم

 

 تیکند، با رضائ ریی، تا موضوع صحبت تغنبود لیم یکه خود ب انجنیرمحمود

 : گفت ییوبا خوشرو رفتیرا پذ رمردیپ شنهادیکامل پ

 یورسا م حیزبان ناتوان مرا فص نیکه ا دیدار یاریرحمت جان! شما لطف بسـ 

را  شیمنظورخو ستمیقادر ن دارم ودر بساموارد، یاما من زبان الکن د؛یپندار

نتوانستم مقصدم را درست افاده کنم.  شیچند لحظه پ نی. مثالً هممیدرست ادأ نما

باگفتن چند جملهء کوتاه دربارهء  ستکه مشکل ا میبگو دیاما دربارهء سؤال شمابا

، بارهء نظام ها صحبت نمود ودر ـما به اصطالح مردم  ـ یپادشاه گردش نیچند

 یروشن ریکاران آن نظام ها تصودست اندر یمه ها وعملکرد ها، برناها میرژ

آن  یگرفت، فردا یکه صورت م یراتییارائه کرد. مثالً در وزارت ما، با هر تغ

آمدند که  یم ییشدند وآدم ها یدر رأس کارها مقررم ینو وناشناس یچهره ها

فتند که گ یوم دندیکش یخط بطالن م کسرهی، گذشته یپالن ها وپروژه ها یباال

منفعت جو بوده و پول  ایدر کارش وارد نبوده  ایبوده  یسابق آدم نافهمریوز

 ...زده است بیرابه ج یفراوان

 

پالن  قیتطببهتر امور و میپس از آن که دربارهء رتق وفتق وتنظ ،انجنیرمحمود

وقت را آدم  رآنیها وپروژه ها در زمان صدارت محمد داوود سخن گفت ووز

 : به حساب آورد، گفت یقیکاردان وال

راس وزارت ما چنان  ، متأسفانه درسرادر محمدداوود یزمان جمهور در اماـ 

ً یها تقرکار رازهءیوزور گو مقرر شدند که ش یمسلکریغ یآدم ها  گسسته بود.  با

 

 : دیپرس یبا آزرده گ رمردیپ 

 یم کینزد دوران را از نآ ری. وزدیکن یشما دربارهء کدام اشخاص صحبت مـ 

 نیکتریاز نزد یکیو نیآتش یانقالب کی ،بزرگ یکودتاچ کیشناسم. او 

 به سردار مغفور بود.  انیکودتاچ

 

 : گفت یزیبا لحن استهزا آم رمحمودیانجن
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کاش سردارداوود، اورا  یبود وا زیاو هرچ د،یکه فرمود ی، همان طوریبلـ 

 یکه او برا رای. زضبط احواالت یعموم سییر ایکرد  یداخله مقرر م ریوز

وزارت خانهء کامالً  کیبردن کار  شیساخته شده بود، به جز ازپ یهرکار

او ساخته  یعلم تیکه مردم در بارهء صالح ییها یاز فکاه ی. راستیتخصص

  د؟یبودند، خبر دار

 

از آن ها  یکیدر موردش ساخته بودند که  یادیز یها یگفت، فکاه نیاسیداکتر 

باغ وحش.  واناتیکابل بود، به خواهش ح یایدر یبستن پل باال ییهمان مسأله 

 .میشو یخوش م د،یمحفل هم قصه کن نیجوانان ا یاگر شما برا یول

 

باغ  واناتیح یکه روز ندیگو ی! مزهایندچیمردم نگو یزکیتا نباشد چ ،یبلـ 

به  ایطرف در نیعبوراز ا یبه نزد او برده بودند که برا یی ضهیوحش کابل عر

 یبستن پل پانتون که در ریشود که جناب وز یالت دارند. چه مآنطرف آن مشک

ما بدهند که  یبرا را یاستحکام یپل پانتون کی ییبرپا هم مهارت دارند، امر

 شهر کیبا فراغ خاطر وبدون برهم زدن نظم تراف میمخصوص ما باشد وبتوان

زاکت ادب ون را ریوز ندیگو ی. ممیصحراگشت برو یبرا ای، به آن طرف درکابل

بود که  رانیح یکرده بود، سخت خوش آمد ول میرا تقد ضهیکه عر یگوشدراز

بود، جرأت نموده  ستادهیا یارسیت ه. درازگوش کسدیآن بنو یدر پا یچه امر

که امر بستن پل را درطول  رانمیگفت:ح د؟یدار دیصاحب چراترد ری، وزدیپرس

پل  دیدانم که با یم: من که خرهستم رض آن؟ درازگوش گفتدرع ایبدهم  ایدر

 ... بسته شود اما شما  ایدر عرض در

 

را مجبور ساختند که  ریخنده را سردادند وانجن وی، جوانان غرسخنان نیا دنیبا شن

 یبود، آن قدر قصه وفکاه یفیقصه کند واو که آدم ظر زین یگرید یها یفکاه

کرد  یر مهم قطاداشت وپشت سر ادیبه  شیها  تیاز آن دورانها وشخص فهیولط

گرفت،  یشنونده گانش درد نم هء، دل وجگر ومعدکه ازفرط خنده یکه تا هنگام

 داشت.  یدست از سخن گفتن بر نم
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گذاشت  نیسر به بال رمردیازشب گذشته بود که دوستان از هم جدا شدند. پ یپاس 

، باعث شدند گذشت یاو ازدوران ها یها یسخنان محمود وداستانها وفکاه یول

 کی از یها تیو ب شدیندیبه آن دوران ها بازگردد وبه آن روز ها ب زین یکه و

به خاطرآوردن  یشود برا ییتا بهانه  دیآ ادشیبه  یناظم فیلط یبایغزل ز

 : سارا

 ردیگ یدل تنگم بهانه م نیشبانه ا

 ردیگ یرا شبانه م یکس یبهانه ها

 شبانه گوشهء دامان خاطرات مرا

                                           ـــردیگ یندانم ازچه، غم عاشقانه م

*** 

 یشد ول یاز ثبات بر خوردار م جیبه تدر یجمهور میگذشت، رژ یسال ها م

ورحمت که حاال به  اوردیرا به مردم به ارمغان ب یتوانست رفاه وآسوده حال ینم

 لشیوطو ضیعر حاتیوبه آن روز داغ تابستان وتوض دیشیاند یها مآن روز

را منفعل  شتنیخو م،یرژ ندهیهللا آهنگر دربارهء پس منظرآ بسم فهیخل یبرا

 کرد. یاحساس م

آن  ی؛ ولکرده بود نیرا تأم تیکرده وامن یرا خنث یسیدسا میاست که رژ درست

وعده داده  شیخطاب به مردم" خو" هءیانیرا که سردار محمد داوود در ب یراتییتغ

 نیسرزم نیا ریفق ینه تنها روزگار آدمها نیبنابراو دینما یبود، نتوانسته بود عمل

 ، بل بدترهم شده بود. خوب نشده بود

 

بودند که مانند  تیاهم یوب زیبودند، آن قدر ناچ وستهیپ عم که به وقوه یراتییتغ

. دندیگرد یشدند ونه احساس م یم دهینه د یعنی آب شناور باشند. یبررو یخس

 یبرنامهء پرزرق وبرق بود واتکا کیر فقط رهب یاقتصاد یطرح ها وبرنامه ها

بود که  یبزرگ سکیر ،یو سرد ساختن روابطش با شورو رانیشاه ا یباال یو

، ، نبود پارلمانکیدموکرات یها ی. نبود آزاددیچ یرا بر م میسرانجام دامن رژ

ر گستردهء قشر روشنفک یها یتینارضا یاسیبازس یآزاد و عدم فضا دیفقدان جرا

 ...  نمود یم جادیمردم ودولت فاصله ا نیب روزتار قبال داشت  وروزکشور را د
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 دندیپرست یداشتند وم یرهبر را دوست م روزیکه د یهمان مردم نیبنابرا 

دهند،  یقربان میرژ یبقا یکردند وحاضر بودند برا یوقدومش را گل باران م

 . باور کنند میرژ بانهءیوعوام فر یته انیم یخواستند که به وعده ها ینم گرید

قرار  لیبدون دل یها هیمشمول تصف زیاوضاع واحوال بود که رحمت ن نیدر هم

 یباال یشده بود. اتهام اصل لیاز قطعات دوردست کشور، تبد یکیگرفته وبه 

 در میرژ ریاخ یها استیبود که انگار عضو حزب پرچم است واز س نیرحمت ا

نهاده است.  انیافکارش را در م سرانفازا یبرآشفته وبا جمع یبرابر اتحاد شورو

 ادشینداشت.  یاسیبا کدام سازمان س یارتباط چیکه رحمت درآن وقت ه یدرحال

گردد،  فیشده وبه خارج از مرکز توظ هیازآن که مشمول تصف شیآمد که پ

 دهیرا به دفترش خواسته وبدون کدام مقدمه ازنزدش پرس یو ردفاعیوز یروز

 بود:

 ؟ دیشعلهء جاو ایخلق  ای؟ درحزب پرچم یدرکدام حزب هست، قوماندان صاحبـ 

با  ریوز ی؛ ولستین یاسیپاسخ داده بود که عضو کدام سازمان س رحمت

 گفته بود:  تیعصبان

. یها ارتباط دار یکه خودت با پرچم میاستخبارات را خواب نبرده، ما خبر هستـ 

. ینداده ا ضهیعر ـ یغورزنگ مل ـ، پس چرا در حزب ما یداشت یاگرارتباط نم

ات در  یلی. تا از تبدیکن فورمه امضأ نیدرا یتوان ینشده است، م ریحاال هم د

 اطراف صرف نظرشود.

 

کنم وبعد  یخوب، من فکر م اریرا گرفته وگفته بود، بس تیرحمت فورمه عضو 

 ریرسانم. والبته که بعد ازآن روز هرگز وز یخود را به عرض تان م میتصم

 بود. دهیدفاع را ند

 

را  یخیشده بود وچنان توب لیمقام تبد لیرحمت که درآن قرارگاه دورافتاده با تنز

، روز صورت گرفته است یبزرگ یکه درحقش جفا دانست یبرد وم یانتظار نم

لحظه هم  کی یکرد وفکر گرفتن انتقام برا یم یتاروز احساس سرشکسته گ

، ردیانتقام بگ یک واز ردیگتوانست انتقام ب یچگونه م یکرد. ول ینم شیرها

از افسران خرد  یکیبود که با  یانفعاالت روح نیدراوج هم دانست. یهنوز نم

، خوش برخورد جوان با معرفت ری" نام داشت آشنا شده بود. کبریکبرتبه که "
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 یبرد وبا منطق قو یم یکه به روان اشخاص پ یبود. جوان یوخوش صحبت

آن  از گذاشت. او یبه جا م یفراوان ریأثتطرف مقابل  یوجاذبهء کالمش باال

 یم انیرا ب اتشیپرده منو یوب حیصر یبود که با کلمات ساده ول ییکرکترها

 داد. یواکنش نشان م یزد ودر برابرهرستم یهراس حرف م یکرد. ب

 

برده بود که  ی، رحمت پها شهیواند اتیمعاشرت وتبادل نظر پس از چند روز

آن قشلهء دور  خلق افغانستان است ودر کیموکراتجناح پرچم حزب د رعضویکب

 رحلقهین وقت  کبآدر  را بر عهده دارد. یافسران پرچم یرهبر تی، مسئوولافتاده

منضبط، متشکل  یی حلقه یاز پنج نفر نبودند؛ ول شیکرد که ب یم یرهبر را یی

گفت  یم ریشد، کب یورحمت رد وبدل م ریکب نیکه ب ییومنسجم. در صحبت ها

وپاکستان  رانیا یبا دولت ها یاسیس یهایجمهور پس از معامله گر سیرئکه 

مردم  یدهایشکستهء آرزوها وام یتواند، کشت ینم گری، دیودول مرتجع عرب

 هیداوود با طرد وتصف گفت سردار یم وافغانستان را به ساحل نجات برساند. ا

ازدست داده است خود را  یاسیبالفعل س نی، متحدما ا زاطراف خود ینمودن رفقا

 یانگاشتن آزاد دهیگرفتن مردم وناد یوبه باز یاسیمختنق س یوبا آوردن فضا

فرد مستبد وخود کامه است.  کیساخته است که  ثابت گریدآنان، بار یاسیس یها

 یاسیسازمان س کیتوسط  کیودموکرات یکه انقالب مل یگفت تا هنگام یم ریکب

 یدر سطح زنده گ یرییتغ چیخته نشود، همردم به راه اندا یمعتقد به آرمانها

 ... رود یزحمتکشان انتظار نم

 

پدرش  یها شهیراقبول داشت و آن را تداوم اند ریکب یاگرچه رحمت گفته ها 

به  وستنیپ یرا برا یتا دعوت و دیماه ها طول کش یشمرد؛ ول یممیرزاعبدهللا 

فردا، به  یجمهور امروز ن سییکرد که ر یتصور م رایحزب قبول کند. ز

کشور را  فکربرد وانتظارات مردم به خصوص قشرروشن یم یاشتباهات خود پ

 یتوقع نیبرده بود که چن یپس از گذشت ماه ها رحمت پ یسازد. ول یبرآورده م

مانند، وحدت  ی. حوادث شتابندهء بعدستین شیب یخواه توقع عبثفرد خود کیاز 

از صحنهء  شانیانددگر یرب ونفوآشکار سردار به غ یعلن لیدوجناح حزب وتما

 پاسخ مثبت دهد. ریکب همیپ یتقاضا هکه رحمت ب دیکشور باعث آن گرد یاسیس
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دور  ی، هنوزهم رحمت درقرارگاه آن قطعهء نظامرا که کشتند بریاکبرخریم 

اتاق تورن  نزدش آمده وگفته بود که در به ریکرد. شب بود که کب یافتاده خدمت م

با  ریشود. در همان جا بود که کب یم لیتشک یر" جلسهء اضطرای"مصطف

    :                                                                                                                            وچهرهء اندوهناک گفته بود انیچشمان گر

دشمنان  را زیعزبریخد، استاشام یحوال روزیکه پر دیرس ! امروزخبررفقاـ  

جبران  عهءیضا نیتا به خاطرا دیحزب ما، ترور کرده اند. اجازه ده ریناپذ یآشت

 . میبگو تیبه فرد فرد شما تسل ریناپذ

 

پس از مراسم  میبود که رژ رگفتهی، کبزدعا وسکوت به احترام آن مردبزرگپس ا

ت به اقدامات به خشم آمده وممکن است دس بریبا شکوه به خاک سپردن استاد خ

کنم.  یحزب را به شما ابالغ م سبب دستور نیبزند. به هم ینیب شیپ رقابلیغ

تان از طرف  یگرفتار تودر صور دیتان باش تیاست که متوجه امن نیدستور چن

نداشته  تیعضو یی یاسیسازمان س چیکه در ه دی، فراموش نکنضبط احواالت

 یازحوادث می، تابتوانمیصد اوضاع باشمتر یاریبا هوش دیکه با نیگرای. نکتهء ددیا

 . میبه نفع حزب ومردم مان استفاده کن فتدیکه ممکن است اتفاق ب

 

خود هم هراس داشتند  هءیداشت که درآن روزها چگونه ازسا ادیرحمت به 

که   یشوند.درحال یم ریساعت بعد دستگ کی ایحاال  نیکردند هم یوتصور م

، به دندیکش یدر ذهن رحمت قد م ییوکهنه  یمیخواب قد کیخاطرات مانند  نیا

تا سرحد مرگ  فتادما ریآورد که با خود عهد بسته بود: اگر گ یم ادیبه  یخوب

 برم. یرا با خود به گور م میرفقا راز کنم و یم یگ ستادهیا

 

 ادیبه  یآن تعهد بزرگش را درآن سن وسال ونبود تجربهء کاف نکیرحمت که ا

ورنه از کجا  می، خوب شد که گرفتار نشدگف یوباخود مزد  یآورد، لبخند م یم

 ؟بودم یکرد، من نم یکه اقرارم یکس نیمعلوم که اول

 

 : وگفته بود رکردهیرا دا یاضطرار جلسهء گریبارد ری، کبکه گذشت یچند روز
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. دیمتوجه تان باش زیهرچ از شتریشده اند. ب یکه رهبران زندان دیدار حتماً خبرـ 

 چیکه ما در ه دی. فراموش نکندیتان را بسوزان یها واسنادحزبکاغذ .دیکن اطیاحت

 . میندار تیعضو یاسیسازمان س

 

 : ه وبا چهرهء خوش وخندان گفته بودکرد ریدا یگریجلسهء د ریکب  گر،یروز د

 میکرده اند. رهبران آزاد شده اند. رژ امیدرکابل افسران وابسته به حزب ما قـ 

به دست حزب ما است. ما  یاکنون قدرت دولت نیوهم سرنگون شده است یداوود

قطعه را به دست  نیکنترول ا میاز آن که طرفداران رژ شیوپ میباش اریهوش دیبا

 ...  میبراوضاع مساط شو رند،یگ

 

است که  نیمن ا شنهادیآمده وگفته بود: پ جانیسخنان به ه نیا دنیرحمت از شن

، می. اگر با سرعت ومهارت عمل کنمیشده ا. ما حاال ده نفر میحاال مسلح شو نیهم

. میریرا به دست گ یقشله نظام نیبدون کدام کشت وخون، کنترول ا میتوان یم

که در  یاناتیاز جر همه درخواب اند و از بخت خوب ما است که حاال نی، ادینیبب

 ریی، ممکن است وضع تغمیندارند. اگر تاصبح صبرکن ی، اطالعمرکزگذشته است

را گرفتار  یدیضرور باشد تا چند مهرهء کل دیکه شا میکن یتصور مکند. من 

 ی" هم قوت اندک"اکرم قیرف یو تول یمصطف قیرف ی. سربازان تولمیکن یوزندان

 توانند ساعت ها بجنگند.  یوم ستندین

 

کرده بود، به اتفاق آرا  ینیب شیکه رحمت پ یشده بود وهمان طور یریگ یرا

، به دست لحظه هم کینترول قطعه را بدون فوت گرفته بودند تا ک میتصم

مسلط  ینظام ونیزیساعت برآن گارن کیظرف کمتر از  پس ازآن، در ... رندیگ

 شده بودند. 

 

، آتش زد شیبرا ی. سگرتدینوش یآب السی، گبلند شد شی، از جادیکش یآه رمردیپ 

 ادیا از واور ختهیبا شب درآم نکیپنجره رفت وبه جنگل مألوف که ا کیبه نزد

 : ختیبه دامن خاطراتش آو گریوبار د ستیبرده بود، نگر

*** 
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 ، عشق و زندانکودتا  

 اهیلعبت س یگارکه روز یبه کابل باز گشته بود. به همان شهر گریدبار ...

که  ی. همان دخترستیز یمعروف آن م یها وکوچه هاازگذر یکیدر  یچشم

را از  شیبایسته بود، نام زکرده وگذشت زمان نتوان ریقلب وروحش را تسخ

 گریسارا د ه؟ مگر نه آن کاز بازگشت دهی. اما چه فادیبزدا رشیصفحهء ضم

سال ها  زش،یعز یکند. مگر نه آن که سارا ینم یماجرا زنده گپر از شهر نیدرا

کس  ایهم شوهر کرده بود،  دیرا ترک کرده ورفته بود. شا یاز امروز و شیپ

 مدت نیبود که در ا یرنه چطور وچگونه ممکن مداشت. و یرا دوست م یگرید

سارا پنداشته بود  دیکند ؟ شا افتیدر یامیونه پ ی، نه خبرینه خط یاز و یطوالن

دانست که پرستندهء  یکاش سارا م ی. ولوفروش دیاست قابل خر یکه عشق متاع

درنظر آوردن  یاو وبرا یکند وبه جستجو یرا فراموش نم یجهان و انیاو تا پا

 شگاهیوپ ایودر آستانهء در گللحظه هم به درگاه جن کی یحتا برا رشیوتص

 نالد.  یوم دیگر یعلف، م

 

دوبارهء سارا نه در آستانهء  افتنی یرحمت برا یمدت ها گذشته بود وجستجو 

قلبش  یهم روز نینداده بود. اما با ا جهیعلف نت شگاهیونه بر درگاه جنگل وپ ایدر

 یرا رها کرده وبه سو یوبار رسمبود که کار دهیان تپمهرو چن آن دنیبه خاطرد

که خانهء  غیروان شده بود: اما در ،خاست یعشق بر م یکه ازآن بو ییآن کوچه 

بسته  یکه درآن روز تف آلود تابستان ی، همانطوررنگ عشق را یودروازهء آب

وچه ، کوچه همان کبود. اگرچه دهیوبسته د کیهمان طورتار گریبود، بار د افتهی

وداد  غیوهمهه وچ اهویبود وبازار همان بازاربا همان هوا وفضا وآدم ها وهمان ه

 ان و دستفروشان. یبازار

 

کرده بود که  هیآغوش گرفته وگال رحمت به نزد مامابرات رفته بود. ماما اورا در

، داشت ییاز حال واحوال خود اطالع نداده است. ماما هم دردها شیچرا برا

 یرحمت که و دنیخاطر ازد نیتوانست گفت. به هم ینم یهرکس که به ییدردها

 :  شد وگفتداشت، خوشحال  یرامانند فرزندش دوست م

که  دیام نی، به امینگفت یزیچ د،یرا که چپه کرد یپادشاه کیصاحب،  لیکرنـ 

و وضع بد تر شد. حاال  دینرس رتانیخها خوب خواهد شد. اما  چارهیما ب یزنده گ
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 نیکه از ا میبود دهید یریانقالب تان چه خ کیاز  د؟یدیکش ریچرا باز شمش

 بیغر ی؟ تا به کدیده یها را آزار م چارهیما ب ی. آخر تاکمینیانقالب تان بب

 ؟ یآزار

 

 دهد؟  یآزار م ی! شما را چه کسماما جانـ 

ونه روز. از صبح  میتان، نه شب دار یحزب ینفرها نی! ازدست اصاحب لیکرنـ 

 یخود رابسته کرده وم ی. شام هم که مانده وزله دکان هامیکن یم تا شام جان

: وقت رفتن به کورس ندیگو یوم ندیآ یها م نی، هممیبه خانه برو میخواه

ما مرا ادارم  یکوره سواد نم رچهگ. ادیریبگ ادیسواد  دییایاست. ب یآموزسواد

ختن را. مارا که سن وسالم را وسواد آمو نیوا نی. آخرمرا ببذارندگ یهم آرام نم

شما مردم با  ی؛ ولمیکن یم ریروز خود را ت کیو میرو یروز م کیاست،  ریخ

  د؟یما چه کار دار یزن ها

 ؟ دهند یزن ها را هم آزار مـ 

 خبر زیچ چیکه از خارج آمده واز ه یکن یسؤال م ی، طورصاحب لیکرنـ 

مردم  یبه خانه ها یتا زن سازمانکه هرروز چند یدان ی. مگر تو نمینداشته باش

 ینفر م هیناح ازنروند  اگر ...دیبرو در کورس اکابر دیبا ندیگو یروند وم یم

 ... کنند یم یبرند وبند یشان را م یهامرد آورند وبه زور

، اگر زن ها باسواد شوند وخبرها رادر ندارند یبد الیماما جان، آنان که خـ 

ومشکل خود را حل کنند،  ان ها رادک یلوحه ها ایروزنامه ها خوانده بتوانند و 

 ؟ دارد یچه بد

، مرد شما یها قیاست. اما رف ارخوبیکه گپ بس ، آموختن سوادصاحب لیکرنـ 

 یوظلم که نم . به جبرنندیب یوقت ووعده را نم نشانند و یجا م کی وزن را

را  میپنج کتاب" را خوانده وقرآن کر" من، یالداری. عردیبگ ادی، آدم سواد شود

سازند  یکه اورا مجبورم ردیبگ ادیرا  یچ گریحاال د تواند، یتالوت کرده م زین

آسان  میسن وسال به کورس برود وبا سواد شود. مگر خواندن قرآن کر نیدرا

 ؟ توانند یتالوت کرده م گک ها آن را خوانده و یحزب نیاست؟ مگر هم

 

 شد که در یم یدتوم دهیپوش یرنگ یمیوتنبان کر راهنیکه پ یوسالمند مؤقرمرد

 : وگفته بود دهینشسته بود، سخنان ماما برات را بر ییدکان باالشده ودرگوشه 
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 شما از دی، بامیطرف بگذار کیرا اگر  یکورس سواد آموز ،دگرمن صاحب ـ

کارتان نه به  نیا د؟یریگ یمردم را چرا به زور م یها نیپرسان کرد که زم

که صاحب  دهید قیرا ال یکی. خداوند اینقانون قرآن برابر است ونه با قانون د

 نیا است. با تهکه دهقان ومزدور ساخ دهیند قیرا ال یگریساخته ود نیزم

 دیی. بگودیریگ یخداوند غرض م یبه کارها قتیدرحق دیکن یم شماکه  ییکارها

 . به شما چه غرض که دردیریگ ی" گرفتن چرا غرض مانهی، شما در "تونمیبب

پختهء مردم را  یها  گیمردم دخالت کرده و د یها یسنتها و  یخور ینیریش

 ؟ دیکن یچپه م

 

را به  یسخنانش و دنی، پس از شنشخص شده بود نیبرات که تازه متوجه ا ماما

. رحمت دیآشنا شو  می" داماد کاکا عیوگفته بود: با ارباب "شفکرده  یرحمت معرف

تازه  یاعمال رفقا هیتوج یبرا ییتکان داده وخواسته بود، چند کلمه  شیبرا یسر

 ییتفنگچه  همیپ کیشل یصدا انکه ناگه دیاش بگو یء خلق دهیبه دوران رس

 ... برخاسته بود

 

 انیافتاده بود. بازار یپوش یشیازدکان ماما برات جوان در دورتر مترچند

 یبودند. وحشت ودهشت برفضا ختهیگر یبه طرف ی، هرکسدهیگرد مهیسراس

داشت  یاهیکوتاه س شیکه ر یوتنبان پوش راهنی. جوان پشده بود یکوچه مستول

 یوبه سو بودراهش را بازکرده  ییهواریوتفنگچه دردستش بود، پس از چند ف

بود  دهیبود. اگرچه رحمت چهرهء آن جوان را کامالً ند ختهیگر یء آهنگرکوچه

بسم هللا آهنگر است. او زن ها  فهیپسر بزرگ خل میکر ینداشت که و یشک یول

 انیبودند. در م ختهیگر ریف یصدا دنیبود که با شن دهیمکتب را هم د یودختر ها

 ستیگر یزد وم یم غیبسم هللا را هم شناخته بود که چ فهیدختر خل یآنان گل مک

 داشت خودرا هرچه زودتر ازمحل حادثه دور سازد.  یوسع

 

 مل کند واش ع یحزب فهءیبه وظ ایمانده بود: آ ریانتخاب گ یدوراه رحمت در

کهن را پاس  یها یدوست ایکند  یمعرف سیشناخت به پول یقاتل را که فقط او م

زمان  نیکارش برود. در هم یوپ زدیبرخ شی، از جاگفته یدیند یدیدارد وشتر د

 : وگفت مدبه سخن درآ افتیمامابرات  که رحمت را عازم رفتن 
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داشت  دستش روز زود. نه زن ا ما هءیناح یحزب ی، منشرحمت جان! آن جوانک

 نیدرا د،یشنو یخاطرهم بود که آخرحقش را دادند. اگر ازمن م نیونه مرد. به هم

، . اوهاورندیبر سر شما هم ب ییناخوسته بال ی. نشود که خدادیریکار غرض نگ

 نی، از خاطر اکنند یم کونیرا کن ف ایکه زرهپوش آمد وحاال دن دینیبب

 ... حرامزاده

 

، در بازار وحشت ودهشت شد ستادهیا یمناسب تیموقع ودر دیزرهپوش که رس

 یهاری، فشده ادهیافسر وچندسربازازآن پ کی. دیازاندازه حکمفرما گرد شیب

 اهیس یبود وبروت ها یکوتاهدند. افسرکه جوان الغراندام و قدنمو ییهوا

 یمنش د،یرسپ یزیکه در حالت نزع بود، چ یمنش داشت، خم شد واز یمیضخ

بادستگاه  یشد. افسر بروت هوشیرف آخر بازار اشاره کرد وببادستش به ط

که  یبلند یقرارداشت به مقام مافوق خود با صدا یمخابره اش که بردوش سرباز

 : گزارش داد نیچن د،یتوانست شن یم زیرحمت ن

 ! نانیاطم د؟یشنو یمرا م ی، صدا! من سنگر دو هستمکی، سنگر کیسنگر ـ

 یشما را به طاقت پنج م یاست. صدا کیسنگرجا  نی، سنگردو. اسنگردوـ 

 ! نانیشنوم. اطم

ترور شده است.  یشهر یها کیاز طرف چر هیناح یمنش قی، رفکیسنگرـ 

 ! نانیاطم

 ! نانی؟ اطمتی. موقعشد دهی، فهمسنگر دوـ 

.  یموت یبه سرا دهی، نا رسیکوچه سراج تی، سنگر دو است، موقعکیسنگر ـ 

 !نانیاطم

؟ ستیشما چ شنهادی. پشده است دیاشهی، زنده است یمنش قیفشد. ر دهیفهمـ 

 !نانیاطم

است. امبوالنس  میوضعش وخ ی، ول، سنگر دو! هنوززنده استکیسنگر ـ 

 !نانیضرورت است. اطم

امر کرده است که تمام   کی! امبوالنس در راه است. نمبر کیسنگر دو، سنگرـ 

ها حرکت کرده اند. قومانده شود. قوت  یشهر کهنه تالش یخانه ها وکوچه ها

 !نانی. اطمشود یمن به تو سپرده م دنیتارس اتیعمل

 !نانی، اطمکنم یشد، اجراآت م دهی! فهمسنگردو کیسنگر ـ 
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 ینم دهینفرهم د کیدر کوچه حتا  گریختم شد، د ییویمکالمه راد نیکه ا یهنگام

شدند.  یمها وپنجره ها کورشدند. در یبسته م یگریپشت د یکیشد. دکان ها 

شده بودند. انگار  بیچطور غ قهیچند دق نیمعلوم نبود که آن همه مردم در ظرف ا

چگونه  عیکه ارباب شف دانست یفرو رفته بودند. رحمت نم نیآب شده وبه زم

 میشده ورفته است.بعد درچهرهء ماما برات هم عال نییوچه وقت ازدکان پا

به  ارتنهایه آن مرد پاک نهاد وعبرده بود ک یمشاهده کرده بود و پ اضطراب را

برخاسته  شیخاطر از جا نینشسته ودکان خود را نبسته است. به هم یخاطرو

برخالف انتظارش  یوبرود. ول ردیوراهش رابگ هکرد یبود که با ماما خداحافظ

کتابچه اش دو قطعه  یبرده وازال شخوانشیپ نچهءیقال ریماما برات دست به ز

 ت داده وگفته بود: نامه سربسته را به رحم

که با  ی، هنگامشیخط ها را شش ماه پ نیاز ا یکیسارا جان است.  یخط هاـ 

 گرشینامهء د نیداد وا میجا آمده بود، نوشت وبرا نیچندروز درا یمادرش برا

 است .  دهیها رسروز نیدر هم

 

اور شد. ب یم دهیبود که ضربان آن شن دهیسارا ، قلبش چنان تپ یبا گرفتن نامه ها

، بل دوتا یکیکند. آن هم نه  افتیاز سارا در ییکرد که بعد از سال ها نامه  ینم

همه جا لرز ودر همه جا  که درهمه جا ترس بود ودر ییوزمانه دور نیو درچن

 توانست بود. یم یموهبت بزرگ اهول، گرفتن دوتا نامه از سار یها هیسا

 

ر کرده بود که ماما برات صب ، آن قدرداشتدربر  ینظام فورمیونیرحمت که 

آن انسان خوش قلب  بود که مبادا مزاحم دهیدکانش را بسته کند. رحمت ترس

 کی. به نزدرفت یراه م یو یبه پهلوخاطر پهلو نی. به همومهربان گردند

 یافتاده بود م خوناز  یکه درشط یجوان یبودند و از پهلو دهیکه رس زرهپوش

 دنیبا د ی؛ ولبه آن ها انداخته بود یکژ نگاه یجثهء بروتخرد گذشتند، افسر

 یبرا یداده و مزاحمت یرحمت سالم نظام غضب آلود یترش واخم ها یشانیپ

 نکرده بود.  جادیماما برات ا

 

را  یراه چمن حضور شی، مانند سال ها پبا ماما برات یرحمت پس از خداحافظ

 کیرا به لبانش نزدبود. نامه ها  افتهیگرفته بود. همان گوشهء دنج را  شیدر پ
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نامهء سارا را باز  نیبود. بعد با انگشتان لرزان ومرتعشش اول دهیکرده وبوس

 : کرده بود

 . یبه سالمت باش ی! اله" محبوبم رحمت جان 

 میکه ماما ییگذرد. همان نامه  ینامه ات اکنون سال ها م نیوآخر نیاز گرفتن اول

 ت را ازآن نامه ا یبایات وجمالت زکلم بسته گان ما فرستاده بود.از  یکیتوسط 

قلبم شده است ودر  نی، اکنون هر واژه آن نقش نگبس خوانده وتکرار کرده ام

، یکش یوهنوزهم م یا دهیکه کش یکه ازرنج یینامه  رقصند. یبرابرچشمانم م

ها وآشفته  یی، از تنهایگذران یوهنوز هم م یکه گذشتانده ا یجورید یاز شب ها

به کابل آمدم  یمدت کوتاه یکه برا یهنگام ...داد یخبرم ات یروح یها یگ

اما تا چه اندازه مرا  یستیکه در کابل ن دمیشن میواز ماما افتمیترا ن گریدوبار

 که تو فیح ی؛ ولماه تمام منتظرت بودم کیمتأثر شدم.  اری، بسیدار یدوست م

 میها ی. رخصتیگرد یومعلوم نبود که چه وقت باز م یبود رفته گریدبار

 لمیتحص ریجز بازگشت نداشتم. امسال، سال اخ ییانجام پوره شده بود وچاره سر

ات  موردعالقهدر رشتهء  لیسال درس زبان وپنج سال تحص کی جهءیاست ونت

عشق  نی، ایدهم. راستش را اگر بخواه یاطالع م تیوبرا رمیگ یم یبه زود را

، تو دهیچه فا یانشگاه گردم. ولد نیداد تا شاگرد ممتاز ا رویتو بود که به من ن

درختم هر امتحان مرا در  شهیمانند هم و یشادمان شو میها تیکه از مؤفق یستین

 ... ینلبانم بوسه ز وبر یریآغوشت بگ

 !زمیعز

، از پدرجانم یجالب است که با وصف اصرار وپا فشار تیخبر، برا نیدانم ا ینم

را دوست  یگریدرم گفتم که کس داجتناب کردم. به پ مینامزد شدن با پسر کاکا

شناسد. البته که پدرم قهر شد  یهم اورا م میدارم که نامش رحمت است وماما

که حاال از شدت  نیمثل ا ی؛ ولباال کرد میبار دستش را به رو نیاول یوبرا

 کند.  یدرآن مورد صحبت نم ادیز غضبش کاسته شده و

 ایآ ؟یکن یربارهء من چه فکر م، حاال تو دهمه سال نیدانم پس از گذشت ا ینم

همه  نی؟ آخر، ایازدواج نکرده ا یگریبا کس د ای. آیهم منتظر من هستهنوز

خواهم بود، اگر فکر کنم که تو تنها وتنها   یسال ها گذشت ومن دختر خود خواه

نخواهد شد تا قلب ترا  دایپ یدختر چیه کر،یدر وپ یجهان ب نیودرا یاز من هست

پاسخ  میپرسش ها نیکنم هرچه زودتر به ا یخواهش م ز،یعز کند. رحمت ریتسخ
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؟ اما جوابت یازدواج کرده ا یگریبا کس د ای یمنتظرم هست ایبده وبگو که آ

 شمیاند یبه تو م وفقط که من فقط میگو یم تیبرا شیاز پ شیهرچه که باشد، پ

 " ...دوستت خواهم داشت  شهیوهم

 

 : دنوشته بو نیدرنامهء دومش ، سارا چن

 دهیرس سیها به پارروز نیهم را که در یزمر قتیرف " خواهر نهی" زرم... »

وآدم  یکه به کابل برگشته ا دمیشن یو . ازدمید تیسوپرمارک کیدر یاست، روز

 صیسپاسگزار بود که در حصهء گرفتن ترخ اریاز تو بس نهی. زرمیشده ا یمهم

 از ـ یزمر قیطر زاممکن  ـ ی. البته او تا حدودیشوهرش کمک کرده بود

کرد که اکنون آن روابط گسسته  یتصور م دیشا یوتو خبر داشت. ول روابط من

 ... آورد یم میبرا یاست ورنه حتماً از تو خط وخبر

 

 شترازیوطنت را ب یگفت یتو که م ؟یبود که تو کرد یچه کار نی، امنسرور یول

 یآن نم یبرا یوبکه سرانجام خ ییچرا به کار ها ،یوهرکس دوست دار زیهرچ

شما چرا مردم را دسته دسته به زندان  میرژ نی. ایدیازیتوان تصور کرد، دست 

برضد  یفراوان غاتیجا تبل نیراد ...سازد یخودرا نابود م نیافگند ومخالف یم

، ده ها نفر نیهللا ام ظیهرشب به دستور حف ند،یگو یاست. م انیشما در جر میرژ

تو  ای؟ آهمه راست است نیا ایکشند. آ یبرند وم یم یپلچرخ یها گونیرا در پول

 ریشمش نیتوان حکومت کرد؟ پس ا ینم زهیکه با زور سرن یگفت ینم میبرا خود

تان را  میکه رژ یمردم یآن باال لهءیبه دستت داده است تا به وس یرا ک زهیوسرن

 ؟ یقبول ندارند، حکومت کن

که درآن  یومن به قفس میشتگذ یاز کوچهء مرغ فروش یکه روز دیآ یم ادتی

 رهیباختند، خ یزدند ونرد عشق م یرا نول م گریسبز بال همد یجفت کنر کی

: یتو ناگهان به من گفت یکه چه قدر شادمان بودم؛ ول دیآ یم ادتیشده بودم. 

قفس  نیا یها زهیها وسرن خیس یبه دوپرندهء عاشق که زندان ستنیسارا، نگر"

هرکجا  ودر ندیتا به پرواز درآ میکه آنها را آزاد کن ایبدارد؟  یی یاست چه شادمان

قفس را گشودم، آن ها  چهءیمن درخواهند النهء عشق خودرا بسازند"  یکه م

بود. چه قدر  ی. آه که چه لحظهء با شکوهپرگشودند، بال زدند وبه پرواز آمدند
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گل  میوبرلب ها یاستفاده کرداز همان فرصت کوچک هم سؤ ووت میشادمان بود

 هست؟  ادتی. یبوسه کاشت

. باورکن که ازداردین یبه آزاد یی! باورکن که هر موجود زنده دلمزیعز پس

دل شان  یبه نان شب خود محتاج اند ول هچاگرما هم  چارهءیوب ریمردم فق نیهم

.  ی، به خود آنشده است ری، تا دزمیمحبوب عز یشان است. آر یدر گرو آزاد

؟ آخر سال ها با تو بوده ام واز یخواه یه نفهمم تو چه مک ستمیمن آنقدر کوردل ن

 وعشما شر میکه رژ یاحساسات پاکت نسبت به مردم ما کامالً خبر دارم. اما کار

 چیه دیتوان یبوقلمون صفت تان، نم ین فرمان هایا رد وبا، آهنگ شتابنده داکرده

  ...  دیشته باشکشور، دا نیا یوتباه یرانیوو به جز کشت وکشتارمردم یدستاورد

 

 دانم که تو نه در ی! حاال هرچه که شده، شده است. من با وضوح کامل مزمیعز

ونه خاموش ساختن آن به دست تو  یداشت یدخالت یجنگ لعنت نیشعله ور شدن ا

 یجهان هستند که مسابقه دارند؛ ول یابرقدرت ها نیاست. ا سریواز توان تو م

گفته  میبرا یروز کیتو  یراست ...شود یممسابقه نابود  نیما درازیکشور عز

 یاست. م دهیآن روزفرارس نکی. ایده ی، انجام ماز تو کنم یکه هرخواهش یبود

من از تو نخواسته ام که خودرا به  نی. ببییاینشده است به نزدم ب ریخواهم تا د

کن وتا پاکستان خود را برسان.  یکن وچنان کن. فقط مهربان نیچن ایو ندازیآتش ب

. ندیآ یتان گذشته به پاکستان آمده وم میکه ازآمدن رژ یچندماه نیدرا هزاران نفر

خبربده. من خودم  میبرا یدیکه به پشاور رس نیشو وهم با آن ها همراه زیتو ن

 دنیرسان یاست وامکانات فراوان برا ارمیدراخت ی. پول کافمیآ یبردنت م یبرا

 ...  سیتو به پار

. اگر هنوزهم مرا ریبگ ی، جدگانم نوشته ام دهیاشک وخون د نامه را که با نیا... 

نوشته ام. اما  تی. آدرس ونمبر تلفون منزل مان رابراایوب زی، برخیدوست دار

من  یبرا ییدرقلبت جا گریفهمم که د ی، مرمیاز تو نگ یغامیپ ای یاگر جواب

 « ...  ستین

*** 

گان تر کرده بود. شب ها  دهیدها خوانده وباسرشک سارا را بارها وبار ینامه ها

هرواژه وهرجملهء  یبود واز البه ال دهیشیآن اند اتیبه محتو یفراوان یوروزها

دوست دارد  یرا درک نموده بود که سارا اورا به طور نامحدود قتیحق نیآن ا
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ً  ازموارد یودربرخ  ییهاروز سارا را در یها نامهحق به جانب است. اتفاقا

ودر جامعه  رونیچه دردرون حزب وچه درب یاسیوضع سکرده بود که  افتیدر

و ببند ببند  ریبگریوبگ افتهیشدت  یبود. اختالفات درون حزب رکردهییبه شدت تغ

، به سفارت خانه ها بود. رهبران شاخهء پرچم حزب حاکم دهیبه اوج خودرس

ه مآبان کتاتورید وهءیبا ش نکیحزب ا یبودند. ورهبر دهواز کابل رانده ش فیتوظ

به دست آورده بود که  ییهاکرد. رحمت آن نامه ها را در روز یحکومت م یی

بود  یها وتظاهرات خود جوش امیساختن اعتراض ها و ق یدولت مصروف خنث

بهانه،  نیوبه هم کردند می عنوان سهیآن ها را کودتا ودس یکه بزرگمردان دولت

 یوکرات ومترقچپ ودم یروهاین ریها وسا یشان مانند پرچم یاسیس یرقبا

و حتا دهقانان  یوبا نفوذ قوم یمل یها تیوابسته، شخصریوروشنفکران غ

 نامه ها را در ،یآر کردند. یم یزندان ایو ستیزحمتکشان کشور را سربه ن

ها دستورداده بود که  یپرچم نبود وسازما رهیوت کیکه تار ییهمان روز ها

 افتیآغاز کنند، در میرژ را با یومخف ینیرزمیشده ومبارزهء ز یمخف شیاعضا

                                                                                                                           کرده بود.  

 

 از شتری، ببه حزب یو وستنینداشت واز پ یفراوان یاگرچه رحمت سابقهء حزب

 ریدسات یاجرا از ریرا ناگز شتنیهم خو نیبا ا ی، ولگذشت ینم یدوسال یکی

داد  یقول م یبود که هرگاه به کس ییپنداشت. او ازجملهء همان آدم ها یم یحزب

به دوستان ازنظراو  انتیخکرد.  ی، هرگز آن را فراموش نمسپرد یم یتعهد ایو

 یم یاز جملهء عوامل لیمسا نیو هم دیبخش یرا هرگز نم انتکاریمذموم بود وخ

 به وجود آورده بود.  به سارا وستنشیرا درپ ییهادیکه  ترد ت بودتوانس

 

به نزد سارا برود. در  ایبود، در کابل باشد  دهیشیمسأله اند نیرحمت مدت ها به ا 

گفته بود، حاال که حزب خود  شیربرایبود. کب دهیراد ریها بود که کبهمان روز

رفقا،  یتا دستورثانو یانتو یشوند، توهم م یمخف شیداده است تا اعضا دستور

 .یرا قطع کن اطتارتب دیفقط نبا ،یبرو یبه هرجا که بخواه

 

 ربه سارا روز به روز د وستنیرفتن به پاکستان وپ شهءیپس ازآن بودکه اند

 دهیگرفته بود و مقدمات سفرش را چ میبود. سرانجام تصم دهیدوان شهیذهنش ر
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کرده بود وقرار شده  دایرا پ یقبرداده بود. عثمان قاچا ریخ یبود. مادرش دعا

 .دیبود تا دو روز بعد کابل را به قصد پشاور ترک گو

*** 

تف  نیزم که از بود ییازهما ن روزها یکیبود.  ریآن روز هوا گرم وداغ ودلگ

به دفترش رفته بود  یروز نیکرد. رحمت درچن یم انیرا بر شد وروز یبلند م

دفترش  یوالمار کارزیم یه درروک هاها واسنادش راک ادداشتی، هاتا کاغذ

تازه  یداریوهمکارانش د ارفق . بارا بردارد شیکند. کتاب ها هی، تصفوجودداشت

 .ردیبگ یریخ یکند ودعا ی، خدا حافظبودند کیکه به اونزد یکند واز آنان

 

انداخته بود وبه سرنوشت  یباطله دان ، دروتوته توته کرده زیرزیاسنادش را ر

مانده  رهیکرد. چشمانش به نقطهء خ یفکر م د،یکش یتظارش رامکه ان یمجهول

نهاده است  زشیم یرا باال یچا الهءی" پوحتا متوجه نشده بود که "سهراب خان

 تا سربازبا چند یبود. افسر هکه ناگهان دروازهء اتاق دفترش به شدت باز شد

ند زده بود ستانش دستبمذکور به د یمسلح داخل شده بودند، افسربلند قد وبروت

   :وگفته بود

 ... دیباز داشت هست نیام قیشما به امر قوماندان انقالب ثور، رف...  سییر قیرفـ 
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 فدهمبخش ه

 

 مسلمان: نیشکار مهاجر یدر پ سایکل

. به ساعتش دیاز خواب پر ز،یمردم دردهل دنیدو دنیهلهله ودو یبا صدا رمردیپ

 ی. صدادیبار یم ییباران تند وشتابزده  رونیب ء روز بود. درازدهینگاه کرد. 

اما  شد. یچمن مقابل اتاقش گم م نیمخمل یسبزه ها انیباران درم زشیر

مادموازل  یانویپ فتادهءا یت هااز ن   یکیداشت وبه سان  اهویه یوحشباد

 کاج وچهارمغز یدرخت ها یژرفا از " راmacabreنغمهء شوم " تایمارگر

وطن  د،یکش یکرد. رحمت آه یوتکرارم دیرسان یم رمردیجنگل به گوش پ

 نیمیس ریحرکه به رنگ چادر ی، همان آسماننشیبا آسمان الژورد را شیآفتاب

 میکر یدوردست وآدم ها هءیقر آنبازارکوچک  یهاتاویآورد با پ ادی بود، به

درآن  گریدبار کیو را بدهد زشیخواست که همه چ ی. دلش مرشیوآشنا وفق

 نیآن سرزم ادیمزاحمش نشود تا به  یاقل کسال ایقدم بگذارد.  یآفتاب نیسرزم

. اما زدیاشک بر یمندرسش فرو ببرد وپنهان رشالیسر به ز یجنت مکان، مدت

وباال  نییوپا دنیدو دنیهمه دو نیگذاشتند که چنان کند؟ ا یها مسروصدا نیمگر ا

با  ییولحظه  یببر رلحافیگذارند که سربه ز یرفتن وبلند بلند حرف زدن مگر م

هم  نیاست، ا نیپرو هءیگر یصدا نیا ای؟ خدایباش نتیسرزم یادهایخودت و

ً . چه گپ شدهنورس هءیگر یصدا  رمردیپ یزای؟ پس برخشده یگپ کی؟ حتما

 ؟چه واقع شده است نیبرو،  بب خرفت،
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. انندیکه گر دیونورس را د نینظر افگند، پرو زیدر را که گشود، وبه دهل یال  

شد. نورس رادر آغوش  رونیوب دیچیبا شتاب همان شال مندرس را به دورش پ

 نیکنند. پرو یم هیخواست که چرا گر حیتوض نیواز پرو دیرابوس شیگرفته رو

 : گفت

ها  سی، پولشیچند لحظه پ نیوشوهرش هم چارهیب میمر یبابه جان، به دست هاـ 

بچه گک کالنش هم دست بند زدند وهمهء شان  یبه دست ها .ولچک بسته کردند

 را در موتر انداخته وبا خود بردند. 

 : دیپرس ییبا لحن خواب آلوده  رمردیپ

ها؟  چارهی، آن بکردند، چرا ، چه کرده بودند بستهشان را با ولچک  یدست ها ـ 

 ؟ که آن ها را کجا بردند یدینفهم

که  رای، زونانیبرند به  یگفتند که آنها را م یم که چه کرده بودند. اما ممفه ینمـ 

 از آن جا آمده بودند. 

 ؟ دیبود دهی؟ ترسدیکرد یم هیونورس چرا گر ، اما تودمیفهمـ 

 یشان از ترس م یسوخت. اوالدک ها یه حال آن ها م، دل سنگ هم ببابه جانـ 

چشمان  شیشان را درپ ی. آخر مگر آن ها قتل کرده بودند که دست هادندیلرز

 معصوم شان با ولچک بسته کردند.  یاوالد ها

 کردم. یم یکه با آن ها خداحافظ یدارنکردیچرا مرا بـ 

، ما را نشست یرخ در موتر مف ونیکه کاکا هما یها دفعتاً آمدند. اما وقت سیپولـ 

 کرد.  هیاش گرفت. نورس هم گر هیوگر دینورس را بوس ی. رودید

 یشود. ولچک ها یتر م شانینکن. نورس پر هیگر گرید است دخترم. تو ریخـ 

برند که از آن جا آمده  یم یکنند وآنان را به همان کمپ یباز م یشان را به زود

که قانون را  یکشور را نقض کرده بودند وکس نیبودند. البته که آن ها قانون ا

جهان  یکشور ها رادرهمه نیمجرم یشود. دست ها ینقض کند، مجرم شناخته م

 بندند. یم

 ؟ داندازن ی؟ پس آن ها را به زندان نمییگو ی، راست مبابه جان ـ 

؟ ولچک را تو دروغ گفته ام ی. من چه وقت برامیگو ی، البته که راست مدخترمـ 

عبرت گردد  هءیما گرانید یکنند، که برا یر آن دردست آدم بسته مبه خاط

کند. در وطن ما  ینکرده واحساس شرمسار یومجرم هم بداند که کاردرست

 یسلطنت میبا رژ هرا ک یخواهان یکردند. آزاد یخطرناک را زوالنه م نیمجرم
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 یراب مرب وغ  به اصطالح مردم ما غَ  ای کردند یم چیپ ریداشتند، زنج زیسر ست

دانم  یخوردند. نم یبسته م یخود را با دست ها یکردند. آن مظلومان حتا غذا

قصه کرده  تیدوران سلطنت نادرشاه وپسرش برا یاسیس انیدر بارهء آن زندان

 ؟ ین ایبودم 

من وداوود  یبرا گروطنپرستانیوغبار ود یبابه جان. دربارهء محمود یبلـ 

 .دیقصه کرده ا یگهگاه

نه صبحا یکه برا نیکن. اما مثل ا اریصبح را ت ی، حاال برو، چابخو اریبسـ 

روم که  ی. من میکن اری، نان چاشت را تخوردن ناوقت شده است، بهتراست

 را بپوشم.    میلباس ها

                                                                                                                                

خواست تا  یو گفت که درس زبان دارد. واز نی، پرورا که صرف نمودند غذا

که دراتاق پدر  ییپس از چند لحظه  نورس، ینورس را نزد خود نگهدارد. ول

 یرا به حد یواوقات تلخ  یترش یشانیپ افت،یکردن ن یباز یبرا یزیکالنش چ

 را به گردش ببرد. تا او افتین ییچاره  رمردیرساند که پ

 

 یانوی. انگار پدیرس یضجهء باد وباران به گوش نم یصدا گرید رون،یدر ب

از  نکی، اآن نغمهء شوم یبه جا رایکرده باشند. ز میرا ترم تایمادموازل ماگر

 یآن، آهنگ خوش ناقوس ها به گوش م یمیقد یسایواز برج کلآدرون دهکده 

 اهیس یتکه ابرها سمانخواند. درآ یفرا م شیایرا به نماز ون انیحیکه مس دیرس

 یکردند وزمان یبه هم شنا م یمواز یتکه ابرها گاه نی. اشناور بودند یظیوغل

 و بیمه یبرخوردشان، صدا کردند از ی. تصادم که مهم درجهت مخالف

آنان  یساخت. ول یم مانیبرآمدن پش رونیشد که نورس را از ب یبلند م یدلخراش

جنگ  یابرها نیده بودند که که آفتاب، ایاردوگاه نرس یخروجبه دروازهء  هنوز

که  یو آسمان دیوزمان گستران نیرا به زم شییانوار طال د،یافروز را سوزان

 داریپد ، در گسترهء چشمان نورس،بود نیمیس نیرنگش به رنگ چادر الژورد

 .دیگرد

 

کرد وبه  ی، چندان که احساس غرور مرک از لطف آفتاب به وجد آمده بوددخت 

 : گفت یم رمردیپ
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  ... له  ی، نولس ال مبابه ژان، نولس تالن سدهـ 

 

 نییپا شیرگشا  ، نورس را ازدیکه به نشاط آمده بود، به قهقهه خند زین رمردیپـ 

 بشیسبز رها کرد. بوتل آب نورس را در ج یچوک کینمود. رگشا را در نزد

، مزرعهء سبز سیسرو ستگاهیه اب دهیهم به راه افتادند. نارسبا گذاشت وهردو

 مزرعه را به دو ،گذشت. سرک یم یبود که ازوسط آن سرک کم عرض یوخرم

 دیچر یم ی، همان اسپ کهرطرف راست یهاکرد. درکشت زار یم میسمت تقس

ساخته بود. در مزرعهء  داریبلندش نورس را از خواب ناز ب ههءیبا ش یکه روز

که گوسالهء ابلق را  نیابلقش. نورس هم بود بزرگ با گوسالهء ی، گاوطرف چپ

 یکودکانه اش بع بع م ی. با صداکرد یکوچکش چک چک م یدستها با دید یم

که  ستیبه نزدش بدود. معلوم ن شیصدا دنیبرد تا با شن یگوساله توقع م کرد واز

 دیدو یمانند باد م د،ید یکه اورا م نیهم ینه؛ ول ای دیشن یرا م شیگوساله صدا

 یکرد، م یخاردار که مزرعه را از سرک جدا م یها میس کیبه نزدوخودرا 

دمش را بلند  د،ییسا یخاردارم یها میرا به س شیبایکوچک وز یها. شاخ دیرسان

 ینورس م یبه سو یداد وبا چشمان پراز محبت یسر م یفی، بانگ خفکرد یم

دهن او  دست داشته اش را به بیس ایشد، توتهء نان  ی. نورس ذوقزده مستینگر

 یزد. لخت یم سینورس را ل یدست ها د،یقاپ یکرد. گوساله آن رام یم کینزد

 شد.  یوجست زنان دورم ستادیا یم

 

کرد وبه پدر  ی، نورس فکردیرس ییکه گوساله آمد وبه نوا نیهم زیآن روز ن

 کالنش گفت : 

 ؟ سه ی، توسالهء نولس چال تالن نم، نولس تالن سدهبابه ژانـ 

، گوساله نورس هم چند روز بعد کالن نورس جان کالن شده ،ی: بلفتگ رمردیپ 

 شود. یم

 

از مرحلهء  یبداند که اکنون و رمردیجواب قانع شد وگذاشت تا پ نینورس با ا

 یراهنما نه تنها شعور نینهند وپس از ا یپا م یبه مرحلهء کودک یگ رخوارهیش

آن  نیاوبعد از دیآ یاغش مآرام به سر آرام زین شهیعمل او است، بل عقل واند

آن  یبرا ی، پاسخموارداز یاریکه دوستش دربس دیقدر سؤال کند وچرا بگو
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بودند ونورس که  دهیرس سیسرو ستگاهینتواند. آنان رفته رفته به ا افتهیسؤاالت 

 : بود، گفت مودهیبار فاصلهء اردوگاه تا آن جا را پ نیاول یبرا

 ... خوله  یم، آَو ، نولس بانده سدهبابه ژانـ 

 شود. ی: نورس نام خدا کالن شده، آدم که کالن شد، مانده نموگفت دیخند رمردیپـ 

 

 ستگاهیا یچوک یوباال دی، دوتهگرف دهیاما نورس حرف پدر کالنش را ناشن

وبه نورس  دیکش رونیب بشیکوچک آب را از ج یکیبوتل پالستپدرکالن نشست. 

ا آتش بزند ودر افکار دور ودرازش تا سگرتش ر افتی یداد. خودش هم فرصت

برابر شان توقف  در یرنگ ییرفتار نقره زینگذشت که موتر ت یفرو رود. امالخت

 شدند. نییهمچون برف داشتند، از آن پا یکه موها یکرد وزن ومرد

                                                                                                                        

و  متیآمد وبا مال کیداشت، نزد یی دهیخم یمرد کهنسال که قامت بلند ول

 یرا م اریکه زبان آن د دیپرس رمردیاز پ دهیبه صورت نورس دست کش یمهربان

از آن که مردمؤقر  شیشورداد. اما پ سرش را ،یبه عالمت نف رمردی؟ پنه ایداند 

کرد که در  ادهیپ راوتوقف کرد وچند نفر دیسررس سیکهنسال دور شود، سرو

فاضل هم بود. رحمت از جواد آقا خواهش کرد تا چند لحظه  یآنان جواد آقا انیم

 : آن مرد گفت د؟یخواست بگو یتوقف کند واز آن مرد مؤقر بپرسد که چه م یی

ا ج نیشود که شما را درا یم یدهکده هستم. دوسه سال یسایمن خادم کل ون،یآقاـ 

شما هم تا  ی. گهگاهدمیرفتم، شما را د یم سایکل ی. حاالهم که به سونمیب یم

بادتگاه ما داخل شدن درع دانم که چرا از ی. اما نمدیآمده ا سایکل یها یکینزد

است. خانهء  یمسلمانان مکان مقدس سجدمانند م زی. آخرآن جا ندیکرده ا یدارخود

چه طور؟ ما که به مذهب شما  ای دیارشما به مذهب ما احترام ند ایاست. آ خدا

 یهر کس یول د؟یهست نید یب ای دیپرست یرا م گانهی یشما خدا ای. آمیاحترام دار

 گذارم. مقصد من از صحبت با شما یشما احترام م نییوآ دهیمن به عق دیکه باش

 ی، مدیتان دعوت کنم که اگر آرزو داشته باش یبود که خواستم از هردو نیا

درآن  را شوم که شما ی. خوشحال مدییایب سایساعت ده به کل کشنبهیز رو دیتوان

 ی. شما سرود مذهبدیشو یآشنا م انیحیمس یدرآن جا با مراسم مذهب . شمانمیجابب

 یالسیگ کیکاتول یسایکلو ریپ انی" کهنه دهاتنیواواز " دیشن دیما را خواه

 ؟ دیریپذ یشما دعوت مرا م ای. آدینوش دیخواه
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فرو رفت وسپس  شهیدر اند یبدهد، لخت یمانده بود چه پاسخ رانیح رحمت که 

 :گفت

 نید ی. ما بدیکن ی. اماشما اشتباه ممی، از دعوت شما سپاسگزارمحترم یآقا ـ

عبادت تنها به مسجد  ی. ما مسلمانها برامی. من ودوستم هردو مسلمان هستمیستین

 ! ساینه به کل میرو یم

 

 : فتمو، گ نییمرد مؤقر نقره  

 نیاسالم ود نید ی. بلدیپرست یرا م گانهیو کتایخداوند زیخوشحالم که شما نـ 

 با ییکه ما ازآشنا یومقدس اند وهمان طور یآسمان انیهردو از جملهء اد حیمس

 نید ماتیباتعل ییازآشنا دینبا زی، شما نمیشو یاسالم خوشحال م نید ماتیتعل

 یما م یساینفر به کل نیچند ااه شمازاردوگ کشنبهی ی. روزهادیورز ابأ حیمس

ما در جذبه  یسایکل شی"رودلف" کش جنابیسخنان عال دنی. آن ها پس از شنندیآ

ازآنها کمک  یبا برخ سای. کلابندی یدست م یروند و به آرامش روح یفروم

به آنها کمک نموده  ی، شفاعت شان را کرده ودر حصه گرفتن پناهنده گنموده

  د؟یکدام کشور هستاز  دیاست. شما نگفت

 

 ن از افغانستان هستند.  شایهستم وجناب ا یرانی: من افاضل  گفت یجواد آقا

شده اند،  یحیتا حاال مس یرانیا نفر نیشما وچند ی: دونفرافغان هاگفت سایخادم کل

افغان  کیبدون آن که از طرف ما دعوت شده باشند. از جملهء آن ها تا هنوز هم 

 . دیآ یعبادت م یبرا کشنبهی یوز هاکمپ است که ر نیا در

 

 یشده وجزوه ها واوراق نییکه تا کنون در موترنشسته بود، پا یوقت زن نیدرهم

داد. عنوان  رمردیفاضل وپ ینوشته شده بود، به جواد آقا یرا که به زبان فارس

 خوب شد."  یحیتوان مس یبود: "چطور م نیازجزوه ها چن یکی

 

 : وگفت دیفاضل خند یاپس از رفتن آنان جوادآق 

آن چند گپ و  دنیکنند که با شن یها فکر م نیهستند. ا یعجب مردم خوشباورـ 

شنبه به آن  کیساخته وبا رفتن روز  یحیمس مهی،  من وتورا نقاورا نیگرفتن ا

  ... شد میخواه یحیجا کامالً مس
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، چه نام تشده اس یحیکه مس یکه آن افغان دیدان ی: نمدیزد وپرس یلبخند رمردیپ

 دارد؟ 

 یحیمنوچهر بدبخت مس نیها خبردارم که هم یرانیدانم. اما ازجملهء ا یوهللا نمـ 

شده اند، حاال کمپ را ترک کرده اند.  یحیکه مس یگرید یها یرانیشده بود. ا

. دیشده ا رونیقدم زدن ب یکه با نورس جان برا نی! شما مثل ارحمت یخوب آقا

ً به کل کی د،آم شیاگر فرصت پ کاردارم. یمن اندک دیببخش  یم سایروز حتما

دربارهء نقش  ییها زیگذرد. من هم چ یدر آن جا چه م دینیبب ستی. بد نمیرو

 تان خواهم گفت. یدانم که برا یجامعه م نیدر ا سایکل

                                                                                                                              

، آهسته آهسته راه اردوگاه رادر به پا خاسته زیونورس ن رمردیپ جواد آقا، رفتن با

که همان موقع از  یجوانبرنداشته بودند که با مرد یگرفتند. هنوز چند قدم شیپ

 یبردوش داشت، برخوردند. مرد به درخت ینیشده وکوله بار سنگ نییپا سیسرو

، چشم دوخته وستیپ یکه به اردوگاه م یاده بود وبه همان جادهء کم عرضد هیتک

 شد. با ینم دهید یکس شیفاضل دور شده بود ودر آن دور وپ ی. جواد آقابو

 : دیپرس رمردیاز پ دیونواسه اش، مرد جوان باترد رمردیشدن پ کینزد

 ؟ یرانیا ای  یشما افغان ـ 

، ..." ودر دل گفتادر، من افغان هستم رحمت بالفاصله جواب داد: "سالم برـ 

پرسد:  یم یگری؟ ودملحد ای یپرسد، خدا پرست یم یکیاست که  یعجب روز

 : وبه ادامه سخنانش گفت اوردیخود ن ی؟ اما به رویرانیا ای یهست یافغانستان

 دخترک نواسه ام است. نامش نورس است. نینام من رحمت هللا است. اـ 

با شما خوشوقتم. من هم افغان هستم. اسمم خدابخش  ییا: از آشنمرد جوان گفت 

 دهیکمپ رس نیهزاره هستم. از صبح صادق به راه افتاده ام تا به ا تیاست واز مل

 .دیکن ییمرا هم رهنما د،یرو یام. حاال اگر شما به آن جا م

 

اورا گرفت وبه شانهءخود انداخت تا بارش سبک شود.  یها گیَ از ب یکی رمردیپ

کرد که به کجا وکدام دفتر مراجعه کند.  ییرا راهنما یو دندیدوگاه که رسبه ار

 گرفتند.  لیشدند واورا تحو دایپ کریماه پ ینایستیوکر مزیبعد منتظر شد تا مستر ج
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صرف غذا به اتاقش  یرا برا یو رمردی، پخدابخش که خالص شد یرهاکا 

را  یو شیسؤال ها دعوت کرد. هنگام صرف غذا مزاحمش نشد ونخواست که با

. در عوض به مهمان فرصت داد تا دربارهء اردوگاه وراه ورسم ندازدیاز اشتها ب

 . دی، از نزدش پرسش نماخواست یآن هرقدر که دلش م

 

تشکر کرد، به  یومحبت و یغذا که صرف شد وخدابخش که از مهمان نواز 

خود را بهتر خواهد مهمان  یاست وم زازسؤالیلبر زبانشیکه م افتیفراست در

 :وداو نشد وخود به سخن گفتن آغاز نم یمنتظر پرسش ها نیبشناسد. بنابرا

 

 قزل آباد، در هءیام. درآن جا درقر ختهیگر فیمن از کشتارگاه ومسلخ مزارشرـ 

کردم. در دانشگاه بلخ  یم یزنده گ فیشهر مزارشر یملک ییهوا دانیجوار م

ده ساله داشتم وپسر  یم معلم بود. دخترکبودم . همسرم ه یدر اتیاستاد زبان وادب

هم به خانوادهء ما  یگریکه درآن شب وروز، موجود د میهفت ساله ومنتظربود

کرد.  یم ی. رضا پرزه فروشهم داشتم به نام "رضا" یاضافه شود. برادرجوان

بود. روزگارما  یوآرام تیامن فینمود. درمزار شر یم یمجرد بود وباما زنده گ

 یعنیرخ داد.  ی. بعد حوادثدیرس یذشت ودست مان به دهن مان مگ یهم بد نم

ما  هءیکه از قر یامیپس از ق ی؛ ولشهر را گرفتند دروزطالبان حمله کردند، چن

 را متحمل شدند و فرار کردند. ینیشروع شد، تلفات سنگ

 

روز ساعت هشت صبح بود که از  کی ی؛ ولپس ازآن جنگ ها فروکش کرد 

شهررا تکان  یبیشد وانفجارات مه دهیشن لهیاسلحه ثق یرهایف یشهر، صدا یسو

طالبان داخل شهر شدند. مقاومت ها  یتانک ها وزرهپوش ها یداد. پس از ساعت

را به  هرش کستند وهنوزظهر نشده بود که مرکزفرصت درهم ش نیرا درکمتر

هار ما هجوم آورده و ما را ازچ هءیآنان به طرف قر یازقوا یدست آوردند وقسمت

 طرف محاصره کردند. 

 

 یما بود. او آدم شجاع وبا نفوذ هءیرمضان مسؤول حزب وحدت درقر رزایم 

را که درآن  یرمضان همه مردان رزایرا دوست داشتند. م یو هیبود ومردم قر

در  گرانی. دمیجمع کرد . همهء ما پنجاه نفربود هیقر دانیبودند، درم هیوقت درقر
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وبار. وکار یبیغر یرابودند به شهرب رفته ای، دحزب وحدت بودن یپوسته ها

    ما گفت: ی، براکردرمضان که ما را جمع  رزایم

، هم میکه هم سالح دار رای. زمیاز ناموس خود دفاع کن دیها! ما وشما بابرادر"

خواهند از ما انتقام  یما مستحکم است. طالبان م یها یوهم سنگر ها یمرم

 راه در برابر ما وجود وده نخواهند گذاشت. پس دکدام ما را زن چیو ه رندیبگ

 رد،یخواهد که با ما نباشد وبزدالنه بم یم ی.  اگر کسدنیجنگ ایشدن  میدارد. تسل

 "   ... چهارطرفش قبله

                                                                                                                              

را در جان همه برافروخت. همهء ما  رتیرمضان آتش غ رزایگفتار کوتاه م 

. اما میدیانداز به آتش کش رراکتیزرهپوش دشمن را با ف نیواول میموضع گرفت

 یوار حمله م وانهیآمدند، د یبودند که م یخروشان لیطالبها کم نبودند. مثل س

 شانیا انی. در مدندکر یپر م رانگیشان را د یشدند وجا ی، کشته مکردند

. آن ها به میدیشن یشان را به صورت واضح م یها هم بودند که ما صدا یپاکستان

دادند:  یکردند. آن ها دستور م یم یگفتند وامر ونه یزبان اردو وپشتو سخن م

را زنده  یزنده جان چیوه دیغارت کن د،یبکش د،یکن رانیو د،یبسوزان د،یبزن

 یبچه ها دی. بکشدیکاپرها را بکش نیا :گفتند یزمینندانان طالب . قومادینگذار

   ... شان راهم  یرا!  زن ها نیلن یوچوچه ها یمزار

    

 میدیجنگ یبه سنگر وموضع به موضع مبه جوش آمده بود، سنگرخون ما هم  

ازمردان ما همراه  یمی. پس از دوساعت جنگ، نمینشست یوخانه به خانه عقب م

. وستیرحمت حق پ به زیکشته شدند. برادرم رضا ن رانهیرمضان، دلقوماندان 

. حلقه محاصره شدما خالص  یها یکه مرم میادامه داد یاما ما جنگ را تا وقت

مانده  ادمیکه به  ییشکست. تا جا یشد. ومقاومت ما درهم م یتنگ وتنگ ترم

د وبعد ازاسارت شدن ریزنده مانده بودند که اس ، ازآن پنجاه نفر فقط شش نفراست

 بالفاصله به گلوله بسته شدند.

 

 یبودم. غفلتاً خود را در جو یجو کینجات داد. تصادفاً من نزد یآب یمرا، جو 

عرض بود.  ی، پلمن شترازیپ آب انداختم وبا شدت وقدرت شنا کردم. پنجاه متر

که  رپلیکند. به ز یتوانست مرا از انظار مخف یپل کم وطولش همانقدر بود که م
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را که  یاناتی. از همان جا همه جرتمآب نشستم وسرم را باال گرف انی، در مدمیرس

، زنان وکودکان را جمع نمودند اهد بودم. طالبان مردان سالخورده، شداد یرخ م

چشمان زنان وکودکان به گلوله  یرو شینوجوان را در پ وپسران ریو مردان پ

ها بار نمودند. اسباب واثاثهء  یالر ،یبستند. سپس زنان وکودکان را درباال

کردند. خرمن ها را سوختاندند. خانه ها را آتش زدند، سگ ها  معکارآمد را ج

را جمع کردند وهللا  یاهل واناتیبه رگبار بستند. ح دند،یرا که د ییوپشک ها

ما وجود  هءیدر قر یزنده جان گریرفتند. هنوز شب نشده بود که د انیاکبرگو

 نداشت. 

 

 دیو سف اهیق سعش قصه

 یآور ادیکه با  دیرس یبودند و به نظر م رشدهیاستاد خدابخش سراز یاشک ها

 شیبرا یسگرت رمردیفشرد. پ یقلبش را م ی، اندوه بزرگدلخراش یآن صحنه ها

 :  سخن درآمد گربهیبه آن زده و بارد یتعارف کرد. خدابخش پ ک

را که  یه ام رفتم  تامقدار پولشدم. بعد به خان رونیکه شد، از آن جا ب یکیتار ـ 

، بردارم. خانهء ما با همه اثاث کرده بودم یمخف یواریمبادا در درز دروز یبرا

بود. خدا را شکرکردم  شیجاسر واسبابش سوخته وخاکستر شده بود، اما پول د ر

 میروز درآن جا بودم ، بعد تصمرفتم. چند میو از راه کوه ها به سمنگان نزد ماما

. درمشهد وطنداران دیرسان رانیشد ومرا به ا دایپ یبروم. قاچاقبر رانیا گرفتم به

کردم.  یکردم. روز چهارده ساعت کار م دایپ یبودند. به کمک آنان کار ادیز

 اگل وسمنت ر . دلومیانداخت یخشت باال م م،یبرد یم لیبود. زنب یکارساختما ن

 کیبا  یل پس اندازکردم. روزمقدار پو کیکارها تا لیقب نیاز او میدیکش یباال م

که  یبا گرفتن نصف پول ی. وکه از وطندارانم بود، برخوردم نفر قاچاقابر

 .دیجا رسان نیوسپس به ا هیگرفت، مرا اول به ترک یم گرانیازد

 

 : دیکه از قصهء پرغصهء استاد خدابخش سخت متأثر شده بود، پرس رمردیپ

که درآن  دیکه همهء شان زنده هستند. گفت  ان شاءهللا د؟یاز خانوادهء تان خبردارـ 

 شد. یتان اضافه م که به جمع خانوادهء دیهم بود یگریروزها منتظر طفل د

از آن که  شیپ ای دیدانم خانمم تا وضع حمل رس ینم خبر ندارم. چینه متأسفانه هـ 

 ی، خانواده ام تا هنوز هم الدرک هستند. نمیآورد، کشته شد. بل ایطفلش را به دن
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 یاطالع نیبرادر، کوچکتر ،ین برند. یبه سر م کجا مرده ودر ایدانم زنده هستند 

 بود که اصرار میماما نیآن ها است. هم یودر جستج میاز آن ها ندارم. اما ماما

ندارد.  دهیفا چیه جا نیدرا . او گفت که بودن تومیایطرف ها ب نیتا به ا دیورز

ً به من اطالع مشان را به دست آورد  یپاگفت، اگررد دهد. اما حاال سال  یفورا

 .ستیاز آن ها ن یخبر واثر چیها گذشت وه

  

 رمردیپ خوردند. یتکان م هیازشدت گر شیزد وشانه ها یبخش حرف ماستاد خدا

مثل اور ا  ییدانست که چگونه آدم بربادرفته  یبه شدت منقلب شده بود ونم هم

به  دی، امدیتحمل کن د،ی، غصه نخورمانند یدهد. مگر گفتن کلمات وجمالت یتسل

     آتش                                                                                                                           انیکه از م یقلب دردمند یتسال یتوانست برا یم... و دیخداوند داشته باش

ها را به چشم سر  یمروت یوتمام ستم ها وبوخاکستر جنگ برخاسته  ودود

 یسکوت کرده بود وبا خود م رمردیپ نیباشد. بنابرا ی، کافمشاهده کرده است

انس  ،انجنیرمحمودمانند  شیخود عادت کند. بادردها ی، بگذار، با غم هاگفت

 شود. یدشوار م شیکردن برا یورنه زنده گ ردیبگ

 

 بود. او دهیرا ند یوپنج بهارزنده گ یازس ترشیکه ب افتی یمرد را استاد رمرد،یپ 

گذشت  یکه دردرونش م یجانکاه رنج ودرد اش از افهیداشت وق یاندام الغر

نشسته  یبه گود ییکوتاه وگونه ها ینی، بنمود. ابروان درهم فرو رفته یم تیحکا

انداخت که در شهر  یم ییوتبنگ اونانو یهزاران سقا وجوال ادیرا به  رمردی، پاش

 نیدادند وبا ا یکارها ومشاغل را انجام م نیکه شاقه تر ی. کسانستندیز یابل مک

صورت ظاهر به  نیهمواره مورد ستم بودند. اما ا خیتار یدرازنا ، دروصف

بخش رابه نزد ازتشخص استاد خدا ییشد که ذره  یصورت مانع آن نم چیه

، ادب ونزاکت حیص، رفتارمؤقر، زبان فیعیحرکات طب زا رمردیبکاهد. پ رمردیپ

 صحبتش احساس کرده بود، خشنود بود.  یبه ال یکه از ال یتیمیوصم

 

 یافزوده بود: استاد به زبان وادب فارس رمردیپ یبه خشنود زین یگریامر د 

بود که از آسمان نازل شده بود. هم خودش  یموهبت نی. بنابراتسلط کامل داشت

، شبها به نزدش توانستند یت موهم داوود وحشم اموزدیتوانست از نزدش ب یم

 کنند که  قیاورا تشو ندهیهم بتوان درآ دیکنند. شا ضیبروند واز محضرش کسب ف
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رفت، به کمک  یکودکان آن اردوگاه م ادیکه آرام آرام از  یزبان فارس سیتدر به

 ، اقدام کند.مقامات کمپ

 

داخل  انیرا گوبود که هو نیاسیرا گسستند. داکتر رمردیدر زدند ورشتهء افکار پ

 : با مهمان روبه رحمت نموده وگفت یاتاق شد وپس از معرف

جواب" که " یخبر ندار ای؟ آییگو ینم کیپس چرا به من تبر ز،یعز قیرفـ 

 ؟ گرفته وقبول شده ام

، صورتش راغرق بوسه برخاست، داکتر رابه آغوش گرفت شیرحمت از جا

 د وگفت: ش ستادهیا زیگفت. استاد خدابخش ن کیکرد وتبر

 یوخود نم میقدرخوش قدم بود نیکه ما ا دینیباشد. بب کی، تبرداکتر صاحبـ 

  ...  میدانست

. رحمت جان دیاست. امشب مهمان من هست کیقدم شما ن ،ی: بلگفتداکتریاسین ـ 

 نینگفته بودم که ا تی. رحمت جان، برادییایخودت هم با داوود وحشمت جان ب

دهد وفرمان صادر  یکه دستور م ستین وترینها کمپدارند وت یمردم قلب مهربان

 یتو م یدهند؟ ول یم زیتم حقنا کند. نگفته بودم که انصاف دارند وحق را از یم

 دیهم خواهد رس یروز کیکنند. ان شاءهللا  یآن ها آدم ها را با پنبه حالل م یگفت

 کنند. میتسل میوبرا بخواهند زیرا ن میکه همسر واوالد ها

 

 دهیبزند که پسند یدر حضور مهمان حرف نخواست اینداشت و یابمت جوحر

 : خاطر کوتاه آمد وگفت نینباشد. به هم

مردم تورابه حقت  نیاشتباه کرده باشم. اما به خاطرتو واقعاً خوشحالم که ا دیشا ـ  

 . دندیرسان

 

مثل آهنگ افتادن سکه  شیماهرو که زنگ صدا ینایستیهمراه کر مزآمد،یمستر ج

در پرتو  شیموها نیزر یهاپدرش بود وتار زیداوود، برسر م بود. نیینقره  یها

. آن ها استاد دیلغز یودر هوا م دیدرخش یجان عصر م مهیکمرنگ آفتاب ن

نشان  یبودند به و دهاختصاص دا شیرا که برا یبخش را با خود بردند تا اتاقخدا

 را بستانند. شیکنند وامضا میرا که در اتاقش بود به اوتسل ییدهند وظروف واثاثه 
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او آنقدر خسته  د،یبسترش دراز کش یباال ن،یاسیرفتن آنان وداکتر  رحمت پس ا ز

 دهیخواب یدوساعت یکیفرو رفت.  یقیبود که چشمانش بسته شدند وبه خواب عم

که با حالت  دیمهربان را د یکرد وشرما دارشیبازشدن دروازه ب یبود که صدا

 رمردیبرود. پ ایو ستدی، باندیداند که بنش یاست ونم ستادهیق ادروسط اتا یفیبالتکل

روشن  شیبرا یزد، سگرت شیبه رو یرا به نشسن دعوت کرد. برخاست، آب یو

انجام دهد. شرما اگرچه با  شیبرا یکه چه خدمت دیمهربان  پرس یکرد واز شرما

 ان ایبه جا و نمود وافعال را یادأ م دی" را با تشدرزد وحرف " یلفظ قلم حرف م

 : گفت ی. شرما مدیگو یکه چه م دیفهم یرحمت م یبرد، ول یبه جا به کار م

 یررانیرروشنک ا نیجناب ررحمت، کاررمن با رروشنک جورر شد. با همـ 

                                                                                                                            ... یم یکررتاه ارریآمد مررا. پ یخوش م نجا،یبه ا دیآ یکه م یگک. ازوقت

روشنک هم عاشقت  ای یدیورز ی،  تو به روشنک عشق مییگو یچه م دمینفهمـ 

 بود؟ 

 

 یخواهش کرد تا سخنان شرما یازو رمردیو پ دیلحظه داوود سررس نیدرهم 

 مهربان را ترجمه کند. 

 

جانبه بود.  کیعشق  ینه، در آغازعشق من نسبت به و: گفت یشرما م 

به من نداشت. درعوض من روز به  ییاعتنا چیکرد وه یروشنک مرا درک نم

رفت به دنبالش  یکه م یشدم. راستش به هر طرف یقرارتر م یروز عاشق تر وب

 یم مزدم وسال یشد به طرفش لبخند م یکه با من مقابل م یرفتم وهربار یم

انتقال  شیبود، برا دهیرا که از مغازه خر شیبار اتفاق افتاد که سودا نیدادم. چند

حرف ها او  نیبه او بسپارم. اما با وصف ا نیرا در صف منتظر میجا ایدهم و

قربون  ،یگفت: مرس یقدر م نی. فقط همسرد ونامهربان بود اریدربرابرمن بس

 . وبس!شما

 

کنم تا دل  میبسازم وبه او تقد یو از یی  کرهیفکر افتادم که پ نیروز به ا کی 

، به من اندازد. خطوط چهره، حالت چشمان، لبخند ینگاه میسختش نرم شود ون

، چال زنخدان واندازهء قد وقامت او چنان در قلبم وذهنم حک صورت یها یگود
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اش را  کرهیپ رشیتصو یا از رویو ندینبود تا دربرابرم بنش یازیشده بود که ن

 بسازم. 

 ی، فکر میستینگر یکه به او م یشد. وقت ییبایز کرهءی.  پدمیزحمت کش دوهفته 

. روشنک با همان چشمان قشنگ است ستادهیبرابرت ا که روشنک در یکرد

را گرفتم وبا  کرهیشدم، پ نیکه از بودنش در اتاقش مطم یشب نگاه. یوهمان جادو

با نگاه سرد اتاقش را تک تک کردم. دروازه را که باز کرد،  ییحجب و کمرو

، به چشمانش کردم میرا به او تقد کرهیشد. من پ رهیبه صورتم خ یزیواستفهام آم

به آن  ی، با دقت خاصرا گرفت کرهیوداخل اتاقش شدم. روشنک پ ستمینگر

هستش. چقدر ذوق واستعداد در  یچقدرعال ای؟ خدامنم نی، اوگفت: "آه ستینگر

 یشرما "،  بعد به طرف المار یآقا یسد. ممنون شما، مریساختن آن به کاربرده ا

آن چند قطعه اسکناس  انی، دستکولش را گرفت واز مکوچک اتاقش رفت یفلز

" ...  بدهم شتریکه ب دیی، بگورا برداشت وبه طرفم درازکرد وگفت: "اگر کم است

، ا ازدستش گرفتمر کرهی" پ.ستین یفروش کرهیپ نیادستش را پس زدم وگفتم: "

 زیزریر ی، صدادمیکه به اتاقم رس یرا محکم به هم زدم وهنگامدروازهء اتاقش 

 .دمیقلبم را شن شهءیپنجرهء اتاق او وخرد شدن ش یها شهیش شدن

 

شده بود که من  یشده وبه مقامات اردوگاه شاک نیروشنک خشمگ آن شب، پس از

 اریزنم. روابط ما پس ازآن بس یکنم وخواب راحت اورا برهم م یم رشبها کا

مقابل شدن  . وازمیداد یسالم نم گریهنگام برخورد به همد در گریشده بود. د رهیت

 یکه آن شب برا نی. تا امیختیگر یگرمینگاه انداختن به همد با هم ونگاه در

ومن درآستانهء کمپ با خاطر  دی. شما با امبوالنس رفتآمد شیپ یینورس حادثه 

 دایشته بود که روشنک هم پنگذ یی قهیمنتظرباز گشت شما نشستم. چنددق شیپر

 کیشرما، شما چرا به خاطر یآقا: "دینشست واز من پرس میپهلو . آمد ودرشد

که  نیا یبراوگفتم: " ستمی" با تعجب به صورتش نگرد؟یکن یم هیگر گانهیطفل ب

است.  گریدوست انسان دو گریانسان د است. خواهر گریانسان د هر انسان برادر

خاموش  ینداد، مدت جوابم را" .ستین گانهیمن ب یبرا یانسان چیکه ه نیا یبرا

 شده یگونه اش جار دیمروار یکه اشک ها دمید ستمیبود. به صورتش که نگر

برخاست ورفت،  شیرا سترد وازجا شی، اشک هادادم شیاست. دستمالم رابرا

 ... دستمالم را هم با خود برد
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کج شدن دندان وخون شدن برد. حوادث روز، از  یبه اتاقم که آمدم، خوابم نم

خان، باعث فرزندان دوست شما محمود داشدنیروشنک وپ هءیدهن نورس تا گر

 یرخ میرا گرفتم که ن می. برخاستم، افزارهادیایبه سراغم ب یخواب داریشدند که ب

بودم  سرگرم کاردهم.  حفهشما ت یومعصوم نورس بتراشم وبرا بایاز صورت ز

ضورش را درپشت دروازهء اتاق خود احساس دروازهء اتاق اوباز شد وح که

 نیهم یول رکنمیغافلگ است. خواستم اورا دهیوگوش به در چسپان ستادهینمودم که ا

اوبدنم گرم شد،  ختنی. با گرختیکه او احساس کرد که متوجه اش شده ام گر

 شیاز پ شتریپا را ب زینمودم که آن غزال گر س. واحسادیضربان قلبم تند گرد

 دارم وبه شدت عاشقش هستم.  یدوست م

 

 یصبح را آماده م یوناشتا ی، چاما در آشپز خانه ی، هردواتفاقاً صبح همان شب

فکر وذهنم در نزد او بود وجرأت نداشتم  یول ستمینگر یم رونی. من به بمیکرد

چسپاند  یم گرانیرا به دروازهء اتاق د شیبایز بپرسم که چرا شب ها سر یازو

آمده  رجوشیفرصت ش نیمدرآورد؟ در ه اسرار آنان سر از خواهد یوچرا م

شان را شگافته  یجوش خورده بودند، پوستها زازبسیوتخم ها ن بود وسررفته

وتخم را به  ریش یازآن که من متوجه شوم، روشنک ظرف ها شیبودند. اما پ

 : گفت میگذاشته وبه طعنه برا یکنار

  

شب  یها مهیکه تا ن ییآدم ها گر،ی؟ خوب دشرما فکر تون کجاست یآقاـ   

 ینجوریا دیشوند، با یم گرونیخونند ومزاحم خواب د یزنند وغزل م یچکش م

  ... باشند

 وتخم را گرفتم ورفتم. صبحانه ام را خورده بودم که در ری، شندادم یمن پاسخ  

 ستیها نگر کرهی. به مجسمه ها وپستادیوسط اتاق ا زد. داخل اتاق شد ودر

استاد زبر  کی د،یاستاد هست کی. شما واقعاً ستین ی، واه، باور کردنواه ": وگفت

زنند انگار.  یاند، با آدم حرف م ه. چه قدر زنددیساخته ا ییها کرهیدست. چه پ

سرزده  یاز و یگناه ای دیآ یاوبد تان م از ایآ د؟یا دهیرا چرا پوشان کلیاما آن ه

 یرا که بررو ییت پارچه حرک کی، با میبگفت وتا من به خودآ نیااست؟ "

 ریز ، اشک از چشمانش سرارا شناخت کرهی، برداشت. پاش انداخته بودم کرهیپ

آره، من حلقه کرد، برلبانم بوسه زد وگفت: " شد وناگهان بازوانش رابه گردنم
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از  ییایومرا در دن ختیاش را گرفت وگر کرهی" وبعد پ...گناهکارم. منو ببخش 

 فرو برد. یدمانپراز شا ی؛ ولوبهت رتیح

 

است.  نییوآ نیندارد. تنها مشکلش مسأله د یغم ودرد چی، اکنون هگفت یشرما م

 یمن م ایرحمت، روشنک مسلمان است ومن هندو. آ یآقا نیببگفت: " یاو م

که از  رمردیپ" ؟دهند یمسلمان ها اجازه م ایتوانم اورا به عقد خود درآورم ؟ آ

 :گفت یم شیبراکنان  یوخ، شقصه اش شادمان شده بود دنیشن

، به شرط گک جور شده است یرانیا نی، کارت با ایهمان طور که خودت گفتـ 

 ...  ییاسالم بگرا نیوبه د ییدست بشو نتید آن که از

  

 : شد، گفت نیمهربان به فکر فرو رفت وغمگ یکه شرما دیچون د اما

دارد  یخود قانوناز جا اروپاست. اروپا نینکن. ا شیتشو اری! بسشرما یآقاـ 

شود. تو  یانسان ها شمرده م یاز حقوق اساس یکیخانواده  لیوازدواج وتشک

کنند وآب از  یجا حتا مرد با مرد وزن با زن ازدواج م نیکه در ا ینیب یخودت م

محافظه کار  یاندک کمشکل وجود دارد که روشن کیخورد. فقط  یآب تکان نم

 ییباشد. تا جا دهیشیمسأله اند نیا یشرع او به مشکل دیرسد. اما شا یبه نظر م

زن مسلمان  یتواند با زن هندو ازدواج کند ول یدانم مرد مسلمان م یکه من م

 یعیبه صورت طب شیاوالد ها رایببندد. ز ییزناشو مانیتواند با مرد کافر پ ینم

 داشت. هندخوا شیپدرش گرا نیبه د

 

هنوز زود است  یاست. ول یجد مسأله نیا ی: "بلگفت شیمهربان با تشو یشرما 

روم به نزد روشنک. وعده  یبرخاست وگفت م شی." بعد از جامیشیندیکه به آن ب

جا  کی نیا و بعد از میجا سودا بخر کی. میبا هم به مغازه برو میخواه ی، ممیدار

 . میغذا بخور

 

است.  یی دهیبا خود گفت ، عشق هم عجب پد رمردیمهربان که رفت ، پ یشرما  

شناسد  یرا نم نییوآ نیود دیوسف اهیبار آمد، س کیاگر یول دیآ ینم د،یآ یمن

که شرما با خود قصه  نکیرساند. وا یوهندو ومسلمان وگبر وترسا را به هم م
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انداخته بود، طبع غزل  راسا ادیرا به  رمردیعشق را آورده ورفته بود، وپ یی

 گل کرده بود:  زیرحمت ن یخوان

 جگر کند نیچه ها که با من خون اربیم عشق ســـرکند     غ یدل نوا یچون نا

 عشق کاش    امشب مــــگر فسانهء غم مختصر کنــد یزغوغا دهیدوشم نخفت د

 تو از سر بدر کــــــــند یرو الیدل دردمـــــــــــندرا     گفتم خ هیگر انیم شبید
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 بخش هژدهم

 

 :  ساگدر دام ا

تکان بخورد.  شیمذکور موقع نداده بود که از جا یهللا را افسر بروت رحمت

کرده ودر  زیزریرا که قبالً ر یها واسناددستانش ولچک بسته کرده بود. کاغذبر

 زشیم یکه رو یانداخته بودند وچند جلد کتاب یی سهیانداخته بود، درک یباطله دان

وکنج وکنار اتاق  فیوس یارلما یبود گرفته بودند. بعد به تفحص وجستجو

زدهء افسران وسربازان  رتیپرداخته و سرانجام رحمت را در برابر چشمان ح

 انداخته و یبرده ودرموتر رونیگاه با همان وضع حقارت بار از اتاقش بآن قرار

 برده بودند.

 

سابق وزارت دفاع برده بودند. به  ریداشت که اول اورا به تعم رحمت به خاطر

گذشت  یکابل م یایاش در یکه از پنجاه متر یی یمیکهنه وقد ریمهمان تع

 ی. رحمت مشدند یبه طرف برج ساعت وپل محمود خان باز م شیوپنجره ها

 نکیا یول ؛ودهاستخبارات وزارت دفاع ب استیمتعلق به ر ریتعم نیدانست که ا

 شده است.  نیاگسا" درآن جاگز"یعموم استیر یاز بخش ها یکی

 

انداخته  یونمناک کیشان توقف کرده بود، رحمت را به اتاق تاروترکه م نیهم

 یدستانش را باز کرده و رفته بودند. د رکنج اتاق درازچوک یبودند وولچک ها

گنده بود وشامه اش را آزار آگند،  ینم و بو یاتاق از بو یگذاشته بودند. فضا یی

از  یفلز یها لهیا مکه ب یکوچک زاندا یداشت وروشن یداد. اتاق سقف بلند یم

هم باال  یبه طول دراز چوک یبلند بود وحتا اگر کس چهیمحکم شده بود. در رونیب
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منبع نور  گانهی چهیدر نی. ادیرس ینم چهیکرد، به در یشد ودستش را دراز م یم

 افتهیطرف وآن طرف پراگنده بودند، در نیکه ا یفیکث یهابود. رحمت از کاغذ

 یاتاق به منظور محافظت اوراق واسناد استخبارات نیاز ا ید روزیبود که شا

 کرده اند.  یاستفاده م

 

حالت  نیا ای. آدیلرز یکرد وم یماه اسد بود، رحمت احساس سرما م لیاگرچه اوا

؛ دانست یاز حد اتاق بود؟ نم شیب یبه خاطر سرد ایشد،  یم یازترس او ناش

بسته بود.  ییبه مو شیده گافتاده بود و زن ریکند که گ توانست انکار ینم یول

ر فرو رفته بود: چه واقع فک هوب دهی، دراز کشیهمان دراز چوک یباال ریناگز

 . درانداخته بود مانیدژخ نیاورا دردام ا ی؟ چه کسستی؟ جرمش چشده است

برده بود که دروازهء  ادیاز وتارمستغرق شده وگذشت زمان را رهیر تاافک نیهم

. دیکه نامش را از سربازان شنبده بود، داخل گرد یقامتاتاق باز شده وافسر بلند 

اورا  به دستانش ولچک بسته کرده و گرید" بود که بارروزیفافسرتورن " نیا

 برده بود. رونیب

 

. درختان دیرس یفرا م یشده بود. شب به زود شیهوا، گرگ وم رونیدرب

 یم شیبه سو ییبا نگاه دلسوزانه  یروشن شامگاه هیدر همان سا ریسالخورده وپ

اش  ییرها یاز دست شان برا یگفتند که کار یوبا زبان حال به او م ستندینگر

 زبای، ندادند یم سپا یمیقد ریکه در اطراف تعم ی. سربازان مسلحستیپوره ن

آنان به خاطرآن بود که  یتفاوت یب دیبودند. شا ستهیرا نگر یو یتفاوت ینگاه ب

 یداشت مبه انقالب باز انتیبه  اتهام خ حمترا که مانند ر یهرروز ده ها افسر

 .دندید یشدند، م

 

سوار کرده وحرکت کرده  یبا دونفر سرباز مسلح به موتر خان رحمت رازرویف 

شده بود. رحمت را با  ستادهیا "ه بود که موتر دم دروازهء "اگساشد یکیبود. تار

عبور داده  چیدرپ چیپ یزهایواز دهل عیوس دانی، از مکرده نییخشونت از موتر پا

 کیشدند.  یم دهید یچند یها یوچوک زهایداخل کرده بودند. دراتاق م یوبه اتاق

 یها وکارتن ها هیپراز دوس یها یوالمار یفلز یها فیس ر،یتحر نیماش هیپا

داشت با دوتا پنجرهء  ینیدادند. اتاق دروازهء آهن یم لی، اثاث اتاق را تشکاسناد
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محکم شده بودند. درسقف اتاق المپ پر  یفلز یها لهیکه با م یکوتاه وکم عرض

 بود که آن سرداب را مانند روز روشن ساخته بود. وشنر یفروغ

 

. ندیقرارداشت بنش کشیکه نزد یی یچوک یخان به رحمت امر کرد که باالروزیف

تلفون را برداشته  یاتاق قرار داشت رفته و گوش که در صدر یزیبعد به طرف م

 گرفته وگفته بود: را  ییوشماره 

 دگر من صاحب، مهمان منتظر شماست.ـ 

 

داشت داخل اتاق شده  یکه سروصورت آراسته ومرتب یچند لحظه بعد، مرد جوان 

 یزیچ گرشی" ودردست دپلماتید" یدست اهیدست آن مرد بکس س کیبود. در

 که با ضربهء ییها سیشد. همان پول یم دهیضربه دغند یها سیبه دندهء پول هیشب

را به  یبود ورحمت و دهافتا نیدنده ها، سارا به زم نیاز آن ها توسط هم یکی

 روزیآن مرد، تورن ف دنیبود. با د دهیکبرا نجات بخش امتیگرفته ازآن ق دوش

شده  ستادهیحرکت ا یداده وب ی، سالم نظامرا به هم زده شیبوت ها یها یرک  

سربازان را به داخل  یبرو ولات  فهیبود. آن مرد به او گفته بود، خودت به وظ

که دندهء  یمرد یمایبه س ابود ت افتهیرحمت فرصت  روز،یبفرست. با رفتن ف

 ینداشت، با دقت بنگرد. او مرد یاو همخوان دردست گرفته بود و به انداز یاهیس

 ستیب شیشد برا یم یبرلب. به سخت یزیجذاب ولبخند تمسخرآم یمایبود با س

سرتاسر اتاق پراگنده شده بود  تند ودکا در یشدن او بو وپنج سال داد. با داخل

را که  ی" روسفریش" ادوکلن یبود، بو دهیرس کشینزد بهکه آن مرد  نکیوا

نفرت  یکرد ورحمت ازآن بو یبا سخاوت استعمال م یتوپچ استیمشاور فربه ر

 . دیشن یداشت، م

 

گونه سؤال  چیشده بود، بدون ه ستادهیاش ا یقدم کیکه در  نیآن مرد هم

سرخ رنگ  یها یرتبه وسردوش میزده وعال شیبه رو یقفاق محکم یوجواب

به انقالب  نینی"به خااش کنده وگفته بود:  یبهار ینظام راهنیرا از پ یافسر

 یها یوسردوش میعال نیا ازداد که  میهرگز اجازه نخواه رمان،یبرگشت ناپذ

." معلوم بود که  آن ندیو طئه نماما ت هیعل یکیتار استفاده کنند ودر یمقدس نظام

 ی، در کار خود وارد بود ومرا دگرمن خطاب کرده بود یو روزیافسر که ف
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شان  یتخم هول وهراس را دردل ها ن،یبرخورد با متهم نیدانست چگونه دراول

. رحمت خواسته بود ازاو بپرسد که به کدام حق ردیبگآنان چشم زهر  بکارد واز

را کنده است؟ اما آن مرد که در  شیها یچرا سردوشرا قفاق زده است و یو

از آن که واژهء چرا در ذهن  شی، پداشت یرحمیوب اهیجذابش قلب س یمایپشت س

به جانش  یبا دندهء برق، تجربه حدس زده یسؤالش را ازرو رد،یرحمت شکل بگ

را کنده  تیها یوسردوش میکه چرا عال یدان ینم نی"پس تو خا وگفته بود: تادهاف

 " ام؟

 

، که همان لحظه واردشده بود یگریشکنجه گر را همان سربازان مسلح ومرد د

. اما با آن شیاز دست ها یگریگرفته بود ود شیاز پاها  یکیکردند.  یکمک م

به ولچک  یخورد. دست ها یبرق تکان م دیشد انیاثر جر هم بدن رحمت از

به  یدندهء برق ستما. با داد یتکان م یاراد ریبسته شده اش را به صورت غ

، آب دهنش دیچسپ ی، زبانش به کامش مخوردند یبه هم م شی، دندان هاوجودش

 یشد وقلبش چنان م یم یازسروصورتش جار لیشد. عرق مانند س یخشک م

از جسمش  رونیکنده شده وبه ب شیحاال ازجا نیهم دیرس یکه به نظرم دیتپ

 گردد.  یپرتاب م

 

 غیهنوز چ ی؛ ولتحمل کرده بود یدشوار مت بارا رح یتماس دندهءبرق نیاول

تر بود.  یبا بدنش، طوالن ینزده و ناله وفغان سرنداده بود. تماس دوم دندهء برق

شده بود واحساس  هوشیب دیآمد. شا ی؟ به خاطرش نمچقدر قه؟ی، دو دققهیدق کی

غضب از ریآورد که م یخاطر م بهزمان ومکان را ازدست داده بود. اما اکنون 

 کند و رونیدهن ب از خواسته بود تا زبانش را یو قاومتش غضبناک تر شده وازم

را تماس دهد. رحمت  ی، دندهء برقدیخواست چرا بگو یکه م یبا همان زبان

به خاطر آن  ایننهاده بود؟ آ یدانست که چرا به دستور شکنجه گر وقع یاکنون نم

به خاطر آن  ایکند،  رونیتوانست آن را ب یبود ونم دهیپکه زبانش به کامش چس

دهن آن مرد  که از یبد یبو هم  به خاطر دی. شادیترس ینم یازو گریکه د

مرد شکنجه گرش  یشده بود به رو دایدهنش پ که در یآنقدرآب بود، تشمام کردهاس

 یبرق مانده بود که با همان دندهء ادشیقدر به  نیآن هم پس از .تف کرده بود
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 هایوماف ایشده ودن هوشیب گریبودند که بارد دهیرس ومشت ولگد چنان حسابش را

 ... را فراموش کرده بود

شب بود که رحمت به خود آمده وچشمانش را گشوده بود. اورا در اتاق  یها مهین

اتاق حاکم  در یظیغل یکیاتاق انداخته بودند. تار یدر کف سمنت یکیتنگ وتار

که در گوشهء اتاق نهاده را  یفیتوانست شال کهنه وظرف کث یبود ورحمت نم

 یخون نشأت م وزهمهن شیزخم ها بود واز نی. سروصورتش خونندیبودند، بب

 یسوختند واحساس م یسرو صورتش م ی. زخم هادیلرز یکرد. از فرط سرما م

 یبود، رحمت نم یاند. اگر اتاق روشن هم م دهیکرد که تنش را به چهاربند کش

بود، به  دهیاز خون آن هارا پوشان ییه توانست با آن چشمان پف کرده که پرد

 یریبدنش جلوگ دنیازلرز شیآن بررو اختنببرد وبا اند یپ وجود آن شال کهنه،

 کند.

 

. کاسهء ه بوددروازه رابازکرد ی، که سربازبود کیماه رمضان بود. سحرنزد

 گفته بود:  یمقابلش گذاشته وبعد با لحن اسفبار در یغذا وظرف آب

"، اما دهند. یساعت بعد اذان م می. ندینا ن نوش جان کن! "دگرمن صاحبـ 

گفته بود:  یبه غذا خوردن ندارد، با دلسوز یلیبود که رحمت م دهیسرباز چون د

شد"، رحمت با چشمان بسته به  دیخواه مانیپش دیاگر نخور د،یبخور د،یبخور"

سگرت  ،بود: "عسکر جان هوگفت ستهیبود، نگر دهیکه صدا را ازآن جا شن یطرف

 " ؟یندار

 یبردن ظروف غذا آمده بود، قط یساعت بعد که برا مین ینداده ول یپاسخ سرباز

 سگرت وگوگرد را در برابرش نهاده وشتابان اتاقش را ترک گفته بود.  

 

، دیخواب یوزمان گذشتانده بود. م نیزم از یخبر یبعد را رحمت درحالت بروز

 باً یتقر زیرا ن یبود که و نیاش هم یکرد. خوشبخت ی، سگرت دود مشد یم داریب

موقع افطار  آب ودانه را به خاطر ماه رمضان تنها در رایبرده بودند. ز ادیاز

خود به  نیکه شب ها را به شکنجه دادن مخالف زین مانیکردند. دژخ یم میتقس

که به کار او  زی. وسربازان ندندیخواب یدر طول روز م دند،یرسان یصبح م

 ستند داشت.توان ینم یکار
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آمده بود. باز هم  یچا الهیوپ نکیشام که شده بود همان سرباز با ظرف غذا وچا

 یکرده بود که غذا بخورد. رحمت از لحن دلسوزانهء او درآن برهوت ب دیتأک

؟ یبا من مهربان هست نیچن نیکه ا یهست یبود، تو ک دهیتعجب کرده وپرس یپناه

" رحمت به چهره اش نگاه کرده ستم.ه سیروی! من مصاحب"سرباز گفته بود: 

بود. چهرهء سرباز به نظرش آشنا معلوم شده بود. اما هرچه به ذهنش فشارآورده 

با  گریداست؟ بار دهیبود که او را چه وقت  ودرکجا د امدهیبود، به خاطرش ن

 سیرویهمان م نی، پس ابود. آه ستهیچشمان آماس کرده اش به صورت او نگر

بود وا زشرفش دفاع کرده وبعد  یکه درغند جاج یسورجبود، همان سرباز 

 بود. ختهیگر

 

 نیشد که خداوند چن یسخت شادمان شده بود. باورش نم سیرویم دنیرحمت ازد

داشته باشد. چشمانش پراز اشک شده بودند که  یبه او ارزان یحالت نیدرچن یلطف

 را دربرابرش نهاده وگفته بود:  یگریسگرت د ی، قطسیرویم

شما را هرگز فراموش نکرده ام. شما با همه  یها یکی، من ندگرمن صاحبـ  

را  ید، گناه بزرگیبود یازروزها که نوکر یکی. دردیداشت یخوب هءیسربازان رو

. حاال موقعش است که هرچه ازدستم دیگرفته بود دهی، ناده بودمکه مرتکب شد

 درحق شما انجام دهم.  دیبرآ

 

 ؟  یکن یجا چه م نیخودت دراـ 

، در آن جا بودم. انقالب که شد ی؛ به پاکستان رفتم ومدتختمیکه گر یاز غند جاجـ 

شعبه است. چون  کی ریجا مد نیپدرم احوال داد که به وطن برگردم. پدرم درا

ام  یجا آورد که خدمت عسکر نیکرد ومرا به ا لهینداشتم، واسطه ووس صیترخ

تان انجام  یتا برا دیی، بگودیباش هتداش یرا خالص کنم. اما شما هر کار وخدمت

 دیبرند. خدا کند که تاب آورده بتوان یم قیتحق یرا برا شما زیبدهم. امشب ن

 ... دیواقرار نکن

 

 پست وترسان ولرزان ادأ کرده ورحمت را یبا صدا سیرویحرف ها را م نیا 

رهاکرده ورفته بود. با رفتن او رحمت از خود  رتیاز تعجب وح یدرعالم

. عجب نکرده ام یرا اقرار نکنم؟ من که کار یبود، منظورش چه بود؟ چ دهیسپر
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 مانیدژخ ای؟ آک دامی ایتصادف بود  نیا ایاما آ کجا ومن کجا؟ سیروی، میتصادف

 ینم سیرویبکشند؟ اما نه م یزبانم حرف خواهند از یم سیرویم لهءیبه وس

حرف ها  نیا ین. وانگه، اصالً فکرش را هم نکنه، نه کند. یکار نیتوانست چن

وچهارساعت  ستیب از شتری. آخر، بیبعد. حاالکه سخت گرسنه ا یرابگذاربرا

 . یفرو نبرده ا یشود که لقمه نان یم

 

دروازهء اتاق رابازکرده  سیرویبود که م دهیراننوش یچا الهءیپ نیهنوزآخر

 گفته بود:  یوبالحن غضبناک

که افسرمؤظف داخل اتاق شود، ازآن  شیکه ضابط صاحب آمدند" وپ زیبرخ" 

داخل  روزینگذاشته بود که تورن ف نصورتیکرده بود. وبد لهیت زیرابه دهل یو

 واستشمام کند.  ندیودودسگرت را بب یبو انباشته از یاتاق شده وفضا

  

، مسخره کردن و گرفتن یواقعاً شب وحشت ودهشت بود. شب به باز ،شب دوم 

 یم زیدهل از نشیا. رحمت که با محافظگرفتن غرور وشرف آدم ه چیبه ه

 هءیضجه ومو یصدا یکنج وکنارهر واز ی، از هر اتاقی، از هرسردابگذشت

. رحمت دافسران آگسا سرداده بودن رشکنجهءیز که در دیشن یرا م یزن ایمرد و

 ادیناله وفر یدادند تا صدا یسربازان اورا هل م یرفت ول یلنگ لنگان راه م

 نشنود.  گان را دهیشکنجه د

                                                                                                                                

 یکه شب گذشته شکنجه داده بودند، بردند وازو یسرانجام اورا به همان اتاق

درآن اتاق به عوض  .دیپاسخ بگو مانیدژخ یوبه پرسشها ندیخواستند تا بنش

مغرور  دگرمن از نترییمعلوم بود مقام شان پا دید یگرید دونفر روز،یمستنطق د

داشتند.  ینیاز ک وپر نی، خشمگسعبو ی، چهره ها. آن دوستین یروزیظالم د و

گذاشته وگفته  ارشیدر اخت ی، قلم وکاغذخود خواست کیآنان رحمت را به نزد

 ؟ دیجا هست نیوچرادرا دیهست ی: کدیجواب دهپرسشها  نیوبه ا دینیبودند، بنش

 

 یچه و یدانست که برا یهست وچون نم یرحمت نوشته بود که چه نام دارد وک

 جا آورده اند. نیدانم، چرا مرا به ا یرا به آن جا برده اند، نوشت که نم
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؟"، یجا آمده ا نیچه ا یبرا یدان یتو واقعاً نم یعنیبود: " دهیازآن دو پرس یکی

 دیتورن بپرس روزخانیف از دی، نوشته ام. شما بادانستم یآنچه مت گفته بود: "رحم

 جا آورده است؟  نیچه مرا به ا یکه برا

 

وچشمان سبز  چکیچ یداشت با داغ ها ییچهرهء سرخ گونه  گرکهیمرد د

برخاسته وگفته بود:  شی، ازجاروزخانیف یدبل تر ازبروت ها یوبروت ها

را که مانند  ینیمس دهءیتاب می، آن مرد س؟"یدان ینم ، پس توپست فطرت نیخا"

کوچک نوک  یبافته شده بود ودرانجام آن شئ گرید میدختران از چند س یچوت

را بلند  می. سبرداشته بود زیم یازباال مانند نوک خنجر محکم شده بود، یزیت

وا باتمام قدرت بربدن رحمت فرود آورده بود. قطرات خون از بدنش به ه کرده و

راباال  یمس دهیتاب میس میرا خون گرفته بود، دژخ میپراگنده شده بود. چشمان دژخ

آورد قطرات  یاش که فرود م یبدن قربان نقطهء هر وبرآورد  یم نیی، پابرد یم

 یزد وم یشد، بازهم ضربه م یعضبناکتر م میپراگند. دژخ یخونش را به هوا م

 ینم یزد وخسته گ یومزد  ی" م!نیخا ی، پرچمشرف یب یپرچمگف: "

 : گفت یزد وبه تکرار م یم شناخت.

، مرا صابون من هنوز به جانت کارنکرده ؟یکن یشرف، اقرارنم یب یپرچمـ 

! تا حاال صدها نفر مثل تو را النیج ند،یگو یم یالنیمرا ج  یدرست نشنا خته ا

 ... آدم ساخته ام

 

ود، شخص دوم که لباس که مانده شده وشروع به نفس نفس زدن کرده ب یالنیج

طرف اتاق به  نیرا به تن داشت وتا آن وقت از ا ییهوا یرنگ قوا یآب یافسر

 یبرا ییصحرا لفونیآمد، تازه از آماده ساختن ت یرفت وم یآن طرف اتاق م

تازه  یها یرابا باتر لفونیکهنه ت یها یبرق دادن متهم فارغ شده بود. او باتر

صبرانه  یب نکیها رالچ کرده بود وا مینجام سکرده بود. ا لی، تبدچارج شده

 ینفس تازه کند وهردوبا هم برا شیمنتظر بود تا همکار سرخ چهره و آبله رو

 برق دادن رحمت دست به کار شوند. 

 

 یتاب داده شده م میس یضربه ها یکرد. جا یتن پاره پارهء رحمت درد م 

دانست  یرت. او حاال مبود و چشمانش آگنده از نف ازخشم زیسوخت، روحش لبر
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اش ناممکن است. اما او خودش را  ییکه به گناه ناکرده گرفتار شده ورها

بود  اطرخ نی. به همخبر نداشت یزیچ چیازه رایکرد، ز یخوشبخت احساس م

آزمون بزرگ  اعتراف کند. واعتراف نکردن در یزیتوانست به چ یکه نم

دانست که  یو م ستینگر یم ییصحرا لفونیمبارزه، کارهرکس نبود. او که به ت

مسأله دلخوش  نیاست، به هم دهید شیبرا یآن مرد خرد جثه چه خواب وحشتناک

 یبه اعتراف به عمل امجبورر یتوانند و یبود که اگر بند ازبندش هم جدا کنند، نم

 که انجام نداده بود. ندینما

 

بسته بودند  شیرا به انگشتان پاها لفونیت یافکار بود که قابلو نیرحمت درهم

بلند  نیرا از زم یبرق و یقو انیدستهء آن را دور داه بودند. جر ای" اتویمانو"

 یخارج شده بود وب شیاز گلو یموحش ادیزده بود. فر نیکرده ودوباره به زم

"، شکنجه گران به د؟یکش ینم اانصاف ها پس چرا مر یبگفته بود: " اریاخت

اردوگاه بود  نیته بود. اکنون او که درابودند ورحمت از هوش رف دهیقهقهه خند

 نیرفته بود که پس ازاول ادشی د،یشیاند یکرد وبه آن روزها م یوسگرت دود م

را به  یکه سطل آب سرد یشده بود. اما هنگام هوشیب یچه مدت یشوک برق

زنگ  لفونیبود که ت دهیبودند، به هوش آمده بود. درهمان هنگام شن ختهیر شیرو

به طرف مقابلش گفته بود.  یمختصر یسرخ چهره پس از گفتگو زده بود ومرد

چطور  نیخا نیپس ابود: " دهینفراول بود، ما را خواسته است." همکارش پرس"

مثل  کنم. حاال یرا روان م قیتحق آتیجواب داده بود، ه یچکی" مرد چشود؟ یم

 کند.  یبلبل اقرار م

 

که به نظر  ییه بودند. آدم هاداخل اتاق شد گریپس از رفتن آن دو، دو نفر د

شدند.  یندارند والمامور معذور شمرده م یماجرا دخل نیبود، درا دهیرحمت رس

 یورحمت م بود دایامر به وضاحت پ نیا زیخسته وگرفتهء شان ن یاز چهره ها

 کیهول  یها هیو سا دینما تیاحساس ام یلحظات یتوانست با بودن آنان برا

 . ندیخود نب رامونیدر پ یمدت یرا برا گریشکنجهء د

                                                                                                                         

 کنان گفته بود:  حتیداشت به رحمت نص ینازک یاز آندو مرد که صدا یکی



 ـایه های هــــــــولــســ                                377

 

 

 

انجام  دیخواست یکه م یه آن عملآزار بده ونه ما را. فقط ب ، نه خودت راقیرف ـ 

به راه  یها برضد دولت خلق یکه شما پرچم ییبه کودتا یعنی، اعتراف کن. دیبده

 ... رندیگ یبرادر نوشته کن ورنه برق داده برق داده جانت را م ری. بگدیانداخت یم

 

 ؟  کودتا؟ کدام کودتا  رحمت گفته بود:  

  

 یکه صدا یانداخته بودند وهمان مرد گریهمد یبه رو یدار یدو، نگاه معن آن

 : بودداشت، گفته  یونازک کیبار

، نکن. فردا شب اقرار یکن ینم . حاال که اقرارمیخواست یترا م ریما خ قیرفـ 

که متهم حاضر به اعتراف  میده یوگزارش م میرو یم گرمای. خوب دیکن یم

 . ستین قینمودن حقا

 

 سر سیرویبرده بودند. م ین سلول قبلبه هما گریبار د یرحمت را پس از ساعت

پاک کرده، تختهء پشتش را چرب کرده، دو قرص  یرا با پارچهء مرطوب شیورو

 :داده وگفته بود شی" براریبا نیاسپر"

که  دمیاگسا خودش آمده بود. شن سیتان اعتراف کردند. رئ یازرفقا یامشب برخـ 

هم  گریشب د کی، فقط خودت نی. اما، آفردیبرا یفردا اعترافات شان دراخبار م

 ... گریشب د کی. فقط دیمقاومت کن

 

که  یرابه همان اتاقبه سراغ رحمت رفته بودند واو گری، بار دشامگاه روز بعد 

بردند. رحمت در  یبه غرض استنطاق وشکنجه برده بودند، م شیپ یشب ها

نفر  ا دوپاره وپوره ب یولباس ها نیبود که با چهرهء خون دهیرا د ری، کبزیدهل

تا بفهمد که به کدام  بودمحافظ در حرکت بود. رحمت چشم د رچشم او دوخته 

 یپ ریکب یگ شهیوغرور هم ی؟ اما از سربلندین ایاعتراف کرده است  یجرم

همچون صخرهء خارا سخت ومحکم است و لب از  نشیریبرده بود که دوست د

 لب نگشوده است. 

 

، فحش وناسزا نثارکرده شت ولگد زدهداده، م ی، شوک برقگریدرحمت را بار

 یساخته بودند. رحمت حاال به خاطر م ریخرد وخم بلیوسرانجام با ضربات ک
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 انیشب به هذ یهاشده وبه هوشش آورده بودند که آخرهوش  یآورد که آنقدر ب

، با چشمان ییگفتن پرداخته بود. درهمان هنگام بود که آدم قد بلند وشکم گنده 

 یداخل اتاق شده بود. به احترامش شکنجه گران ب ییسته درشت وبه خون نش

 یمست بود. سگرت اهیشده بودند. آدم تازه وارد مست نبود، س ستادهیحرکت ا

را در  ییهوا یقوا یکه لباس ها گرینفر دکرد وهمراه او دو یدستش دود مد

. آدم شکم بزرگ وقد بلند ازشکنجه گران ودندوارد اتاق شده ب زیبرداشتند ن

 : بود دهیرسپ

 اعتراف کرد؟  نیخا نیاـ 

 

صاحب. او هوش وحواس خود را ازدست  سییر ی، نگران گفته بودند شکنجه

 یبرد. دربدنش هم جا یدر حالت کوما به سر م ای دیگو یم انیهذ ایداده است. او 

 یبرق عادت کرده است. اگر شکنجه ها انینمانده است. بدنش با جر یسالم

 .ردیبم گرید نیکه مانند آن خا میترس ی، م میبه کنتجر شیباال گرراید

 

 ؟ است یاو تا حاال اعتراف کرده که پرچم ایآ ـ 

خواهد بود.  یهست وپرچم یبود، پرچم یصاحب! او نوشته است که پرچم یبل ـ 

نخواهد  یزی، چیتکه تکه اش هم بکن نوشته است که از کودتا خبر ندارد واگر

بود وچشمانش را  دهیشن یداریخواب وب انیدر م گفتگو را نیگفت. رحمت که ا

کرده بود که با  اسآن مؤسسهء وحشت بسته بود، ناگهان احس سیرئ دنیبعد ازد

کند.  یاحساس م ی، سوزش وحشتناکگونه اش یآتش سگرت آن مرد دررو

واژهء  یکه به سخت یی انهیوحش یادی. فرازحلقومش برآمده بود یادیبنابرآن فر

 ن استنباط شده بود."پست فطرت" ازآ

                                                                                                                     

را  یدستش را به گونه اش برد. محل سوخته گ رمردی، پآن خاطرات تلخ یبا تداع

، دیکش یآه بلند ،شده بود، دست زد یکم رنگ وکوچک اریلکهء بس نکیکه ا

. به قوغ آتشش فرو برد شیها هیروشن کرد، دود تلخ آن را به ر شیبرا یسگرت

از نزدش  شهیهم نیبه همان لکهء کم رنگ که داوود وپرو گریدوبار ستینگر

زد وخاطرات  ی. لبخنددی؛ دست کششده دایواز کجا پ ستیچ نیکه ا دندیپرس یم

 : گرفت یاندوهبارش را پ
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 : یزندان پلچرخ

نمانده  یباق یزی، چه از وجود رحمت جز پوست واستخوانک یبعد یها درشب

چون رحمت  یشدند؛ ول یتکرار م نیشیپ یشب ها یبود، اگرچه شکنجه ها

اورا بکشند واز  ایاند که  دهیرس جهینت نیکرد که شکنجه گران به ا یاحساس م

 یهوشیکوما وب به یاز شدت شکنجه بکاهند که و ایها را نجات دهند وشرش خود

رفت.  یم قیتر به اتاق تحق ینرود وبه سوال ها جواب دهد، با اراده وعزم قو

؟ یشناس یواشرف را م ونیوهما ری، کبتو ایکه آ دندیپرس یم یاز و نیمستنطق

 یها ی. آنان پرچمهستند می. آنان رفقاشناسم یآنان را م یداد، بل یرحمت پاسخ م

 هستند.  یبا شرف ووطنپرست

 

 گریو بارد افتی یاز لت وکوب وشکنجه آغاز م یگریپاسخ ها موج د نیا با اام 

 هیکه آگر آنان اعتراف کنند عل دندیپرس یم گریدشد.آنان بار یدهنش پراز خون م

به  ایکردند وازآن موضوع ترا هم با خبر ساخته اند، آ یکودتا م یدولت خلق

 ایگفته  یزیچ نینان چن: اگر آنوشت ی؟ رحمت در پاسخ میکن یجرمت اقرار م

 ندارد.  یارتباط چینوشته باشند به او ه

 

 قیادامه تحق یرحمت را برا گرید یگذشته بود ول زین گریددوشب ودو روز

را که  یافسر شیداشت که دوشب پ دهیعق سیرویوشکنجه نخواسته بودند. م

 دیشا نیرا، آنقدر شکنجه داده بودند که جان سپرده بود، بنابهللا نام داشت تیهدا

رحمت  یکه بود، برا یرامر باشد. به هرحال هر ام نیهم قیعلت وقفه در تحق

 مزمن عذاب نکشد. یدارخوابیو از ب دیقوا نما دیشده بود که تجد یمتیغن

 

بوت، به شکمش زده  یخان تورن به سلولش آمده بود. با کر روزیف گر،یروز د

بوس  ینیموتر م رونی. دربن شود رویوگفته بود، جل وپالسش را جمع کند وب

 ستادهیبه زندان و به دادگاه بود، ا انیکه مخصوص بردن وآوردن زندان یاهیس

 یاهیس یها الهشان را با ک یکه صورت ها گریشش نفر د بود. درآن موتر

 یکرده بودند. کس لهیداخل موتر ت زبهیشدند. رحمت را ن یم دهیبودند، د دهیپوشان

عمداً کاله  سیرویبود. م سیرویکرد، م یم نییحمت پار یرابه رو اهیکه کاله س
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به کنار  یتوانست آن را اندک یتکان م کیکش کرده بود که رحمت با  یرا طور

به  ای، به زندان برند یدانست که اورا کجا م یم. رحمت نندیرا بب رونیزند وب

 " به نجوا درگوشش گفته بود: "نترس! سیرویقتلگاه؟ اما م

 

 یبود. بعد داخل سرک مودهیراه پ ،جادهء اسفلت شده یباال یساعت مین اهیموترس 

دادن موتر وسر شور ی. تکان هاداشت یادیز یها یها وچقور بیشده بود که ش

مخوف  ریباال برود ورحمت تعم یکم اهیرحمت سبب شده بود که کاله س یها

 بدهد.  صیرا از دور تشخ یوهولناک زندان پلچرخ

 

، یآب وعلف وسوزان پلچرخ یب یکننده بود ودر دشت ها ن روز هوا گرم وخفهآ

فراگرفته  یظیدشت واطراف آن را گرد وغبار غل یزد. فضا یپر نم ییپرنده 

، همچون شد یم یکه به زندان منته یچی، موج دار وکج وپبود وراه خامه

خاک آلود  تانست ها تک تک درخردبود. در دو دهیدردل آن دشت خز ییاژدها

 دهیخورد ، د یدرآن ها به چشم نم اتیجنبش ونشانهء ح چیکه ه ییه وغبار گرفت

 طیآن مح یوفضا نیکرد که در زم یرحمت احساس م بیترت نیشدند و بد یم

سازد. اما موتر  یو روح وروان انسان را افسرده م زندیومحاط، غم ودرد موج م

 به طرف راست دور دیرس بسمح یکه به دروازهء بزرگ ورود نیهم اهیس

: زندان ف کرده بود. آن جا شکم اژدها بودتوق یعیخورده ودر محوطهء وس

 .یپلچرخ

 

 گرانیکرده وبه صف بسته بودند. د ادهیرا پ اهیسموتر نانی، سرنشافراد مؤظف  

 نیدانست ا یرا داشت که م ازیامت نیرحمت ا یکجا هستند ول ردانستند که د ینم

با تکان  گری، باردشدن ادهیهنگام پ یوزندان است. اما چون و ستیجا قتلگاه ن

 یدانست که در آن جا چه م ینم ونکرده بود، اکن نیی، کالهش را پادادن سر

ساقدارسربازان که برخاسته بود  یبوت ها یها یهم خوردن کر به ی؟ صداگذرد

فرماندهء  دیبرده بود که با یکه بلند شده بود، رحمت پ یمحکم یقدم ها یوصدا

شده و پس از  ستادهیا انیآمده باشد. آن شخص در برابر زندانزندان به آن جا 

 نیرو بردارد وچن شیقدم پ کیرا که خواندم  یگفته بود، نام هرکس یمکث کوتاه

 خوانده بود: 
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. بعد شده بود کینزد لیبه خل یبرخاسته بود. سرباز ییپا ی، صدا!"لی" خلـ 

. پس از ا ترک کرده بودندشده بود که محوطه ر دهیوسرباز شن لیخل یپاها یصدا

 کیبه او نزد ینهاده وسرباز شی، آصف پا پآن همان شخص گفته بود: "آصف!

" و ستار که رفته بود: "ستار! فتهرا با خود برده بود. بعد آن شخص گ یشده وو

بود که آن شخص  می"، پس از خواندن نام حک!میحکبود: "بود،آن مرد خوانده 

 رحمت هللا" گفته بود:"

را با خود  یدستش را گرفته وو یگذاشته بود. سرباز شیقدم پ کی زین رحمت

 یخواهند برد ول یبه سلول انفراد راه بود. رحمت تصور کرده بود که اوبرد

، ولچک رااز سرش برداشته اهی، سربازکاله سبودند دهیرس زیکه به دهل نیهم

از پنجاه نفرآدم  رشتیب هداخل نموده بود ک یرا به اتاق یدستانش را باز کرده وو

 . بودند ستادهیا ای دهی، خوابدرآن نشسته

 

نسوار  یسگرت، بو یبود که قبل از همه بو افتهی یرا در اتاق شتنیرحمت خو

 یآمده بودند. آن جا اتاق شوازشیادرار آدم ها به پ یعرق تن وبدن وبو یدهن، بو

 یاشتند وچهرهاد یزرد یها افهیکه ق یانیبا زندان فیکث اریبس یبود بزرگ ول

شان  شیور سر ی، موهانیوچرک فیشان کث یوتنبان ها راهنی. پافسرده وپژمرده

 دهی، لب ها ترک، دندان هانیوچرک اهیشان س یناخن ها، دهیانبوه وآشفته ورس

 وتبخال بسته. 

 

، ژنده وپاره فیکث ی، بل شال هابستره ها هموار بود. بستره نه سرتاسراتاق در

عرض وکمتر از  یپنجاه سانت شترازیکه ب ییاردوگاه. بستره ها نیبدتر از مال ا

دادند. اتاق پر  ینفر آدم را در خود جا م کی یمتر طول داشتند وبه سخت میون کی

همه رفته  ادیکه وجود آن ها از  اشگفت ی؛ ولوشبش کیاز مگس بود وپر از ک

 بود.

 

مانده بود که چه  رانیحبودند. رحمت  ستهینگر رهیخ رهیتازه وارد را خ انیزندان

برآمده وگفته بود:  یاز زبانش سخن یطور نیاما هم د؟یوچه بگو ندیکند. کجا بنش

او  یبرخاسته وبه سو یآنان چند تن انینگذشته بود که ازم ی، لخت"سالم رفقا!"

 تیمیدست داده بودند. بعد با محبت وصم یو وبارا درآغوش گرفته آمده بودند. او
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 یگریرا شسته بود ود شیزخم ها  یکیبودند.  دهینشان ییتره بس یرحمت را باال

را با آب  یآب یمسکن داده بود. اگرچه ماه رمضان بود، سوم تیتابل شیبرا

 یقرص نان یدم کرده بود. چهارم یچا شیخود ساز به جوش آورده وبرا یجوش

ه جا آمد نیوچرا ا یهست یک ییتا بگو ستیدر برابرش نهاده وگفته بود، ضرورن

 نیدرا ،یرا خورد یکه نان وچا نی. بهتر است هممیدان یها را مزیما همه چ ،یا

 .  یفکر نکن یزیچ چیوبه ه یبستره بخواب

 

خود  رانیبه همزنج دیجو یونان را م دینوش یرام یکه چا یرحمت همان طور

که هم ازلحاظ سن  ییبودند. آدم ها یمختلف ی. درآن اتاق آدم هاستینگر یم زین

وزبان.  تیوافکار وهم از لحاظ مل دیباهم اختالف داشتند و هم از لحاظ عقاوسال 

به سن گذاشته موجود بودند وهم  پاسالخورده و یآن پنجاه نفر، هم آدم ها انیدرم

آنان هم طرفداران  نیتجربه. درب یمردان وجوانان باتجربه وهم جوانان خام وب

 یها بودند وهم چپ یهم جهاد. تیسلطنت موجود بودند وهم هوا خواهان جمهور

رحمت هنوز  یول .ها. هم پشتونان بودند وهم تاجک ها وهزاره ها وازبک ها

رقم را  نیشتری، بقاتا یها یبود که دانست پرچم دهینوش مهینراتا  یچا السیگ

 دهند. یم لیتشک

 

وتفقد ودالسا ومحبت  قیبود. خواب عم دهیشام خواب یها یکیتا نزد ترحم

ناسور تن وبدن  ی. اما زخم هادینما یشده بود که احساس سبک دوستانش سبب

کردند، امانش  یسوزش م وستهی، که پچهره ی، زخم سر وسوخته گهاوانگشتان پا

و مدت ها به  افتندی ینم امیالت یوبه زود یزخم ها به ساده گ نیبود. ا دهیرا بر

 یه خاطر مزد، ب یآتش م یگریکار بود تا جورشوند. حاال رحمت که سگرت د

کرده  یمعرف ی" به ورا به نام "تواب شتنیکه خو یقیآورد که چگونه همان رف

 : ساخته وگفته بود داریب قیبود، اورا از خواب عم

 ... رفتن ووضو گرفتن است رونیشو، وقت ب داریرحمت! ب قیرفـ 

                                                                                                             

ملبس بود، با تواب وعده  یوپتلون تکه وپارهء افسر راهنیرحمت که با همان پ

راه  گرانید یتوانست پا به پا یچون نم یشده بود ول رونیب انیاز زندان یی

ها رحمت ش را گرفته ومنتظرش شده بود وبعد، عقب مانده بود. تواب دستبرود
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بود. آنان آرام آرام قدم  هدرآن روز نمود یتواب چه گذشت بزرگ بود که دهیفهم

 یالخالء ها تیب یلیبودند. در آخر حو دهیزندان رس یلیبرداشته بودند تا به حو

هر مستراح به قطار  در برابر انیدر ودروازه گذاشته بودند. زندان یب نیچوب

دست از پا  یتا کسدادند،  یبودند. دراطراف شان سربازان مسلح پاس م ستادهیا

مانده  رانیبود. وحاال او ح دهیبود تا نوبت به رحمت رس گذشته یدراز نکند. ساعت

که درآن مستراح ها  رای. زدیبرابر آن همه مردم رفع حاجت نما در بود که چگونه

 یبودند که شخص را در اثنا ختهیآو یریونه حتا حص بود ونه پرده ینه در

که درآن  ادداشتی. رحمت به دینما یازانظار مخف اش یانسان ازین نیتر یعیطب

ا صبح ت نه، وریتواب به کمکش شتافته بود که زنهار شرم نکن یلحظه حرف ها

 ... کند یباز نم تیدروازهء اتاق را برا ی، کسحتا اگر مثانه ات هم بترکد

 

 تیاز ب که به مسافـت ده متر دورتر یآن جا رحمت وتواب به طرف تانکر آب از

 و یوحش یهاودند. تانکر آب سرپوش نداشت وبادالء ها قرار داشت رفته بالخ

را  گی، خس وخاشا ک وگرد ورخاست یبر م یکه از دشت پلچرخ ییطوفان ها

 . اما تواب بادنینوش لقابریبود و غ فیبو وکث. آب بدانداختند یتانکر م نیب در

 نیسودا نگرد، همپشت  قیرفکه به همراه داشت، آب گرفته وگفته بود: " یظرف

جا حکم آب زمزم  نیآب در ا نینه. ا یشود وگاه یم دایجا پ نیدرا یآب هم گاه

 نظرافگند، در یلیبود تا به اطراف حو افتهیرادارد." رحمت که اکنون فرصت 

 یبرا زیبود که آن ها ن دهیراد یآراسته وخوش لباس ی، خانمهایلیحو یبخش غرب

که نه حرکات ونه سکنات شان  یانبودند. بانو هستادیرفتن به مستراح به نوبت ا

داشت. رحمت  یهمآهنگ طیکردن شان باآن مح شیوآرا دنیونه طرزلباس پوش

 یایها بقا نی، ااند؟ تواب گفته بود یها چه کسان نیبود، ا دهیتعجب کرده وپرس

رسته  نیرحم سفاکان ام یب غیهستند که ازت ییها ییو محمد زا یخانوادهء سلطنت

 اند.

 

 یآورده وبه رو یرا سرباز فیرا که نموده بودند، دوشال کهنه وکث افطار 

وآب  یشب ها چا دیمشوره داده بود که نبا شیرحمت زده ورفته بود. تواب برا

 وچهار ساعت تنها دو مراتبه دروازهء اتاق را ستیدر طول ب رای، زدیفراوان نوش

که ضرورت عاجل  یدر صورت دهند. البته یرفتن م رونیکنند واجازهء ب یباز م
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خشک  ریش یخال یقط ای یکیپالست طهءیکه در خر یشو یمجبور م داشود،یپ

 رانتیهم زنج یتیاعتراض ونارضائ یو صدا یادرار کن یگریکدام ظرف د ایو

. رفقا یاستثنا باش یتوان ی، میهست ضی. اما حاال که تو مریوتحمل کن یرا بشنو

 نیسپرآقرص  کیآن تواب  .  پس ازخشندب یکنند وترا م یحال ترا م تیرعا

 که در آن جا مانند طال ارزش داشت به رحمت داده بود وگفته بود، آرام ریبا

 کنم.  یم دارتی، ببخواب. هرگاه قوماندان محبس آمد

 

 یروزبود وهنوز چند دهیگذران یدر زندان پلچرخ رحمت شب اول را بینترتیبد 

آن زندان مخوف آگاه شده  یها ونزاکت هاورمز هانگذشته بود که از بسا راز

دانست که چگونه وچه وقت از همان تانکر بدون  یبود. مثالً رحمت حاال م

گرفتن، غسل  وضواستنجا نمودن،  یکه نه تنها برا ی، آبردیسرپوش آب بگ

به کار بود. او  گری، شستن ظروف وده ها ضرورت دلباس یکردن، شستشو

را به  شتنیخو یوباچه مهارت زدیخواب برخ دانست که چه وقت از یم گرید

برده بود که  یپ گری. اودبودند، جا دهد ستادهیکه به نوبت ا ییصف اول آدم ها

 یهدر م دیلحظه ها نبا نیوا رداز شام ارزش دا ییصبح ها وعصرها وهر لمحه 

که درآن  یدانست که هرکس یبرده بود. وم یارزش زور وزر پ گربهید رفت. او

 ای ر،یناخنگ کیمثالً داشتن  یبزرگ یوزگار پول داشته باشد به آرزوهار لیباست

 یکوچک یوی، حتا راد، برس موویراد ی، بطرکوچک، قلم خود کار، کاغذ یچیق

که سربازان هم آدم بودند وکدام آدم بود که دربرابر  رای. زندک یم دایپ یدسترس

 اعتناباشد. یپول ب

 

؛ بستره ات را پنجره یاز پهلو یکه مثالً کسرفت  یبه کار م ی، هنگاماما زور 

به مستراح  دنینوبت ترا درقطار رس ایرا اشغال کند  تیوجا ندازدیب کسویبه 

دور از چشم تو به او ناسزا ودشنام  ایدهد  بیتازه واردت را فر قیرف ای. وردیبگ

بود وحق  به  یبازو در کار مزور هبود ک یم یمواقع نیدر چن ینثار کند. آر

 .دیرس یقدار مح

    

شال کهنه پنهان  رهمانیرا درز گرفته بود که چگونه شب ها سر ادیرحمت اکنون 

خروپف پنجاه نفر  یسارا فرو رود که صدا ادیسارا و شهءیکند وآنقدر در اند
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سارا درد  کرد. یاورا رها نم ییسارا اکنون لحظه  ادیخود را نشنود.  ریهمزنج

قرار داده  رفشاریدرآن برههء زمان روح اورا زبود که  یگرید یجانگزا وتلخ

 یازدست رفتن سارا رانم یعادت کرده بود ول یجسم یبود. رحمت با دردها

 یبخت شوم خود لعنت م وبر دید ی، عذاب م دیکش یتوانست تحمل کند. او درد م

. بارها با او درخلوتکدهء عشق دید یدر خواب م را فرستاد. رحمت شبها سارا

ونگاه افسونگرش  اهی، به چشمان سدیکش یدست م نشیشمیابر یرموهارفت. ب یم

را،  بشیدلفر کریساخت. اندام وپ یاو رابرهنه م الیشد. درعالم خ یم رهیخ

کرد و با  یرا بادست لمس م دشی، گلوگاه بلند وسپگرد وسفتش را یپستان ها

بح با او کرد که تا ص یبود وآرزو م ی. رحمت هر شب با سارا مدیبوس یزبان م

شد. تازه شال کهنه  ینم سریم یکوچک به ساده گ یآرزوها نیباشد. اما ا

بودند که دروازهء  یهنوز گرم نشده م وچشمانش بود یم دهیخود کش یرابررو

شد. وفرماندهء مست ومغرور زندان همراه با گل  یاتاق به شدت باز م نیآهن

 شدند. یداخل اتاق م مشریدلگ یآغا

  

که  یشدند. وکسان یم ستادهیا ، به پابودند یم داریکه ب ی، کساننانداخل شدن آ با

بوت  یها یورنجور، با کر ریپ ایبودند و یم یمانند رحمت دردمند وزخم

 رانیشد واز نظارهء همزنج یم ستادهیشدند. رحمت به پا ا یسربازان لگد باران م

لود وافسرده به خواب آ ی، چهره هافیکث ی، جامه هادهیخم یخود با آن گردن ها

 کرد. یوجودش احساس م یبرد وحقارت را تا مغز استخوان ها یشدت رنج م

 

داشت.  یکیپیدبل و ت اهیس یبود که بروت ها یقامت انهی، افسر مقوماندان محبس 

صورتش  ی، گوشت هازد یکه حرف م یفربه بود ووقت شیرخسار وگونه ها

همان  قتیافتاد که در حق یفکر م نیکه آدم به ا یخوردند. به طور یشور م

مست  شهیهم نقوماندا قوماندان. یزنند نه زبان نارسا یگوشت ها حرف م

 دنیود یمشر به سرکش یدلگ یگل آغا تیآمد و بدون موجود یم عقلیوال

پر از  یبود با قد بلند وصورت یآدم مشر،یدلگ یپرداخت. گل آغا ینم انیزندان

وحشتناک بود. همو بود  انیزندان یمش برانا دنیآدم بود که شن نی. همچکیداغ چ

داشت. لگد زدن،  اریرا در اخت مبالک دو انیزندان یمرگ وزنده گ اریکه اخت

 ری، فحش دادن وتحقدنیکوب انیزندان یوروبه سر نکوفی، با قنداق کالشقفاق زدن
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شدند و لت  ی، کار هرروزش بود. آن ها که داخل اتاق مبخت رهیت انیکردن زندان

 رادیکرد به ا ی، قوماندان شروع مافتی یم انیحق وناحق گل آغا که پاوکوب 

ً واغ خطابه  : کرد یآغاز م نیچن لبا

او ) رینا پذ ی( ، دشمنان آشتگفت یقوماندان وطنپروشان م، وطنفرشان )نینیخاـ 

چه  د،یگفت یثور! چه م ری( انقالب شکوهمند وبرگشت نا فذگفت یم رینافذ یآشت

  د؟یکرد یطرح م  (یفالن) یپالن

 

بدبخت  یکرد واگر زندان یاداء م یوصالبت وتحکم خاص بتیسخنان را با ه نیا

 : گفت ی، مستینگر یمانند رحمت به چشمان او م یخبر یوب

 !را نیخا نی، بزن ا! بزنمشریدلگـ 

زد که از دهن  یزد، آنقدر م یزد وم ی، مافتاد یآغا به جان آن شخص م گل

شد وخطاب  یبلند م گرید رقوماندان با یبعد صدا شد. یم یودماغش خون جار

 : گفت یم یبه آن زندان

انقالب  ریبگو که خائن هستم. بگو که وطنفروش هستم. بگو،زنده باد قوماندان دلـ 

  ... ، مرده باد انکالب(، مرده باد ببرک کارمل ریکوماندان دل)

 

ن جمالت اززبانش بجنبند و آ شیشد که لب ها یلت وکوب م یتا وقت یزندان

را شروع  ییانداخت و نطق غرا ی. آنگاه قوماندان باد در غبغب مشوند رونیب

که سر وآخرش معلوم نبود. مبتدا وخبر نداشت واز بس تکرار  یکرد. نطق یم

رسد  یهشت گانه م یادانستند که چه وقت نوبت فرمان ه یم انیشده بود، زندان

وقت نوبت ناسزا گفتن ولجن پراگندن به وچه وقت مسأله نان ولباس وخانه وچه 

 ...  قیآدرس خال

 

شناسد. به  یکه مرز ما انکالب نم دیبدان دیبا نینی؟ شما خادیدینفهم ای دیدیفهمـ 

 سهیکه دس ی. هرکسمیکن یصادر م ستیالیسوس نیکنم. هم یصادرش م ایتمام دن

 ؟  دیدیمنفه ای دیدی. فهممیریگ ی. جانش ممیکن ی. سرکوب ممیکش یکرد، م

 

وخودرا از لت  میدیگفتند فهم ی. پس ممیدی، فهمندیمجبور بودند که بگو انیزندان 

 : گفت یآمد وم یبه سخن م گری. قوماندان بارددندیبخش یوکوب دوباره نجات م
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کوماندان  نیهللا ام ظیزنده باد حپ ب،یصا ی، زنده باد تره کزنده باد انکالبـ 

 ... ، مرگ بر رانکالبیدل

 

 گریبار د کیمجبور به تکرارآن بودند، قوماندان  انیها که زندانشعار نیا گفتن اب

مستأصل وتا  انیگفت وزندان یواتاق را ترک م ستینگر یم انیبه چهرهء زندان

 کرد. یشده را به حال خودرها م ریسرحد درد تحق

                                                                                                                     

شدن  یوزندان یریمؤفق شده بود که خبر دستگ سیرویمدتها گذشته بود تا م

وتنبان  راهنیجوره پ کی شیمدت تواب برا نیرحمت رابه عثمان برساند. درا

 یپرداخت. روز یم زیوشکرش را ن یبود وپول سگرت وچا دهیخود را بخش

به او  ییبسته  یغم در بغل نهاده بود، سرباز ینشسته وزانو که یهمان طور

 ، دوگرزجامهریوتنبان وز راهنیجوره پبسته دو خواسته بود. در دیداده ورس

راهم سرباز نقداً به  یبود. مبلغ پنجصد افغان لیوه اهیس یچا یمقدار سگرت،

 یثمان مها "، عوازیازهر دو هفته "روز پا دستش داده بود. پس ازآن روز بعد

 چرک اورا یداد، لباس ها یل میپول وسگرت تحو یپاک ومقدار یآمد. لباس ها

رابا مهارت  یپرزهء کوچک یرفت. عثمان گهگاه یشد وم یم میاز سربازان تسل

نوشت که همه زنده اند ومادر شب وروز  یداد ودرآن م یلباس ها جا م انیدرم

 کند. یدعا م شیبرا

 

که در  یازاوضاع یروشن ریاطالع وتصو چیه انیانزند ریرحمت هللا مانند سا

 یدانست که در آن جا چه م ی، نداشت. او نمگذشت یم یپلچرخ لیاز باست رونیب

 یهازندان صرف خبر یوینبود. راد انیدردسترس زندان ویوراد ونیزیگذرد. تلو

 یوگهگاه دیرس یکه به زندان م یینامه هاکرد. روز یرا پخش م یرسم

 ایبودند و یم یمیقد اریبس ای، دندیرسان یبه فروش م انیزندان یسربازان باال

 ایپتو و ریدر ز یپنهان یاگر کس دلچسپ باشد. انیزندان ینداشتند که برا یمطلب

شد وخبر  یم یس یب یکردن طول موج ب دایمؤفق به پ یشال کهنه اش گاهگاه

 یمحسوب م یجشن انیزندان یآن روز برا د،یشن یم ختهیآن را جسته وگر یها
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 انیشدند وسخاوتمندانه به گوش زندان یتازه به سرعت برق منتشر م یهاشد. خبر

 شدند. یم دهیرسان یوحتا خانوادهء سلطنت گرید یبالک ها

 

. آوردند یگناهان تازه را به زندان م یب از یلیس ، هر روزاما با گذشت زمان 

دادند. آن ها  یم یشتریآمدند خبر ازوحشت ودهشت واختناق ب یکه م یکسان

خواجه رواش را  دانیم، باالحصار کابل ادثهء هرات وحوادث فرقهء ننگرهارح

آن  بربنا رایساختند. ز یرا ذوقزده م انیکردند وزندان یم انیبا آب وتاب ب

 نیبه ا انیشد و زندان یروزبه روز خراب تر تصور م میگزارش ها وضع رژ

 سقوط خواهد کرد.  فردا ایامروز  میکه رژ دندیرس یم جهینت

 

 یافتاد. شب یاتفاق م یهولناک عیوقا زین یدر همان شب ها درمحبس پلچرخ

برده ودر آغوش  رشالشیقوماندان زندان، تازه سرش راز یرحمت پس از وارس

 یدرپ یپ یرهایف یپر تپش اش خفته بود که ناگهان صدا یها وخواهش هاآرزو

 شیرفقابود. رحمت و دهیسزندان به گوشش ر یاز بخش شمال نکوفیکالش

، و پس زندان حمله کرده یباال نیبودند که مجاهد دهیشن رایهراسان شده بودند ز

 دهیها را به قتل رسان ی، چپل زندان، دوستان خود را رها کردهاز گرفتن کنترو

که  یانیاز زندان ییوزندان را آتش خواهند زد. اما صبح معلوم شده بود که عده 

حرکت  کیبردند، در یم یقتلگاه پلچرخ ای گونیپولبه  نیهللا ام ظیبر امر حفبنا

ربوده وخواسته  رامحافظ دروازهء بالک هجوم آورده، اسلحهء او یشجاعانه باال

ه کرده قتل برسانند. اما آنان اشتبابودند به اتاق قوماندان زندان داخل شده واو رابه 

قفل کرده  آنان یباال رونیب داخل شده وپهره دار دروازه را از یگریبه اتاق د

بود. قوماندان زندان پس ازآن توسط پرتاب  افتهینجات  یوقوماندان از مرگ حتم

 ی، از پا درآورده وبعد همهء آنانشده بودند یرا که در اتاق زندان یکسان یبم دست

 بودند کشته بود. یلیرا که درصحن حو

*** 

 یگرید یاسیس ینیجاگز . در کشورشدن رحمت گذشته بود یزندان سال از کی

شده بود. قاتل  ستیشاگرد وفادارش سر به ن لهءیبه وس ریرخ داده بود. رهبر کب

، عدالت و تیاوقانون، زمام امور حزب ودولت را دردست گرفته بود. مکارش
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مرتکب شده بود، به دوش سلف  میرا که رژ یاتیرا اعالن کرده و جنا تیمصئون

 اش انداخته بود. 

 

رحمت رابه دفتر زندان  ینگذشته بود که روز یتاج پوش نیاز ا ییته هنوز دوهف 

 .اززندان بود یو ییکرده بودند. آن سند، سند رها میرا تسل یسند یخواسته وبه و
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 بخش نزدهم

 

 :                                                                  یآزاد

 رونیدر عقبش بسته شده وقدم به ب ،یکه دروازهء بزرگ زندان پلچرخ یهنگام

شد که آزاد شده باشد. فکر کرده بود که درعالم خواب  یشته بود، باورش نمگذا

داده  یندارد. اما نه او خواب نبود و آنچه رو قتیحق ندیب یاست وآنچه م ایورؤ

که  ییبرخاسته بود. تکس ییتکسموتر  یداشت.  درهمان لحظه صدا قتیبود، حق

را که  یسرباز ایران زندان ازافس یافسر دیکند؟ شا یمعلوم نبود در آن جا چه م

 یموضوع که تکس نیگشت. اما ا یبود وبرم دهیبه شهررفته بود، به زندان رسان

آمده بود، مهم نبود. مهم آن بود که اکنون زندان پشت  یچه کار یدرآن جا برا

موتر  . درشیها یها وزجرها وتلخ یماجراها و پلشت همه باسرش قرار داشت 

. زاستییپا یروزها نیمتوجه شد که آخر ستینگرکه نشست وبه چهار طرفش 

کنار  دیخورش نیقرص زر یاز رو یخرد وبزرگ ابر با تنبل یدرآسمان تکه ها

شدن چهرهء درخشان فرزند آسمان  انیرفتند وبا بخل وحسادت ازعر یم

نبود. آسمان  روزی، آسمان دبود که آسمان نی. اما قدر مسلم اردندک یم یریجلوگ

آن دشت غمزده را  یشد و هوا وفضا یم ی، آبیآب یه به زودبود ک یپهناور

روز به زندان رفتن  نبود که در یهمان دشت ،زین یکرد. دشت پلچرخ یدگرگون م

 یپاک وشفاف شده بود ورحمت م شیغبار آلود نبود، هوا نکیبود. دشت ا دهید

ه تا دل را ک پریوماه یصاف یکوه ها یدست ها نظر اندازد وقله هاتوانست تا دور

 افتهیشرق امتداد  یکه به سو یآسمان باال رفته بودند، تماشا کند. از جادهء عموم

و رفتارها، تانکرها، زی، تها یالر یهاموتر یغرش انجن ها یبود، صدا
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از رفتن  شیهمچنان که پ یکه زنده گ نیوازا دیرس یزرهپوش ها به گوش م

 داد.  ی، خبر مرحمت به زندان ادامه داشت، حاال هم ادامه دارد

 

 نیا یباور کرده بود که به آزاد کامالً  گرید د،یکه رس یدر سرک عموم

بود، چشمانش پراز  دهیاست. به خانه که رس افتهیدست  یموهبت هست نیبزرگتر

 سوانشیکه اکنون گ یاشک شده بود. دروازه را مادرش باز کرده بود. مادر

 بانیدستش را سا هناباوران د. مادربو دهیشده بود وکمرش خم دینبود، سپ یخاکستر

 ودر دهیکش یی حهیکه پسرش را شناخته بود، ص نیچشمانش ساخته بود وهم

آورد که چگونه مادر را در  یم ادیآغوشش از هوش رفته بود. اکنون رحمت به 

 ادشیاست.  فیپر سبک ولط کیبغل گرفت وچگونه احساس کرد که او مانند 

 و فی، دستان نحبه صورتش زد یگذاشت. آبدوشک  یباال را آمد که مادر

به هوش آمد،  . مادردی، بوسه زد وبه چشمانش مالالغرش را دردست گرفت

، ، پسرش را درآغوش گرفتستیگر یها ی. هاستیچشمانش را باز کرد وگر

 شد. یاز چشمان پرازآزرمش جار یقربان صدقه اش رفت واشک شوق وشادمان

 

 ستیگر ی. بلند بلند مستیگر یم زیبود. او ن مادر گذاشته یرحمت سر به زانو

که تا  یخبر دار ایام، آ یموجود زنده گ نیتر نینازن ی، اگفت: مادرم یوبا خود م

تاب  یقرار وب یتو، ب زهءیچند لحظه سر نهادن به دامان پاک نیهم یچه اندازه برا

، یگذار یداشتن. سرت رابه دامان پاکش م راست ماد یبوده ام. آه که چه موهبت

چشم  ،یکن یبدن مقدسش را استشمام م زیرا، عطردل انگ سوانشیخوش گ یبو

 فشی، بر دستان لطیشنو یرا م مشیقلب کر یصدا ،یدوز یچشم مهربانش مدر

 یهم بهانه م ی. گاهیکن یبازگو م شینهانت رابرا ی، رازهایزن یبوسه م

 یول یشو ی، غضب میشو ی، قهر میکن ی، پرخاش میریگ یرادمی، ایتراش

وهرگز ازتو آزرده  ردیپذ ی، او به جان ودل میکن یوهرچه م ییگو یهرچه م

 کرم و ، درقلبش، درنوازشش، در مهر ومحبتش یکه درصفا رایشود، ز ینم

 .ابدیتواند راه  ینم یی بهیشا چیدرعدالتش ه

 

، هرچه در خانه کرد یاورا طواف م د،یچرخ یرفت، دورش م یمادرش راه م

 : گفت ینهاد وم یسفره م یبود ، باال
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 تیبال ه پوست واستخوان!تک کی؟ ی. چه گشته اصدقهء سرت گردم یاله ـ

خدا  یوا ی. وادمید یحال وروز نم نیبودم وترا در ا یکاش زنده نم رم،یرابگ

 کتیترا زجر داده اند. رو داند که چقدر یجان، آن مردم چقدرظالم بودند، خدا م

 نقدریچشمان چرا ا نیشده اند، ا اهیچرا س تیپاها ی، ناخن هاسوختانده یرا ک

که  نیشان رابدهد. بب یتخت وبخت شان چپه شود. خدا جزا یچقوررفته اند؟ اله

 ؟ انداخته اند یگناه ما را به چه حال وبه چه روز یب یبچه ها

بود،  ستهیچشمانش نگر یژرفا شده بود. در رهیمادر خ انیرحمت به چهرهء گر 

، کمرش جوان شده گریدظه احساس کرده بود که مادرش بارحوبا گذشت هرل

 او تا چه اندازه شادمان وخوشبخت است.  افتنیز بازا راست شده و

                                                                                                                          

 یپ یکی زیها خبرشدند. عثمان وفرزانه ن هیاهنوز عصر نشده بود که همس

آمدند و آن  زیشدند. فرخنده وشوهرش ن دایپ کانی. دوستان ونزددندیرس یگرید

 خانهء شادمان و خوشبخت مبدل ساختند.  کیرا به  کیوتار نیخانهء غمگ

 

ساخت که ازلحظهء  یآمد، رحمت را مجبور م یکه م یچند روز اول هرکس

حرف  کیه به خانه برگشته بود، تمام حوادث را قصه کند وک یتا زمان یریدستگ

پراز درد واندوهش را  یرا هم فراموش نکند. رحمت از بس که آن قصه ها

خواست  یم ش، دلبرود رونیخواست ب یتکرار کرده بود، خسته شده بود. دلش م

 ای ی؛ ولبه حال خود بگذارند راخواست او ینکنند. م قیتحق یدوستان از و

 یواجازه نم دیپلک یم ششیمادر که هنوز هم در دور وپ ایگذاشتند و ین نمدوستا

مانع  میهمان عادت قد بررا خود بردارد وبنوشد، بنا یآب السیداد که پسرش گ

 : گفت یشد وم یرفتنش م

خوب نشده، آخر  تیانگشتان پاها ی، زخم هانبرآمده تیپا ها ی، هنوز شخبچه امـ 

 . یکن یم یقرار یب نقدریا دنشید یمانده است که برا مانده چه لیملک سب نیدر ا

 یم فیازمزار شر نیکه ع نی. ببندیآ یم شیواوالدها تی: امروز ماماگفت یم ای

 قیپشت رف یشنو یازمن م ؟ اگریکن یچه م رونی؟ بیرو یم رونی. اما تو بندیآ

 سال در کی تیها قیرف نیهم از ی، ازدست برخنگرد، جان مادر یباز قیورف

 یشوند وشهادت ناحق م یم دمجان آ یاز آن ها آخر بال ی. بعضیافتاد خانهیبند
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تان را نشانم  چکدامیکن. خدا داغ ه اطی، جان مادر، احتکن بچه ام اطیدهند. احت

 ندهد. 

برد  یپ ی، پس از گذشت چند روزخواست ی، چه نمخواست یمادر چه م یول

که رحمت را آزرده  نید. پس هممحبوس کر یتوان در قفس یکه آدم زنده را نم

 زود برگردد:   یبرود ول رونیاجازه داد که ب افت،یخاطر

واز سر  ییای. وقت بندیآ یم دنتیفرخنده به د ی. خسران هامیامشب مهمان دارـ  

 . یبخر وهیراهت م

 

رفت  یم دیباشد. چند جا بود که با دهیشد، انگار بال کش رونیکه از خانه ب نیهم

، آدرس منزل که نشست یداد. در موتر تکس یانجام م دیود که باب یوچند کار

ً به دست خانمش م دینوشته بود که با یتواب را داد. تواب پرزه خط داد.  یحتما

را سخت  شتنیبود وخو ردهتواب را فراموش نک یها وکمک ها یکیرحمت ن

م رفت که هم پرزه خط را برساند وهم به خان ی. مافتی یاحسان او م ونیمد

نخواهد  غی، دردستش پوره باشد دارد وهرچه ازکه هرچه در توان  دیدوستش بگو

کمک کرده بود.  اریهم به او بس سیروی. مندیخواست بب یراهم م سیرویکرد. م

به  بار کی کند. او تنها دایدانست که چگونه اورا پ ینم ی؛ ولبود زیاو ن ونیمد

 صیترخ ایوز در اگسا سربازاست ونگفته بود که تا هن ینزد عثمان رفته بود ول

 ؟ شده است

 

 فراوان او درمورد یبه پرسش ها امهء تواب رابه همسرش سپرده بود.رحمت ن

اندازه پول درآن نهاده  کیرا که  یشوهرش پاسخ گفته بود وپاکت یصحت وسالمت

 یتکس در گریدکرده بود. رحمت بار یدوشک گذاشته وخداحافظ ریز بود، در

را  شیرفقا یها هشهر رفت. درآن جا به چند اداره سر زد وپرز نشست وبه مرکز

تا دستفروش وآن دستفروش چند نیکرد. از ا میکه آورده بود، به اقارب شان تسل

 .دیخانه رهسپار گرد یوآرام آرام  به سو دیکتاب ومجله وروزنامه خر

 

ت تفرج کنان درحرک ییشتابان وعده  یکه برخ دیمردم را د لیس درمرکزشهر

را  ییبه سرانجام برسانند. رحمت آدم ها دیدارند که با یومقصد یاند. هرکدام هدف

راکه درحرکات  ییوآدم ها ش،ی، عبوس وپر تشوافسرد یها افهیبا ق دید یم
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، گذشت ینسبت به آنچه دراطراف شان م ییاعتنا یوب یدیالق یورفتارشان نوع

 یخنده وشادمان یکه صدا خورد یهم برم یبه ندرت با مردم یول شد. یم دهید

که  کسالیپس از  نکیفکر افتاده بود که ا نیسبب به ا نیشان بلند باشد. به هم

کند که مردم آن عوض شده اند. مردم  ی، تصور م ندیب یرا م زشیزادگاه عز

اصالًبا واژهء  ایخندند و یکه به ندرت م ی. مردمدوارد شهر شده ان یی گانهیب

 اند. گانهیب دنیخند

 

البسهء گوناگون بود. وامتعه و هیاز اغذ مانیوپا باز وپرمرکزشهر دکان ه در

 یها وکوچه ها یسرا ،که بازارها یگذشت. گذر ی" مابانیخرحمت ازگذر"

، قلب کابل شمرده یروزگار یکه روز یتنگاتنگ وپر جنب وجوش داشت. گذر

ته تا ر مرغ گرفی. از شیکرد یم دایخواست درآن جا پ یشد وهرچه دلت م یم

 جان آدم. 

                                                                                                                              

داده بودند وحتا به  نام  رییتغ نیپس یگذر را در سال ها نیوچهرهء ا مایاگرچه س

سر  کیوصف آن گذرهنوزهم  نیبا ا یزده بودند؛ ول زدستبردیآن ن تیوهو

کابل قرار داشت و هنوز هم اصالت  یهاکوچه ها وگذر انیوگردن بلندتر درم

 رایمحل زنده وجوشان وخروشان شهر کابل را در خود حفظ کرده بود. ز کی

. پختند یقد نورس م یبه درازا یانیبر یآن جا، نان ها یها ییهنوز هم در نانوا

 دارا ونادار یخاست وقدم ها یاز آن ها بر م یزیگکه عطر اشتها بران یینان ها

 یکوچک ترش یهنوز هم در آن گذر، دکان ها ایکردند.  یسست م کسانیرا به 

هم  یپهلو به پهلو یفروش ماقیومسکه وق ستوماری، شی، مربا فروشیفروش

ها بروند، و  بیساختند که که به ج یرا وادار م یقرار داشتند ودستان فراوان

 یوجلب یفروش یماه یدکان ها نجایبه خانه بر نگردند. هنوزهم در ا یدست خال

فروش   می"رمضان" حل یها، دکان صوف نیقرار داشتند وآن طرف تر از ا یپز

اش  یپز ییگرم بود وکورهء کرا ی" کبابمانیسلگذر هم، لنگر" نیا قو در اعما

وبوت  یروشف ینیبه بازار چ یدیرس ی، میرفت یکه م گریفروزان. چند قدم د

ها  تیها ومارک یبود وسرا ی، کشمش فروشیگذشت ی. از آن جا که میدوز

بودند و  دهیکش یگذر سرک نیزنانه ومردانه . اگرچه در دل ا یعموم یوحمام ها

گذر هنوز هم  نیورندان ا انیکابل ی" ولنامش را گذاشته بودند "جادهء نادرپشتون
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را برلب  شدهء خاندان نادر لینام تحم گفتند وحاضر نبودند یم ابانیآن را گذر خ

 آورند.

 

بود، ناگهان  بانیافکار دست به گر نیرفت وبا هم یکه رحمت راه م یطور نیهم

که  دیبه هرسو نگاه کرد ود رتیمتوجه شد که رنگ کوچه عوض شده است. باح

اش را از دست داده است. متوجه شد که آن رنگ  یوعاد یعیکوچه رنگ طب

باصره است.  یشود. فکر کرد خطا ینم دهی، در کوچه دگذشتهوس مألوف ومأن

. کوچه دندید ینمود؛ اما چشمانش درست م یشتریو دقت ب دیرا مالچشمان خود

را رنگ سرخ کرده بودند. لوحه  شیهاواریرا به رنگ سرخ در آورده بودند. د

 شخوانیپ یشده بودند و تکه ها یزیهم به رنگ سرخ رنگ آم شیدکان ها یها

 زیرا ن یدرختان اکاس یتنه ها هبه رنگ سرخ بودند. عجبا ک زیدکان ها ن یاه

 ین ها را. رحمت آهلفویت یها هیبرق وپا یها هیسرخ کرده بودند وهمچنان پا

همان  ادیبه  انداخته بود. ییها خون ادیاو را به  یهمه سرخ نیبود و ا دهیکش

. دلش بودند دهیهوا پر در یمس میو آن س بلیکه با هر ضربهء ک یقطرات خون

کجا برود؟ همه جا را  یزودتر از آن محل فرار کند؛ ول هرچهخواسته بود که 

 ی: به هر کجا که روسرخ وآسمان هم سرخ نیرنگ کرده بودند. زم یطور نیهم

 رنگ است.  نیآسمان هم

 

 یهنوز هم م شیپاها یدارد. پنجه هاتوانست تندتر گام بر یاو نم یوانگه 

کشنده هنوز  یها. درددندیکش یم ریتختهء پشتش هنوز هم ت یخم هاسوختند. ز

نداشت جز آن که لنگ لنگان راه برود وبه گفتهء  یینکرده بودند. چاره  شیرها

 یرفت وشکر م یم اهکه ر یبکارد. رحمت همان طور ی، دانهء شکراجل خیش

کرد وبه  گذر را عوض نینام ا روزید یبود که اگر کس زین شهیاند نی، در اگفت

فردا  دیاگر امروز چهره اش را رنگ کرده اند، شا اینام پدر خود مسما ساخت و

 ارانیچشم ع یایسال را که توت نیریگذر د نیشوند که خاک پاک ا دایهم پ یکسان

 .اورندیبر ابرو ن یوخم کنندکابل بود، به توبره باد 

 

 نیجاده وهم نیرا به خاطر آورد که هم یروز د،یکه رس وندیرحمت به چوک م

. آبده با ستیگمنام نگر یکرده بودند. به آبدهء سپاه یسارا را به او ارزان دان،یم
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 یروز ادیورحمت را به  ستینگر یم نیبه عابر یگ شهیهمان غرور وافتخار هم

بود ودربارهء مظالم  فتهآن باال ر یاز سکو یانداخت که دوستش مسجد یم

خان که  رضایبود. به دهانهء کوچهء علآن دوران سخن ها گفته  انیحکمفرما

 ی، سالموکاکه اری، همان مرد عفروش یقالب یعل نیآمد که به حس فشیح دیرس

 ندهد وبگذرد.

 

رفته  یکه از کابل به جاج یبود. از همان زمان دهیرا پس از سال ها د یعل نیحس

کرده  دایپ یچاق شده بود. غبغب یاندک نکیا  یعل نیو سارا مسافر شده بود. حس

 نیهم یعل نی. حسییو صورت پر از گوشت  طبق گونه  ییبود با شکم برآمده 

کرد  یاش را جمع م یفروش خیریوش ی، بساط قالبشد یم زانیکه فصل برگ ر

رحمت  یعل نینمود. حس یاش را هموار م یپز یوماه یودر عوض بساط جلب

وشناخته واز  دهیا دوتنبان وچشمان فرو رفته اش از همان دور دسته راهنیرا با پ

 : شده، بغل گشوده وگفته بود نییدکانش پا شخوانیپشت پ

 

 نی؟ ان شاء هللا در اام دهیشود که ترا ند یجان! چشم ما روشن. چند سال م ضابط

قدر الغر  نی. اما چرا ایباش دهیرس یبلند یها خوب بوده وبه مقام ها یگدود

ک چطور است؟ ان شاء هللا ؟ همان دخترکه هست تیری، خیوزرد وزار شده ا

  پشتت دق شده بودم. اکهیباالشو . ب ایب ای. بیباش دهیکه به مراد دل رس

                                                                                                                   

 : وگفته بود دهیرا بوس شی، رودر بغل گرفته مانهیاو را صم زیرحمت ن

سال هم در محبس  کیپشتت دق شده بودم. سال ها در کابل نبودم.  زیمن ن یبلـ 

بچه ها  ؟یها آزادشده ام. خوب، خودت چه حال دارروز نیبودم. هم یپلچرخ

 ؟ بچه کالن حتماً فاکولته را خالص کرده باشد.چطور هستند

 

از  یشب ،یحزب یها قیرف" را همان ظالم ها ودادیخدا" م؟یضابط جان، چه بگوـ 

 ...ستیشود که زنده ومرده اش معلوم ن یسال م میکنیوبا خود بردند.  دهیخانه کش

 

 ؟ بود، آخر چرا، به کدام جرم دهیپرس نیگرفته ولحن حز یمایرحمت با س 
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 یشبنامه پخش م دادیگفتند که خدا یاو آمده بودند، م یریدستگ یکه برا ییهانفرـ 

 را در پوهنتون کابل. حزب کیکند. شبنامه 

 از کدام حزب را؟  ـ

را پخش  یهمان نفر ها گفتند که شبنامه حزب... رفته است ادمی، وهللا ضابط جان ـ

بخش  یکه سازمان آزاد نینام داشت. باش که فکر کنم. مثل ا یکرد که آزاد یم

 درکدام حزب دادیدانستم که خدا یداشتم وم ی. کاش که سواد میزیهمچو چ ایبود 

 ؟ کرد یخواست وچه م ی، چه مبود

 

 یکیدرک کرده بود که پسرش به  یعل نیرحمت که ازهمان چند جملهء حس اما

مردم بخش یسازمان آزاد) دیشعلهء جاو انیمنشعب شدهء جر یاز شاخه ها

 بود: دهی، با تأثر فراوان پرسافغانستان ( تعلق داشته است

 

ثابت نشده  شیباال ید. پس کدام جرمبودن رنکردهیرا که بالفعل دستگ دادیخداـ 

شب در خانه گرفتار وبا خود  میدر دست داشتند که او را ن یکدام سند ایبود. آ

 بردند؟ 

. فقط در افتندین یزیچ چیکردند؛ اما ه یشو گی؟ خانه را ری، چه سندینـ 

 کردند وگفتند که شبنامه است. دایورق کاغذ را پ کیاش  یگوشهء المار

 

 یدانست که آن چه برو یشد. او م نیاراندوهگی، بسقصه نیا دنیرحمت با شن

را  چه بسا که آن جوانک معصوم یگذشته است وا زین دادیخدا یگذشته بود، باال

: ان شاء داد وگفت یوصف پدرش را دلدار نیبا ا یکرده باشند.  ول ستیبه نسر

 شود.  یم دایپ دادیهللا خدا

 

. دیمنزل به راه افت یکرد، به سو یخدا حافظپس ازآن که با آن کاسب جوانمرد  

ناگهان راهش را کج کرد. خواست به نزد  دیکه رس یکوچهء سراج کیدرنزد

. فگندیعشق ب یبه دروازهء آب یبه او بدهد وهم نگاه یماما برات رفته هم  سالم

و بر دروازهء دکان ماما  ودبسته ب شهیکه دروازهء منزل سارا مثل هم غایاما در

. دلش خون شده  یومه ر یقفل موم یزده بودند و بر باال یقفل بزرگ زینبرات 

 بود: دهیدکان ماما برات پرس هیواز همسا
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برادر، ماما برات کجا هستند؟ چرا دکان شان قفل است؟ ان شاء هللا که خوب ـ 

 هستند؟ 

 

 بیهم رق دی، زشت صورت وپرگو وشاسال انهیماما برات که شخص م هیهمسا

 وگفته بود:  ستهیبه صورت رحمت نگر ی، با نگاه  نامهربانبود ماما برات

را  ی؟ پرسان کسیکن یکه پرسان ماما برات را م یخودت چه کاره هست برادرـ 

 یرا نمگرفت وحد خود یغرض م یسرکار یهاسن وسال در کار نیکه در ا

که برادر ترا به  میگفته بود شیشود. صد دفعه برا یشناخت به ضررت تمام م

 برو، یبه کورس سواد آموز ندیگو یحکومت چه غرض؟ اگر م یفرمان ها

توان  ی. مگر مگری، روان کن درا هم روان کن التیع ندیگو ی! اگر مگریبرود

قروت، آب گرم است  یسزا گر،یخوب د گر؟یمشت را با درفش برابر دانست د

رو برادر، . بگری، دتخته کردند وماما جانت را بردند آمدند ودکانش را .گرید

 ... گرید ن،یهم طرف من نب قهرپرسان نکن وقهر  اری، بسگرید یکه هست یهرکس

 

را ترک گفت.  یرحمت با قلب خون چکان وروح وروان آزرده کوچهء سراج

نبود. آدم  شیب یی گانهی، کوچهء بوچهنداشت. آن ک یی، آشناآن کوچه گردرید

 گریشده بودند. د نامهربانو زشت رو  شیرا نداشتند. آدم ها روزید یصفا شیها

آمد. چکش  یفرود نم سینف یسبک ماما برات بر فرق چرم ها یچکش ها یصدا

 میضخ یمبدل شده بودند که ازبرخورد آنان با چرم ها ینیسنگ یها به گرزها

که نبود. سارا  زنبودیخاست. و سارا ن یبر م یشوم وگوشخراش ی، صداهاوکلفت

 گشت.  یمنازآن کوچه رفته بود وهرگز بر

 

به شعبهء تقرر وتبدل افسران اردو  ری، ناگزیروز رخصت ستیب رحمت پس از

بود. نام او  افتهی، نام خود را بودند ختهیآو واریکه به د یستیمراجعه کرده بود. درل

توانست بود،  یم یبزرگ تیعنا نی( اردو بود وارهیذخ) اطیدرجملهء افسران احت

 یبد بخت یو بر فرق آدم ها دیبار یم گان سنکه از آسم یدر آن روز وروزگار

 .کرد یمانند او اصابت م

چرا وبه چه  نگذشته بود که روس ها آمده بودند. شیاز آزاد یهنوز دو ماه 

قطع شده بود.  شیارتباط حزب رایدانست، ز یسؤال ها را نم نیعلت؟ پاسخ ا
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س از آن روز بود ومعلوم نبود که پ ری، کبحزب ییعضو رابطش با مقامات باال

در  ایاصالً زنده بود  بود؟او چه آمده  یبود، باال دهیاگسا د زیرا در دهل ریکه کب

بود که  نیها از دست رفته بود. قدر مسلم ا ستیآن فاش یجهنم یشکنجه ها ریز

 یاز و زیرحمت ن گرید یدوستان ورفقا بود. دهینرس یدرزندان پلچرخ ریکب یپا

 نداشتند.  یاطالع

 

ومتشکل  افتهیدارند. انسجام  یها سازمان مخف یبود که پرچم دهیرحمت شن

 یکدام از اعضا چیه یکنند. اما و یمبارزه م ینیزم ریهستند. وبه صورت ز

 یسبب نم نیبرد. به هم یمطلق به سر م یخبر یشناخت ودر ب یآنان را نم

سو  نیکه از دوسه روز به ا یکرروسیغول پ یها مایهواپ نیدانست که ا

کنند وبه دعوت  یم ادهیپ روین یچه منظور یشوند، برا یم دهیسمان کابل ددرآ

 به کابل آمده اند. یوکدام مقام یچه کس

 

 :ها آمدند ی، شورویشورو

 یغرش تانک ها وزرهپوش ها یآن شب که روس ها آمدند وشهرکابل از صدا

وسبک  لیاسلحه تق یها وانفجار هاریآواز ف یشد وپس از مدت کوتاه زیآنان لبر

بود.  سرک  یسرد واستخوان سوز ماه جد یاز شب ها یکی د،یشان به گوش رس

هرچه کوشش  رحمتبود.  دهیگرد یخال ذرانگها از وجود رهرو ادهیها خلوت وپ

نشده بود و  رشیدستگ یزیبشنود، چ یخبر ونیزیوتلو یویکرده بود تا از راد

بود که عثمان  رانیوح ، سر گردانفیتکلدانست که چه واقع شده است. بال ینم

حرف زدن نداشت. اما پس  یارایو دهیبود. رنگ از صورتش پر دهیبه منزل رس

 ونیزیوتلو ویاشغال کرده اند. راد وسهامکرر گفته بود، شهر را ر یاز سوال ها

 روند. یقصرداراالمان م یرا گرفتند واکنون با سرعت به سو

 

 یدروازهء الهور ی. در چهارراهبام منزل باال شده بودند یرحمت وعثمان باال

 رهءیت کلینجات" را بنا نهاده بود، ه ناریدر آن "م یحیخانوادهء آل  یکه روزگار

 یانفجار ها به گوش م ی. ازغرب کابل هنوز صدادیگرد یم صیچند تانک تشخ

 ییشدند تا روشنا یم مانعدروازه ریوش ییکوه آسما یها یاما بلند د؛یرس

بام منزل  یدر باال دیشد یند.مدت ها، آندو با وصف سرماانفجارها به چشم بخور
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 یها قطع شده بود وصداانفجار یصدا گریوقت بود. دریشان نشسته بودند. د

ده به نزد ق زشد. در همان وقت بود که فرزانه ذو ینم دهیشن زیتانک ها ن ریزنج

ان از بام " آنان شتاب...زند ی! کارمل صاحب گپ مالال جانشان آمده وگفته بود: "

بودند که ببرک کارمل  دهیرس ویراد یبه پا یشده بودند ودرست در هنگام نییپا

 میرژ... گفت: " یداد وم یرا به مردم افغانستان م نیهللا ام ظیحف یمژدهء نابود

خود درهم  اتیفشار جنا ری، در زبه خلق ووطن نیخا نیا نیتاز وغاصب ام کهی

 تیوحاکم دیچیاش در هم پ انهیحشوو یطاغوت یشکسته شد وطومار ماجرا

 " ...دیرس انیها به پا ینیام تکارانهیجنا

 

 ادیهم کلمه به کلمهء آن را رحمت به هنوز که تا جیجمالت مه نیا دنیبا شن 

فرو رفته بودند. اما  یقیعم یونا باور رتی، هردو برادر در بهت وحداشت

ع در دانشگاه کابل درس . فرزانه در آن موقستیگر یم یفرزانه از فرط خوشحال

 نیاو به خاطر تأم که یبرده بود که در تمام مدت یخواند ورحمت حاال پ یم

زد،  یآدرس به آن آدرس سر م نیخانه به آن خانه واز ا نیارتباط با حزب، از ا

زنان در شهر کابل بوده  یبرجستهء سازمان مخف یهااز کادر یکیخواهرش 

 است.

 

 شیمت در قبال داشت، غم ها وتشوحعثمان ور یبرا ییها یآن شب اگر خوش 

 یسو رحمت از نابود کیرحمت به ارمغان آورده بود. اگر از  یبرا زیرا ن ییها

، شادمان شده بود، از ستیفاشوختم ظلم وستم واستکبار آن  نیام تکاریباند جنا

وهراس خودرا به  شینه پنداشته وتشو منیآمدن روس ها را خوش  گرید یسو

 ابراز کرده بود.  گانهیب یقوا تیفرزانه از موجودعثمان و

 

از  نکیمادر که ا دیصبح که شده بود، رحمت وعثمان با وصف مخالفت شد 

هول حکومت  یها هیخبر شده بود، از منزل خارج شده بودند. درشهر سا ایقضا

 اهگشد. ن یخوانده م یذرگهر ره یکرد وترس وهراس در چشمان ونگاه ها یم

. در نقاط اندها آمده  ی، شوروی: شوروفتندگ یم یزبان یزبان ب که با ییها

تانک  یعمارات دولت یرو شیپل ها ودر پ یباال ها، یشهر، در چهار راه یدیکل

بودند. شهر از سربازان کالهخود پوش  ستادهیسرخ ا یاردو یها وزرهپوش ها 
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را تا ابروان  شان یآهن یکه کاله ها یبود. سربازان زیلبر گانهیچهرهء ب دیوسف

 یم یهر عابر یبه رو شیسبز وخنجک خو انبودند وبا چشم دهیکش نییپا شیخو

ودست به ماشه داشتند. دکان ها بسته بودند. دروازهء خانه ها هم بسته  ستندینگر

خورد. دروازه  یبه چشم نم یجنب وجوش زیدر اعماق کوچه ها ن یبودند. وحت

 بیشهرکهنه غ یتربازان وکاغذ پران بازهاها کور شده بودند و کبو یبام بت یها

 بودند. دهیگرد

 

 دهید یروس یمهرو، تانک ها وزرهپوش ها یب یب یتپهء مرنجان وتپه ها یباال 

در حرکت  گانهیمردم ب یروهازرهپوش ها و خود زیشدند ودر سرک ها ن یم

رنگ شان ستارهء سرخ نقش شده  یکه در بدنهء خاکستر یجنگ یبودند. جت ها

به کوه  دهیونارس ندگذشت ی، از فراز شهر مبا سرعت وارتفاع کم ی، هراز گاهبود

 یچشم به هم زدن به افق ها کیگرفتند ودر یدروازه اوج م ریوش ییآسما یها

 ستند. ویپ یدور دست م

 

شان دوره رحمت، دست فرو یهمان چوک پر خاطره برا وند،یدر چوک جادهء م

 دارانیها را به خرود شده بودند، متاع خودا که از شدت سرما کبه یتبنگگرد و

آهسته  یچند یگذشتند و دکان ها یکردند. تک تک رهگذران م یعرضه م

از گردنش  ار یکه تبنگ چوب یپسرک سگرت فروش یشدند. صدا یآهسته باز م

 یاز و شهیشناخت. هم ی، خفه وگرفته بود. رحمت پسرک را مبود ختهیآو

داشت. پسرک با  یصاف و با نشاط یه صدادانست که چ یوم دیخر یسگرت م

، ساجق و با نگاه پر از نفرت به سربازان گفت: سگرت، گوگرد یبغض آشکار م

( سگرت )پاکت یشده ودو قط کی. رحمت به پسرک نزدستینگر یم گانهیب

به سرعت به او  یاز سربازان روس یکی. دیپسرک دست کش یبه رو دهیخر

دست  کی" در تیگاری. س شی، توارشیتوار: " شد. سرباز به او گفت کینزد

شد. رحمت پول را  یم دهید یروبل روس گرشیودر دست د نکوفیسرباز کالش

پاکت  کیو به سرباز مسترد کرد. سپس  ستی، به دقت به آن نگراز سرباز گرفت

زد  ی، دهنش باز ماند ، لبخندشگفت سگرت را به دستش گذاشت. چهرهء سرباز

 دور شد. یموزون ی" وبا گام هاشیتوار بهیسپه سوگفت: "
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 دهیرس بریرستوران خ کیگذشته وبه نزد وندیاز چوک م نکیرحمت وعثمان ا

که مسلح بودند.  دندیحزب را د یچند تن از اعضا هیبودند. در مدخل وزارت مال

 ییکردند. عده  یم ییرا رهنما کیو تراف ستادهیاز آنان در وسط سرک ا یبرخ

آنان  انیکردند. رحمت از م یصحبت م انیوبا شهر ستادهیوزارت پالن ا کینزد

حزب ارتباط دارند.  یدانست که آنان به جناح مخف یم ی؛ ولشناخت یرا نم یکس

بلند صدا  یبا صدا یگذشتند، ناگهان کس یکه م یبانک مرکز ریاز برابر تعم

 کرد: 

 . دی، صبر کندگرمن صاحب، دگرمن صاحب ـ  

 

در دست به  ینکوفیبا کالش سیرویکه م دندیوردند ودآ یبه جانب صدا رو آنان

را در آغوش گرفتند وغرق بوسه  گریکدیورحمت  سیروی. مدیآ یطرف شان م

 بود:  دهیرحمت پرس گر،یهمد افتنیساختند. پس از تعارفات وشکرانه باز 

 نیا ایمبارک. آ نکوفتیوکالش یپلنگ یشی؟ در! چه گپ استجان آغا سیرویم ـ 

 ؟یکام " گرفته ا ها را از "

که در غند  یکه من عضو حزب هستم. از زمان یدان ی، خودت مدگرمن صاحبـ 

 یبه صورت مخف نیوام یاکنون. دروقت تره ک نیعسکر بودم تا هم یجاج

احوال داد  یارتباط قیرف شبیارتباط داشتم. د یکردم وبا سازمان مخف یمبارزه م

ما از قلعه  یفقااز ر یکیح را وسال یشی. درمیجمع شو "یامانکه در مکتب"

واگر  میجا پهره کن نیکه ا میگرفت فهیوظ میدیرا که پوش یشیآورد. در یجنگ

   .مییشد اجرا نما دایپ یی فهیوظ

 

               بود:                                                                                                              دهیرحمت پرس

هم  یومقاومت ریکدام ف ی؟ شهر را که کامالً اشغال کرده اند. صدایی فهیچه وظ ـ 

 شود. ینم دهیتا کنون شن شبیاز د

 یها در محل تجمع که مکتب امانوز کامالً نابود نشده است. راپورهن نیباند ام ـ 

فالن  ایه وها در فالن خان ینیشود که ام یها گفته مرسند. در راپور ی، ماست

 یاز قطعات نظام یکی در ایفالن پل بم گذاشته اند.  ریدر ز ایقطعه جلسه دارند. 

به  کیمشهور نزد یها تیشخص از یکی ایشده است.  دهید یحرکات مشکوک

سبب رفقا دسته  نیدر شهرنابلد هستند. به هم یکند. دوستان شورو یفرار م نیام
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 از یاریافتند. اما بس یبه راه م فوق فیوظا یاجرا یگروپ گروپ برادسته و

. ستیخبر ندارند. ارتباط هم با آنان موجود ن اناتیرفقا مثل شما هنوز کامالً ازجر

 سهءیبه ل دیرفت یمحسوس است. کاش خودت وعثمان جان هم م کامالً کمبود رفقا 

 .دیگرفت یوسالح م یشیودر یامان

 

 یل حاضر از اجراهستم. ودر حا ضی. من هم مرستیبرادرم عضو حزب نـ 

ها واحسان تورا هرگز فراموش  یکین ز،یعز سیرویعاجز. اما م ینظام فیوظا

 یباال یکه داشته باش یی یکنم هر امر وخدمت شخص یکنم. خواهش م ینم

 ابه کلبهء م یسر یافتیکه فرصت  نیکنم هم یما صدا کن. خواهش م یهردو

 ... بود یخواه یزی. مهمان عز یبزن

*** 

، رحمت را به وزارت دفاع خواسته بودند از آمدن روس ها یشت مدتپس از گذ

سپرده بودند. رحمت خوشحال بود  یبه و یومکتوب تقررش را به همان پست قبل

دارد. در آن  یگرم یوکانون خانواده گ ندیب یرا م که درکابل است، هرروز مادر

دولت سطح حزب و رکه د یی یاسیس یهاکرد که شگرد یروزها رحمت فکر م

ً نت ییبا مردم ودلجو یکیبه خاط نزد  جهیاز آنان به راه انداخته شده بود، حتما

وصلح وآرامش  وستیخواهند پ خیمردم به تار اهیوس کیتار یهاروز خواهد داد.

به کشور شان باز خواهند گشت. اما رحمت  یشورو یشده وقوا نیدروطن تأم

 یوارزان یساده گ نیاو به ا یهارزوآ نیکه ا بودبرده  یپ قتیحق نیآرام آرام به ا

 .دیرا نخواهند د تیآرامش وامن یبرآورده نخواهد شد ومردم وطنش رو

 

که مردم کابل دست به تظاهرات  ی، همان روزوتپس از حادثهء سوم ح  

 یهادانست که آن روز یرحمت م گریزده بودند، د گانهیب یبرضد قوا یمیعظ

 لیبا اشکال وشما نکی، ابودند وستهیپ خیبه تار یکه به تصور و کیشوم وتار

شده ودوران  کیتار رامونشیپ یایدن گریدکه بار دید یباز گشته اند. او م یگرید

 اند. دهیاشک وخون از راه رس یحرام وسال ها

 

با چهرهء گرفته و روان افسرده از برابر کوچهء  ی، که روزدر همان روزها بود 

 ی. به کسفگندیب ینگاه میآن کوچه حتا ن خواست به ینم گریگذشت. د یم یسراج
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غرق بود که ناگهان به نظرش  یدرازودور  توجه نداشت ودر افکار یزیوچ

خواست  یداشت وم غلرا درب یی رخوارهیرا که طفل ش یبود که زن جوان دهیرس

 یتکس فاصله نداشت. یمتر با وشترازچندیب یشناسد. تکس ی، مندیبنش یبه تکس

کرد بدود.  ی. سعدیرس یم یبه تکس دیدو یم اگربه سرعت بود. ستادهیهنوز ا

را نداشتند.  نیشیآن توان و سرعت پ شیهنوز به فرمانش نبودند. پاها شیپاها یول

مرد  یبه تکس دهینارس ی؛ ولدیودو دیدو د،یدو صورشهم با قدرت مافوق ت نیبا ا

ً بزرگ یکه بکس چرم ییآراسته  . او دیرس یرا دردست داشت به تکس ینسبتا

زن  یرا باز کرد ودر پهلو یبکس را در عقب موتر نهاد. بعد دروازهء تکس

. دیکش یرحمت فلج شدند. رحمت آه بلند یحرکت کرد. پاها یجوان نشست. تکس

سارا بود.  نی: آه اشد و با خود گفت یصورتش جار یاشک مانند باران بر پهنا

را که  یتوانم صورت زن یکنم. آخر چطور م یخودش بود. نه من اشتباه نم یبل

 کند، نشناسم؟  یدر قلبم نقش شده و بر روح وروانم حکومت م

*** 

پاره شد. شام شده بود وشگفتا که چه زود وچه پیرمرد با آمدن داوود رشتهء افکار 

 یویراد یهابود که خبر افتهیبود. رحمت حتا فرصت ن دهیخبر شب فرا رس یب

صحبت کند واز  ریبا اپ یساعت ایرس برود. به سراغ نو ایرا بشنود.  یس یب یب

حال  ایدر جنگل مالوفش قدم بزند و یمدت ایسرچوک واقف شود.  یهاربخ

 شود. ایواحوال استاد خدابخش تازه وارد را جو

                                                                                                                          

 : ه مقابلش نشسته گفتداوود به پدر سالم داده وب 

ماه بعد  کیمزرعه اش خالص شده اما یهاما گفت که کار یامروز ارباب براـ 

ما خبر خواهد داد. حاال  یرسد. او گفت خودش برا یفرا م ینیچ بیفصل س

  م؟یکن یدراز را چگونه سپر یروز ها نیکه ا  میرانی. وحمیشده ا کاریب

 ی. بهتر است کمدیمانده وزله شده بود اریشما هم بس !است، بچه ام ریخـ 

جا منتقل شده است.  نیاستاد دانشگاه بلخ در ا کیامروز  ی. راستدیاستراحت کن

خواهش  یازو دیاست. شا یفارس اتیچاشت مهمان من بود. او استاد زبان وادب

 ؟ ییگو ی. چه مدرس بدهد نیتو وحشمت وپرو یساعت برا کیکنم که روز 

 : گفتداوود با خنده 
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. اما دیاستراحت کن یخیماه را ب کی نیکه ا دیحاال گفت نیبابه جان! خودتان همـ 

. چرا عوض آن ی. آنهم درس زبان فارسمیدرس بخوان دیکه با دییگو یحاال م

 ؟ خورد یکه به درد ما م میکشور را نخوان نیدرس زبان ا

تان  ی؛ اما زبان مادردیریگ یم ادیکشور را  نیان ابچه ام ، به خاطر آن که زبـ 

غلط است.  تیکه امال نمیب یحاال م نی. همدیکن یرا آهسته آهسته فراموش م

 یرابه کار م گانهی، کلمات بیفارس یبه عوض واژه ها ای، ستیخوب ن تیانشا

 بیشع یبرا یزبا ن فارس بهنامه هم  کیبرسد که حتا  یترسم روز ی. میبر

 . ینتواننوشته 

 : زد وگفت یکوتاه آمده لبخند یول دیرنج یاگرچه داوود اندک 

 ... همان طور د،ییبابه جان، مزاح کردم. هرچه شما بگوـ  

 

 هیگر یبرخاست وسپس صدا ییگفتگو وهمهمه  یصدا زیموقع از دهل نیدر هم 

. وپسرانش بلند شد و داوود نتوانست به سخنانش ادامه دهد انجنیرمحمودوضجهء 

محمود ریدر برابر اتاق انجن یکه چند نفر دندیود دندین دو رویپدر وپسر شتابان ب

دهد. دستان  یم یوتسل رفتهدوستش را در بغل گداکتریاسین اند.  ستادهیا

 کنند. یم هیفرزندانش به دست رزاق است وهرسه به شدت گر

 

 افتی شیها پرا که ماه  انجنیرمحمود معلوم شد که اجساد خانم ودختر یبه زود 

خواهند تا به  یکرده واکنون م تیهو تیشده ودر سرد خانه گذتشته بودند، تثب

 اشتراک محمود به خاک بسپارند.

 

آن  نیدر مراسم تدف یکه خبر شده بودند با تأثر واندوه فراوان یکسان گریروز د

 پهلوان عارف نیشان مانند مراسم تدف نیناکام شرکت کردند. مراسم تدف یدوبانو

 یها هیاز چوب صندل، همان شوال متیگران ق ی. همان تابوت هاافتیانجام 

موزون وهمان خانه مرده  یهاهمان قدم  ک،یکالس یفراک پوش با همان شاپو ها

 گان سرسبز وغرق در گل وبرگ.

کرد.  ی. ناله مختیر یکرد وبر سرش م یخاک ها را باد م انجنیرمحمود 

. حاضر گرفت یکند. تابوت هارا در بغل م یم را شی. موهادیدر یرا م راهنشیپ

شد وگذاشت تا آنان را  ی. اما سر انجام راضزندیآنها خاک بر یشد که باال ینم
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را  تیشان خاک ابد یوباال دهم کنده بودند بگذارن یکه پهلو به پهلو ییدر قبرها

 .زندیبر

 

 یه هاهمسر ودخترش، باز هم نال نی، پس از انجام مراسم تدفانجنیرمحمود

 ییچاره  یسوخت؛ ول یسر داد. آنقدر که دل سنگ هم به حالش م یاریبس

به اردوگاه، اشک چشمان  دنیوبارس دینداشت، جز آن که قبرستان را ترک گو

در  یزهر ارا پنهان کند وازآن پس به خاطر فرزندان معصومش ب شیوبغض گلو

 در سبو بسازد وبسوزد. یواشک الهیپ
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 ستمیبخش ب

 

 

                                                               فروش  یترکار یقربانعل

 !ژی، بخژی! بخن، بابه ژابابه ژان ـ 

گفت،  یزد و م یکوچکش به صورت پدر کالنش م ینورس بود که با مشتها نیا

لبخند  شیچشم گشود وبه رو رمردیپ ؟یخواب یاست. چقدر م مروزیشو! ن داریب

به او  ینیریزد. نورس هم خنده کرد، باال جست، در آغوشش جا گرفت وبوسهء ش

از بغلش رها نکند که  یمخواست نورس را تا هنگا یم رمردی. اگرچه پدیبخش

زد  ینداشت سرباز م ینورس که غم یجهان فراموشش گردد؛ ول یتمام غم ها

برود وبا عمهء تازه  زیبه دهل یخواست که با و یم یوبا زبان کودکانه اش ازو

خاطر نورس دست  نی، آشنا شود. به همهم سنش داشت یکه دخترک شوخ یوارد

خرفت بفهماند که هرچه زودتر  رمردیزد و کوشش داشت تا به آن پ یم وپا

شان آمده اند، سر در  زیکه تازه به اردوگاه ودهل یشوند واز کار آنان رونیب

 دهیرس شی، رودهتوانست با آن چهرهء خواب آل یچگونه مپیرمرد آورند. اما 

سبب بود که  نی. به همدیگو کینواسهء لجبازش لب یووضع آشفته به تقاضا وسر

کوچک  نیسگرت وماش تری، الها دی، قلم خود کار، دستهء کلیبینه تنها ساعت ج

گذشته  زیکوچکش ن یویراد ریکوت کرد، بل ازخ شیرو شیحساب خود را در پ

را به نورس سپرد تا مصروف شود و خودش بتواند  ویباز کرد وراد را ویراد چیپ

 به اصالح سر وصورتش بپردازد. 
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 یوسگرت دهیسر نکش ررایش السیگهنوز  یول دهیخود را تراش شیرپیرمرد 

 یکه آدم فکر م دندیآتش نزده بود که دروازهء اتاقش را چنان با شدت کوب شیبرا

اند که  یشحنه گان ایخواهند و یها را مآمده اند وقرض خود یکرد، طلبکاران

 کنند. یرا جستجو م یتکاریجنا ایرهزن و

   

به سراغش آمده  یتن لیبا آدم پ که دیدروازه را که باز کرد، استاد خدابخش را د 

بود  یواقع یوالیه کیکرد، نه تنها  یمعرف یتن که خود را قربان عل لیاند. آن پ

آن گوش  نیچنان غور بود  وکلفت که از طن زین شی، بل صداداشت یوگردن کلفت

خوردند.  یاتاق تکان م یوپرده ها دندیلرز یم زیم یرو یای، اشزد یها زنگ م

واژگون  ی، چوکنشست یکیسرخ رنگ پالست یچوک یکه باال یاما قربان عل

کاسه وکوزه  نیاز گوشت بر کف اتاق افتاد وچند یو آن لندهور مانند کوه دیگرد

 رمردی، دستش را گرفته وبه چپرکت پکرد یفیرا شکست. استاد خدابخش تبسم خف

بلند شد؛  شیقرس قرس وغژغژ فنر ها یناله کرد، صدا تکرد. چپرک تشیهدا

 درخود جا داد.  یتاب آورد وقربان را با اکراه مشهود یول

 

 یم یکارتون ویبه آن د یفراوان رتیاکنون با بهت وح نینورس که تا هم

،  چپرکت یباال یچگونه پس از نشستن قربان عل دیکه د یهنگام ست،ینگر

در برابر فشار شکم بزرگش طاقت  شیکرت یبرآمد ودکمه ها شیشکمش پ

شتن را یکرد وخو هی؛ ناگهان شروع به گردندیشده وبه اطراف پر ، کندهاوردهین

اکنون  نیبود که هم دهیبه نظر نورس رس دیکالنش پنهان کرد. شادر آغوش پدر

 یجهد و و یم رونیمجسم ب ویاز شکم آن د ی، غولیکرت یدکمه ها دنیپس از پر

 یردن نورس نمک هیگر یبرا یلیکه دل ی. اما قربان علدینما یلقمهء خام م کیرا 

و کلفتش  میضخ یکند. پس لب ها آرامصرافت افتاد که دخترک را  نیبه ا افتی

 : داد رونیچند کلمه را ب نیرا جنباند وا

 نیا نهی.اتیدربغل کاکا ای. بستینامکت چ ،ینام خدا، نام خدا! چه دخترک مقبول ـ 

 ... ریرا بگ تکیچاکل

برد  یم شیآنقدر پ ییکذا تیبا چاکلگفت ودستش را  یسخنان را م نیا یعل قربان

. نورس دیترسان یم شیتر ازپ شیو او را ب دیرس یکه به موازات دهن طفل م
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کرد.  یفشرد وپنهان م یپدرکالنش م نهءیرا دراعماق س شتنیزد وخو یم غیچ

 مهی، آسدهیراشن نورس یها غیمهربان دراتاقش بود وچ یخدا فضل کرد که شرما

 ویآن د دنیشر د را دربغل گرفته وبا خود برد واز سر به اتاق آمد، نورس

 .دینجات بخش یکارتون

که درآن صبح  ییبه خاطر مزاحمت ها ی، پس از معذرت خواهاستاد خدابخش 

 ینموده بودند، به حرف آمد وگفت که قربان عل جادیونوه اش ا رمردیپ یزود برا

 یازاردوگاه ها یکی آمده ودر فی. تازه از مزارشراست کشیاز جملهء اقوام نزد

 یم یجا زنده گ نیمن درا هخبر شده بود ک روزیکند. او د یم یزنده گ ییابتدا

افغانستان  یتجربهء اردوباافسر  کیکه شما  دیناوقت آمد وچون شن شبیکنم. د

مناسب  سیک کیتا  اورمیرا به نزد شما باز من خواهش کرد تا او د،یبوده ا

 .دییبنما شیبه همرا یوکمک دیبساز شیبرا

 

                                                                                                                                          کنم.                                                                                                                          یتا زنده باشم فراموش نم د،یبکن میبرا ی: صاحب اگر کمکگفت یعل قربان

از دست من  ای. اصالً آدیخواه یدانم که شما ازمن چه م ی: من نمگفت رمردیپ

مسأله بسته به آنست که در مصاحبه  نینه؟ ا ایشما ساخته است  یبرا یکمک

  د؟یاول خود چه گفته ا یویوانترو

هللا افسر اردو بودم.  بیخود گفته ام که در زمان داکترنج یویصاحب! در انترو ـ 

 نی. تا امدمرفتم وبه خدمت جنرال دوستم درآ فیپس از سقوط دولت به مزارشر

 نجایوبه ا میختی. ما هم گرختی. جنرال دوستم شکست خورد وگرکه طالبان آمدند

 .میدیرس

  

رتبه ومقام  نی. آخردیکرد یخدمت م یکر: شما در کدام قطعهء عسدیپرس رمردیپ

 ؟ تان چه بود ینظام

 : که سرخ بود، سرخ تر شد وگفت یرنگ صورت قربان عل

ام. تا صنف چهارم  دهیرا به چشم هم ند ی، عسکرمیصاحب! اگر راست بگو ـ 

 یمکتب درس خوانده ام وبس. پدرم که فوت کرد، به عوضش در دکان ترکار

کردم. نصف مردم  یم یفروش یشستم وترکارن یم یدر چوک سخ شیفروش

من پالک و  نام. چند بار از دکا دهیشناسند. خودت را هم د یمرا م فیمزار شر

  ... دیبود دهیخر ازیگندنه ونوشپ
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 ؟ از دست من پوره است یخوب چه کمک اریبس ـ 

هللا خان  بیدومم ازمن سوال کنند که دروقت نج یویصاحب! اگر در انتروـ 

دفاع چه ری، وزبود یات چه بود، قوماندانت ک رتبه ،یکرد یدمت مدرکجا خ

. ستیوکندک چ یتول نیچطور است؟ فرق ب یعسکر نی، قوانبود یشخص

 یاتیوچه خصوص ستیچ یپ ی، راکت آرجشود یوبسته مچطورباز نکوفیکالش

 .گرز هم نکرده ام نیگرزوک یکه تا حاال ش چارهی؟ من بمیدانم چه بگو یدارد؟ نم

 

آدم ساده وخوش  نیدانست که با ا ی! او نمرانیبود وهم ح نیهم خشمگ رمردیپ 

کند  انیرا در چند کلمه ب ینظام لیمسا نیسواد چگونه حتا ساده تر یباور وب

نداشت با همان  یاطالع زبانشیم یها شیقربان که از تشو یدهد. ول حیوتوض

 : گفت یم شیآسا ویآواز بم ود

 

 یکه در عسکر دییمن بگو ی، فقط براشود یازشما م شود، یصاحب از خدا م ـ 

در  دیدهند. من با یوکندک وغند چه معنا م یتول یکلمه ها نیچند رتبه است؟ ا

 نکوفیکه تفنگ کالش دییبگو میخدمت کرده باشم؟ برا یکدام قطعهء عسکر

 کیبا  آدمو ردیگ یدرجاغورش جا م یشود؟ چند مرم یوبسته مچطور باز

 تواند بکشد؟  یرا م جاغور چند نفر

 

 : وگفت دیحرف قربان را بر رمردیپ 

به حساب رشتهء  یرا کس ی! اگرچه در وطن ما مسلک عسکرزیعزـ برادر

 کی دیحد اقل با د،یآن چه شما از من خواسته ا یول رد؛یگ یدر نظر نم یعلم

که حتا  دیوبدان دیکن دایشما حرف بزنم تا جواب خود را پ یهفته شب وروز برا

 اریبس ماتیتعل هک انهی دیدانم شما خبر دار یعلم است. نم یایهم در یرکارخ

 یسرباز در ظرف مدت شش ماه به مشکل فرا م کیرا  ینظام ییساده وابتدا

دو ساعت شما را منصبدار بسازم؟  یکیکه درظرف  دی. پس چگونه توقع دارردیگ

 مشکل است. اریبس ست،یکار آسان ن نیا

 

نت ها جا بدهد که ج" در جرا خداوند" ی؟ بابه مزاراست صاحب چطور مشکلـ  

نکرده بودند، جنرال  یخود عسکرچطور توانست صدها نفر را که درعمر



 ـایه های هــــــــولــســ                                411

 

 

 

مملکت را جنرال ساخت.  میفرمان امضأ کرد ون کیرا که  یاستاد ربان ایبسازد. 

بود و حاضر  شدهجنرال  دیخر یمن گندنه م شیآشپز جنرال ملک هم که از پ

آورد  یدست شستن مهمانان جنرال م یرال دوستم که آفتابه ولگن را براباش جن

که  یدو نفر حاال در کمپ نی، جنرال شده بود. همشست یآنان را م یودست ها

خوب ساخته اند  اریبس سیک کیخود  یکنند. آنان برا یم یمن هم هستم زنده گ

که  دیکن قیط تصدنخواسته ام؟ فق یاریبس زیوجواب گرفته اند. من که از شما چ

  م؟یکه چه بگو دیبفهمان میبرا یکم کیدست شما وجگرن بوده ام و ریمن ز

           :                                                                                                                            گفت یبا لحن خشونتبار رمردیپ  

 لیوک یبا خود آورده وبرا تیکارت هو ایسند و ایو قیکدام تصد دیر شاآن دونفـ 

را انجام داده وبعداً افسر شده  یهم خدمت عسکر دیشان نشان داده باشند. شا

  ... باشند

... خود کارت جور کرده ام یبرا زی، من نکارت باشد یصاحب! اگر گپ باالـ  

 ...  دیصبر کن

 

شده بود وبا  دهیچانیپ کیرا که با پالست ییبسته  شیکرت بیازبغل ج یقربان عل 

 یکارت ها انیکرد. بسته را باز کرد واز م رونیبه بود، آن را محکم کرد یگالش

جلد سرخرنگ آن نوشته  یرا که در رو یرنگارنگ وگوناگون کتابچهء کوچک

 داد . رمردیآورد وبه پ رونی" بافسران تیشده بود: "کارت هو

 

. در گوشهء از دو ورق نداشت باز کرد شتریکوچک را که ب آن کتابچهء رمردیپ

 : نوشته بودند نیکه تاپه داشت ومهر وامضاء چن تیراست آن کارت هو

، قطعهء ادهی: پرتبه: جگرن، مسلک ،ی: رمضان علولد ،یاسم : قربان عل

 یقربان عل یودر قسمت چپ آن کارت، فوتو  53: کندک کشف فرقهء منسوبه

را قانع  نندهیکه ب یونگاه حق به جانب یوستارهء جگرن  ینظام رمفویونیبود، با 

 زاد بوده است.ادرپدر افسرماز پدراندر یساخت که قربان عل یم

 

برلبش نقش بست  ی، زهر خندمسترد کرد شیرا برا یکارت قربان عل رمردیپ

 : دیوپرس

 ؟ دیرا چگونه وچطور به دست آورد تیکارت هو نیا ـ  
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 یک خان رفت و آمد داشت، صد دالرملال که به دفتر مجنر کیصاحب! ـ  

کرد. از کارت حزب  یم اریت تیبرا یخواست یکه م یگرفت وهر قسم کارت

 ... خواست یو هرچه که دلت م سنسیوال صیگرفته تا ترخ

  

ن جا چطور کارت ها را آ، در خارجهء جنرال دوستم بود استیاما آن جا که رـ 

 کردند؟   یجور م

هم  دی؛ اما از امکان بعباشد دهیدرست نفهم یقربان عل دی: شادابخش گفتخ استاد

 ...  چاپ در دفتر جنرال ملک وجود داشت لیوسا که رای، زستین

 

بود  ییبود. او آدم سمج وشله  دهیفا یب یوکله زدن با قربان علبحث وفحص وسر 

ز شما شود وا ی! از خدا مگفت: صاحب یموزه کرده وم کیرا در  شیپاکه دو

را  ی. عسکردیکن اریت میآسان برا سکیک کی. دیمرا درست کن سی، کشود یم

 .دیبده ادی میبرا

 

خواست بداند که استاد  یوم ستینگر یبه طرف استاد خدابخش م رمردیپ 

خواست  یم یاز و شیبا نگاه خو زیاستاد ن ی؟ ولنه ایکند  یمشکلش را درک م

 ، کمک کند.که دوست وهموطنش بود یبان علتواند به قر ینم ایتواند  یکه اگر م

 

که به  یلیسر رفته بود. تمام مساپیرمرد حوصلهء  گری، دبود دهیروز به آخر رس 

؛ داشت برداشته بود ادیگفته بود واستاد خدا بخش  شی، براخوردند یدرد قربان م

 : گفت ینبود وم یهنوز هم راض یاما قربان عل

 یرا که زمان ی. نوشته کن که قربان علکن نوشته میخط برا ی! معرفصاحبـ  

 ... شناسم یافسر اردو بود م

 

 زیم یخواست کلهء خود را آنقدر باال ی. دلش مبود دهیبه حد انفجاررسپیرمرد  

وبرود به باال خانه واز  زدیبرخ ایو دیبه رحم آ یرحم قربان عل یبکوبد که قلب ب

از سر کلش دست  یتا قربان عل ندازدیب نیبالکن اتاق رزاق وجواد خود را پا

 شی، از جابه رحم آمد یعل بانبردارد. سرانجام استاد خدابخش به عوض قر

 : گفت یخاست وبه قربان علبر
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 یوم مییآ ی، مخط خواستند یکه معرف ی، هروقتستیخط ضرور ن یحاال معرف ـ 

                                                                  .                                                             میریگ

 زین رمردیسردادند. پ یآواز شادمان زیچپرکت ن ی، فنرهاخاستقربان که بر

کرده  ییبلند باال میاتاق برخاست. قربان تعظ واریودشادمان شد وبرق شعف از در

 : وگفت

، باز ان شاء هللا به کار باشدخط  ی، اگر معرفصاحب! خدا شما را برکت بدهدـ 

 ... میآ یخدمت تان م

 

 یبایدخترک ز زیدهل خارج شد. در زازاتاقشین رمردی، پکه آنان رفتند یهنگام

. دیدوان ینورس را گرفته بود وم سکلیکرد. او با یم یبا نورس باز ییسه ساله 

 کرد:  ینورس شادمانه صدا م

 سَّلف باش، َّسلف باش ! ـ َ

 

روز انس  کیودرهمان مدت کمتر از دیدوان یم سکلیکه با یرکنورس بادخت

اش نسبت به پدر کالنش کامالً مشهود بود، خوش بود.  ییاعتنا یگرفته بود وب

 دنیبا د نیآن دو کودک بود. پرو یبود ومراقب باز ستادهیا نیپرو ییدرگوشه 

 : پدرش خوشحال شد وگفت

بود که زهره  کی. نورس را نزدفترری، خوب شد که مهمان تان به خبابه جان ـ 

 قهر بود.  اریتو هم بس یشد. باال ی، آرام نمکردم ی. هرچه که مدیترک نما

دخترک  نیا ی. نگفتمیکن یم ی، حاال آشتراستی؟ اما خداشتم یمن چه گناهـ  

 ؟ وچه نام دارد ستیک

اق نام دارد. امروز صبح آمدند وات جان "هیراضنام او "صدف" است. مادرش "ـ  

شود که ژوانا  یکه دوسه روز م رایدادند. ز شانیتان را برا هءیژوانا همسا

آمد، اتاق آن ها را باز کرده وبه صدف  مزیوشوهرش گم شده اند. امروز مستر ج

را . اما آنان خپ وچپ کار خودندبه لندن رفته باش دیشان شا یشان داد. ژوانا

از رفتن شان خبر  پنداشتم یخود مدوست  نیکه ژوانا را بهتر زیکردند. حتا من ن

اعتماد  دیدور و زمانه نبا نیا یها یکه در دوست ییگو ی، راست منشدم. بابه جان

 کرد.
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 یکیرود،  یم یکیاست.  نیاردوگاه مهاجر نجای؟ ایخفه هست نقدریتو چرا ا ـ 

 از آنان بود.  یکی. ژوانا هم دیآ یم

 

از  شیفه هستم که ژوانا چند روز پطور است. اما من به خاطر آن خ نیهم یبل ـ 

 یرا درست ماو یرا برد. کاشک میگک ها سهی. پقرض گرفت هیمن صد روپ

که من برنج را دم  دیجا باش نیهم قهی، چند دقبابه جان... گریاست د ریشناختم. خ

 بدهم. 

 

صدف  یشانیاز پ ییخم شد وبوسه پیرمرد ، که به آشپز خانه رفت نیپرو 

 یبود تا آتش حسادت نورس برافروخته گردد، از ب یکت کافحر نیبرداشت. هم

را در آغوش  شتنیشود، بدود وخو مانیمندش پشزو فیاش نسبت به حر ییاعتنا

اندازد. نورس پس ی، بکرد ینشسته بود وسگرت دود م زیکه در کنج دهل رمردیپ

 : دیاز آن که به پدرکالن بوسه داد، پرس

  ؟هینما گهی؟ دلفت ا بَبَوکاکـ  

 .دیآ ینم گریرفت، د تیجان بابه . کاکا  یبلـ  

؟ ؟ مثل سلفیخل ی، مبخل ی. بابه ژان بابه ژان بلم انگشتلخوب شد که لفتـ  

  ... چقه خوبش اس نیبب

. در همان لحظه را بپو تیخرم. برو کاال یم یانگشتر تی، برایگفت بلپیرمرد  

که  ای، صدف ب: "صدفگفت یشد که م دهیاز اتاق ژوانا شن یزن فیلط یصدا

پیرمرد و دیشده وبه طرف اتاق دو نیینورس پا سکلیصدف از باشده . " ارینان ت

 رونیانگشتر ب دنیخر یبرا ودند،رفتن آماده شده ب رونیب یبرا نکیونورس که ا

 شدند.

 

 یبسته م یبود که گاه باز و گاه ی، مغازهء کوچکها سیسرو ستگاهیبه ا دهیرسنا 

( قرارد اده شده بود که )اتومات خودکار یها نین مغازه ماش وریدر ب یبود. ول

 افتیدر تیوچاکل تیبسکو ویا ، نوشابهییتوانستند با انداختن سکه  یرهگذران م

، یگ هیها مخصوص اطفال بود که در بدل سکه دو روپ نیاز آن ماش یکیکنند. 

گرد  ید . قط. دکمهء آن را فشرسکه را انداخت رمردیداد. پ یم رونیب ییتحفه 

را نورس باز کرد. اتفاقاً بخت با او  یافتاد. قط رونیب نیاز ماش یکیکوچک پالست
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 فیکوچک ظر ی، انگشتردستبند ایکوچک و بیصل ای کت. به عوض الدبو اری

برابر انگشت نورس بود وآدم  یخیب یبود. انگشتر یقط انیدر م یرنگ ییونقره 

                                                                                                                            داده است.  شیندازهء انگشتش فرماآن را به ا یکس شیکرد که از پ یفکر م

وبه لست  دیبه طرف اتاق معلومات رفت. سگرت خر رمردیهنگام باز گشت، پ

بپرسد که در  نبود تا یاتاق هم کس رونینداشت. در ب یی. نامه ستینامه ها نگر

 یب یب قتیکه در حق ریبود واپ یسبز خال یبود. چوک ییچه خبر ها یس یب یب

. درآن موقع به نظر تشده اس ستی، معلوم نبود که کجا گم ونبود ییزنده  یس

در جهان اتفاق افتاده واو محروم  یمهم یکه حتماً خبر ها دیرس یم نیچن رمردیپ

آمد  ینم کریوبا خود گفت، اگر آن آدم غول پ دیکش یشده است. آه دنشیاز شن

بسا که اکنون از تمام رازها چه  ی، اساخت یگفتن مجبور نم نیومرا به اصول د

 .بودم یجهان آگاه م یهاوخبر

 

تا  دیدو یشناخت وم یرا نم شیسر وپا ینورس را که از شدت خوشحالپیرمرد 

فخر بفروشد به مادرش سپرد  زیصدف ن یاالنشان دهد وب نیانگشترش را به پرو

داشته باشد  ازین میشد که اگر به ترم شیویراد یوبه اتاقش باز گشت. در جستجو

به  یمیبود که ضربهء مال افتهیرا ن ویهنوز راد یول رزاق بدهد یآن را برا

. دروازه باز شد وزن بلند باال دیی: بفرماگفتپیرمرد دروازهء اتاقش خورد. 

 داشت وبا خود عطر ییوظاهر آراسته  که لباس خوش دوخت یداموخوش ان

 : ، پا در آستانهء اتاق گذاشت وگفترا به ارمغان آورده بود ییمست کننده 

نورس جان پدرکالن  دیاست. مادر صدف هستم. شما با هی، نام من راضسالمـ 

 ؟ ست است. دردیباش

 

: تکان داد وگفت دییبه عالمت تاشده بود، سر را  ستادهیکه به احترام او ا رمردیپ

 . دینیبنش دییبا شما خوشوقتم. بفرما ییاز آشنا

 

 ای: تشکر، آمدم تا از شما پرسان کنم که آاما زن از نشستن امتناع کرد وگفت

 ؟ شود یم دایکمپ پ نیدرا لفونیکارت ت

 فروشند. یرا درغرفهء معلومات م لفونیت یکارت ها ،یبل ـ 
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 ییهستند. منظورمن کارت ها متیق اریآن کارت ها بس  زد وگفت یزن لبخند 

 ... شان ارزان است متیکنند وق یدرست م یهستند که به صورت تقلب

 

شوند.  یم دایجا پ نی. آن کارت ها هم در ادمی: منظور تان را فهمرمردگفتیپ

 هیرا پانزده روپ یگ هیوپنج روپ ستیوکارت ب هیرا شش روپ یگ هیکارت ده روپ

 شند. فرو یم

 .دیبخر میبرا یوپنج ستیقطعه کارت ب کیپس اگر زحمت نشود، لطفاً  ـ 

  

گذاشت.  زیم یآن بالد را باال هءی، دستکولش را باز کرد وپانزده روپهیراض

که  ی. دستفیوظر دیبود، کوچک وسپ یکه دستکول را باز کرده بود دست یدست

شده  کوریزده وماندراز ورنگ وروغن  یداشت وناخن ها یی دهیانگشتان کش

، اهیس ن، چشمادیوسف فی، پوست لطشکل یضی. صاحب دست، صورت بیی

ودلربا بود که اگر  بایداشت. او چنان ز ییرایگونه ونگاه گرم وگآبشار یموها

بر آن  یچه بسا که بوسهء گرم یافتاد، ا یکارگر م رمردیبر پ طانیوسوسهء ش

 ساخت.  یرا مکدر م مانشیا نهءییزد و آ یم فیدست لط

 

که  افتیجرأت ن رمردی. پاتاق را ترک گفت یریبا خرام سبک ودلپذ هیراض

فروختند  یگونه کارت ها را م نیرا که در آن ا یاتاق یپولش را پس بدهد ونشان

چند قدم  ای، آنموده بود یاز و یخواهش بایحاال که آن زن ز یبه او بدهد. وانگه

 ؟ محسوب شود یی رهیبتوانست گناه ک یرفتن به خاطر آن زن  م

                                                                                                                                 

که  افتیحقوق بشر را  یجهان هءیاعالم زشیم ی، باالبه اتاقش که باز گشت

، تا د که از داکتر تقاضا کرده بودش یگذاشته ورفته بود. مدت ها مداکتریاسین 

کلمهء آن را با کلمه خواست که کلمه به  ی. دلش مداکندیپ شیازآن رابرا یینسخه 

از  یکی نیکه ا ندیکند وبب سهیبود، مقا ش" که درکنج رف اتاقفستیمانبه کلمهء "

، هنوز هم سخن نیریوش هی؟ اما عطرزن، عطرآن زن وجچه کم دارد یگریآن د

 یچگونه م یخوش یاش مست بود. نه، با چنان بو حهیپخش وازرااتاقش  در

با رفتن آن زن ازاتاقش  گریبپردازد؟ از طرف د ییتوانست به کار کسل کننده 

به  یاحساس نیبود که پس از سال ها چن یبار نیاول نی. اکرد یم یاحساس دلتنگ
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ه بر ک یاز عطر ایخود آن زن خوشش آمده بود  از ایاو دست داده بود. آ

است  یهم عجب حالت یدلتنگ نیدانست. اما ا یگوشش زده بود؟ نه علت را نمبنا

به  رخب یکه ناگهان وب یخود راند. احساس گرفت واز دهیتوان آن را ناد یکه نم

رسد که آسمان  یفشرد وبه نظرت م یات را م نهی. قفسهء سدیآ یسراغت م

. آه زدیر یدلت فرو م یباالسقف اتاقت  ایچسپند و یحاال به هم م نیهم نیوزم

 بود:  زاریواژه چه سخت ب نیاز ا زیکه شاملو ن

 

 داشت. یم ینام کوچک زین یکاش دلتنگ 

 یخواند یتا به جانش م 

  ینام کوچک 

 یداد یتا به مهرآوازش م 

 همچو مرگ  

 است. یکه نام کوچک زنده گ  

 

خواند، چگونه  یرا م یآواز شده بود وسرود دلتنگ که رحمت با شاملو هم نکیوا 

 ها را بخواند. هیسطر هم از آن اعالم کیتوانست حتا  یم

  

به فکر عطر افتاد. به  گریدوافسرده نشسته بود که ناگهان بارملول  ینطوریهم 

 یگرید یدر هوا و فضا شیمست کننده را سال ها پ یبو نیخاطرش آمد که ا

فرو رفت. حافظه اش  شهیانددر  ی؟ مدتام کرده بود. اما در کجا وچه وقتاستشم

که آمد و  نیپرو اماشد.  ینم یدر ذهنش تداع یکرد واسم مشخص ینم یاری

هوا را  یبیعج اقی، با اشتشب دعوت کند یصرف غذا یخواست تا پدرش را برا

 : وگفت دیبو کش

 

که  دیآ یم ادتی. یخوش یبه اتاقت آمده بود. چه بو هیراض المیبابه جان! به خ ـ 

 شهی" که تو همسیشام پارزد؟ عطر " یم شیعطر به موها نیاز هم زیمادرم ن

عطررا  نیجان ا هیفهمم که راض ی. اما من نمیداد یوتحفه م یدیخر یم شیبرا

 ؟ است دهیازکجا خر

 شود ؟  ینم دای، مگر درمغازه ها پ دهیچطور از کجا خر ـ 
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 دهیخر سیازپار دیشود. شا ینم دایچند مغازه که در شهر ما است، پ نیدر ا ـ 

 کیکالن. خوب من  یهاشهر یمخصوص عطر فروش یاز مغازه ها ایباشد، 

 شود. یکه نان سرد م ای. بیزدم وتو هم محکم گرفت یگپ

 

به غذا  ییاشتها چینشکند با او رفت؛ اما ه نیخاطر آن که دل پرو رمردبهیپ  

اتاقش بر گشت.  به دیرا که سر کش یچا الهءیکه فرو برد وپ یینداشت. چند لقمه 

 رمردیبود تا پ یامر کاف نیهنوز هم دراتاق وجود داشت وهم لیعطر اص حهءیرا

، به آن روز که سارا را با آن مرد آراسته وفربه بکشاند یرا به سفر دور ودراز

 بود:  دهید

                                                    *** 

 ...  نیاریب لهگ، باغ نیاریب لهگ

عالم هم به دلش نشسته بود.  یبود، غم ها دهیآن روز که سارا را با آن مردد 

 أسیبه  د،یپروران یسارا دردل م افتنیباز  یکه تا آن روز برا ییهاوآرزو دهایام

ده بود، نگاه کرده بود. که سارا را با خود بر یی یمبدل شده بود. بهت زده به تکس

 رومندین یروح اورا در پنجه ها یزدرد کشنده ومرمو یشدن تکسپس ازدور

 الشیدر ذهن وخ شهیهم یبود که سارا برا دهیفشرده بود وبه نظرش رس شیخو

سارا در وجودش زنده شده  الیخ گریمرده است. اما آن روز که گذشته بود، بارد

رنگ رفته بود. با اندوه وحسرت به  یهمان دروازهء آب کیبه نزد گریدبود. بار

بشنود  یواز و ندیلحظه او رابب کی، فقط لحظه کیبود تا اگر ستهیمنزل او نگر

رنگ افق انعکاس پرتو زرد نیروزها تا آخر نیبنابرا است؟ه که چه واقع شد

وبه  ستادیا یم ییآن کوچه در گوشه  نیگل یدکان ها وخانه ها یمغرب بر بام ها

منزل زنده درآن  گرسارایشد وحاضر نبود قبول کند که د یم رهیخ یآن دروازه آب

 ازخود رانده است. زاورایکند. سارا شوهر کرده وآن کوچه ن ینم یگ

 

را به بهارعطر افشان سپرده  شیجا خبندانیمدت ها گذشته بود، زمستان سرد و

به خاطر کشتن وزدودن خاطرات آن  شیبود ورحمت آهسته آهسته در تالش ها

 : فته بودگ یمادرش به و یشد که روز یوپر شور مؤفق م یمیعشق قد

را  میکه آفتابهء وضو ستین یشده ام. کس ریوزه ریکه چقدر پ ینیب یبچه ام ! م ـ 

پر کند وبه دستم بدهد. فرزانه گک هم خارج رفت. فرخنده هم که هر روز آمده 
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لقمه نان  کی، خانه را جمع وجور کند ودیتو وعثمان را بشو یتواند تا کاال ینم

  ... کند اریتان ت یبرا

 یرفتن فهیمقصدت را بگو . بگو که به وظ ،ینیچ یر جان، چقدر مقدمه ممادـ 

 ... شود یهستم. نا وقت م

است که  نی. مقصدم ایهست دهی؟ خودت نام خدا آدم فهممی، چه بگوبچه امـ 

که به  ستیتو ن فیخورد؟ ح یچه به دردت م یعشق وعاشق نی، ااست گربسید

با  . عثمان گفت که آن زن رایهمف یدار شب وروزت را نم یزن شو کیخاطر 

، گناه دارد که آدم، عاشق زن مردم است. بچه ام دهیدرشهر نود رخورشیطفل ش

نگفتم. عثمان و  یزی، گذشت. من هم چیهرچه که کرد یباشد. چهارروز جوان

 تیخبر داشتند؛ اما برا زیبودند واز همه چ دهیوآن دختر را بارها د فرخنده تو

 ی، فکرش را از سرت دور کن. براکرد ییوفا یال که او بگفتند. حا ینم یزیچ

 ی. بلیومقام دار ی، چوکینام پدردار ،ی. نام خدا جوان هستستیتو دختر کم ن

مادر! ، جان کوه قاف باشد. بچه ام یکنم که مثل پر دایپ تیبرا ی! دخترگل ماد

نظر  ریز تیرا برا یدختر کیحاال نی. همگپ مرا گوش کن. خوب فکر کن

. من و فرخنده یشو ی، صد دل عاشقش مدل نه کی ینیکه اگر او را بب میرده اک

صاحب عبدالرسول خان  سیی. دختر رمیو خوش کرده ا میا دهید اماورا درحم

درهرات  چقدر چارهیصاحب ب سییهرات آمده اند. ر روزها از نیاست که در هم

آمد به  ریباز به خ شود. خوب شد که یبود که مثل تو بند کیخدمت کرد؛ اما نزد

 ... وخانهء خود یجا

 

  دهیشده بود. رحمت ند رونیزد که رحمت از منزل ب یمادر هنوز هم حرف م 

. اما او است ستهیاو متأثر شده وبه شدت گر ییاعتنا یچگونه از ب بود که مادر

را  شیهمان حرف ها گریبود وروز د دهیرحمت را بخش یمادر بود. به زود

رحمت به تنگ آمده  ی. سر انجام روز . مادر دست بردار نبودتکرار کرده بود

 وبه مادر گفته بود: 

 یشود که او را برا یمادر جان گل! اگراز آن دخترخوشت آمده است، چه مـ 

 ،ییگو یخانه اگرم . ازخاطرکاروباری. اما مرا آزار ندهیکن یعثمان خواستگار

 دهد. را انجام تیکه کار ها میکن یم دایرا پ یزن کی
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. ردیخرد، اول زن بگ رسم است که برادر ایدن ی؟ در کجاییگو یبچه ام چه مـ  

 شانیخانه پر یزنند. اما تو هم از خاطر کارها یهزار گپ م ند،یگو یمردم چه م

فرخنده وقت خودرا  ای ندیآ یروز م گانیصاحب  سییر یها دخترک ای، نباش

 ... ودوقت نشنا تی. برو برو بچه ام که باالدیآ یوم دهید

 

گذاشت،  یلیبه منزل باز گشت وقدم درحو فهیکه رحمت از وظ نیهم گریروز د

 الیخ ی، مستانه وبجوان مهین یگریجوان ود یکی. دو دختر دیشن ییوصداسر

 : گفت یم یفیلط ی. دختر جوان با صدادندیخند یزدند وم یحرف م

 از ریاست. غوکهنه  یمیقد اریدگرمن صاحب هم مثل خودش بس یکست هاـ 

  ...میندارد که بشنو یگرید زی، چیهند یوقوال راگ

 یمیقد ییگو یکه م یا دهی: تو خودش را در کجا دگفت یجوان م مهیدخترک ن 

که خاله  شیآن هارابگذاردرجا ،یمردم چه غرض دار یکست ها یاست؟ همرا

 . نندیجانم نب

 

" جان! کست نبیز" یگفت ی: چه مگفت یمادرش بلند شد که با خنده م یصدا 

دانم  ینو وخوب هم دارد نم ینگو. کست ها نطوریا  ،ین ی؟ ناست یمیقد شیها

رحمت جان  .کند جمع که خانه را ستین یجان کسدرکجا مانده است؟ دختر

من هم  یکنند. برا یوپرک م تیرا ت زیهر چ ندیآ یوعثمان جان هم که شب م

شد که خانه اش را جمع وجور  یم دایپ یکس کیحوصله نمانده است.  کاش که 

                                                                                                                               کرد...  یم

 کردم. دایکست احمد ظاهر را پ نهی! مزاح کردم. اخاله جان ینـ  

 ...  وانهی، دل ددل ی، ادل ی: اندخوا یاحمد ظاهر بلند شد که م یصدا 

 

سر  یکه ب ی، همان طورزده وخواسته بود یحرف ها رحمت لبخند نیا دنیبا شن 

وصدا  دهیشده بود؛ همان طور هم برگردد. اما مادر اورا د یلیوصدا داخل حو

 : کرده بود

 یکرده نم دایکست ها را پ میگرد ی، هرچه می! خوب شد که آمدرحمت جانـ 

  .میتوان
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، با دخترک گفته بود نبیکه مادرش به او ز یی، دخترجوان رعنانمیدر اتاق نش

 کیخوردند. عصربود ونزد یبا کلچه م ینشسته بودند وچا ییدوازده ساله 

چه آمده  یوقت روز برا نیمهمانان درا نیماند بود که ا رانیغروب ورحمت ح

سالم گفته بود. نگاه  یانیرحمت دخترجوان برخاسته وبا ادب نما دنیاند؟ با د

بود  زانیاتاق آو وارید به صورت رحمت وقاب عکس کهنه اش که در ییگذرا

شده بود. هنوزهم   ستادیا زین گرینشسته بود. دخترک د شیانداخته ودوباره به جا

 زیبود که آن را در بشقاب بگذارد. دخترک ن افتهیکلچه در دستش بود وموقع ن

 یاما کلچه خوردن فراموشش شده بود. گونه ها د؛سالم داده بود وبعد نشسته بو

 نیقال یبه گل ها شیبای، گل انداخته بودند. چشمان زایدخترجوان از فرط شرم وح

رحمت با  شده بود. اما مادر رهیچ یبر و یمشهود یفیو حالت بال تکل دوخته شده

 : پسرش ذوقزده شده وگفته بود دنید

" جان. دخترک ل، خواهرکش "کوکبدخترک مقبو نیجان است وا نبیز نیا ـ

نه؟  ای دیآ یم ادتیصاحب  سییصاحب عبدالرسول خان هستند. ر سییر یها

 یوقت خبرم را م گانیگل موره گک ها  نیآمدند. ا ازهرات ریخدا که به خشکر

 !مشود. کوکب جان کلچه بخور، نشر یشان غلط م یوغمم همرا رندیگ

 

 خودرا کند، همان قدر هیآنان را توج کرد تا آمدن یهرقدر کوشش م اما مادر

بخورد  بیفر یآسان نینبود که به ا یرحمت کس رایساخت. ز یگرفتارتر م

نهفته است. رحمت همچنان احساس کرده  ییکاسه  مین کاسه ریوتصور نکند که ز

نگرد  یم دبو زانیآو واریبه آن عکسش که از د یبود که دختر جوان، پنهان

داشت  لیدختر جوان تما دیافگند. شا یم زیه چهرهء او نب یینگاه گذرا یوگهگاه

خوانده بود، سر صحبت  یمیرا قد یکه و یوبا مرد نندیبنش زین یگریتا اندک د

فرخنده به آن دختر در مورد برادرش صحبت کرده باشد ورنه  دیرا باز کند. شا

دستان نمود؟ اما هرچه که بود  هیتوج وزوقت ر نیتوان آمدنش را درا یچگونه م

 یموضوع کامالً ب نیاز ا زین نبیبود وز لیماجرا دخ نیمادر در پشت ا فینح

 دیرا سر کش نیریش یکوکب که کلچه اش را خورد وچا... توانست بود یخبرنم

 : لب گفت ریفشرد وز نبیشانه اش را به شانهء ز متیبا مال

 شود. ی، پدرجانم قهر مناوقت شده میبرو ـ 
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 : به مادرش گفت قیت به منظور کشف حقادخترها که رفتند رحم

مغرور  اریطرف بس کی. از امدیخوشم ن چیشاخ نبات تو ه نیجان ازامادرـ 

مثل  گرخودشیشمارد واز طرف د یم یمیرا آدم قد چارهیشود ومن ب یمعلوم م

که چطور دستش  یدی؟ دیدیخوردنش را د یبود. چا دهیها لباس پوش یدهات

نسوخت. اما چرا  چارهیچپه کرد. خوب شد که ب زیم یالرا با یچا الهءیوپ دیلرز

 ؟ داد یمن وتو نشان م یرا برا ورشیبود. زرو ز دهیپوش وریقدر زر وز نیا

 

 جان را نبیکه ز میچقدر کوشش کردبچه ام : جواب گفته بود یمادر با ساده دل

! نکن یکن ی. اما تو که خوش نمدیایروز در خانهء ما ب کیکه  میساخت یراض

چهارده است. نام ، ماهتاب شب ستی. نام خدا دختر نستیاو طلبگار کم ن یبرا

شود. پدر  یم دی، سفبزند ستد اهی، پنج چراغ است. به سخدا پنج پنجه اش

ت هستند ونه جوال. اما نام دارونشان دار است. شکر نه جَ  ومادردار است. پدر ش

 گریگپ  د ،یزن یم یها بود. عجب گپ یمثل دهات شیهاکه کاال ییگو یتو م

لباس  نطوریهم دیپدر ومادردار واصل ونسب دار، با ی؟ بچه ام دخترهایافتین

؟ دست یاست؟ مگر تو خودت در ده کالن نشده ا بیع چهبودن  یبپوشند. دهات

. مثل آن دختر اداردیبه خاطر آن بود که شرم وح دندیلرز یهم اگر م شیها

شود. هان!  قیرف یگریباکس د رداوف یکیکه امروز با  ستین یکوچهء سراج

 نیوجوره بدهند که درب زیبود، آنقدر جه بتیهم دارد. اگر در نص وریوزشکر زر

 مردم نام بماند.

 

زده  یرحمت که درک کرده بود مادرش راسخت آزرده ساخته است، لبخند 

 : وگفته بود

ً  یمادر جان مزاح کردم. قهر نشو. اما به آن زن کوچهء سراجـ   نیتوه هم لطفا

. هروقت دلم ستیبه او مربوط ن یصورت چیبه ه رمیگ ینکن. اگر حاال من زن نم

  ...  میگو یم تیزن خواست برا

*** 

کلمه هم در  کی ها وهفته هاوماه ها گذشته بودند. پس از آن روز مادرش حتاروز

بود که  دهیبا رحمت صحبت نکرده بود؛ اما به نظررحمت رس نبیبارهء ز

شده  فیکند. مادر ضع یپنهان م یرا از و یغم بزرگ شت هرروزمادرش با گذ
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. عرق دیکش ینفس م یکرد. به سخت یشد که سرفه م یم یرفت ودوسه روز یم

را به  زد. مادر ی. اشتها نداشت ولب به غذا نمشد یکرد. عرقش خشک نم یم

 یتب م نکرده بود ومادر همچنان در یی دهیفا زیشفاخانه برده بودند. داکتر ودوا ن

ها که رحمت با از همان روز یکیشد. در  یوناتوان ترم دیکش یسوخت، درد م

مرغ را بخورد،  یخنیتا چند قاشق  تخواس یالحاح واصرارفراوان ازمادر م

را  مادر ی، دست هاسالم داده نبیداخل اتاق شده بودند. ز نبیناگهان فرخنده وز

 : و به مادر گفته بود ت رحمت گرفتهرا از دس یخنیبود. کاسهء  دهیبوس

 ... . خودم پخته کرده امدیبخور یخنیچند قاشق  د،یمادر جان اگر مرادوست دار ـ  

 

را  یخنیبود و ستهینگر نبیشگفتا که مادر چشم گشوده بود. با محبت به چهرهء ز

 بود.  دهیقاشق نوش نیتا آخر

داد.  یا مر مادر یآمد. غذا یهرروز به شفاخانه م نبیآن روز به بعد ز از

درهمان موقع به  زیافتاد که رحمت ن ینشست وغالباْ اتفاق م یم یباو یساعت

 شود. دایمادر پ نیبال

   

 به پسرش گفته بود:  یوبه خانه بر گشته بود، روز افتهیکه مادر شفا  نیهم

. نمینب یوترا درلباس داماد رمیبود، آرمان به دل بم کیکه نزد یدیجان مادر! د ـ 

است؟  ینیکه چه دخترنازن یدی؟ دییگو ی، چه میجان را شناخت نبیزحاال که 

رساند وغذا  یمن خودرام نیکه چطور بر بال یدی. دهربان استچقدر دلسوز وم

که از  یخواه ی، فرشته است. بچه ام اگر مستیدختر ن خت؟یر یرا درحلقم م

 ... نشو ریجان ت نبی، از زرمیباشم وآسوده بم ینزدت راض

 

مادر رنجورش مقاومت کند،  ینتواسته بود در برابر تقاضا گرید رحمت که

خواهد هما نطور  یوگفته بود: مادر جان، هرچه دلت م دهیرا بوس فشیدستان نح

 ... مادر نساز یبه لحاظ خدا مرا ب یکن ول

 

 : وگفته بود ختهیفرو ر دهیمادر اشک شوق از د

فردا  نی. همیرخرو وسرفراز باشس یاله باشد. یتو راض اوه بچه ام، خداوند ازـ 

 .  میرو یم یبه طلبگار
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 یباز گشته بود وبرا یرفته بود، دست خال یبه طلبگار گریمادر که روز د اما

 : بود گفته بود جهیمنتظر نت یتابیعثمان که با ب

دهد.  یروز اول نم ش را در"لفظ " دختر یچکسیخفه نباش. ه قدرین! ابچه ام ـ

 ینباش. خانواده ها شانیاش باشد. گل مادر، پر یفرزند ایحتا اگر دختر اندر 

، دختر خودرا نسازند کیعصا چوب آدم را مثل سوزن بار اصل ونسب دار تا

 ی. پشت من هم بدندیدو ماهاست. پشت فرخنده هم شش  نیهم ایدهند. رسم دن ینم

ود ش یقدر م ی، دختر ببدهد ینیری. اگر آدم زود لفظ وشدیسال دو کیکالنت  یب

 ... سازند یهزار گپ م شیوخسران ها

 

 :                                                                                                                            تر برادرش به سر وسامان برسد گفتعثمان که عالقمند بود تا هرچه زود

. اگر دختر وبچه ستیگریحاال دوران د .مادرجان آن وقت ها گذشته استـ 

تواند. کار  یمانع ازدواج شان شده نم زیچ چیباشند، ه یوراض موافقت کنند

 نبود. میکه الال میفرخنده را به خاطرآن معطل کرد

 یآمدند، فرخنده را نم یبود تا هفت چهارشنبه نم ی! اگر رحمت هم مبچه ام ین ـ 

" گفت من از دخترم پرسان "گوهر یب یور. ببخ یدادم. اما تو دردت را به قرار

نگفته اند، خدا مهربان  ی، راه داده اند، نبچه ام یبل د؟یگو یکنم که چه م یم

 است.

 

 یبود. م دهیبرگز نبیز یرفتن به خواستگار یچهار شنبه را برا یهامادر روز 

 کند یشود و فکر م ینم وسیچهارشنبه حاجت دوباره دارد. آدم مأ یگفت روزها

 یآدم قطع نم دیام نیهم ندادند. بنابرا یهفته لفظ ندادند، جواب منف نیکه اگر درا

کرد،  یرفت. بند بسته م یم رهیششاه دوشم ارتیدرهمان روزها به ز شود. مادر

 یباز م یرفت ودست خال یم یشد به طلبگار یگرفت. وعصر که م ینذرم

سخن  یچکسید که با هبو یم یوکفر یگشت چنان عاص یگشت. به خانه که بر م

 یخبر نبود ودلش به حال مادر م یماجرا ب نیگفت. البته که رحمت از ا ینم

 یرادیا نبیکرد که خانودهء ز یم دعا زیزمان در دل ن نیدر ع یسوخت ول

فراوان  انهءیطو ایوصلت بشمارند و نیبودن رحمت را مانع ا یمثالً حزب رند،یبگ

ن بدرشده نتواند. اما هفت چهار شنبه که درخواست کنند که رحمت از عهدهء آ
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شده بود، مادر وفرزانه با قند  لیمادرکه به سوزن تبد یگذشته بود وعصا

 ودستمال به منزل بر گشته بودند. 

 

گرفته تا عثمان وفرخنده  آورد که چگونه از مادر یآن روز را به خاطر م رمردیپ

خوانچهء کاله  ک،ینزددور و یها هیوحتا همسا فهیوشر قیوشوهرش وماما عت

 یم دهیرقص دهیدادند و رقص یسر خود چرخ م یرا باال ینیریودستمال وقند وش

 : خواندند

 نیاریرا ب ی، گل آبنیاریگله ب  

 نیاریره ب ی، قند ودستمال نامزادنیاریگله ب  

 نیاریره ب یتکس نیگل ما مقبول است، برو  

   ... ... 

 رهیدا ی. گاهنشست ینم نیدر زم ییلحظه آن روز مادر چنان خوشحال بود که 

را  یخورد وکس یاش چرخ م دهیبا کمر خم یزد، زمان یکف م یزد، گاه یم

بماند. خوانچه را آنقدر  یوتماشاگر باق ندیآرام بنش ییگذاشت که لحظه  ینم

رضا  ومادر افتادندرقصاندند وچرخاندند که رقصنده گان وچرخنده گان ازنفس 

، بال پسرش نشسته یپهلو در رحمت بگذارند. مادر یرو شیپ داد که خوانچه را

 : گفت یگرفت وم یرا م شیبال

. شکرکه زنده بودم تا یدلم را پوره کرد ی، قربانت شوم که آرمان هاخداجان ـ 

 دیایخانه ب نیعروسم در ا بار کیخفه نباش.  نقدری! ا. بچه امدمیبه مراد دلم رس

 ... کرده است بتیرا نص ییشته که خداوند چه فر دید یخواه باز

 

گفته  نیرنگ خوانچه را برداشته وبه حاضر یحرف ها مادر تور آب نیپس از ا 

 : بود

پوش  یکه قند را زر دینیهستند؟ بب یی، مردم پدر کرده مردم نینه گفته بودم که اـ 

 ، کالهداماد یبرا نهیهم ازطال است. ا شیء دستمال و پوپک هاقبه نهیکرده اند. ا

 نیگذاشته اند. ا ییوبوت ونکتا قاق خنی راهنی، پیشیسور، تکهء در یقره قل

تکه ها از  نیمن مانده اند. ا یرا برا ن تکه وچادریازعثمان است. ا یشیتکهء در

که چه تکهء گاچ بخمل  نی. ببینرفته ا ادشانی! خودت هم جان فهیشرفرزانه است 

در پتنوس شان چند  دی! ما هم باجانودت هم گذاشته اند. اما رحمت خ یمقبول برا
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ش خود کم یپدر ومادر وقوم وخو شیتا عروس ما در پ میدانه پوند طال بگذار

 .دیاین

 

گزار شده بود. عثمان بر انایدر هوتل آر نبیرحمت وز یماه  بعد مراسم عروسدو

کم  چیرا بدون ه یگذاشته بود ومراسم عروس هیبود. از جان ما دهیتپ اریبس

 گاهیبود وجا ییوروشنارغرق در نو انایهوتل آر کرده بود. تاالرگزار بر یوکسر

خواند  یسرود آهسته برو را م بخش می. استاد رحعروس وداماد مجلل وبا شکوه

 یخوش وخندان و با کف زدن ها شیپرزرق وبرق خو یومهمانان با جامه ها

                                                                                                                  شان مقدم عروس وداماد را استقبال کرده بودند.       زیشور انگ

 

آن هنگام نگاه نکرده بود. تا  نبی، به صورت زمصحف نهییرحمت تا هنگام آ

کردند که خنده کند،  یقدر مادر وخواهرش خواهش مچهره اش افسرده بود وهر

را به دستش دادند  نهییآ یرنگ زرشال سبز ریکه در ز ی. اما هنگامنستتوا ینم

وجودش به  یان رگ هایدرم یاز شاد یناگهان موج ستینگر نبیوبه صورت ز

بر لبانش  یفراموشش شد. گل لبخند یگ کبارهیآمد. غم وغصه اش به  انیجر

 بایرده زدختر مانند ماه شب چها نیگفت، ا ی: مادرم راست مشگفت وبا خود گفت

 است.
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 کمیو ستیبخش ب

 
 

 ششم: شتگان

 ی، براهمسر ودختر جوانش ی، پس ازبه خاک سپردن جنازه هامحمودریانجن

 یفرهاد وفواد هم پدر شده بود وهم مادر وهم خواهر. شب وروزش با آن ها م

ببرد  ادیرا از  زانشینمود تا هم خودش غم ازدست رفتن عز یگذشت وکوشش م

کم  یعالقمندهولناک را فراموش کنند. محمود با  بتیوهم فرزندانش آن مص

کرد.  یشست واتو م یشان را م ی. لباس هادیرس یبه سر ووضع آنان م یرینظ

 یشست وغذا پخته م یداد. ظرف ها را م یشان را رنگ م یبوتها وکرمچ ها 

 ماند. یاز آنان غافل نم ییکرد ولحظه  یکرد. اتاق را جاروب م

 

 یمحمود، چگونه دست هاریکه انجن دندید یم نانی، زاغه نشهرروز صبح

کند. سپس به  یم یهمراه سیدانش را گرفته وآنان را تا دهن دروازه سروفرزن

تا  ستدیا یدهد وآنقدر م ی، دست تکان مزند یآندو بوسه م کیرخسار هر

جا  همان ریانجنکه  دندید یم نانیها هم زاغه نشاز نظر دور شود. ظهر سیسرو

رزندانش که وف دیرس یکه م سی. سروبرسد سیکشد تا سرو یوانتظار م ستادهیا

مکتب  ی، بکس هادیبوس یشان را م یگونه ها گریدبار ریشدند، انجن یم ادهیپ

را  نانیواردوگا ه نش دیافت یآندو به راه م یگرفت وپا به پا یشان را در دست م
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ها درد فراموش کردن یبرا ییچاره  نیبهتر ریانداخت که انجن یفکر م نیبه ا

 کرده است. دایپ شیوغم ها

 

کرد  یطور فکر م نیهم زیاو بود، ن نیرید یکه دوست وآشناین داکتریاس

 : گفت یبه او م هیبا کنا دینال یدرد پشت وکمر خود م رازیکه انجن یوگاهگاه

گل ات  کی. نام خدا از صدگل ات ستین یریوزه یریدرد تو از پ ز،یرعزیانجنـ 

ازدرد کمر  را انتخاب کن که هم تو یکی ری: بگت. گپ معلوم استهم نشگفته اس

 . میپلو بخور ریوهم ما شکم س یخالص شو

دوتا بچهء معصوم  نیوا نیرا بب دیسفسر نیجان، از من گذشته است. اداکتر ینـ 

اما  ؛یزن یغربت را بنگر وزن گرفتن را. تو از دل گرمت گپ م رهءیج نیرا. ا

 ... که احوال دل غمزده را غمزده داند یدان ینم

 یکس کی؟ دربار خداوند کالن است. یهست وسیچرا ما! زیصاحب عز ریانجنـ  

بسازد. تروخشکت  رتیبخور ونم رهیج نیها وهماوالد نیشود که با هم یم دایپ

ان شاء هللا که جواب  یکه خودت دار یسیک نیرا هم نگاه کند. با ا تیهاکند. اوالد

 . ..یکن یم دایوبار هم پ کاردهند و یم تی. خانه هم برایریگ یمثبت هم م

 تیهاخانم واوالد یکه کارها ینگفت ی! ولازحسن نظرت تشکر داکترجانـ 

  ند؟یآ یچطور شد، چه وقت م

 رسند.  یم ندهیاست. ان شاءهللا در ظرف دو سه ماه آ انیشان درجر یهاکار ـ 

 

 داکترکردند ومعلوم بود که  یآن دو دوست ساعت ها با هم صحبت م نسانیبد 

 یاعتماد به نفس از دست رفتهء دوستش را به وکرد تا حس  یم یسعیاسین 

گذرد،  یبا شتاب م یشد که زنده گ یآورم ادیبا رها به اوداکتریاسین بازگرداند. 

 یبرود. او م شیپ یزمان وزنده گ یپا به پا دیکند وانسان با یتوقف نم یزنده گ

 یتوقف کن یی، لحظه جنگ به خاطر کشته شدن دوستت دانیگفت مثالً اگر در م

ترا با  تیرفقا ای یریگ یدشمن قرار م یهدف مرم ای رایکارت زار است. ز

 یگوهر ب یزنده گ یسازند. بل یرا خالص مزنند واز شرت خود یم یمرم

حرف داکتریاسین لذت برد. اما هرقدر  زآنآن را دانست وا متیق دیهمتاست وبا

 رفت.  یبه گوش دوستش فرو نم د،یچ یزد و کبرا وصغرا م یم
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         احوال تر  شانیبا گذشت زمان افسرده تر، پژمرده تر وپر نجنیرمحمودا

 یباو رمردیسوخت. پ یکرد. دلش به حال اوم یاورا درک م رمردی. پدیگرد یم

روزنامه اب گرفت وکت ی، احوالش را مرفت یبه نزدش م ی. گهگاهداشت یهمدل

 اورندیب شیبرا ررااباز یخواست تا سودا یبرد. از داوود وحشمت م یم شیبرا

 نیواتو کند. اما با وصف ا دیرا بشو شیبچه ها یسپرد تا لباس ها یم نیوبه پرو

که سرانجام   دیرس یمپیرمرد کرد وبه نظر  یتالش ها، غم زمانه اورا خرد م

 آن غم هولناک کمردوستش را خواهد شکست. نیبار سنگ یروز

                                                                                                                           

زد، روز روشن و  یروز که رحمت تک وتنها در همان جنگل آشنا قدم م آن

اشعهء  نیآخر نیسرخ آتش یونوارها لگونی، آسمان نبود. هوا تروتازه ییصفابا

قشنگ  عتیگرفته بودند. طب یجنگل را به باز نیتاج سبز مخمل د،یخورش نیزر

گذاشت  یم شیپکه در دل جنگ  یقدمآن با هر یها ییبایومهربان بود وز

ساختند. هنوز تا  یرا مجذوب مواو دهیبرجسته گرد رمردیدربرابر چشمان  پ

 د،یوچون سر برگردان دیشن ییمانده بود که شرفه  یادیاعماق جنگل راه ز

 زند.  یحرف م شتنیو با خو دیآ یم شیپ ریکه در همان مس دیرا د انجنیرمحمود

 

کرده  دایپ یکیوتار رهیشد تا دوستش به او برسد. محمود چهرهء ت ستادهیا رمردیپ

همان  بود وبه جز رانداختهیبه ز . سردیرس یبود. برافروخته ومنقلب به نظر م

نداشت. محمود با  یتوجه گرید زیچ چیبود به ه شیپاها ریکه درز یکوره راه

را در دامان پر لطف  یگرید مانتظار نداشت آد ییتکان خورد، گو رمردیپ دنید

 رمردی. هردو به هم سالم گفتند وخموشانه به راه افتادند. پابدیجنگل ب زهءیوپاک

که درآن غرق  یرا از افکار وعوالم ینکرد تا سکوت دوستش را بشکند وو یسع

 ریوخوشحال بود که انجنداشت  یخود عالم یبرا زین رمردیآورد. پ رونیبود، ب

در  یفراوان یازراه، پرسش ها دهیو نا رس ستیپر حرف نداکتریاسین مانند 

 یهاکنند: به روز یدانست که آندو به چه فکر م یکس نم چیندارد. اما ه نیآست

خط  انیبه پا ایرفته وبرباد ی، به آرزوهاان غربت، به شبستگذشته نیریتلخ وش

ساکت  نطوریمه ینداشت. مدت ستادنیشد وسر ا یم کیکه آرام آرام نزد یزنده گ

سکوت را شکست و  انجنیرمحمودوخاموش به راه شان ادامه دادند تا سر انجام 

 ؟ دیمانده نشده ا دیپرس
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 زیغلو م یدرعقب آن کاج ها میهم اگر برو گرید ی، اما کمیچرا ن :گفت رمردیپ

 گذاشته اند. نیمز یمنظور بررو نیکه به هم افتی میرا خواه یی یچوکو

 

 دنیغروب کامل شده بود؛ اما هنوز تا فرا رس گرید دندیکه رس یوچوکزیبه م 

 : نشست، گفت یچوک یکه باال نیهم انجنیرمحمودبود.  یباق یادیوقت ز یکیتار

لرزم وشب ها  یدانم چرا م یخورم. نم یروزها خنک م نیدانم چرا درا ینمـ 

   کنم.                       یتب م

 

جمپرش  بیکه منتظر اظهار نظردوستش شود، دستش را در ج نیبدون ا بعد

 نی، دهنش را با آستدینوش ییکرد. جرعه  رونیرا ب یتک چپات حلبنموده، پَ 

تناع ام دنیاز نوش یکرد وچون و شیجمپرش پاک کرد. پتک را به رحمت پ

رنگش  زبس یی، نکتاگذاشت بشیج در . پتک راکرد، سرپوش پتک را بسته کرد

 ظیروشن کند. دود غل شیبرا یاز رحمت تقاضا کرد تا سگرت را مرتب کرد و

. ستیبه طرف دوستش نگر رهیخ رهیفرو برد وخ نهیسگرت رابا ولع فراوان به س

پتک به  گرید. دوسه باردینوش یکرد و جرعهء بزرگ رونیرا ب پتک گریدبعد بار

 نی. ادیگرد ریسراز هنشدآن به  اتیشد ومحتو رونیرفت وبالفاصله ب بشیج

 عیبود ضا ماندیافتاد وآنچه که باق نیپتک به زم د،یدفعهء آخر بود که دستش لرز

 ظی، پتک را برداشت وبا خشم وغستینگر نیواندوه به زم رتیشد. محمود با ح

 : به دور افگند وگفت

 

 کیگذارد تا  یدانم چه کرده ام که نم یمن قهر است. نم یخدا صاحب هم باالـ 

 برود؟  نییپا میقورت آب راحت از گلو

 د،ینوش یکه شما م یشتاب نی: پروا ندارد. خوب شد که چپه شد. با اگفت رمردیپ 

در  دیکه نبا میهست ی. ما وشما در سن وسالستیخوب ن چیصحت تان ه یبرا

که الکل آدم  دیدان ی. شما بهتر از من ممیکن نقدرعجلهیا یمشروبات الکل دنینوش

. از ستیهوا ن یاز سرد نیلرزند. ا یدستان شما م د،ینیاندازد. آخر بب یم را از پا

 ... از حد است  شیب دنیمشروب نوش

اندازد.  یاز پا م ررایوزه ریپ یکه مشروب آدم ها دییگو یجان! شما م رحمتـ 

شما است. من برخالف شما  دهءیعق نی. اما اتان درنظرم محترم است دهءیعق
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 و یسرنوشت ی، ترس از بیری، ترس ازپندهیاز آ کنم که ترس یمتصور

 یها هیسا نی. همزداندا یدوران غربت است که انسان را ازپا م یها یگردانسر

 یکند و انسان را از پا م یاست که خواب راحت را ازآدم سلب م زیهول برانگ

 نیمن شهامت  وجرأ ت مقابله با ا یالکل است که برا نیاندازد. اما درعوض هم

                        پراز ادبار را تحمل کنم.                                                                                                       یزنده گ نیشود که ا یبخشد و باعث م یرا م ماتیالنام

خورند.  یتان به هم م ی. دندان هادیلرز یم اری! شما بسزیصاحب عزریانجنـ 

است که  یعیطب دیگرفته باش ای. اگرمالردیگرفته باش ایناخواسته مالرخدا دیشا

حاال به  نیدارد. بهتر است هم انینداشته حتا ز یی دهیفا چیه دنیمشروب نوش

به شفاخانه ببرند.  را شما تاخواهش خواهم کرد  نی. من ازمؤظفمیکمپ برگرد

 دیدر بارهء سخنان شما با د کرد. اماخوا هن یشما را همراه زیداوود وحشمت ن

 یزیعز ای یدوست یدارد. هر کس ییخود زخم ها یدرزنده گ یکه هر کس میبگو

را.  شیعشق زنده گ یگریرا ازدست داده ود یپادشاه یکی. را از دست داده است

هم کمتر  نیدوستش را. اما با ا نیبهتر یگریود دهفرزندش را ازدست دا یکی

زنده  یها یکردن شهامت ومبارزه با دشوار دایکه به خاطر پ شده است دایپ یکس

 می! برگرد، مشروب بنوشد. خوبدینوش یکه شما مشروب م ییاندازه  نیبه ا یگ

 ؟ میباش ایبه کمپ  

 

 ی. فعالً احساس سرما نممینینش یجا م نیهم زیگرنید قهءیرحمت جان! چند دقـ 

 دیروم. دربارهء سخنان شما چه با یکنم. فردا همراه داوود جان به نزد داکتر م

 نیکنم که در ا ی. من فکر مندیب یم یگرید چهءیرا از در ی؟ هرکس زنده گگفت

. به نظرمن مرگ ستیآسان ن ردنک یزنده گ اریبهشت اغ نیو در ا گانهیملک ب

. رمیخاطر آنقدر مشروب خواهم خورد تا بم نیاست. به هم یزنده گ نیبهتر از ا

. ؟ مرگی؟ آخرش چبودن گانهیخوار مردم ب رهیکردن وج ییگدا یآخر تا ک

 ستین یمثل مرگ همان دوست خودت. کس ارغربتیمرگ درسواحل آرام ودرد

کند، فاتحه  راتیوخریکه به خاطرت خ ستین یکس زد،یکه به خاطرت اشک بر

شود.  یخبر نم یکس یول یریم یجا م نی. در اندیبنش تیعزا میگل یوباال ردیبگ

که  ضیرا. مر سیوسرو لیتکت ر دنیتوان خر ایوقت ندارد و ایم شد اگر خبر ه

 دهند و یم تیرا برا تیتا تابلهمان چند رایز مگرخدا نجاتت بدهد. یشو یم

شود که  ینم دایپ یجا کس نیدر ا میها که بگذر نیکنند. از ا یرخصتت م
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دل اورا  یوحرف ها ییدلت را به او بگو ی. حرف هایدرد دل کن شیهمرا

شود. کجا  یم وانهیجا د نیدر ا یاز سردرگم ی، از دلتنگیی. آدم ازتنهایبشنو

. نندیب یبه طرفت م یهمه جا که برو ؟یصحبت کن یبا ک یبرو ی، نزد کیبرو

وچهرهء  اهیس یکنند. به موها ینگاه م تیپندارند. به سروپا یم گانهیهمه ترا ب

است درد  نیرحمت جان، ا یشمارند. بل یخود نم نگرند وترا از یگندم گونت م

فرهنگ وکلتور آن ها که با فرهنگ وکلتور ما  یاز تفاوت ها دلم. حاال اگر یها

 اما حاال شود؛ یم یطوالن اریبسبحث  نیا م،یفرق دارد صحبت کن شهیر وشما از

 هستم. ضیکنم که سخت مر یشام شده است واحساس م م،یکه برو ایب

 

را در  راه اردوگاه کرد. هردو برخاستند وخواهش دوستش استقبال  از رمردیپ

دستش  رمردی. پرفت ی. آهسته آهسته راه مدیلرز یم رمحمودیگرفتند. انجن شیپ

رفت گفت، بهتر شده ام  یچند قدم رکهی. اما انجنفتدین نیرا گرفته بود تا به زم

 : به سخن آمد گریوبارد

 

 یآرام م دینه که رفتاست. به خا یها مؤقتروز نیکه ا دیگو یم نیاسیداکترـ 

؟ باش در کجاست ی، آرامحرف مفت است کی نی. ادیشو ی. خوشبخت مدیشو

ازدوستانم به منزلش مهمان  یکیرا  میمن وبچه ها  یقصه کنم که روز تیبرا

. شب وروز در خانه ودش وانهیبود که د کینزد ییازفرط تنها چارهیکرده بود. ب

، خوردند ی. تا بچه ها شور مستینگر یمسقف اتاق  ای ونیزینشسته بود وبه تلو

شوند.  یم تیها اذ هیکه همسا دیگفت آهسته آهسته گپ بزن یوم دیپر یرنگش م

که  دیرنگش سرخ شد وگفت، بلند نکن گریرا که بلند کردند بار د ونیزیتلو یصدا

که چند باربه تشناب رفتند کنند. فرهاد وفواد هم  یم رارا خبر  سیها پول هیهمسا

 یم داریرا ب هیآب همسا یغرش تانک یگفت صدا یبود. م دهی، سخت ترسندوآمد

شد  یم دیسف واریرنگ صاحب خانه مانند د دیدو یکند. فواد که پشت فرهاد م

ها  سیو پول دیآ یکرد که همان لحظه زنگ دروازه به صدا در م یوتصور م

شد با عجله  من دشوار یافگنند. سرانجام  تحمل آن وضع برا یبه زندان م رااو

که به  یاش را با سگ لندهور هیهمسا زن زیدهل . درمیشد رونیوب میغذا خورد

شدند. دوست من به  یکه از پله ها باالم میدید د،یارز یهم نم اهیس سهءیپ کی

 یهم گفت که باال ااش سالم داد وسگ را نوازش کرد وبه من وبچه ه هیهمسا
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، به طرف دیواد کوچک از سگ ترس. اما فمیو اظهار محبت کن میسگ دست بکش

را نشان  شیگرفت. سگ جف زد ودندان ها ریسگ را ز یبرداشت وپا زیمن خ

کرد  یرا مالمت م نبود. او فواد یرها نکرن هیباال شد. اما زن همسا نهیداد وبه ز

وخسارت  دمیکشان یبه محکمه م را شماشد  یسگم افگار م یگفت اگر پا یوم

" گفته را "چغ ی" وسگ کسشرا "پِ  یکه پشک کس یی گرفتم. پس د رجامعه یم

دوست  ی. آراوردیمبارک خود ن یکرد وبه رو یتوان زنده گ یچگونه م ینتوان

 وبس.  نیهم میجامعه هست نیما انگشت ششم در ا ز،یعز

 

 رامونیپ ی، هوا وفضادیجد طیبودند که مح یدر سن وسال انجنیرمحمودو رمردیپ

 زبانیء جامعه  م هینداشت. آن ها درحاش یشان سازگار یازهایشان با باورها ون

به آموزش زبان نشان  یرغبت نهو که آن د رایکردند نه درمتن آن. ز یم یزنده گ

آن جامعه ونه  یفرهنگ یدرک درست وهضم ارزش ها یبرا یلیدادند ونه م یم

د آن مردم تا با آنان به دا انیاز م یدوستان ایدوست و داکردنیپ یبرا یکوشش

مفت خور،  ی، آدم هاکه انگشت ششم نیبپردازند. آن ها به تصور ا یوستد فرهنگ

 یم یوسرافگنده گ أسیهستند، خواه ناخواه دچار  جامعهدرآن  یبار واضافسر

، با عادات یوآسان یساده گ نیحاضر نبودند که به ا گریوازطرف د دندیگرد

که داکتریاسین مانند  یی. اما حساب آدم هاندیوداع گو شیخو یرسوم وسنت ها

را وفق  شتنیدخویجد طیوشرا نینو یتوانسته بود درهمان سن وسال با زنده گ

 شان. یفکر تیوظرف یاریشد به هش یمربوط م دهد،

 

 : وگفتکرده  یدوستش مکث کوتاه زیشکوه آم یحرف ها دنیپس از شن رمردیپ

دعوت کرده  کشور نیبه ا یکه من وشما را چه کس دییمحمود جان! اول بگوـ 

 ودر میهست یکه ک میرا بشناس شتنیوخو میانصاف داشته باش دیکه با نیبود. دوم ا

مانند  میمهاجرهست که من وتو دونفر نیمگر نه ا م؟یقرار دار یتیکدام موقع

 یم ریاروپا سراز هب یخروشان لیهمچون س که گرید ها مهاجر ونیهزاران ومل

کنند.  یطلب م اتیوحق ادامه ح لیحق تحص نان، خانه، کار، انییاروپا شوند واز

کند. به فکر  یم یزنده گ ییاروپا کیکه  ییآن هم در همان سطوح ونورم ها

وداکتر  ریوسف ریوز نیفرق ب گری، دیحالت نیرسد که در چن یناقص من م

آنان مشکل است. مسأله رنگ جلد  یافروش بر یبا نجار وگلکار وسبز ریوانجن
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 دیسبب ما نبا نیهمه مهاجر هستند وبه هم شانی. در نزد استیمطرح ن زیوزبان ن

نسبت  ایفوراً خانه بدهند و ایمن وتو فوراً جواب بدهند،  یکه برا میتوقع داشته باش

 رباشد واتاق ما کالنت شتریکمراد جانسن معاش ما ب یآقا ایفرخ لقا و ایبه شرما 

ازارزش  یکیمسأله  نیهمرسد که  یبه نظرم م نیومبل واثاث مان خوبتر. بنابرا

دوستت  هءیحاال اگر از سگ همسا جامعه است. نیخوب ومثبت ا یفرهنگ یها

با  یکس یروز ایکه آ دیپرس دیبا م،یتواند بود بگذر یم ییمورد استثنا کیکه 

 ییواز مغازه  گرفتهدستت را  یکس اینفرت به صورتت نگاه کرده است؟ آ

از مردم  ییعده  یکه زمان یخاطر داربه  ای؟ اما درعوض آکرده است رونتیب

بودند  ایکه ازقارهء آس یبه وطن ما مهاجر شده بودند، همان مردم شیبنگله د

هست که با آنان چگونه  ادتانیبا ما نداشت.  یتفاوت زیشان نسر یورنگ جلد ومو

 رفتهیما را پذ انییگونه که اروپا نیبه ا م،یرفتیرا پذ شانیوچگونه ا میبرخورد کرد

را که خراب بود وبد  یزیبود که هرچ یبه حد شانیکه شدت تنفرما ازا نیا اید وان

که  ی؟ همان برنجدیآ یم ادتانی یشی. برنج لک بنگله دمیگفت یم یشی، بنگله دبو

فراوان آن را  ریادودولت مجبور شد که مق دندیخر ینم زیوفقرا ن دستانیحتا ته

 که در دیچرا توقع دار نی. بنابرادهد صیتخص انیاعاشهء سربازان وزندان یبرا

تان به  یصح مهءیتان خرد نشود وهم بکشور هم عزت تان شود، هم غرور نیا

پردازد. برو  یم مهیب یکمپن یبرا یباشد که ماهوار مبلغ گزاف یاندازهء کس

در  یمعاش نیچن ایدهند. آ یرا م رهیج نیکن که هم صاحب خدارا شکر ریانجن

 ؟ است سریکدام هموطن مان درداخل کشور م یابر هیسروز وروزگار نیا

 

 : خود را به آخر برساند ینگذاشت تا دوستش حرف ها انجنیرمحمود 

 ینم یونه مرا. چه کس دیده بیرا فر. نه خوددییفلسفه نگو اری، بسشما را به خداـ 

 دیسف اینژاد برتر  یکی:  مردم انسان ها چند دسته هستند نیداند که در نزد ا

که هم صاحب عقل وخرد وفرهنگ واال هستند وهم خداوند به آن ها پول  یپوستان

ن ها هستند که خود هارا صاحب ومالک یفرموده است. ا یوثروت وقدرت ارزان

 اهیمثل س ریپست وحق یاند ازنژاد ها یمخلوقات گریدانند. دستهء د یتمام جهان م

جهان  ریفق یوکشورها ری. دستهء سوم مردم فقکایوسرخپوستان امر قایپوستان افر

 یونه فرهنگ وبرا میها نه کلتور دار نیسوم هستند. مثل ما وشما که به نظر ا

 . میشده ا دایشدن وکشته شدن پ اراستثم
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پرزرق وبرق خود  یها به زنده گ نیتا ا میها رابکش گرخودیکدیدیما وشما با یبل 

از مغازه  ایگاه کرده به نفرت به صورتت ن یکس ایکه آ دیدیادامه دهند. شما پرس

شما با آن  ای. آدیکن یکه چرا چشمان تان را باز نم رانمی؟ آه حنموده رونتیب

از  یکیدر بار کی د؟یکش مواجه شده ا و" چاقینازوینشاخ ودم " یجوانان ب

 ایو دیپا بگذار یرستوران در ای دیتنها بگذر ییواز کوچه  دیبزرگ برو یهاشهر

اگرتکهء بزرگ وجود تان گوش تان نبود  د،ینگاه کنجرأت کرده به چشمان آنان 

چرده ها روز تا  اهیوس اهیمو س یها  یبرادر نفرت از خارج یمن مالمت. بل

. میکن یآن را ماست مال میکه من وشما بتوان ستین یوموضوع ابدی یم وعیروز ش

را  حقوق بشر یشده است که سازمانها یوجنجال زیانگموضوع آنقدر بحث بر نیا

 ساخته است.  شانیپر

 

کنم  یزنده گ ییتوانم در جامعه  یخاطر است که من نم نیبه هم زیدوست عز 

باشند ومانند  نیمشکل است که به آدم بودنم ظن میداند. برا یکه مرا از خود نم

لرزم  یتب دارم وم که یسخت است که هنگام میبا من برخورد کنند. برا وانیح

 یضیکه تبع دییگو یهمه م نیرم نگهدار وشما با اکه برو خود را گ ندیبگو میبرا

که  یفروش یترکار کی ای میمال مثل ابراه کی؟ وجود ندارد وجود ندارد. چطور

 نیکه درا یدو زن نیهم ایداشتند؟  یبه نزد شما آمده بود در افغانستان چه مشکل

چه  کرده بود، تیرا اذ شانیا یکنند؟ چه کس یم یفروش وداردوگاه آمده اند وخ

با آن ها  میا ختهیچوبهء دار گر ریکشت؟ اما من وتو که ازز یآن ها را م یکس

که  ندیگو یدهند و من وشما را م ی. برعکس به آنان جواب ممیندار یتفاوت چیه

 . گریبهانهء د کی. وهزار ودیمنتظر باش

 

 یدعوت نکرده بود؛ ول یمرا کس ی، بلکه چرا به اروپا آمدم دیدیشما ازمن پرس

 غیحقوق بشر که شب وروز آن را تبل یجهان هءیمن در خطربود وبه اعالم اتیح

 نی. من به وجدان اشکنانند، اعتماد کردم وآمدم یآن سرودست م یکنند وبرا یم

 نیجنگ سرد ازدماغ ا راتیتأث هنوزهمکه تا  دینیب ی؛ اما مجامعه باور کرده بودم

 یکنند که هرکس یم تصور غاتیتبل رهمانیرتاثیز رایز نشده است. رونیمردم ب

عدالت  نیا ایحقوق بشر است. پس آ ضکرده است، ناق یگذشته کار م میرژ که در

حقوق بشر آن  انیکه حام یکه در نبود ابرقدرت شورو ی؟ درحالوانصاف است
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 یرجهان چه مدانست، حاال د یجهان م عیتمام فجا دامهءکشور را مسؤول ا

 نیفلسط ایو رمینظر بگدر عراق را ای مینیرا بب ایبوسن نیهم مینرو گذرد؟ دور

  ... را

جامعه کم  نیا یفرهنگ یارزش ها دییگو یکه شما م نیا گر،ینکتهء د کیو 

 ری، فقشما چرا مردم سنت گرا، استبداد زده یکنم. ول یم قیهم تصد من ستند،ین

ً ب ندارند  سوادیهم ب صدیف کیکه حتا  یمردم نیجامعهء ما را با ا سوادیوعمدتا

که ما هم  میگو یتان م یابر دیکن یارزش هاصحبت م . اگر ازدیکن یم سهیمقا

 یگفت که مهمان نواز دیهمان مثال شما، با . مثالً درمیدار ییواال یارزش ها

 میابراه" ایآ د،ینگاه کن خیاست. به تار یجامعهء افغان یعال یاز ارزش ها یکی

 یکشمکش ها نیهمدر ای؟ میجا نداد " را با هزاران سوارش در افغانستانیلق

وعزت  ختندیشتراز پنجاه هزارتن تاجک به صفحات شمال نریتاجکستان، ب یداخل

 وحرمت نشدند؟ 

 

 یم رمردیعرق کرده بود وبه نظر پ شیشانیخسته شده بود. پ گرید انجنیرمحمود

وقت ریرفت. د یشده م کیرا ندارد. هوا تار دنیتوان گفتن وشن گریکه د دیرس

اگرچه  رمردیخواب شبانه جامه عوض کرده بود. رحمت پ یبرا زیود وجنگل نب

توانست  یآنان مخالف وم زا یدوستش موافق بود وبابرخ یها دگاهیاز د یبا برخ

 نیدوستش چن یحالت صح تیصحبت کند اما به خاطررعا یدرآن باره ساعت

 : گفت

ها به نظر نفرت به  یزوناین نیمثالً هم یستیونالیناس یهاکه نهاد ستین یشکـ 

پردازند؛  یوآزار آنان م تیبه اذ دیکه فرمود ینگرند وهمان طور یها م یخارج

محکوم و به مثابهء  انییاندک اند ودر افکار اروپا اریدر سطح اروپا آنان بس یول

 نیتوانند از تمام رخ ا یآنان نم نیابراشود. بن یم ستهیآشوبگران به آنان نگر

هر  نفر مهاجر از کیاروپا با  یکه مردم عاد قتیحق نیکنند. ا یگ ندهیجامعه نما

 یبه اثبات وماست مال ازین زیدارند ن ییجهان که باشد، رفتار محترمانه  یکجا

 کردن ندارد. 

 

مثالً  نیب یوعدل یحقوق نیازلحاظ قوان دیکه به نظر شما با ییدرموردتفاوت ها

توانم  ینم دهیبا شما همعق زیشد نفروش وجود داشته با یترکار یشما وقربان عل
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دانند که  یدستگاه عدالت نشسته اند ازکجا م زیکه در پشت م یکسان رایبود. ز

 ما در نیدانند که مهاجر یم جاک . آن ها ازستیسابق ن یافسراردو یقربان عل

هارا که مثل شما جان خود یی: دسته شوند یم میدسته تقس نیکشور شان به چند

را نقد نموده خود هءیکه پول وسرما ییهاجرشده اند. دسته وم دهینجات بخش

را تحمل کرده  یطالب ای یمختنق جهاد یکه هوا وفضا یاند. کسان ختهیوگر

آمده اند  نجای، به اکرد ینم دیآنان را تهد یجان طرنتوانسته وبا وصف آن که خ

ادهء خانو یاز اعضا یکیبا هزاران مشکل  یکه از شدت فقر وتنگدست ییودسته 

ها که علت  یوهمچشم یکیوشر یالیاز س میاند. بگذر فرستاده ارید نیشان رابه ا

چه  هآن ک کیکه تفک دینیب ی. پس ممهاجرت ها نیچن یتواند بود برا یم یگرید

است وچه  یمستحق پناهنده گ یچه کس ایدروغ و یوچه کس دیگو یراست م یکس

 یداستان ها وقصه ها نیا مشکل است. آن هم با اریها بس نیا یبرا ین یکس

اسناد  نیو با ا میکه ما وشما در ساختن وپرداختن آن استاد هست یبیوغر بیعج

 ... تواند یآورده م ستاز بازار مکارهء پشاور به د یکه هرکس یراست ودروغ

 

 ریز در چند قدم دورتر یبودند. زن و مرد دهیاردوگاه رس یقدمدودوست به صد 

. صورت دندیبوس یرا در آغوش گرفته بودند وم گریمدوه ستادهیا یبلوط درخت

زن به فرشته،  وازداکتریاسین وانداز مرد به  کلیه یشد ول ینم دهیشان د یها

رمرد درهم رفت واز سخن یپ یصحنه اخم ها نیا دنیبود. با د هیخانم جالل شب

 گفتن باز ماند. 

                                                                                                                                 

وخواست  ستیمحمود نگرریبه طرف انجن خواست اشتباه کرده باشد. یدلش م 

انداخته بود  ریرا به ز سر ریانجن یول ؟ین ایاست  دهیآندو را د زیبداند که او ن

ما آن زن ومرد که متوجه آمدن گذشت خبر نداشت. ا یآنچه در اطرافش م واز

 بودند.  فتهوهمراهش شده بودند، با عجله آن جا را ترک گ رمردیپ

 

 شان آمد. در شوازیبه پ یگ شهیوسکوت هم یخاموش دندیگاه که رسبه اردو 

با داوود مقابل شدند.  دندیرس زکهیبه دهل یشد ول ینم دهید یکس یمحوطهء داخل

او  دنیرفت. رحمت با د یفتبال م یباز یوبرابود  دهیپوش یداوود لباس سپورت

به شعبهء  رمحمودیخواست تا فردا اول وقت همراه انجن یخوشحال شد وازو
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ترجمه  یتوانست به خوب یگرفته بود ومادی. داوود زبان آن بالد را بروند یصح

 ...وخودش به سراغ نورس رفت  دیبه اتاقش رسان ررایانجن رمردیکند . پ

 

*** 

 : متدیرزاق ل یساز ویراد

 : اول داوود آمد وگفت صبح که شد،

 یکنند ونم یم هی. فرهاد وفواد هم گرستندیصاحب در اتاق شان ن ری! انجنبابهـ 

 دانند پدر شان کجا رفته است؟ 

 اری. بسگفت نان نخورد یبود. م ضیمر اریبس شبیگفت که پدرشان د یم فرهاد

 ی. حاالهم کسستیکه ن دمیشدم د داریبشب که  می، اما نمیدی. ما خواببد خلق بود

  ...  میمارا بپوشاند تا مکتب برو یدم کند ولباسها یما چا یکه برا ستین

 

، دهیرس شیعادت با ر الفبرخداکتریاسین هنوزسخنان داوود تمام نشده بود که 

 دهی. او دروازه را چنان کوبداخل اتاق رحمت شد رانیح افهءیو ق شانیپر یموها

آمده  یساق ویهمو د یعنی یهم قربان علمت تصورکرده بود، بازبود که رح

 : دی، پرسکه داخل شد نیاسیخواهد.  یخط م یمعرف

 احب گم شده است؟ ص ریکه انجن دیخبر دار ای؟ آصاحب چه شد ریانجنـ 

 

که به  یهمان زن هیآمدند وراض نیوپرو هینداه بود که راض یهنوز پاسخ رحمت

 : زد، گفت یم سیعطر شام پار شیموها

 . میوبه مکتب فرستاد می، دالسا کردمیداوود جان! بچه ها را غذا داد ـ  

واحساس نمود که  دی. قلبش لرزدیحرف ها رنگ صورت رحمت پر نیا دنیبا شن 

 یها یوآشفته گ یدیامونا أسیمحمود رخ داده است. ریانجن یبرا یحادثهء بد

 : دوستش را به خاطر آورد وگفت روزید یروح

ازسالمت عقل کامالً برخوردار.  یبود ول ضیمر اریبس روزی، دصاحبریانجنـ  

 یبه شهر رفته باشد تا برا دیباشد. شا فتادهیاتفاق ن یان شاء هللا که کدام گپ مهم

 .خود دوا بخرد

رفته  رونیوب دهیدر اتاقش نخواب شبیگفت که د ی: فرهاد مگفتداکتریاسین  

 ...  میا خبر کنر سیپول دیصورت با نیاست. درا
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خودش  سی، پولشده باشد یزیاگر خدا ناخواسته چ د،ی: تا شام صبر کنگفت هیراض

 خواهد بود.  یگرینشد، حرف د دایاگر تا شام پ یشود ول یخبر م

 

 بایگرفتند که آن زن محتشم وز میانجام همانطور تصمسر یشد ول ادیوبحث زجر

 رونیش را صفا داد واز اتاقش بگفته بود. آنان که رفتند رحمت سر وصورت یرو

، افتاد وبا خودگفت ریاپ ادیبزند که ناگهان به  یخواست به نورس سر یشد. م

 باشد.  دهیورفتنش را د  شتهدا یآگاه انجنیرمحمودرفتن  رونیرازبیاپ دیشا

 

 یسگرت خود را م نیسبز دربار کرده بود واول یچوک یباال رتازهیخوشبختانه اپ

 یروال عادت سگرت وبر او خوشحال شد دنیبا د ری. اپدیرس رمردیکه پ دیچیپ

 : آتش زد وگفت شیبرا

 چارهیصاحب ب ریکه با همان انجن نی، مثل اافتمیهرقدر گشتم شما را ن روزیدـ 

                                                                                                                             ...  دیرفته بود رونیب

  د؟ی. اما مرا چه کار داشتمیقدم زد یوکم میدیرا در جنگل د گریکدی،  یبلـ 

 کجا رفت؟  شبیدوست شما د نیقصه دراز است؛ اما اـ 

 ؟ دیدیرفت ؟ شما اورا د یچه ساعت ـ

 یبود به چپ وراست راه م) نشوه (  نشه اریکنم ساعت نه شب بود. بس یفکر مـ 

،  مست ی. من از آدم هادینگو یزیکه مرا چ دمی؛ اما ترسخواستم کمکش کنم .رفت

 ترسم. یم اریبس

 ...  یکرد یراخبر م نیاسیداکتر ایبود. کاش مرا  ضیمر چارهیب ـ

 گردد. اما یمزند وبر یاست. فکر کردم چکرم ضیکه مر دمیفهم یمن چه م ـ

 داکتر صاحب هم نا وقت آمد.

 ؟ همراهش بود یکس ای؟ تنها بود ز کجا آمد؟ انیاسیداکترـ 

اما شما را به خاطرآن ... نبود شیهمرا یاز طرف جنگل آمد، درآن لحظه کسـ 

کرده  ی" را خال"ج ریکه تعم دیخبر دار ایخبر دلچسپ داشتم. آ کیکه  دمیپال یم

 ؟ یچه منظور یبرا دیدان یاند وم

 دانم.  یباره نم نیدر ا یزیچ چیمن ه ینـ 

به چرس  نیخس دزد، معتاد نیمهاجر ریخواهند درآن تعم یکه م نیا یرابـ 

را به شکل  ریتعم نیمزاج را جا دهند. آن ها ا وانهید یومواد مخدر وآدم ها
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نموده  تیترب دیدارند که آنان را تجد دیآورند وام یخانه در م تیترب ای مارستانیت

مد نظر گرفته  زیردوگاه ها نا ریسا، درگاه ها تیترب نیچن نی. اندیواصالح نما

بزرگ  یها ونیزی، تلویشنیف یومبل ها چریکه چه فرن دینیب یشده است. نم

وتخت خواب  اردیپانگ وبل نگیپ  یزهایم یسپورت حت لی، وساها خچالیرنگه، 

 نیا یوساده گ یها گذاشته اند. آدم به خوش قلب وانهید نیا یراحت را برا یها

رند و  یدانند دزدان ومعتادان تا چه حد یکه نم اری، زماند یم رانیمردم ح

رشوه ها  نیدانم که با ا یشناسم وم یها را خوب م نی. من اهستند اریهوش

باشد من حاضرم تا  ینطوریا بیتأد رحمت اگر یآقا یشوند. ول یاصالح نم

 حاال دزد شوم.  نیهم

 

 : گفت یم دیچیپ یم شیبرا یگریکه سگرت د یودرحال دیخند یگفت وم یم ریاپ

ً د دیهستم. تصور کن شانیپر اریمن ازخاطر اطفال ما بسـ   یی وانهیکه اگر واقعا

شان از آن  یکه اتاق ها زابتیال اینورس  ایشان باشد وبه طرف سوزانا  انیدر م

 ، حمله ور شود، چه واقع خواهد شد؟ ستیدور ن ریتعم

 

ج" "ریفت. تعمگ ی. او درست مساخت شانیرا پر رمردیپ ر،یاپ یحرف ها

داد.  یرا با هم ارتباط م ریهردو تعم یضیآن ها بود وصفهء عر ریبه تعم دهیچسپ

موضوع آگاه ساخت. آه  نیرا ازا زابتیال را وهم مادر هیوراض نیهم پرو دیبا

آورند ودرمجاورت  یها را م وانهینشده ام. د راتییتغ نیچطور من متوجه ا

  ... د ومن خبر ندارم دهن یخانواده واطفال معصوم ما جا م

 

 : گسست. رزاق گفت زین رمردیشد ، رشتهء افکار پ دایرزاق که پ 

آن رانورس جان شوخ کنده  میآورد. چند س میتان را برا یویداوود جان رادـ  

 شود. یم میترم یس یب یب یاست. ان شاءهللا تا وقت خبر ها

نامزدت ازپشاور به  کاروبار آمدن ی، دستت درد نکند. راستتشکر رزاق جانـ 

 ؟ دیکجا رس

 ایروم  یم لیبه نزد وک ایروز شده ام. هر وانهید یخی؟ بمیوهللا کاکا جان چه بگوـ 

 تیویکه در انترو ندیگو یم یزنند. گاه ی. در آن جا چند قسم گپ مبه محکمه

 یاست وزمان یجعل تان که نکاح نامه ء ندیگو یم ی. گاهیکه همسردار ینگفته ا
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 ینانخور اضاف کی میتوان یوما نم یساله کار ندار کیکه قرارداد  ندیگو یهم م

 . میجا بخواه نیرا در ا

 

مصارف خانمت را  یتوان یو م یکن ی؟ خودت که کار مینانخور اضافـ 

 ... یبپرداز

 یسالهء کار نداشته باش کیکه اگر قرارداد  ندیگو یها م نی! اما اکاکا جان یبلـ  

 لی، مصارف تحصخانه، مصارف غذا هءینباشد که کرا ییومعاشت به اندازه 

تواند با آمدن خانمت  ینم نانیخانمت را پوره کند، ادارهء پناهگز یصح مهءیوب

 موافقه کند.

 

 ؟ دهند ینم تی، چرابرادارد یساله چه مشکل کیقرارداد ـ  

کار کرد واز آزمون  ییجا کیحداقل شش ماه در دیملک با نی؟ درامیچه بگوـ 

ساله را  کی وقرارداد دیگذشت تا اعتماد صاحب کار به دست آ یگوناگون یها

 یکنم. روزانه دوازده ساعت. شب ها یرستوران کار م کی امضاء کند. حاال در

 یمصر رانچهارده ساعت. از چهار عصر تا شش صبح. صاحب رستو یرخصت

جا مستر  نیکار بدهد. در ا می. او وعده کرده است برایسویع یاالصل است و ل

چون  دیگو ی. او مرا قطع کرده است الیسوس ومعاشاز موضوع خبر شده  مزیج

 کیوبه مصرف خود  یهرچه زودتر ترک کن زیاردوگاه ران دیبا یجواب گرفته ا

 .یریبگ هیکرا تیخانه برا

 

 ... خودت که خانه داده بودند یبراـ 

داد؛ اما حاال که  یم الیاش را سوس هیاتاقه بود. درآن وقت پول کرا کی ،یبلـ 

خاطر آن را رد کرده ام.  نیبدهم. به هم هیخودم از معاشم کرا دیکنم با یکار م

 یکمپ نم نیاز ا ندازد،ین رونینجابیمرا از ا با توسل به زور مزیحاال تا مستر ج

 روم. 

 

شد که رزاق جواب مساعد گرفته بود و به بسته گانش که در پشاور  یهشت ماه م

 انتخاب کنند. شیرا برا یآنان خواسته بود تا دختر کرده واز لفونیت ستندیز یم

پشاور. رزاق دختر  بهآنان دختر را انتخاب کرده بودند ورزاق را خواسته بودند 
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 یکرده وبرا بیراترت یی. در باز گشت نکاحنامه ونامزد شده بود دهیپسند را

او مانند مرغ بسمل  نامزدش به مقامات مربوط مراجعه کرده بود. زهءیو بیترت

قرارداشت.  شیپا شیراه در پبود. حاال دو دهیفا یب دیدو یوهرقدر که م دیتپ یم

کرد تا قرارداد  یصبر م دیآنقدر با ایخواست  یم اققاچ قینامزدش را ازطر ای

نامزدش را به دست آورد. البته که  زهءیو وبعد از حکم محکمه، ردیساله بگ کی

توانست دوازده  یکه با ناله سودا کند، پس چگونه م در بساط نداشت یرزاق آه

 کند ونامزدش راازپشاور بخواهد؟  دایهزار دالر پ

 

قرارگاه وزارت دفاع  که در یزمان رزاق درگذشته افسر مخابره بود ورحمت از

 طیبود که وسا یشناخت. او درآن وقت ضابط جوان یکرد، اورا م یکار م

 یوفعال بودن دستگاه ها یرد ومسؤول آماده گک یم میمخابرهء قرارگاه را ترم

رفت وبه  فیشرهللا که سقوط کرد به مزار  بیداکتر نج تیمخابره بود. حاکم

 وندد،یجنرال دوستم بپ یرفقا وهمکاران خود به اردو ریعوض آن که مانند سا

 نوشت:  نیباز کرد وبرلوحهء دکانش چن یدکان

جا انواع  نیدرانوان اضافه کرد: "ع نیا ری" ودر زتدیرزاق لم یساز ویراد"

 یم میترم یوتمام سامان وآالت برق ونیزیگرامافون، تلو کاردر،یر پی، تویراد

 " شود

 

" نداشت، چند متدیلبا واژهء " یگونه وجه اشتراک چیدکان کوچک رزاق که ه در

 پیتا ت، چندانوسیگرامافون زمان دق هی، چند پاعهد بوق دهیاز کار افت یهاویتا راد

به چشم  نیزمان بولگان یروس ونیزیتلو هیودوسه پا سیعهد ارسطاطال رکاردیر

ورکشاپ همه کاره است واز تمام  نیتصور کنند که مالک ا انیخورد تا مشتر یم

 به دست دارد. در پلمیکه با برق ارتباط دارد، آگاه است ود یکیعلوم وفنون وتخن

 ویک مخابره در رشتهء رادهم شهادتنامهء فراغتش از مسل وارهایاز د یکی

. اگرچه شیتوانست بود دال برآن ادعا یم یبود که سند محکم زانیآو کیتخن

 یوزرنگ بود که م اریآنقدر هوش ی؛ ولدر کارش نداشت یانرزاق تجربهء فراو

 نیرا راه اندازد . به هم قیسر محمود کار خال توانست با گذاشتن کاله احمد بر

 هءیوحتا به سو دیاش نام کش متدیشهورشد، لنگذشته بود که م یریسبب د

شهرت واعتبار به  فیساز معروف کابل، در شهر مزار شر وی" رادیشپار"
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گرفته تا اتو وباد پکه  ویشد، از راد یکه خراب م یزیدست آورد. پس هرچ

 پرداختند. یکرد، م یکه مطالبه م یآوردند وهر اجرت یبه نزدش م ویدیوو

 

 " آشپز شهر دار"شارپ ونیزیتلو یبود که از قضا روزرزاق سکه  یکار وکاسب

 ونشیزیاز بسته گان غفار پهلوان بود، خراب شد. آشپز تلو یکیکه  فیمزارشر

رزاق آورد. رزاق دوسه  تدیرا به لم رآنینشد. ناگز میرا به هرجا که برد ترم

اق را بستاند وببرد. رز آنآشپز آمد که  کرد. میو آن را ترم دیزحمت کش یروز

 ادیپول ز نقدریکه ا یبود تو چه کار کرده ا دهی. آشپز پرسمزد خود را خواست

کرده وآشپز پول را پرداخته ورفته بود؛ اما  یحساب شی. رزاق همرایخواه یم

بودند وآنچه در  ختهیدکانش ر یآورغفار پهلوان باالبعد پهلوانان زور یساعت

تخته کوب کرده  یستان تمیودکانش را به جرم ق ختهیدکانش بود شکسته ور

آسمان راگم کرده بود. او  یورزاق را آنقدرلت وکوب کرده بودند که ستاره ها

 فیفرصت مزارشر نیدر اول یابیافتاده وپس ازصحت  یماریمدت ها در بستر ب

 ... را به مقصد اروپا ترک گفته بود

 

در  سیبا عالمت پول یزد که موتر یحرف م ریوبا اپ ستادهیرزاق هنوزهم ا

را  سیپول فورمیونیکه  یسال انهیآستانهء اردوگاه توقف کرد. مرد آراسته وم

که در  یموتر را بازکرد ودوستان ی. دروازهء عقبشد نییدربرداشت ازموتر پا

 افهءیبا ق انجنیرمحمودسبز رنگ نشسته بودند با تعجب مشاهده کردند که  یچوک

ورزاق به طرف موتر  رمردیپ شد. ادهیگل آلود ازآن موتر پ یهادرهم ولباس 

را با خود ببرند. اما آن مرد  انجنیرمحمودتشکر کنند و سیتا ازافسرپول دندیدو

 .ردیبگ دیاردوگاه بسپارد ورس نیاورا به مؤظف دیگفت که با

 

به  انجنیرمحمودو آن شخص رفت و  دیرس انیبه پا یمیلحظات بعد که دورتسل

مشروب  داکردنیپ شب گذشته به خاطر معلوم شد که نامبرده وست،یدوستانش پ

 نیاسیدهد. داکتر نیرا تسک شیآن غم ها دنیشود، تا با نوش یم رونیاز اتاقش ب

مراجعه کند واز او  تکشد که به نزد رحم یوخجالت م ابدی یرا در اتاقش نم

وتا صبح بنوشد.  ندیبنش ییرود به به شهر که درکافه  یچارهء کار بخواهد. پس م

افتد که انواع واقسام مشروب  یم لیتانک ت کیرسد، نظرش به  یمبه شهر که 
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 یوبه قبرستان ندینش یم یی ی، به تکسخرد یم یباشد. پس بوتل یدرآن موجود م

از  ندیب یدروازه قبرستان را که بسته م رود. یمکه همسر ودخترش دفن اند 

 یم هید ومونوش یوآنقدر م ابدی یرا م زانشیعز . مزارشود یباال م یمیوارسید

رود. سحرگاه  گوربانان  یهوش م ماند واز ینم یباق شیبرا یرمق گریکند که د

برند واز  یم یپ تشی، به هوکنند یاسنادش را جستجو م نند،یب یاورا م ریپ

 را به اردوگاهش باز گرداند. یو کنند تا یس تقاضا میپول

 

 : اگربا خود گفتو دیبه راحت کش یدوستش شادمان شده نفس افتنیاز رمردیپ  

کردند که پس از  یهمه مرا مالمت م دیشد؟ شا یم یچ دیرس یبه او م ییصدمه 

 یدی، چرا راحت خوابشیوروح یاز وضع صح افتنیواطالع  روزید یآن گفتگو

 یگفتم. غم یچه م خرگفت آ یداد وم ی. اما به خود جواب مینگفت زیچ یوبه کس

بخواهد که به اندازه  یاست واگر کس یه. غم جانکاستین یغم معمول که او دارد،

را که  یی. دونده را در نظر مجسم کند ییدونده  دی، باببرد یاو پ بتیمص یوژرفا

 شیتواند و هرگز به آرزو ینم دهیهرگز دو گریشکند.د یم شیافتد، پا یناگهان م

آتش  شیرا که باال ینیدرد زم یرسد. بل یاست نم یگ دوندهکه قهرمان شدن در 

 ، نه آتش افروز. داندیم نیفروزند، تنها زما یم
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 وسوم ستیبخش ب

 

جمال  آل بود. اوهم مظهر دهیهمسرا کی نبی، زگفت یکه مادر م یهمان طور

که  یتوقع. به طور یبود وهم قانع وب بایبود وهم مظهر کمال. هم با حوصله وشک

 کرد وخم بر یرا تحمل م شوهر یها یریها وسخت گ یی، بهانه جوها یبدخلق

 نیدرنخست ستاثر شک او حس کرده بود که رحمت بر رایآورد. ز یابرو نم

ومحبت دارد  ییبه دلجو ازین نیعقده مند شده است و بنابرا شیانتخاب زنده گ

با کوشش  شیزدودن غم ها وحل عقده ها ی، براداشت یوچون اورا دوست م

سمبول وفا ومحبت نسبت به  نش،یسرزم گری. او مثل هرزن ددیرزم یم یفراوان

 است. شینده گز یخدا اقعدر و شیداشت که مرد زنده گ دهیشوهرش بود وعق

 

که از  یکابل معلم بود و هنگام یها انیمکرور یکودکستان ها از یکیدر  نبیز 

شد: اپارتمان سه اتاقه را  یم لیتبد اریتمام ع یبانو کیگشت به  یماش بر فهیوظ

 شهیوش واریکرد که در ود یم زیگرفته بودند، چنان پاک وتم هیکه به کرا

کرد واز  یشست واتو م یلباس هارا م یصزد. با دقت خا یوپنجرهء آن برق م

که  راستیپ یآراست وم یکه داشت آن سه اتاق را چنان م ییبرکت  ذوق پالوده 

 .دیرحمت حظ ببرد واحساس آرامش نما

 

شان نگذشته بود. او با طلعت  یسال کامل از عروس کیکه تولد شد، هنوز نیپرو

عشق نورس به دخترش  نیشان را نورباران کرده بود وهم یخود زنده گ یبایز
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تر ساخته بود. اما با تولد  کینزد نبیکه درقلب رحمت شگفته بود، اورا به ز

بر روح و قلب رحمت  یرومندیبا قدرت وسلطهء ن نبیومحبت ز گرمهریداوود د

 یها ممثل رحمت اوج آرزو یآدم یبرا یشخص  یحاکم شده بود واگر خوشبخت

، او به زروهء آمال وداوود نیپرو توانست باشد، با بوسه زدن بر رخسار

آمد  یسارا به خاطرش م یکه گهگاه ستین یبود. شک یم دهیرس شیوآرزوها

ذهن شوهرش مدفون کند  یژرفا درقادر نشده بود تا اورا کامالً  نبیوهنوز ز

کرده  ییوفا یکرد سارا ب یرحمت که تصور م یول رد؛یاو را بگ یوخودش جا

ناه بردن به آغوش کرد با پ یم یاه است سعد حیرابه او ترج یگریوکس د

 ببرد. ادیاز یوخاطرهء او را به کل ادی، خانواده اش

 

کرده ورحمت را به  یتیعنا یدستان ای یهنوز داوود شش ماهه نشده بود که دست

 دهی" در شهر ماسکو برگز"فرونز یبه اکادم ینظام کیاکادم التیغرض تحص

 یرزم یقوت ها یبود که پا ییمان سال هادرست در ه نیواعزام کرده بودند وا

 ییشده بود. سال ها دهیخانمانسوز وتباه کن در کشور کشان یدر جنگ ها یشورو

 شی. پدیسوزان یجنگ از چهارطرف بلند شده بود وخشک وتر را م رهءیکه نا

 یباراز رحمت خواسته بودند تا فرمانده نیامور چند یایاول نش،یگز نیازا

رحمت  یبه جبههء جنگ برود؛ ول زیواز پشت م ردیبگرا به دوش  یلشکر

دفاع ریوز یسر باز زده بود. روز رام نیکه به نزد خود داشت ازا یلیبنابردال

 : و رابه نزد خود خواسته وگفته بودوقت ا

از انقالب تا سطح  شیاست. خودت پ ینشستن کاف زی، پشت مدگرمن صاحبـ 

کشور خدمت کرده  اتیدر اطراف ووال. یکرده بود فهیوظ یغند اجرا یفرمانده

. اما به من گزارش داده اند یکامل دار ییآشنا یروزمرهء نظام یوبا زنده گ یا

که  دیتوان یگفته م ای. آدیمقررشو یبه کدام پست فرمانده دیخواه یکه شما نم

 ؟ دیترس یاست که ازکشته شدن م انیترازخون سپاه نیخون شما رنگ ایچرا؟ آ

 یدر سرنگون دمیترس یترسم. اگر م ی! از کشته شدن نمصاحب رینه جناب وزـ  

 یوجود دارد که در حال حاضر نم یلیگرفتم. فقط دال یسهم نم ینظام سلطنت

  ... توانم 

 

 : گفته بود یشتریحرف اورا قطع کرده وبا عتاب ب ریوز 
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، فرزندانش را به خاطر نجات انقالب ما شوراها ری! خلق کبدگرمن صاحبـ  

دفاع ازانقالب تان.  یبرا یوشرط وشروط دیدار یلیکنند؛ اما شما دال یم یبانقر

 یاشرار" مکه دل تان به حال " نیا ایو دیهست یاربزدلیشما آدم بس ای نیبنابرا

است.  یانقالب ی، اردوامروز یکه اردو دیشما بدان دیسوزد. اما دگرمن صاحب با

دل  یدارد ونه آدم ها ین جادرآ مفت خور ی. نه آدم هاستین روزید یاردو

 !وشعر بگو نی. برو برادر، برو درخانه ات بنششهینازک وشاعرپ

                                                                                                                               

که درآن امر داده  ریوز یبه دستش داده بودند به امضا یساعت بعد مکتوب کی

ارتش داده شده  رهءیذخ ای اطیبود تا دگرمن رحمت هللا ولد عبدهللا دربست احت

متأثر هم شده بود که  ی؛ ولمسأله خوشحال شده بود نیاست. رحمت اگرچه ازا

 نیپندارد. به هم یم یوروشنفکر شعر گفتن را کار عبث یانقالب ریوز کیچگونه 

 یم ادیکاش شعرگفتن را  ی: ااطراتش نوشته بودخ دفتر خاطر همان روزدر

 . دمییسرا یهارابه خاطر مرگ شعر م هیمرث نیداشتم تا بزرگتر

 

وآن، به ماسکو  نیگرفتن به ا رادیاکنون که پس از چند ماه در خانه نشستن وا اما 

کرد، سخت خوشحال  یم لیوتحص یرفت وچهارسال تمام در آن جا زنده گ یم

بزرگ  یینوزا کیشهر جهان وستاد  نیبود که ماسکو بزرگتر دهیشن رایبود. ز

 یوکانون آرزوها محراقشگوفان و  زمیالیاست. مرکز ونماد ونمونهء سوس خیتار

 ! وزحمتکشان تمام جهان ونیانقالب

  

وعلوم  یدانش نظام یریعالوهء فراگ، برآن چهارسال رحمت یدرازا در 

کرده و توانسته بود  دایپ یشتریب ییآشنا زین زمیننیل ـ زمیمارکس یوریبا ت یعسکر

، مطالعه کند. برعالوه که در کابل دردسترسش قرار نداشت را یادیآثار ز

برده  یجامعه پ آن یدرون یهاشناخته وبا تضاد کیرا ازنزد یجامعهء شورو

 یدرون تیها ازخصلت وماهآن تضاد تیبود. او متوجه شده بود که موجود

نشأت  یازاربسته و کنترول شده ازطرف دولت شوروبرب یجامعه متک شهءیاند

دولت  دیوانحصار شد ریبر دستات یمتک زیکه درآن همه چ یکرد. همان بازار یم

رحمت   یساخت. وانگه یکارشان محروم م یرویبود ومردم را ازمحصول ن

 لیبزرگ سالح وجنگ افزار تبد ریبود که چگونه کشور شوراها به انبار ذخا دهید
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شده بود بر گردهء اقتصاد ناتوان آن  یفت وچگونه جنگ افغانستان بارر یشده م

 ستمیرا که چرا اقتصاد پالن شده در س لیمسا نیکشور. اگرچه رحمت ا

 یوحقوق وآزاد لیمردم تحم بر یاجبار یهاکاردارد وچرا  تیاولو یستیالیسوس

ـ  زمیاز استادان مارکس یشود با جرأت خاص یشان سلب م  کیدموکرات یها

در  یتک حزب تیدر آن دوران که حاکم ی؛ ولدیپرس یم شیخو یاکادم زمیننیل

به خمره به آن  یشد که بدون زدن دم یحاضر م یحاکم بود، کمتر استاد یشورو

 . دیبگوسوال ها پاسخ 

 یماسکو م یمشروب فروش یکه به ازدحام پشت دروازه ها یرحمت هنگام

بوتل ودکا  کیبه دست آوردن  یان براجو رتایپ که چگونه از دید یوم ستینگر

 کیکه در نزد دید یزنان ودختران جوان را م ایشکنند  یوکلهء خود را مسر

 یزنده گ اوتکه تف یهنگام ایاند و یوحاضر به تن فروش ستادهیرستوران ها ا

کارگر معدن زغال سنگ مشاهده  کی ای یکارمند عاد کیعضو حزب را با  کی

 افتنی دیها را به ام یدزدانه زباله دان یشخص مفلوککه  دید یم ایکرد و یم

 یم خیاستاد فلسفه وتار نیسروک چیلویخائیم ی، از اناتولکاود یم یی یخوردن

 ی؟ استاد جواب روشناست نیهم دیا هکه ساخت یشگوفان زمیالیسوس ایکه آ دیپرس

رحمت را مجاب  یکرد با ذکرکردن نکات مثبت نظام شورو یم یداد وسع ینم

 نیسروک یحاالت نیدرچنگردد  یساخته شده وحتماً شگوفان م زمیالیند که سوسک

 :  گفت یگونه سوال ها م نیپاسخ به ا در

. میکن یزدودن آن مبارزه م یوبرا میمشکل ها را دار نیما ا یبل ز،یعز قیرفـ 

 یاشتباه م میشگوفان را نساخته ا زمیالیما سوس دیکن یکه شما تصور م نیاما ا

 ادیبه  دیشود. شما با یروز ساخته نم کیدر  زمیالیگفت که  سوس دیفقط با .دیکن

عقبمانده بود.  یچه سطح دردناک تااز انقالب اکتوبر  شیپ یکه شورو دیاوریب

که  دینیکرد. اما حاال بب یم دادیکشور ب نیچگونه در ا یسواد یوفقر ومرض وب

 میگو یبه شما م نانیطمدر کشور شورا چگونه وضع دگرگون شده است. من با ا

رخت بسته  یی. گداستین سوادیوجود ندارد. ب یکاریکشورب نیکه اکنون در ا

است. همه مردم نان دارند، خانه  افتهی شیافزا دیتول طح. سستیاست. مرض ن

ً یتقر یترانسپورت لی. وساردیم ینم یاز گرسنه گ یدارند وکس مفت است. هر  با

چهرهء  میکه چگونه ما توانسته ا دینیود. ببش یمردم خانه ساخته م یروز برا

 میا انستهوچگونه تو میبرو شیپ هانی، چگونه تا سطح فتح کمیرا عوض کن ایبریسا
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 غرب و یو فرهنگ یساخته و در برابر تهاجم اقتصاد یجهان را دوقطب

 . میکن یگ ستادهیجهان خوار ا زمیالیامپر

 حزب ما، در وهءیبه ش یموکراسکه د میبگو دیبا یشخص یها یاما درمورد آزاد 

، مؤسسات نیمعدن وجود دارد. در تمام اهرو کهیفابرخوز وهرکلخوز وهروسهر

جلسات  نینهادها در ح نیمبرم در هم لیوجو دارد. مسا یحزب هیاول ینهاد ها

انتخاب شدن  حقحق سوال کردن، انتقاد کردن،  یشوند. هرکس یمطرح م

را به حال کشور  یغرب وهءیبه ش یا دموکراسوانتخاب کردن را دارا است. اما م

، لجام ینظم یها ب ی. درآن گونه دموکراسمیدان ینم دیخود ومردم خود مف

تمام  ییجامعه  انیوجود دارد که به ز یبند وبار یوب یتیمسؤول ی، بیگ ختهیگس

جهان  یقدرت ها نیکند وبا بزرگتر یخواهد به سرعت ترق یشود که م یم

 . درمیگذار ینام م زمیانارش ،یغرب پیت یا به دموکراسم .دینما یبرابر

که کارل  یی یکتاتوریتعلق دارد. همان د ای، قدرت به پرولتارما یدموکراس

 خود سخن زده اند. فستیانگلس ازآن درمان کیمارکس وفردر

 

. دیما را درک کن زیعز چیلیا دیونیل یمشکالت وپرابلم ها دیشما با گریطرف د از

 یها دالر جنگ افزارهااردیکه پنتاگون با صرف مل یجهان دوقطب نیراد دیشما با

مان را درنظر خردمند رهبر ژنفیبر قیرف کار یها یسازد، دشوار یم ییهسته 

به  یستیالیها وبالک سوسدفاع از کشور شورا یبرا میما مجبور ی. آردیریبگ

 روین ایلواکبه کمک مردم چکوس زیعز چیلیاگر ا ،ی. بلمیعمل متقابل دست بزن

کاسترو  قیورف وبایک فیبه خلق شر  ایکرد و یکمک نم تنامیبه و ایفرستاد و ینم

ما به خاطرنجات  یستیونالی؟ کمک انترناسآمد یم شیپ یکمک نکند، چه وضع

 رویگرفت ون یکه اگر صورت نم د،یریرا درنظر بگ انکشورت در انقالب ثور

 یچه خواب ها کایامر زمیلایشد، ضد انقالب به کمک امپر یفرستاده نم

دالر  یبوج یوغرب بوج کای، امریبود. بل دهیمردم تان د یبرا یوحشتناک

بر  تیبشر یاز صفحهء زنده گ شهیهم یرا برا زمیالیکنند تا سوس یمصرف م

کند  یاست که مقاومت م زیعز چیلیا دیونی، در رأس لحزب ما نیهم یول نندیچ

 ان خوار ببلعد.جه یکایگذارد تا جهان را امر یونم

 ییوتوانا تیکرد که ظرف ی. او فکر مدیشیاند یم یگریو اما، رحمت به گونهء د

 یدرست به کار م ازآن است که اگر شتریب یشورو یعیو طب یماد ،یکیفز یها
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که او  یکرد. اما هنگام یم دایپ یریسرسخت وشکست ناپذ بیرق کایافتاد، امر

از  یقیدق لینهاد، پاسخ ودل یم انیدرم یکادمخود را با استادان ا یها شهیاند نیا

 نیا کانیکه آنان درهمان مدار بستهء کالس دید یوم دیگرد ینم هیطرف آنان ارا

 شوند.  یپرسش ها آزرده م نیچرخند واز طرح چن یم یوریت

 

 لیخائی" پا گذاشته بود که م"فرونز یرحمت تازه به صنف چهارم اکادم

 ثیبه ح یشورو ستیحزب کمون یاسیس یورویعضو ب نیگرباچوف جوانتر

 هءیانیب نیرهبر حزب ودولت زمام امور رابه دست گرفته بود. گرباچف در نخست

در  ندک یم دیتهد یبحران اقتصاد خود اعتراف کرده بود که کشور شوراها را

 زین یکه و غیاست. اما بادر ادیارزیبس یشورو یها تیها وظرف ییکه توانا یحال

مردمش به ارمغان  یبرا یگریدستآورد د کایپروسترو استیازس نتوانست به جز

را ازتن  یکیدئولوژیتوانست آرام آرام رسوبات ا یکه م یتفکر ای استیآورد. س

 .دده دانیم یسیودگرد یشیوبه آزاد اند دیبزدا

 

خود را نوشت ودفاع کرد،  پلومیرا که رحمت تمام کرد ود یصنف چهارم اکادم 

کابل، عثمان  ییهوا دانیبه زادگاهش باز گشت. در م یفتابروز روشن وآ کیدر 

اتفاق افتاده  شیمرگ مادر که دو ماه پ واز ختهیفرو ر دهیاو اشک ازد دنیبا د

 بود که از یبود. خبر یناکخبر داده بود وخبر مرگ مادر، خبر هول شیبود، برا

 نرسد. به افالک ادشیتا آن را بشنود و ناله وفر دیطلب یشهامت م یهرمرد

*** 

با  یصورت گرفته بود. رهبر یگرید یاز آمدن رحمت تاج پوش شیکابل پ در 

 ینشهایبا تفکرات وب یگریرفته بود ورهبر د شیها و پندارها شهی، اندها دگاهید

 در صدر حزب ودولت قرار گرفه بود.  ینینو

 

تواب  ی، روزستیگر یم ردکه رحمت بر مرگ ما ییاز همان روزها یکیدر 

دادن وفاتحه خواندن به نزدش آمده بود. تواب  یتسل ی، برازندانش امیت ادوس

ارتش بود.  رتبهءیاز فرماندهان عال یکیبرجسته حزب و یاز کادر ها یکیاکنون 

 یوروزها زندانمرگ مادر صحبت کرده سپس خاطرات  در بارهء یآنان مدت

تاج  مرموز اتانیگپ را به جر یطور نیآورده بودند وهم ادیآن رابه  یجهنم
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که چه  نیبودند و دربارهء ا دهیکشان بود وستهیکه در کابل به وقوع پ یی یپوش

کودتا کرده بود، صحبت کرده بودند. سرانجام تواب گفته  یبرضد چه کس یکس

 یگردند وسال ها یخود بر مربه کشو یبه زود یبود که چون قطعات شورو

 نیطعات فعال خدمت کند، به همق در دیبا زین ی، واست شیدفاع مستقالنه درپ

دفاع  ریو حکم تقررش را از وز دهیمعاون خود بر گز ثیخاطر رحمت رابه ح

 گرفته است. 

 

توانست خواهش او را رد  یداشت نم یدوست م اریالبته رحمت که تواب را بس 

ساخت تابه جبههء  یوادارم اورا زین کشور دفاع از یها یریناگز یکند. وانگه

. کانون داشت یآرام یاو زنده گ میتصم نیاز گرفتن ا شیما پجنگ برود. ا

ً یکه سارا را تقر یگرم بود. به طور شیخانواده گ  یعشق رایبرده بود؛ ز ادیاز با

درآن  نیبود. پرو دهیبه او بازگردان نبیز نکیگرفته بود، ا یرا که سارا از و

وت آن خانه وحال یشده بود که نمک زنده گ ییبایروزها دخترک هفت سالهء ز

نبود، آن  شیب یابجد خوان یزنده گ دبستاندر و دیکش یقد م که زیبود وداوود ن

 مبدل ساخته بود.  نیخانه وکاشانه را به فردوس بر

 

رهسپار شود. اومثل هرزن  یجنگ فهءینبود که شوهرش به وظ یراض نبیز 

خون  یاز جنگ نفرت داشت وخوشحال بود که شوهرش درآن سال ها یگرید

القاس گونهء دختروپسرش فرو  یموها یالبه ال وخشونت هرشب دستش را در

. او خوشحال بود که بر دینما یم یبرد ونعمت پدر داشتن رابه آنان ارزان یم

شده است و رحمت اکنون تنها وتنها به او ودختر  روزیعشق کهنهء شوهرش پ

 وجواهر نداشت وخواستار طال تیهرگزشکوه وشکا نبیوپسرش تعلق دارد. ز

ً مورد یم تیشکا ینبود. او هنگام گفت:  ی. مثالً مافتی یم یکرد که واقعا

راهنش کوتاه شده یوپ دهیقد کش نیپرو ای، کهنه شده است نیمکتب پرو راهنیپ"

هم  زلیود ستیبرق ن" ای" وداوود ژنده وپاره شده است یکرمچ ها" ایو است."

 زیگفت که خودش ن یهرگز نماما او  ".خورند یخالص شده واوالد ها خنک م

دارد. با وصف آن که شوهرش  یوهمچشم یالیس ایضرورت دارد و راهنیبه پ

 یرد کرده وخود را آمادهء رفتن م نگنه رفتن به جبههء ج یرا برااو یتقاضا

 کرد و یم زیمنزل را پاک وتم یبیعج یمانند گذشته با عالقمند نبیز، ساخت
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 یگرد وغبار ایشود و دهید یالسیدرگ ییکه اگر ل ییکه گو ختیر یچنان عرق م

 دهند.  یکشانند و مورد مجازات قرار م یرا به دادگاه م ی، ودر گوشهء سقف

 

برگشته وجنگ در جالل آباد آغاز  شیبه کشور خو یشورو یها رویسرانجام ن

 یخط دفاع تیتقو یشده بود. قطعات جنرال تواب درست درهمان روزها برا

بود  دهیبه جالل آباد رس ییروزها ا سوق شده بودند. رحمت درجالل آباد به آن ج

جهاد با تمام زور  هون شیها ینیبا تمام عقب نش ینه طرح مصالحهء مل گریکه د

هللا نه تنها  بیداکتر نج یجنگ نیشده بودند. ماش روزیپ گریکدیبر  شیها ییگو

وقاطعانه ترعمل  تربود، بل کاراتر، ب را امدهیپس ازعودت روس ها به زانو در ن

. موتور ا دارددفاع مستقالنه از کشور ر ییداد که توانا ینمود ونشان م یم

جا و آن جا  نیوبه ا دیغر یم نقطعیوال وستهیمثل گذشته پ زین نیمجاهد یرزم

 یبقا ودفاع از خود م یبرا یکی . اگردیسوزان یو خشک وتر را م زدیضربت م

کرد. اکنون  یم یومحو طرف مقابل پافشارفنا وانهدام  یبرا یگری، آن ددیجنگ

مفرط از جنگ  ی، خسته گف خطروشن بود که درهردو طر یخیامر ب کی

با گذشت هر روز به عبث بودن  دندیجنگ یکه م یشد وکسان یم حساسا یطوالن

 بردند. یم یجنگ پ نیا

 

وامکانات  عیوس اسیبود که به مق نیمجاهد ییجنگ جبهه  نیجنگ جالل آباد اول

هللا به راه انداخته شده  بیدولت نج یسرنگون یبرا اریبس دیوام یراوان رزمف

هردو  یدولت را در قبال داشت وبرا یفنا ایبود سرنوشت ساز که بقا  یبود. جنگ

لحظه بودند که  نیآن ها منتظر هم بانانیوپشت نیبود. مجاهد یطرف آزمون بزرگ

 افتهیتعرض سازمان  کید با شوند و آنان بتوانن رونیروس ها ازافغانستان ب

شهر جالل آباد وارد  یخطوط دفاع یرا باال شیضربت خو نیاول یکاف یرویون

 یاشغال کابل بالفاصله اقدام کنند. پالن گذار یکنند وپس از تصرف آن شهر برا

 گانهینخبه وبا تجربهء ب انیشد که پالن گزاران نظام یبود ومعلوم م قیجنگ دق

 هستند.

 

درحومهء شهر، تعرض  نیمجاهد یروهاین عیاز شکست تعرض وس چند هفته پس

شروع شده بود که جنرال تواب  یهللا  توسط قطعات بیداکتر نج یروهایمتقابل ن
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از آن قطعات قرار داشت ورحمت که اکنون دگروال شده بود،  یکیرأس  در

 سرطان بود، هبود. تعرض متقابل ساعت چهار صبح آغاز شده بود. ما یمعاون و

 یهوا چنان داغ وتفتان بود که از سر ورو ی؛ ولسرنزده بود دیهنوزخورش

که از  شیشده بود. زرهپوش او درمرکز قوا یرحمت وسربازانش عرق جار

شت. " آغاز کرده بودند، قرار داواریسرخ د" یتعرض را به سو یجادهء اصل

نج را نار یها وباغستانوجنگل ها  زارهای، نفرماندهان وسربازانش خانه ها

وجود نداشت.  ییجنبنده  چیآنان ه یروبرو رفتند. در یم شیجستجو کنان به پ

 شیپ یلومتریرفتند. چهار پنج ک یم شیپ اطیسربازان با احت یجبهه آرام بود؛ ول

و برخاسته بود. سکوت شکسته شده  ییگلوله  ریرفته بودند که ناگهان صف

، ناگهان از حرکت بازمانده رفت یراه م یدهکه درکنار زرهپوش فرمان یسرباز

 ی، به خون هامش را در دستش فشردبود که سرباز چگونه  شک دهی. رحمت دبود

خون فوران کرد.  کیبار زرشتهءیدهانش ن واز دیغلت نیوبرزم ستیدستش نگر

                                                                                       را در دلش فشرد وبعد دوباره دراز                                  شیهاپا د،یبه راست وچپ جنب سرباز

 ریگفت وبه فاصلهء چند لحظه جان سپرد. پس ازآن صف یسخنان نامفهوم کرد،

ها که انفجار نیمرگ آفر یتوپ ها وصدا بیشد وغرش مه دهیهزاران گلوله شن

 فته بودند.انگار مرگ آن سرباز نگونبخت را جش گر

 

بود که به  دهیفرمان رحمت بار ریبر قطعات ز ییباران گلوله از نقطهء بلند قله 

.ش. ک" به صورت "د ندارینقطه چند تا ماش نی" معروف بود. از اهانیکنام "

خود  یکردند. سربازان به جا یو سربازان را درو م متکاثف آتش نموده

وضع  نی. با مشاهدهء اودرفته ب نیشان ازب یشرویشده بودند وامکان پ خکوبیم

 و اریرا اخت یخط مساعد دفاع یبود که اگربه زود افتهیخطرناک رحمت در

 یمجدد جنگ نپردازد، احتمال فرار و شکست قطع ینکند وبه سازمانده میتحک

شده و شخصاً  نییزرهپوش پا تحت امرش کامالً وجود دارد. رحمت از یهاروین

 اقدام کرده بود.  اخلهء عاجل داشغال خط مساعد مدافع یبرا

 

کل جهت  یوبه فرمانده تیتثب طهیخر یرا باال نیمجاهد یازهمان جا نقاط آتش

 یکه برا یگزارش داده بود.  آتش توپچ ییوهوا یوارد نمودن ضربات توپچ

بلند رفته  گریدسربازان بار هءیدشمن وارد شده بود، روح یساختن نقاط آتشکور
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 نیا ایحاال خودش حمله را شخصاً شروع کند و نیهم ایه بود ک افتهیو رحمت در

اش اقرار کند. سربازان وافسران به او چشم دوخته بودند  یکه به جبن وبزدل

، ممکن پرداخت یبودند. اما اگر او در صف مقدم به حمله م یومنتظر دستور و

. بود ینامهء جنگ نییآ ریمغا یحرکت نیچن یبود جانش را ازدست بدهد. وانگه

، در قلب سپاه است تا بتواند به ستیجبهه ن دمفرمانده در صف مق یجا رایز

داشته باشد و افراد تحت  رنظریصورت درست حرکات سربازان و دشمن را ز

به و ردیبپذ را یناکام نیتوانست ا یکند. اما رحمت چگونه م یامرش را رهبر

رفت  یدست مبود، وقت از ی. لحظات حساسچشمان دوستش جنرال تواب بنگرد

. . رحمت فرمان حمله را داده بوداستفاده کرد یآتش توپچ اتازضرب ستیبا یوم

به طرف قلهء بلند  دنیهمراه با آنان به دو زیسربازانش از جا کنده شده وخودش ن

 آن کوه شروع کرده بود.

 

هردو طرف مواضع  یها یپراگند. توپچ یآتش م یشعله ها نیزم یروآفتاب بر 

شد.  یخون سربازان استشمام م یدود باروت وبو ی. بودندیکوب یرا م گریهمد

شد. رحمت  یم دهید یدشمن به خوب یرفت ونقاط آتش یشده م کیکوه نزد

وتوسط تانک  هکل مخابره کرد یبه فرمانده گریدآن نقاط را بار یها ناتیکورد

 موشخا د،یبار یرا که از آنجا م یدست داشته اش توانسته بود، آتش یها وتوپچ

 . دشمنان آن نقاط را رها کرده وبه ارتفاعات بلند ترعقب نشسته بودند.دینما

 هانیبه قلهء ک یشده بود که به زود دواریبود و رحمت ام افتهیتعرض انکشاف 

شده  دهیدر کنار رحمت شن یانفجار یصداهنگام بود که  نی. درهمدیخواهند رس

نظرش محو  از زیهمه چ ییه بود وپس از لحظ دهیدر چشمانش درخش یبود. برق

وهم قرص  ی، هم آسمان آبهانی، هم کوه بلند وقلهء کشده بود: هم سربازانش

  ... دیخورش نیآتش

  

 یاحساس کرده بود که سخت تشنه است؛ ول زیکه شده بود، قبل از همه چ داریب 

: دیبود ونتوانسته بود فرمان مغزش را اجرا کند وبگو دهیزبانش درکامش چسپ

دستش  ی؛ ولابدیدستش را به کمرش برده بود تا پتک آب را ب اریاخت یاما ب! آب

که چشمانش که  ییننهاده بود. پس از لحظه  یبه فرمان پادشاه وجودش وقع زین
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 یبود که با مهربان دهیرا د یپوش دیباز شده بودند، به عوض آب وپتک موجود سف

  ؟؟ آبدیخواست ی: چه مدیپرس یزد وم یبه اولبخند م

 

چهارصد بستر اردو آورده بودند،  به شفاخانهء کوپتریهل عهءیاگرچه رحمت راذر

کرده بود، ساعت ها به حالت اغماء افتاده بود. پارچه  عیضا یادیاما چون خون ز

ازکمر وطوقک شانه اش  ی، قسمتچپ یپسلگد دشمن به پا یگلولهء توپ ب یها

پا  ی. به خصوص استخوان هاددناصابت کرده بود. استخوان ها توته توته شده بو

اما داکتر مؤظف که جراح  دند؛یگرد یقطع م دیشکسته بودند که با داً یچنان شد

مخالفت کرده  نیریها مرده را زنده ساخته بود، با نظر سابود وبار یماهر وحاذق

ً عمل و  یاو را به عهده گرفته بود. رحمت نم یپا یجراح دهءیچیپ اتیشخصا

داشت که  ادیبه  نقدریبود، فقط هم دهیچقدر طول کش یراحج اتیدانست که عمل

مطلق  یکیوتار یخبر یمدت ها در ب ،یهوشیآمپول ب قیآب وتزر دنیپس ازنوش

که  ی. اما هنگامدانست یچشم گشوده بود؟ نم گریفرو رفته بود. چه وقت بار د

 هوداحساس نم شیگردن وکمر وپا هءیرا در ناح ییچشم گشوده بود، درد کشنده 

را هم گچ  شی. کمرش را پلستر کرده بودند وپابود. گردنش را گچ گرفته بودند

 بسته بودند تا حرکت نکند. یمیرو به باال در چپرکت س یسمانیگرفته وتوسط ر

                                                                                                                         

ً به  نبیبود. ز یرحمت مدت ها درآن شفاخانه بستر وعثمان وخواهرانش مرتبا

 یاز مرگ رسته بود وم ییکه به طور معجزه آسا نیآمدند واز ا یم ادتشیع

وراه برود، شادمان بودند واز خداوند  ستدیبا گریبار د ندهیتوانست در آ

بود که در  وراو مجب. دیگذران یرا م یدشوار یسپاسگزار. اما رحمت روزها

نکند.  یحرکت نیکشنده را تحمل کند و کوچکتر یهاد، دردبسترش دراز بکش

جز کتاب خواندن نداشت. سه هفته  یگریپر از مالل رحمت کار د یهادرآن روز

دستورداده بود که بعد  شیپا نهءیشده بود که داکتر معالجش آمده وبعد ازمعا یسپر

 زدیآزاد بسازند تا رحمت بتواند برخ سمانیرا ازر شیپا گریهفتهء د کیاز 

 ...  دینیوبنش

 

در  شیبودند. اوماه ها پ دهیرحمت بود که دستش را بر یهم اتاق یتورن جوان

آورد، آمر  یمردم کابل م یبرا رتانیحرا از بندر هیکه مواد اول ییقطار اکماالت
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تش از دس نیتوسط راکت مجاهد د. در منطقهء دوشاخ شاهراه سالنگقطار بو

او  یبودند. ول افتهیآن ن دنیجز بر ییمانده بود وداکتران چاره  زانیبازو آو

توانست  یخوشحال بود که دست چپش راکت خورده بود، نه دست راستش وم

دست چپ امکان نداشت. حاال  را انجام دهد که توسط ییبادست راست بسا کارها

" مینعر ابرو نداشت. "ب یاز بدنش عادت کرده بود وخم ینقص عضو نیا او با

خرد  یقطارها بود وصدها بار یقواندان تول تشار یاکماالت یتورن در لوا

بود. او  دهیبه کابل رسان رتانیوبزرگ مواد مورد ضرورت مردم کابل را از ح

بود وقطارها  دهیمنطقه جنگ نیدرا نیسر دستهء مجاهد ندهیپا یرها با افراد صوفبا

 دمانسان مهربان ومر میاه سالنگ عبور داده بود. نعتلفات ازشاهر نیرا با کمتر

اش ادامه  فهیکه کامالً صحتمند شود، با زهم به وظ یگفت هنگام یبود وم یدوست

، از داشت یکه رحمت به کمک ضرورت م یهنگام رها درخواهد داد. او با

 شتافت.  یبه کمکش م یومحبت فراوان یدلسوز باوشد  یم نییبسترش پا

 

از آنان  یکیدرآن اتاق بستر بودند.  زین گری، دو نفر افسر دتورن مینعبرعالوهء  

را  شی، پایشهر کابل در منطقهء بند غاز یکه رتبه اش جگرن بود، در خط دفاع

درآن  نیضد انسان که توسط مجاهد نیاز هزاران هزار ما یکیاز دست داده بود. 

 یکرده بود. او هر موقعرا اززانو قطع  شیمنطقه فرش شده بود، منفجر شده وپا

، ناله اش دیکش یم رونیب نهیاز س یدردکرد، آه پر یرا احساس م شیکه کمبود پا

داد. بعد  یوزمان دشنام م نیوبه زم دیگرد یم ی، اشک چشمانش جارشد یبلند م

 یزد وپارچه پارچه م یم واریگرفت وبه د ی، مداشت یهرچه دم دستش قرار م

که  دندیپرس یم یازو یوبا مهربان دندیدو ید، مشدن یهراسان م هاکرد. نرس 

گفت و  یسخن م یبه درشت ایزد و یخواهد. اما او با آن ها حرف نم یچه م

 را قطع کرده اند.  شیکردکه پا یرا مالمت م شانیا

 

درآن اتاق بستر بود. کمرش را گج گرفته بودند. پارچه  زین شهیقوماندان مل کی 

 نیبود. صبح ها هم یکسته بود؛ اما او آدم صبورراکت ستون فقراتش را ش یها

 رهیبه سقف اتاق خ د،یکش یشد، در بسترش دراز م یداکتران ختم م نهءیکه معا

را هم به  گرانیود دیردگ یخوابش بلند م ریگذشت که نف ینم یشد ومدت یم

رنگه از منزلش آورده بودند واز  ونیزیاوتلو یکرد. برا یم قیتشو دنیخواب
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 شهیهم ی. به نزد ودندید یم ونیزیتلو شیها ید او بود که هم اتاقبرکت وجو

حق ورود به شفاخانه را  یداشت که کس وازیپا ییآمد. اوحتا درروز ها یمهمان م

بود که   یم ادیآوردند و غذا آنقدر ز یاش غذا م انهاز خ شینداشت . هرشب  برا

 .دندیرس یم ییمؤظف به نوا یکرد وهم نرس ها یها تعارف م یهم اتاق

  

 یآوردند. زخم یرا م ی، صدها کشته وزخمدر شفاخانه هرروز از جبهات جنگ

 یم نیبه زم نیمجاهد یها نیانفجارما ای یحمالت راکت لهءیبه وس شتریها ب

خوردند، اندک نبودند.  یم یزمرمین یارویرو یکه در جنگ ها یافتادند وکسان

ها زیکه در دهل یطور هحسوس بود، بجا وکمبود بستر کامالً م یدر شفاخانه تنگ

 ییرایپذ یواتاق ها یاسیسریتنو یها اتاق ریگذاشته بودند واز خ چپرکت زین

صد چهار یکه برا ییگذشته بودند وشفاخانه  یخورغذا یواتاق ها وازهایپا یبرا

 یکارساز ضیمر وپنجصد نفرهزار رشیپذ یبرا نکیساخته شده بود، ا ضیمر

وهراتاق جا به جا به مشکل  زیدهل، هرهرطبقهجصد نفردرهزاروپن نیشده بود. ا

بود که از بام تا  هیشب یزنبور عسل یجا به جا شده بودند. شفاخانه اکنون به کندو

 ینداشت. درآن جا آدم ها یوتمام دیرس یوز زنبوران آن به گوش مشام  وز

کور درشهر  یوخون چکان را که در اثرراکت ها یدست وپا شکسته، زخم

آوردند.  یم دند،یگرد یم یجبهات جنگ زخم در ایشدند و یم یقربانرازار وبا

که  نیوهم دندیخواب یم دند،یگرد یم هیشدند، تغذ یم یآن ها در آن جا جراح

 شدند.  یبه جبهات جنگ فرستاه م گریبار د افتندی یبهبود م

                                                                                                                              

 یدید یرا م یی، آدم دست وپا شکسته یستینگر یکه م یدر آن جا به هر طرف 

به آن  زیسردهل نیا نشسته واز یغلتان یبر چوک ایبغل دارد  ریز ییکه چوب ها

قطع کرده وبه  که دستش را ازبازو یدید یرا م یآدم ایسرگردان است.  زیسردهل

 یرا م یها سرباز وافسر دهموازات شانه اش گچ گرفته اند. در گسترهء چشمانت 

گچ گرفته وکله  یتنه ها میگچ وپلستر وتنه ها ون غرق در یکه گردن ها یافتی

بازگشت  یبرا یجوشان زنده گ یایدر درآنشده دارند وهرکدام  یچیباند پ یها

انبوه نرس ها،  انیم نیاب اند. در اکامل در تب وت یوسالمت یبه زنده گ

گذشتند، تند تند  یبا شتاب ازبرابرت م وازهای، پادوکتوران، البرانت ها، خدمه ها

 ینم یخال ییلحظه  اتیعمل یرفتند. اتاق ها یگفتند و با شتاب راه م یسخن م
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وبرانکارد ها را  دندیرس یکنان سرم پوریشدند. امبوالنس ها بوق زنان وش

 دندیدو یمرد وزن با عجله م یساختند. نرس ها  یها وکشته ها م یپراززخم

. جراحان حاذق شب دندیرسان یم اتیعمل یجنگ را به اتاق ها انیوآن قربان

ودشوار  نی. آن ها بغرنج تردیرس یدادند ودست به دست آنان نم یوروز پاس م

سارت اندک با ج یها تیمحدود وامکانات وظرف لیها را با وسا اتیعمل نیتر

ه اندوخته بودند که در کار خود تجرب یدادند وبه حد یانجام م یومهارت خاص

 یی قهیاز چند دق شتریب انیزخم یزدن وگچ گرفتن زخم ها هی، بخشگافتن، بستن

 گرفت. یوقت شان را نم

 

 زیبودند ن دهیرس یگستر آن تازه به مرز کهنسال هیدر باغ شفاخانه که درختان سا

که از پنجره اتاقش به  یشد ورحمت زمان یاحساس م یجنب وجوش زنده گ

آفتاب گرم  که در دید یجنگ را م ی، صدها نفر معلول قربانستینگر یم رونیب

ها لم سبزه  یبر رو ایها نشسته و یچوگ یجا و آن جا باال نیا ز،ییپا یروزها

 یکه برا یدوستان ای گریکدی یجنگ را برا یهاداده اند و خاطرات تلخ روز

 روباریهمه ب نیوجود اردند. اما باک یم تیبودند، حکا یشان آمده م دتایع

 ایوکمتر  یبرقرار بود ونسق یدر آن شفاخانه نظم نیها ومعلول یوکثرت زخم

از نبود  ضیومر یآب خشک شود وزخم ایو شدافتاد که برق نبا یاتفاق نم چیه

 ودوا وداکتر مرده باشد.  جنیخون واکس

 

 یبودند وو دهیرحمت را بر یا پالستر اطراف گردن وشانه هاسه ماه گذشته بود ت

ها ومهره  خیبه طرف راست وچپ دور بدهد. س یتوانسته بود گردنش را به آرام

را پس از شش ماه برداشته بودند و اجازه داده بودند که آرام آرام  شیها وگچ  پا

 یتراپ ویفز سیتاسرو ایکند و ردشها گ زیبغل در دهل ریز یچوب ها لهءیبه وس

 برود.   ییبه تنها

*** 

  سارا

رفت.  یم یوتراپیگرفتن فز یبغلش برا ریز یآن روز رحمت به کمک چوب ها

، داشت یکه برم یبود. چند قدم هیشب یتیچندان که به اسکل ،شده بود دهیالغر وتک

کرد ونفسش که منظم  یم هیتک واریشد، به د یم ستادهیا ریزد. ناگز ینفس نفس م
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، از فرط درد گذاشت یم نیبه زم کهچپش را  یافتاد. پا یدوباره به راه م شد یم

داند که او درآن  یزد. خدا م یم شیبرقلبش ن یشتریوبه سان ن دیکش یم ریت

 که از دید یم یزیوچه چ یچه کس یبود وبه سو شهیو اند الیلحظه در کدام خ

ذشتن از آن جا به دست پس از گ ستیبا یگذشته بود. او م اتیعمل یاتاق ها برابر

کرد،  یوصل م یعقب یرا با بنا یاصل یکه بنا ییهوا اهرور واز دیچیپ یچپ م

 . دیرس یوالبراتوار ها م زیو اکسر یوتراپیفز یها سیگذشت تا به سرو یم

 ی. آنان مردمان بستادهیا ییتانشسته بودند وچند یعمل چند تن یدرآستانهء اتاق ها

 یوم دید یشان را در آن جا مریمت هرروز نظبودند که رح یانیتاب وگر

 دیکوب یخود م یهم نشسته بود که به سر ورو یآن جا زن در گذشت. آن روز

نبود،  یبیصحنه ها امرغر نیچن دنیرحمت که د یوفغان داشت. برا هیوسخت گر

 میسبب ن نیمنتظره نبود. به هم ریغ ادیز زیووضع آشفتهءآن زن نسر دنیبا د

در  ینرفته بود که برق یهنوز دوسه قدم یداخته وگذشته بود؛ ولان یبرو ینگاه

 یچه م ایبود. خدا ستهیآن زن نگر یشده و به سو ستادهیبود. ا دهیچشمش درخش

 سارا بود؟  انیزن گر نیا ایآ د؟ید

 

با همان  ،نشیرینبود. سارا بود، همان معبود ومحبوب د یدیخودش بود. ترد یبل 

 ختیر ینشسته بود واشک م یچوک ی. اوباالرینظ یب ییبایوجاهت ومالحت وز

خواست تا  ینرود؟ البته دلش م ایدانست که به نزدش برود و یورحمت نم

 یم یخاطر چه کس هچه وب یبپرسد که برا یو از و ندیبنش شیبرگردد وبه پهلو

خواره به  ریوطفل ش یفربه وآراسته و آن تکس که آن مرد یهنگام یول د؟یگر

او را فراموش  زی، من ن؟ او مرا فراموش کردهدهیا خود گفت، چه فاآمد، ب ادشی

 .       میواوالدها نبیز زبهیتعلق دارد ومن ن یگریکرده ام. او به آدم د

                                                                                                                   

برسم تا نوبت من را به کس  یوتراپیبه موقع به اتاق فز دی. بابروم بهتر است آه

برنداشته بود که ناگهان  یهنوز قدم یگرفته بود که برود ول میندهند. تصم یگرید

 شد:  خکوبیم شیسارا در جا یصدا دنیبا شن

 ؟ ؟ چگونه باور کنمیپس توزنده ا نم؟یب ی؟ چه مییتو نیا ایآ ای؟ خدارحمت ـ 
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، دست نشست یسارا م یپهلو ، درگشت یبرم دی، بانداشت ییره رحمت چا

صاحب آن  کرد واز ینگاه م شیبایگرفت، به چشمان ز یرا دردست م فشیلط

گذشته است؟  یوچه برو دهیسال ها چه د نیکه درا دیپرس یچشمان افسونگر م

 یا، چوبهسارا نشسته بود ی، نتوانسته بود مقاومت کند. برگشته بود در پهلویآر

وبه چشما نش  دهیکش اهشیس یموها بر ینهاده بود، دست یبغلش را به کنارریز

 : وگفته بود ستهینگر

 

 ؟ یکن یم هیسارا، من رحمت هستم. اما تو چرا گر یبلـ 

 : گفته بود یی دهیبر دهیسارا بلند تر شده با کلمات و جمالت بر هءیهق گر هق

شاهزاده  یسرا کی. در نزدکشتند شیساعت پ کی نیشوهرم را کشتند. همـ 

شد، خون فواره  رونی، مغزش براکت به فرق سرش فرو رفت یکشتند. چره ها

 ا،یرا کشتند. اما من زنده ماندم. خدا یاریبس یکرد. سرک را خون گرفت. آدم ها

شود،  یشود ازخدام یممن چرا زنده ماندم. بدون او چه کنم ؟ رحمت جان، از تو 

 ... ردیربمشوهرم رانجات بده، نگذا

 

شدت متأثر شده بود.  ، بهتوأم بود یوزار هیسارا که با گر یرحمت از گفته ها

 یانگشتانش را ازشدت حرارت م یرا که روز گار ی، همان دستدست سارا را

 دهی، دردستش گرفته وبوسمانست یکرده وبه دست مرده م خی نکیا یول د؛یسوزان

 ه بود: بود. بعد به تسال وتفقد او پرداخته وگفت

دوزند  یهللا که زخم سرش را منکن. ان شاء یتاب ینکن، ب هی! گرزیعز یساراـ  

 ... زمینکن عز هی. خدا مهربان است. گرابدی یواو شفا م

 

 گفته بود:  یمرتعش یوبا صدا ستهیخود نگر نیشیمحبوب پ اما سارا به چهرهء 

، چطور گرفت طور مهربان است که ترا ازمن، مهربان است. چمهربان استـ 

 رد؟یگ یاز من م زیمهربان است که حاال پدر طفلم را ن

 دختر؟ ای یپسر دار یداشته باش . نگفت دی! امکفر نگو سارا ـ 

 .پسر. نامش رحمت استـ 

حرف که سارا نام پسرش را رحمت گذاشته است، خاطرات تلخ  نیا دنیبا شن 

 یودند. سوال ها، صاعقه سان بر ذهن رحمت هجوم آورده بگذشته نیریوش
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وچون گفت و چند یم دیبا یفراوان ییهابودند، چرا افتهیدر مغزش راه  یفراوان

توانست در آن لحظات غمبار آن پرسش ها  یدانست. اما نم یسارا را م ییوفا یب

 یمنتظره بود. باورکردنریمالقات چقدرغ نیا ایگذارد. خدا انیرا با سارا درم

 هیگفتند و چه گال ی، چه ها که به هم نمیوفرصت بود یم ینبود. آه که اگر خلوت

 دنشیسوال سارا که به مجردد نیهمه رحمت از ا نیکردند. با ا یها که از هم نم

 نپرسد:  یتوانست ازو یزده شده ونم ی" شگفت؟یهست زندهپس تو بود: " دهیپرس

 ینیکه مرا زنده بب یبه تو گفته بود که من مرده ام؟ پس باور نداشت یچه کسـ 

 ؟ ات ییوفا یوشاهد ب

  

از  متیودستش را با مال ستهیبه چشمان رحمت نگر یسارا با نگاه مالمت بار

 اتیبدهد، دروازهء اتاق عمل یوتا خواسته بود جواب دهیکش رونیدست رحمت ب

نموده بودند.  رونیبرانکارد گذاشته بودند، ب را که در یباز شده بود وجسد مرد

دربازوان رحمت  هوشیزده وب یی حهیبود، ص دهید که آن جسد را نیسارا هم

در به هوش آوردن سارا کمک نموده  و دهیدو اتیاتاق عمل یبود. نرس ها دهیغلت

، جسد شوهرش را غرق دهیکش یبودند. سارا که به هوش آمده بود نالهء پر درد

                                                                                   زده بود:                                         ادیاشک وبوسه ساخته و فر

 ساختند. یصد نفررا کشته وزخمنامردها چند انصاف ها شوهرم را کشتند. یبـ 

که پدرت چه شد؟  میبه رحمت چه بگو ایکنم؟ خدا یبدون اوچگونه زنده گ ایخدا

   ... زم؟یبرسرم بر یاوخدا اوخدا جان، چه خاک

 

 لهیوس نیهم عهءیذر زیکرده بودند.رحمت ن نییلفت پا عهءیجسد شوهر سارا را ذر

 یکنان م ی، جسد را در بغل گرفته بود وزارشده بود. سارا همچنان خم شده نییپا

؟ آخر یکرد ییوفا ی؟ آخر چرا تو هم بیوفا، تو هم مرا ترک کرد یبگفت: "

 ؟ چرا

 

جسد شوهرش  یگذاشته بودند، سارا درپهلو که در موتر امبوالنس را جسد

هم نگفته  ییکلمه  کیرحمت انداخته و حتا  نیبه چهرهء غم ی، نگاه غمبارنشسته

 گرید بود که سارا را دهیموتر که حرکت کرده بود، به نظر رحمت رس... بود

 .دیهرگز نخواهد د
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سترش که در اطراف ب دیو کودکانش را د نبی، زرحمت که به اتاقش باز گشت

سخت مضطرب  نبیکند؟ ز یکجا رفته وچه م یمانده اند که و رانینشسته اند وح

، با لحن مهربان بود دهیکه رحمت راد نیهم یول دیرس یبه نظر م شانیوپر

 : بود دهیپرس یاز و یوعطوفت بار

 

، یرفته ا یتراپ ویفز ی؟ تورن صاحب گفت که ساعت دو برا یکجا رفته بودـ 

، چرا چشمانت اشکبار است؟ چه دهیست. اما چرا رنگت پرحاال ساعت چهار ا

 ؟ یدی؟ افتیدار ی، چه دردشده

 

شاهزاده  یاز دوستانم در حادثه سرا یکی: تأمل جواب داده بود یرحمت با اندک 

. امروزبه فرق سرش خورده بودند یراکت ها یپارچه ها شده بود. یزخم

 رد.ک میجان به حق تسل چارهینداد وب جهینت اتیعمل

 

گفتند که  یخراب کرده است. مردم م یخیشاهزاده را ب یامروز سرا یراکت هاـ 

 یخوار وزن ها ودخترهاریش یوکشته شده اند. طفلک ها یصد نفر زخمچند

شاهزاده خوردند، تا  یمردم هم کشته شده اند. از همان لحظه که راکت ها در سرا

ما هم  یها هید هستند. همساوامبوالنس دررفت وآم هیاطفائ یساعت موترها نیهم

قسم خورده تا شهر کابل را به خاک  نیگفتند که گلبد یوارخطا بودند وم اریبس

 . ردیبرابر نکند، آرام نگ

 

 : کرده و گفت دیرا تائ نبیز یحرف ها  ینیبا لحن حز رحمت

ها پر شده است. در زیآورده اند که دهل یآنقدر کشته وزخم زیجا ن نیدراـ 

زخم  دنیها را انداخته اند که با د یاز زخم یاریبس اتیعمل یها اتاق یشرویپ

خبرنگار  ونیزیوتلو وی. از راددیآ یوحشتناک شان قلب انسان به درد م یها

امشب  دیگرفت. شا یکرد وعکس م یوعکاس آمده بود و با آن ها مصاحبه م

 رونیها ببا اوالد  یروز نیحادثه را پخش کنند اما تو چرا در چن نیراپورتاژ ا

 ؟ یشد
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 یها ییجا یپاک آورده  ورو یکاال دیبا تیها بود. براوازیپاامروز روز ـ  

ها را کرده ام. اما اوالد هپخت تیمرغ برا یخنیدم پخت با  کیبرم.  یچرک را م

 ام ساخته بودند.  وانهیماندم؟ آخ بابه گفته بابه گفته، د یکجا م

  ن؟یگرفت یاتکسی نیآمد ادهی. پاست ریخـ 

ً پ یتکسـ  . عثمان با تورن میشود. د رموتر عثمان جان آمد ینم دایامروز قطعا

 کنند. دایصاحب رفته اند که ترا پ

*** 

بار به همسرش  نیاول یکه برا یآورد که پس از آن روز یرحمت به خاطر م

ز که را معذب احساس کرده بود. اما درآن رو شتنیدروغ گفته بود، چقدرخو

آشفته  یها نفررا گرفته بودند، رحمت وضع روحند وجان صدراکت ها آمده بود

که  وهرشبارهء سارا وش تمرکز دهد ودر توانست افکارش را یداشت ونم یی

که  رایهم نگفته بود، ز یقصه کند. هرچند حرف دروغ نبیز یمرده بود، برا

 شده بود.  یزخم یو اش بود وشوهر یمیسارا دوست قد

                                                                                                                       

بود. سارا را  دهیشیوعثمان که رفته بودند، رحمت خواه ناخواه به سارا اند نبیز

 یم هی؟ شوهرش درحال مردن بود. گریبود، اما درچه حالت افتهیبعد از سال ها 

را صدا  یکه رحمت را شناخته بود، و نیفته بود. اما همآش شیکرد ووضع روح

 یگرید یاگر در هوا وفضا دی؟ شایزده  وبا تعجب گفته بود، پس تو زنده هست

هم  نقدریاما درآن وضع وحالت هم گرفت؛ یواورا در آغوش م دیدو یبود، م یم

است.  داشته ادیبه  شهیفراموش نکرده وهم شود که او مرا یکم نبود. پس معلوم م

به او گفته است که من مرده ام  ی، چه کسبه او دروغ گفته است یچه کس ایخدا

 ازدواج کند؟  یگریاو باکس د تا ستمین زنده گریود

 

اش بهترشده  یگذشت. وضع صح یبود، شش ماه م دهیکه سارا را د یازآن روز

 اکتررفت. د یبغل را دور انداخته وبه کمک عصا راه م ریز یبود. اکنون چوبها

سال که پوره شد کامالً  کیگفت: " یزد وم یلبخند م د،ید یکه اورا م یهنگام

دلت  خورند وحتا اگر یکامالً جوش م تیساق پا ی. استخوان هایشو یخوب م

 ." یبلنداشتراک کن زیدر مسابقات خ یتوان یخواست م
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ود، آمده بود. سارا که آمده ب دنشیاز همان روزها بود که سارا به د یکیدر 

در برش  اهیمخمل س راهنیبر سرش و پ اهیپوش بود. چادرگاج س هیهنوزهم س

 بودند از یتیداشتند وهرکدام آ یهمآهنگ اهشیس سوانیوگ اهیس بودکه با چشمان

رحمت گذاشته بود  اتاقمرسل پا در  ی. سارا با دستهء از گل هایو قشنگ ییبایز

درون اتاق منتشر ساخته بود.  به شیشاپیوهمراه با خود عطر دلخواه رحمت را پ

برداشته  شیشانیاز پ ییخم شده وبوسه  ،شده بود کیبه چپرکت رحمت که نزد

صورت او  در یبود؛ ول دهیبه نظر رس نی، پژمرده واندوهگبود. سارا غمزده

 هنوز هم رعنا ودلربا بود.  کرشیوپشد  یم دهیهمان وجاهت و انائت د

 

هرگز درذهنش هم خطور نکرده بود که بود و خبر یرحمت از آمدن سارا ب

بود،  ستهیسارا که نگر گردد. به چشمان بشیدوباره اش نص داریسعادت د یروز

از  زیاز مالمت وشماتت را مشاهده نکرده بود. درعوض نگاهش را لبر ینشان

باشد  توانست یم نیا دیپرسش اش شا نیکه اول یبود. نگاه افتهیسوال وپرسش 

ر آن روز هم داتفاقاً  خ نداده وچرا به نزدش نرفته است.پاس شیکه چرا به نامه ها

 گری. رحمت که داربودیاز اغ یرفته بودند واتاق خال رونیرحمت ب یها یاتاق

 غازکرده بود: آسارا مقاومت کند به سخن گفتن  یتوانست در برابر نگاه ها ینم

. خداوند میوگ یم تیاولتر ازهمه به خاطر درگذشت شوهرت تسل ز،یعز یساراـ 

 سپاسگزارم. یاز من نمود یادیکه نموده و یلطف که از نیا گری. دببخشد ااور

من آمدم که به  ی. ولامرزدیبود. خداوند اورا ب یشوهرم آدم خوب ی! بلرتشکـ 

 ی، جواب دهم. بلبودم افتهیموقع پاسخ گفتن ن همان پرسش تو که درآن روز

شکنجه  ریدر اگسا در ز قیتحق یدر اثنامن گفته بودند که ترا  یرحمت جان! برا

 یم اهیس نطوری. همداربودمسال عزا  کیخبر تلخ من  نیا دنیکشته اند. با شن

 کرد.  یم ینیغم تمام جهان بردلم سنگ حاال نیومانند هم دمیپوش

 

 ؟ به تو گفته بود که من مرده ام یچه کسـ 

شد ترا  یم قیاگسا تحقدرآن شب وروز در  زین یاز دوستان پدرم که از و یکیـ 

 یتو بود. او تو وزمر قیرف یزمر یبود. او استاد فاکولتهء حقوق بود وماما دهید

 شناخت. یوترا م دهیرا بارها د
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هللا نام داشت.  تیوبراثرشکنجه جان سپرد، هدا قیتحق یکه دراثنا یاما آن کسـ 

را به کرد و چراموضوع  یچه م سیدر پار یزمر یکه ماما دمیاما من نفهم

 پدرت گفته بود؟

که اززندان رها ساختند، به پاکستان رفت. واز آن جا به  نیرا هم یزمر یماماـ 

بود که من ترا  دهیشن یبود وازو یمیفرانسه آمد. وچون با پدرم دوست صم

موضوع را به پدرم  نی، اازدواج کنم میتا با پسر کاکا ستمیدوست دارم وحاضر ن

 .گفته بود

هرچه بوده  یول خورد؛یمغشوش به نظر م یمسأله کم نی. اانع نشدمق یول دمیفهمـ 

ً هم هم دیگذشته است. شا بوده است. اما حاال تو قصه کن که  یطور نیواقعا

              ؟                                                                                                         یچگونه تن به ازدواج داد

 قرار یی رهیوت کیتار یخبر مرگ تو، مدت ها درحالت روح دنیپس ازشنـ  

باغ  . روزها پس ازختم درس درم. درمرگ عشق مان عزا گرفته بودمداشت

 یبه تو وعشق بزرگ مان م نشستم و یم یی یرفتم. در چوک یم سیپار یعموم

 میهلو" آمد ودر پعظم"ا میناگهان پسرکاکا ی. مدتها گذشت که روزدمیشیاند

است.  یداد و گفت، بس است. کاف یتسل می، برادستش گرفت . دستم رادرنشست

؛ اما ینکرد انتیخ یاشتد یکه دوستش م یوبه عشق مرد یتوبه عهدت وفا کرد

. اعظم یوبا من ازدواج کن یی، بهتر است به خود آستین ایدن نیحاال که او درا

. خالصه آنقدر گفت وگفت اشتگذ یآرام نم آمد ومرا یم شهیپس از آن روز هم

 . میاز آن مقاومت نما شترینتوانستم ب زیومحبت کرد که من ن

 

ختم شد با وصف مخالفت پدرم به  لشیکه تحص نیشوهرم عاشق وطنش بود وهم 

 ، چه وقتیامدیچه گذشت، چرا ن تیوطن برگشت. اما تو قصه کن که باال

 تیو زنده گ یشد یزخم کجا ت ودر، چه وقی، چند طفل داریازدواج کرد

  گذرد؟یچگونه م

 

که قصد داشت کابل  یساراقصه کرده بود که چگونه درهمان روز یبرا رحمت

 یشده بود. قصه کرده بود که از و یگرفتار وزندان وندد،یرا ترک کند وبه او بپ

به  کیرا شکنجه داده بودند، چطور نزد ی، چگونه وندکرده بود قیچگونه تحق

 از ییاز رها پسگذشتانده بود وچگونه  یزندان مخوف پلچرخ در ال راس کی
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کرده بود که سارا را  ادی یازآن روز یبود. همچنان با تلخ او یزندان به جستجو

بود. بعد گفته بود که چگونه سال ها در برابر  دهیبا شوهرش وپسرش رحمت د

دواج نسپرده بود. مکرر مادرش مقاومت کرده وتن به از یتقاضا ها وخواهش ها 

ازدواج  نبیمادرش با ز یبه خاطر نجات زنده گ نجامرحمت گفته بود که سرا

 پسردارد.  کیدختر و کیکرده واکنون 

 

رحمت گفته  یحرف ها دنیبود، پس ازشن ختهیمدت اشک ر نیسارا که در تمام ا

 بود: 

. اما میسکرد ونگذاشت که به هم بر انتیعشق بود که به ما خ یخدا نیآه پس اـ 

 یعشق م تیو به اوالد ها یدار یمن خوشحالم که تو همسرت را دوست م

. خوشحالم که یخوشبخت هست تیخانواده گ یخوشحالم که درزنده گ .یورز

 دی. اما بازند یدهد وآرامش ترا برهم نم یآزار نم گریخاطرات عشق مان ترا د

 با من خواهدبود.  زین دهنیهمواره با من بوده است و در آ ادتویکه  میبگو تیبرا

 

 یکلمات به اشک نشسته بودند. غبار نیا یودرشت سارا پس ازادا رایچشمان گ

خود  انیبود. روز به پا دهیماه  صورت اورا پوشان مانند هاله انیپا یاز اندوه ب

 یشانیبرپ یبوسهء گرم گریبرخاسته وبارد شیشد که سارا از جا یم کینزد

با  گریبارد میبتوان دیشارده بود. رحمت گفت بود، ک یرحمت گذاشته وخداحافظ

ات از هم  یخانواده گ یخواهم زنده گ ینه ، من نماما سارا گفته بود: " م؛ینیهم بب

 " روم. یسبب به نزد خواهرم به ماسکو م نیبپاشد. به هم
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 بیست و چهاربخش 

 

  ایح یب یفرخ لقا

، به کشورش ارمنستان ری، بعد ازعودت اپسبز آستانهء اردوگاه یاگرچه چوک

ً یتقر ؛ دیشن یرا درآن جا نم یس یب یب یویراد گریودرحمت رفته بود  ادیاز  با

رفته ادیاز  یچوک وآن ریاپ ادیاما آن روز معلوم نبود که چرا بعد از مدت ها به 

به  گریدستان ماهر وکار آزمودهء رزاق بارد نکیکوچکش را که ا یویافتاد. راد

 یالتازه با ویشد. راد رونیسر وصدا وسرفه انداخته بود، برداشت واز اتاقش ب

چهار ضربهء زنگ ساعت به وقت  یشده بود وصدا اریع یس یب یطول موج ب

حالت وانداز  یشد. چوک کیسبز نزد یککه به چو دیرس یبه گوش م چینویگر

 ریاپ ابیآن نشسته بود ومعلوم بود که در غ یرو امیداشت. گرد وغبار ا ینیچرک

 بشیکه درج ییاغذبادستمال ک رمردیبه آن ابراز نشده است. پ یتوجه نیکمتر

 یسرخط خبرها یس یب یرا با دقت وحوصله پاک نمود ونشست.  ب یبود، چوک

 کرد:  یم انیب یخبر ها را با آب وتاب فراوان لیتفص نکیمهم را گفته وا

 از هشدار داده اند که اگر به احمد شاه مسعود که شهر تالقان را هیطالبان به روسـ 

 ... کرده است یا آتش بازکند، ب یدست داده است، کمک نظام

از پنجاه  شتریاثرآن ها ب را بمباران کردند که در فرخار یطالبان تنگ اراتیط ـ 

 ... دندیشامل زن ومرد وکودک به هالکت رس یملک یاهال نفر از

 یروهایفرماندهء ن با احمد شاه مسعود، هیدفاع روس ریوز فییگورسرگیامروز اـ 

 یکمک ها فییسرگ گوریبه مالقات نمود واائتالف ضد طالبان در شهر دوشن

  ... کشورش را به نامبرده وعده داد ینظام
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طالبان گزارش ملل متحد را که درآن طالبان متهم به گروگان گرفتن تمام ـ 

 ودور غلط  یازطرف آن سازمان شده اند، محکوم وآن را به کل یجامعهء افغان

 ... خواندند قتیاز حق

 

به خاطر  شهیمثل هم ویرا بست. راد واشیراد چیاخبار پ نیا دنیاز شن پس رمردیپ

در  یکه هرگز خبرخوش رایبه هنجار به نزد رحمت مالمت بود. زپخش اخبار نا

وزمان  نیبه جنگ انداختن زم یکرد، برا یداشت وآن چه که پخش م ینم نیآست

 یوآرام نمراحت  د،یشن یرا نم هاخبر نیا رمردیتا پ نهمیکرد. با ا یم تیبا هم کفا

 دروغ باشد، ازده ها ویآن راد یهاطور هم نبود که تمام خبر نیگرفت. اما ا

 یب یب یویطور که راد نیا گر،یتوانست راست باشد. خوب د یآن م یکیخبرش 

تخته وتابوت" هنوز هم در وطن  وعیگفت، "سال تگرگ مرگ وسال ش یم یس

 یخانه ها یرباغچه هادکه مردم هنوز هم " ودمحبوبش ادامه داشت ومعلوم ب

آورد  یبه بار م یکاشتن تفنگ محصول فراوان رایکارند." ز یشان تفنگ م

افکار تلخ  نیهنوز هم غرق درهم رمردیدر قبال داشت. پ یادیز یومنفعت ها

کرد که  ی، فکر مدیبار یوجانکاه بود وبه بارش خون که در وطنش بال وقفه م

 : دیافکارش را بر رشتهءجالب  یگفتگو

 

وقت شما به وطن  شما قبول؛ اما روس ها در یداکتر صاحب محترم! حرف هاـ 

 یخیموضوع تار کی نیکردند. حزب شما از آن ها دعوت کرد. ا یما لشکر کش

 ... تواند آن را انکار کند ینم یکس چیاست وه

 نیوام ی، تره کازروس ها یاست. بل خیتار خ،یانکارنکرده است. تار یکسـ 

 یاریبس قی. امروز حقاآمدند یکردند، م یدند واگر دعوت هم نمدعوت کرده بو

روس ها  کیتحر یبرا کایارتباط روشن شده است ومعلوم شده که امر نیدرا

. اما سؤال من تمصرف نموده اس یبه افغانستان مبالغ فراوان یجهت لشکرکش

را دست فشردن روس ها  یکه زمان یربان نیبود که چگونه استاد برهان الد نیا

شود، اکنون نه تنها  یگفت دستش با فشردن روس ها نجس م یدانست وم یم عار

 . دینما یم یکمک نظام یتقاضا شانیدهد ، بل از ا یبه آنها دست م

که  نیهم رمردیگشتند. پ یواستاد خدابخش بودند که از شهر بازمداکتریاسین آنان 

شد که  یمدت ها م رایبرخاست که به طرف جنگل برود. ز شیازجا دیآن ها را د
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که  یشده بود. ازهمان روز دایپداکتریاسین در روابطش با  یمحسوس یسرد

بود  دهیرا د یمرد وزن یها هیگشت وسا یجنگل باز م از انجنیرمحمودهمراه با 

از آن  یکیبود که  دهیوبه نظرش رس دندیبوس یدرآغوش گرفته وم گررایکه همد

را زن  یجالل است که تا آن موقع و فرشته، خانم یگریودداکتریاسین دو 

             روابط ادامه داشت.                                                                                                             یسرد نیپنداشته بود، ا یفرشته صفتپاکدامن و مادر

وقت شب ازجنگل باز  رید نیاسیه بود، گفت رکهیاپ یرا گفته ها رمردیگمان پ نیا

که چه  نیخشم آورده وبا خود گفته بود ببسر شتربریکرده وب دییتا زیگشته بود، ن

موضوع را  نیبود ا خواستهها انتخاب کرده بود؟ دزد ناموس مردم! بار یدوست

سؤال را به زمان  نیا مینداشت، طرح مستق یاما چون سند د،یبگو نیاسیبه 

 ردیبرخاسته بود که راهش را بگ شیاز جا رمردینموده بود. پ موکول یگرید

 بلند مورد خطاب قرارداده بود:  یرا با صدا یو نیاسیوبرود که داکتر

روزها  نیدرا ؟یشده ا زاریها هم ب چارهیکه از مرگ ما ب نی، مثل ارحمت جانـ 

 ام.  دهیکتاب خر تیکه است؟ صبرکن برا تیریخ ؟یکم مهرشده ا اریبس

 

رنگ سبز یچوک یبرگشت وبه دوستانش سالم گفت. هرسه باال ریناگز رمردیپ 

شان را از سر گرفتند. استاد خدا بخش  یواستاد خدابخش گفتگو نیاسینشستند. و 

 :  گفت یم

 یاست. دوست ودشمن ندارد. اما استاد ربان استیس است،یداکتر صاحب، سـ 

 رویاهد تا به افغانستان نخواسته است نه آن که از روس ها بخو یکمک نظام

کنند  یمداخله م میها به صورت مستق ی، پاکستاندر وطن ما بفرستند. اکنون که

جنگند،  یشمال م ائتالف یهاروین هی، علشان دوش به دوش طالب ها یوهاریون

 یم رشیوپذ هیرسد که درخواست کمک از روس ها را قابل توج یبه نظرم م

 سازد.

منوال بود.  نیوضع به هم زیروس ها آمدند، در آن وقت نکه  یوقت ز،یاستاد عز ـ

، دول کایامر ن،ی، چیعربستان سعود ران،یآن وقت نه تنها پاکستان بل ا در

ها  ی. پاکستاندندیجنگ یجهان با ما م میو صاف وساده اگر گفته شود، ن یغرب

ها  میسران تنظ نیگرفتند وب یکمک ها را م نیکنند که چگونه ا یخود اعتراف م

  د؟ی"تلک خرس" را خوانده ا کردند. شما کتاب یم میتقس

 ؟ دیرحمت آغا ، شما چه نظر دار یدارد. راست یجالب قیخوانده ام. حقا یبل ـ   
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 : درنگ کرد وگفت ییلحظه  رحمت

 ندهیکه پارلمان ونما یدر حال یکشورخارج کیبه نظرمن، کمک خواستن از ـ 

 نیوام یآن اگر تره ک ریکند در غ یم دایپ تیکنند، مشروع دییگان ملت آن را تا

طالبان از  ایومسعود ازآن کشور و یحاال ربان ایدعوت کرده بودند و یاز شورو

محکوم شود. اما  دیاست وبا وز، تجاندارد. به فکر من تجاوز تیپاکستان، مشروع

ندارد.  دهیفا چیه ست؟یاش چ دهیفا د،یکن یموضوعات بحث م نیا یشما چرا باال

 یگریاز د یکی ینیو موجب کدورت وبدب دیآ یم دیپد یآخرش رنجش وآزرده گ

 نیتا کنون درچند دهیفا یب یبحث ها نیاثرهم که از دیا دهیدانم شن یشود. نم یم

وکشته  یتن زخم نیشده است وچند وخوردافغان ها زد ودوسروساز یمحفل خوش

خواند، به خاطر آن که  یآواز م یقاسم دیمحافل که وح نیاز هم یکیشده اند. در

زبانان وپشتو  یفارس نیب ییهامگوزبان پشتو نه خوانده بود، بگو به یآهنگ

بودند  هتن چاقو خورد نیبود که چند دهیرس یینان آغاز شده بود وکار به جازبا

حق به  یبحث ها که ک نیعاقبت ا ی. بلچاقوکشته شده بود شیبا ن زینفر ن کیو

که  دییایشود. ب یمنجر م نیحوادث تلخ وخون نیمالمت به هم یجانب است وک

استاد با شاگردان تان داوود وحشمت  ی. راستشده است کی، شام نزدمیبرو

 ؟ ین ایدارند  یشرفتیپ د؟یچه حال دار نیوپرو

 

. داشتند ییها یاول دشوار یهستند. روزها ینام خدا جوانان با استعداد ؟ینچرا ـ

 به زیرا ن یاصول نگارش ودرست نگار یاد. مبمیاز دستورزبان شروع کرده ا

ً در کتابفروش یآنان درس م ، چشمم به گلستان ها یرانیا یدهم. امروز تصادفا

کنم که خواندن ودرک نمودن  یوفکر م دمیافتاد. کتاب را خر یحضرت سعد

 ... تمام شود دیمف اریآنان بس یاجل برا خیسخنان ش

 

شان روان شدند. از  یطرف اتاق هاجا برخاستند وصحبت کنان به  دوستان از

را که  نینش مارستانیت نیاحمد، همان پنجم لیگذشتند که وک یوسط اردوگاه م

مال  خنی که از دندیبود، د یلیبراز ستیکارلوس فتبالرابرتو هیصورتش شب

 : دیگو یمحکم گرفته وم میابراه

 



 ـایه های هــــــــولــســ                                471

 

 

 

 یم هیزده روپکه پان یداشت، نه سه پنچر یپنچر کی  سکلمیحرامزاده، با وثیدـ 

 یزود م یوطن یبدخور را که مثل شراب ها یهم بوتل ودکا روزی؟ دیخواه

. سربوتل هم باز بود یدوچند فروخت میکرد، باال ی( م)رها الیگرفت وزود ا

بوتل  میون دیبود خوردهرا خودت با آن زن کون کتهء فاحشه  مشیکه ن ومعلومدار

 سهیفهمم. حرامزاده! پ یهستم ونم وانهیکه من د نیا الیبه خ دیبود انداختهرا آب 

 کنم.  یم یکیمشت دهن ودماغت را  نیرا بده ورنه با ا میها

 یبر دهن مال فرود م یاحمد باال رفته بود، مشت شده بود وبه زود لیوک دست

 : آمد که مال گفت

داشت. هر  یسه پنچر سکلتیخورم که با ینزن نزن، به خداوند ذوالجالل قسم مـ 

آخر من عزت واعتبار  ن،یرا بب خدا ی. روهی، جمله پانزده روپهینج روپپ یپنچر

 ... دارم

ترا  ؟ینکن. تو چه عزت واعتباردار یچاالک اریرا بده. بس میها سهیزودشو، پـ 

فاحشه  ی. پشت زنهایخورد یشراب نم یبود یشناسند. تو اگر مال م یهمه م

 ؟ تو نامرد یام مملکت هست؟ اجنت کدیهست یداند که تو ک ی. خدا میرفت ینم

 

را که تا کنون  یاحمد همان مشت لیرا بدهد، وک شیاما مال که حاضر نشد پول ها

 : وگفت دیآورد وبا شدت به دهن مال کوب نییدر هوا نگهداشته بود، پا

 چیهستم وه وانهیکه من د یکرده بود الی. خیتوبه کن ییکنم که که از مال یکار ـ 

 فهمم؟  یرا نم یزیچ

 

کرد  رونیخود ب بیچند ازج ییسکه  میابراهرفته بود که مال باال گریمشتش بارد

مشتش به هوا بلند شد  گریسبب بارد نیقانع نبود وبه هم لیاما وک ؛وبه دست اوداد

وخون  میکه از دهن مال ر یی. ضربهء کشنده دیبه دهن مال کوب یگریوضربهء د

 رمردیکرده بود و پ مشتش را باال ارب نیچهارم یبرا لیفواره کرد. وک رونیبه ب

بودند که  دهیاحمد از جا نجنب لیمال از چنگ وک ییرها یودوستانش هنوز برا

 دیاحمد پر لیوک یباال یوهمچون ماده پلنگ دیمار دوان دوان رس اهیس یفرخ لقا

 : وگفت
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 یخدا ناشناس! چه خورده ا ستیاو کمون ن،ی؟ او کافرلعچه گپ است وانه،یاو د ـ

 نیجان، دندانت را هم انداخته است. درا میاوهو ابراه ؟یتوان یه هضم کرده نمک

 کرد؟   یخالصت م وانهید نیشد که از دست ا ینم دایمسلمان پ کیجا

 

 نهی، س دیرا در رهنشیبرد. چاک پ خنشیسخنان، دست به  نیفرخ لقا با گفتن ا

 : دیکش غیساخت وچ انیگوشتالو ولغزانش را نما یها

من دست انداخته  یباال یریزنج وانهءید نی. ادیخدا کمک کن ی! از برامردم یآـ 

 ... ، کمکمردم کمک یآ... 

 

 رمردیبه پ یوبا نفرت فراوان دیکوب یخود م یبر سرورو د،یکش یم غیچ فرخ لقا

 رمردیو پ دیغر یاحمد م لی. دهن مال غرق خون بود. وکستینگر یودوستانش م

طرف وآن  نیمردم از ا... فرخ لقا مبهوت شده بودند ییایح یودوستانش ازشدت ب

 یاو م یگوشتالو ینه های، به سگفت یم یزیچ یشدند. هرکس یطرف جمع م

گرفت  یزد، راهش را م یم یبرد، پوزخند یآب دهانش را فرو م ست،ینگر

 نیازمؤظف یکینگذشته بود که  ییلحظه اما چند شد. یوخنده کنان دور م

 یها نهیاحمد گرفت وبدون آن که به س لی. از دست وکدیررسباشتاب س مارستانیت

نشان بدهد، اورا  یتوجه نیکمتر میابراهدهن خون چکان مال  ایمار و اهیس انیعر

 .دیکشان مارستانیبه داخل ساختمان ت یومهربان متیبا مال

*** 

 یداوود ومدت یخانواده اش وشرح حال آن حادثه براپس از خوردن غذا با رمردیپ

بود که  دهیرس شیازعثمان برا ییبه اتاقش برگشت. نامه  دنیخند شانیا با

خوشبختانه بهتر شده بود  قیخانوادهء ماما عت ینداشت. زنده گ یبد یخبرها

 یها ولباس ها راهنیپ وختن، اکنون با دسهیخانم ماما ودختر بزرگش نف فهیوشر

محتاج  یک کسشان را بچرخانند وبه کم یتوانستند چرخ زنده گ ی، ممردم

صحتمند شده وبار  زین هینباشند. همچنان عثمان نوشته بود که دختر عمه اش فوز

هم وجود داشت که  یسؤال کیبه کابل برگشته است. اما در نامهء عثمان  گرید

 جهءی؟ نتیا دهیرس یی صلهیکه به چه ف ی! نگفت"الال طرح شده بود: نیچن

 ایشد. حقوق بشر  روزیدام برنامه پ؟ سرانجام کستیتو چ یمطالعات وپژوهش ها

 "                                                                                                                پندارند؟ یحقوق بشر م یبرا یلیها که آن رابد ستیکمون فستیمان
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 :ه بودش قلم وکاغذ را گرفته ونوشتپرس نیبا خواندن ا رمردیپ 

 نیچن شهیکه هم دوارمی. ام، ممنونمینوشته بود میکه برا یخوش یهااز خبر "...

تا کنون  یکه راستش را اگربخواه میبگو دی. دربارهء پرسشت بایخوش خبر باش

اند.  دیمف تیدانم که کدام برنامه ها به حال بشر یام. ونم دهینرس یقاطع جهءیبه نت

  ...  هم در هردو پروگرام ییایومزاد هردو برنامه وجود دار در یصینقا

. یمجمل بخوان نیمفصل ازا ثیحد یتوان یوم یهست ییتو خود انسان فرزانه ... 

.آخر مگر دیگنجان ییتوان در نامه  یبحث را نم نیا یدان یچنان که خود م رایز

گردد  بینص داریپس بگذار تا دولت د خت؟یر ییرا در کوزه  یبحر توان یم

 " ...میریگ یپ کیجالب را از نزد یبحث ها نیا میانوآن گاه بتو

 

، روانهء یوانداختن آن به صندوق پست پس از نوشتن آن نامهء کوتاه رمردیپ 

 دست دهد. یتخته شطرنج به و کینمودن  یسعادت باز " شد تا اگر"بار

 

 فانیوحر ارانیحکمفرما بود.  یگ شهیوقال هم لی" همان سر وصدا وقدر "بار

در  اردیبل یگرم بود. چوب باز شهیمثل هم اردیبازار بل بودند و بیاشطرنج غ

ساعد همان  یو فیبود وحر نینش مارستانیگلوله باز ت ییایدست همان بوسن

را خانه  یادیز یاتوپ ه ییایجوان که دوست وهمرزم نوزاد بود. بوسن یکرد

مهارت دارد.  زیورزش ن نیکرد. معلوم بود که در ا یکرده بود وهنوز هم خانه م

که  یرنگ زیرا که ضربه زد به خانه نرفت ودرعوض توپ س یتوپ نیاما آخر

شرم  چیکرد، به داخل تور رفت. آه از نهادش بر آمد و بدون ه یساعد خانه م دیبا

 کرد.  ستنیبه کف اتاق نشست وشروع به گر یوآزرم

 

به دوتن شود که چشمش  رونیبار" بافگند وخواست از " یبرو ینگاه رمردیپ 

از آنان  یکیخاموش نشسته بودند.  ییافتاد که تازه آمده بوده ودرگوشه  یی یافغان

دختران  یمانند چوت یسرش را با گالش ی، موهابود یسالهء جذاب ستیکه جوان ب

آن  یبود. ول زانیطال آو یحلقه ها شیدر پشت سرش بسته بود واز گوش ها

داشت. پسر  ییکویومنظر ن دهیپوش یبود که لباس مرتب یسال انیمرد م یگرید

 : دیبه طرفش رفته وپرس رمردیپ دنیجوان با د
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خوردن هم  یبرا یزیچ ایشود  یجا تنها کوک وفانتا فروخته م نیکاکا جان، درـ 

 ؟ شود یم دایپ

 یم دایپ یالکلریغ یجا تنها نوشابه ها نی. درادیحاال آمده ا نیکه هم نیمثل اـ 

شان هستند. خوب شد که  یوقت شب اکثراً دراتاق ها نیشود. افغان ها هم درا

 . دیایازدست من برب یکمک دیشا می. برودیماند یورنه گرسنه م دیدید شما مرا

شود که از تالقان  یاست. دوماه م نام من "عبدالرحمن"سال گفت: " انهیمرد م 

 نیا .میوامروز بعد ازچاشت ترانسفر شده ا میدیرس شی. دوهفته پمیشده ا رونیب

از  شی" جان است که با خانوادهء خود دوازده سال پریبشجوان برادر زاده ام "

که با ما کمک کند وراه را  میخواست راجان  ریجا آمده بودند. بش نیامروز، به ا

 ما ناوقت شد.  یاما او هم غلط کرد وباال م؛یغلط نکن

 

 ؟ دیهست ریکدام تعم : د رکدام اتاق ودر دیپرس رمردیپ 

خورده  کهینگاه کردند. هردو ازآن سؤال  گریهمد یوبرادرزاده به رو اکاک

نگاه کنند.  رشانیکه فراموش کرده بودند به نمرهء اتاق ونمبر تعم رایبودند. ز

نتوانستند  ستندیهمرنگ وهم شکل نگر یرهایآن تعم به رهرقدریعبدالرحمن وبش

، ستیمهم نگفت: " رمردیپ یکنند. ول دایرا که درآن جا اتاق شان بود، پ یریتعم

که هنوز  نیبه پرو رمردیپ" .میریکه اول سررشتهء غذا را بگ دییایشود، ب یم دایپ

اده کند. وسپس به اتاق مهمانان وخانوادهء شان غذا آم یبود، سپرد که برا دهینخواب

 دیکه فهم نیخواند. داوود هم یم ی. داوود در اتاقش بود وگلستان سعدداوود رفت

 : زد وگفت ی، لبخنداتاق شان را گم کرده اند نیدوار ازهت

. پدرم میحادثه مواجه شد کیطور نیبا هم میکاکا جان! روز اول که ما هم آمدـ 

 شیتشو دانست که کجا برود... یمرغانچه نشسته بود ونم کیساعت در نزد مین

 زداوود ومهمانان هنو . اماکنم یحاال از غرفهء معلومات پرسان م نیهم د،ینکن

آمد  دهیدو دهیداخل شد، دو زیدهل گریاز راه د یکه دخترک جوان بودند زیدهل در

 وگفت: 

جان هم  هیپالم. خاله راض یساعت است که شما را م می؟ ندیپدرجان کجا بودـ 

 رمردیکرده اند. پ اریجا هستند. خاله جان از آمدن ما خبرشده ونان را ت نیدرهم

کرد. عبدالرحمن  یهمراه هیوراض نیرمحمودانجشد وآنان را تا اتاق  خوشحال
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که  دیخاطرجمع باش یخیشما ب جان دختر خالهء خانمم است. حاال هی، راضگفت

 .مییآ یکرد. فردا ان شاء هللا خدمت تان م میراه را گم نخواه گرید

 

 دیشیاند پسرش زیطنزآم یبه گفته ها یی، لحظه که به اتاقش باز گشت رمردیپ

گاه آمده اردو نیکه به ا ی، ازآن روزگفت ید. داوود راست مبر لب آور یولبخند

ا سپنج پ یسرا نیا نورس در گذشت. آن وقت ها هنوز یسال م میبودند، سه ون

بر دوش انداخته بودند،  اسفر ر یداوود وحشمت که کوله بارها نگذاشته بود.

 یوپا به پا را به شانه انداخته بود یی یبکس چرم زین نیرفتند. پرو یتر راه مزیت

از ارائه  بودند وبعد دهیبه اردوگاه رس یکرد. آنان زودتر از و یآنان حرکت م

اتاق ها رفته بودند.  یمیماهرو، جهت تسل ینایستیوکر مزی، همراه مستر جاسناد

گفته بودند که به اتاق نمبر  شیبود به کدام اتاق برود، برا دهیوپرس هرحمت که آمد

 نی.  رحمت چنده دوازده اتاق نمبرهشت وجود داشتگاهشت برود. اما درآن اردو

متعجب  یبا چهره ها ی، تک تک نموده بود ولرا که نمبر هشت داشت یاتاق

بود  افتهین نیجزا ییساکنان آن اتاق ها مواجه شده بود. سرانجام چاره  یوناراض

مرغانچه وکفترخانهء اردوگاه  یاتاقش بگذرد وبرود درپهلو دنیپال ریکه از خ

 . ندیبنش راالشه،یدست ز ییچوک یوباال

 

ها فراوان دارد.  یها ودستپاچه گ ینابلد نیپناهنده، پناهنده است وازا گریخوب د

 که هنوزهم آن موضوع کوچک را فراموش نکرده وهر نیداوود را بب نیا اما تو

دهد. اما خوب است که  یکند ومرا خجالت م یم ادی گانهیدرنزد آشنا وب یازگاه

 نیکه نباشد مانند ا چی. هنبیادگارزی، پسرم گانهیآخر پسرم است.  هست.

را مانند  شیانداخته وموها شیکه حلقه به گوشها ستیبرادرزادهء عبدالرحمن ن

که  نیاست. بب ینیدختران با روبان پشت سرش بسته است. اصالً داوود بچهء نازن

 ... خواند یگرفته است وگلستان م یچگونه حرف ترا جد

 

 رهیخ ونیزیکه نشسته وبه پردهء تلو یطور نیلبخند زد وهم گریبارد رمردیپ  

جانش دوست  شترازیرا ب نیکه داوود وپرو یزن ادیافتاد. به  نبیز ادیشده بود، به 

 : داشت یم

*** 
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 : نبیز گمر

مالقات با سارا هنوزهم مدت ها درشفاخانه بود تا کاماًل  نیرحمت پس از آخر

. همان دفاع مستقالنه بود یاش باز گشته بود. سال ها فهیصحتمند شده وبه وظ

کرد  یدفاع م کشور تیاز استقالل وحاکم ییکه ارتش افغانستان به تنها ییسال ها

 امر به اثبات برساند. نیدراخود را  یرومندیون یگ ستهیوتوانسته بود،  شا

 

دردل  ییهاادامه داشت وباور ریملل متحد با جوانب در گ ندهءینما یکوشش ها 

 دایپ یوتار رهیت یمردم جان گرفته بود. اما متأسفانه ناگهان در آسمان کشورابرها

که درشمال کشور آغاز شده بود، در  ییها یبا سرکش یبیشده بودند وطوفان مه

 بود. دنیراه رس

 

مردم کابل وارتش بسته شده بود. کابل در  یبه رو یاکماالت یراه ها یبه زود

 نیبرون رفت از ا یهللا برا بینجقرار گرفته بود. داکتر یمحاصرهء اقتصاد

مسلح نسبت به  یوباور قوا مانیا یها هیاو پا یاستعفا حاالت استعفا داده بود. با

 چیه گریفرار نافرجام زده بود، د هکه او دست ب یبود و هنگام ختهیرفرو ندهیآ

 نمانده بود.  یدارباقیصلح پا کیبه  دنینجات ازآن بن بست ورس یبرا یدیام

 

داد.  یاش ادامه م فهیکه داخل کابل شده بودند، رحمت هنوز هم به وظ نیمجاهد

گذشته بود تا عذرش را خواسته بودند وگفته بودند که باز نشسته اش ساخته  یمدت

 یها که مردم کابل روزهاعبهء تقاعد مراجعه کند. درآن روزتواند به ش یاند وم

 ستهیشا تینظم وامن نیوتأم استقرار یبرا تازه میژور دندیگذران یرا م یدشوار

آدم شکست خورده  کیمانند  زیاز خود نشان نداده بود، رحمت ن یتیواهل یگ

فرا  یبود که صلح نیش ادیبرد وتنها ام یدر منزلش به سر م ییوپاک باخته 

اش  خانواده را با یدردسر یب یبرقرار شود، تا  بتواند زنده گ یرسد ونظم

نشده بود. در عوض با گذشت هرروز جنگ  نیکه چن غایند. اما درک یسپر

کرده بودند.  یرا سپر یوحشتناک یبود ومردم کابل روزها افتهیشدت  یزیوخونر

شد و واژه  ینم قیودوست از دشمن تفر دیرس یرا که آدم به آدم نم ییهاروز

کرده  دایپ یمعکوس ییمعنابار  یومردانه گ یهمچون عدل وانصاف ومرد ییها

 نیبلور یها لیبسته بود و قند ییمودرآن روز ها شرف انسان ها به تاربودند. 
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 یم نیجنوب وشمال به زم انیاغیکور  یرا راکت ها یعلم وفرهنگ بشر

کردند  یسر مردمش خراب م یساختند. آنان کابل را باال یم زیر زیانداختند ور

خود را  زانیردم اجساد عزدادند که م ینم جازها یقابل تصور ریغ یرحم یوبا ب

 به خاک بسپارند. 

 

 یب یراشعله ور ساخت، راکت ها یمطبعهء دولت یاپیپ یکه راکت ها یروز

 یوباال یدر اطراف مطبعهء دولت رکنانیونف رزنانیصف زین یگریشمار د

کردند. رحمت وخانواده اش همراه با  یدوم وسوم، اصابت م یها انیمکرور

سقط  یانبالک شان پناه برده بودند. زن جو یتاکو در اپارتمانها ریسا نیساکن

بود.  دهی، چشم ازجهان پوشهراسان ازبرخورد راکت یرمردیکرده بود وپ نیجن

بود، به  افتهی الیروزگارش است هیبرشهر کابل و شهروندان س هول یها هیسا

بودند وهمه به  دهی، همه لرزبودند دهی، همه ترسبودند ستهیکه همه گر یطور

خورده بود که کابل را بر سر  قسمقصاب کابل  ی؛ ولداشتند ازیآرامش ن یعتسا

 خراب خواهد کرد.  انیکابل

 

کرد. راکت ها به هر جا که اصابت کردند،  ریشام راکت ف یتا حوال ار،یراکت

 زانیرا درمرگ عز یادیز یجان آدم ها را گرفتند وخانواده ها ختند،یخون ر

 یکیتار گریرا ترک گفتند که د یتاکو یگان هنگام هیهمسا شان نشاندند. آن روز

. دیرس یگوش نم بهراکت ها  یگذشت که صدا یم یحکمفرما شده بود وساعت

 کیشده وبه خانهء شان باال شده بودند. شام نزد رونیزبیرحمت وخانواده اش ن

آتش  انیسوخت. هزاران هزار کتاب هم درم یدرآتش م یشده بود. مطبعهء دولت

 رابر ی، بویرنگ روغن یسوخته گ ی، بوکاغذ یسوخته گ یند. بوسوخت یم

 یکه م ییتن وبدن آدم ها یگر با بوید یچوب وده ها بو یموترها، بو یرهایتا

 دهیبود که ازسپ یاز جهنم تگری، مخلوط شده وحکانداشتند یسوختند ونجات بخش

فرو  شیسرکش خو یدم آن روز آغاز شده بود وخشک وتررا دردرون شعله ها

 برده بود.

 

وداوود،  نیکرد. رحمت وپرو یشب را آماده م یدر آشپزخانه بود وغذا نبیز

دوست داوود که از شب  بیشع کردند. یشکستهء پنجره ها را جمع م یها شهیش
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کرد. در  یبه آنان کمک م زیگذشته آمده ونتوانسته بود به منزل شان برگردد ن

در بالکن اپارتمان  اکتروع شده بود. رش یراکت گریهنگام بود که حملهء د نیهم

بود وازفرق  دهیکوب واریاصابت کرده بود. شدت انفجار رحمت را به د نیریز

شده وگرد وغبار  زیر زیسالم پنجره ها ر یها شهیشده بود. ش یسرش خون جار

 یبه وجود آورده بود. لحظات نیریرحمت و سا نیب یظیودود باروت پردهء غل

گرفته بود. رحمت تصور کرده بود که  فراپارتمان را آ یفضا یسکوت وحشتناک

 نبیز فیضع ی. بعد صداستیعالم ن نیدرا گرید زیهمه مرده اند، حتا خودش ن

 ، دَر گرفتم" گفت "سوختم یبود که م دهیرا شن

! گفت: "مادرجان یبود که ناله کنان م دهیبه گوشش رس نیپرو یصدا بعد

 زد،یکه از گور برخ یبود که مانند آدم دهید را بیبعد شع؟ "یمادرجان کجا هست

دود  یوخاک به هرسو مپراز گرد یاز دود باروت و لباس ها اهیبا صورت س

 " ...، داوودکند: "داوود یوصدا م

 

 یهرچه م ی؛ ولدیدو یبود که م یبود که به آشپز خانه برسد. قرن دهیرحمت دو 

فته بود. انگار درآن سر ر ادشیخانه در کجا بود؟ . آشپزدیرس یکرد، به آن جا نم

بود، اما  دهیرفته بود که چه وقت به آشپزخانه رس ادشی یخی. حاال بجهان بود

داوود انداخته بود وبا تن وبدن خود  یرا باال کرشیپ نبی. زبود دهیسرانجام رس

خانه کوچک هم غرق خون بود. بود.آشپز نیخون نبیبود. تن ز دهیاورا پوشان

 یخانه راسرخ ساخته بود. پارچه هارنگ آشپزدیسف یها یوکاش وارهایخون د

که با  ییرا سوراخ سوراخ کرده بودند وبازو نبیتن ز شه،یش یراکت وپارچه ها

از کتف  نبیز فیولط بایدست ز .بود، دست نداشت دهیپوشان اآن سر داوود ر

 یبرق م یکیازدواجش درتار انیافتاده بود و حلقهءبرل ییقطع شده وبه گوشه 

ودر همان حال با  دیکش ینفس م یبه سخت نبی. زباز بودند نبیچشمان ز... زد

 " زنده است؟ نیپرو ... نیپروگفت: " یم یفیضع اریبس یصدا

 

بودند. درکف آشپز شده  لیبود. عقل وهوشش زا دهیرحمت به مرحلهء جنون رس 

 یرا م کرشی، پهمسرش را درآغوش گرفته بود نیخون کری. پخانه نشسته بود

 آمد.  یاز دستش برنم یکار چیه گریزد ود ی، زار مستیگر ی، مدیبوس
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به خبر  یضرورت ایآ ی؛ ولبیشع دیگان را خبر کرده بود؟ شا هیهمسا یچه کس 

 هیگر یبودند و متعاقب آن صدا دهیانفجار راکت را نشن یکردن بود؟ مگر صدا

آمده بودند. به در  همیآنان سراس آنان خبر شده بودند. یاهل منزل را؟ آر یوزار

گان درآن  هیبودند. دروازهء اپارتمان شکسته بود و همسا افتهین یاجیزدن احت

 بودند.  دهیرا به شفاخانه رسان نبیز کیشامگاه تار

 

، زنده بود. در دندیکه به شفاخانه رس یتا هنگام نبیرحمت به خاطر داشت که ز

را آورده ، در  یتن زخم برپا بود. صدها یگرید یشفاخانه دوزخ ومحشر کبرا

گوشه  زازیرا ن اریراکت غیت فیالس ةیصحن شفاخانه رها کرده ورفته بودند تا بق

ونه  ی، نه جراحوجود داشت یداکتر. در شفاخانه نه اورندیکنند وب دایشهر پ یها

نبود که  ینبود. کس زینبود، در آن جا ن ییجا چی. وبرق همچنان که در هیپرستار

 دینداشت که در ق یفرق گریمرده ها د یهرچند که برا رد،یبگ میمرده ها را تسل

 یم ها از درد به خود ینه! زخم ایشان درج شود  یوقبول شفاخانه نام ها

دادند .  یفحش مادر وخواهر م افیوس نیوگلبد ی. بسته گان شان به رباندندیچیپ

 یما کسساختند؛ ا یاژگون مو ها را یوچوک زهایشکستند وم یپنجره ها را م

 یکند. فقط مرده ها بودند. مرده ها با چشمان باز به آنان م ینبود که اعتراض

 ... ندگذاشت یو با نگاه مات وزبان صامت به کردار شان صحه م ستندینگر

 

کرد  یبا مرگ جدل م یبیهنوز زنده بود. با قدرت عج نبیز انیم نیدر ا 

، شد یم دایشفاخانه پدرآن  ینداشت که اگر در آن روز داکتر یورحمت شک

 در آغوشش بود که گفته بود:  نبیساخت. ز یمرگ را مغلوب ارادهء خود م

نگذار که داوود ... شده نیشهرنفر نی. ادیجا برو نیهستم. شما هم از ا یمن رفتن ـ 

  ... داشتم... دوست اریترا بس قول بده رحمت... قول بده...... را هم بکشند نیوپرو

 

ادأ کرده بود، از دهنش خون آمده بود. بعد  یکه به سخت یکلمات نیپس از گفتن هم 

 ... برنخاسته بود یاز و ییصدا گریبودند ود دهیبه هم چسپ شیدندان ها

 

 انیکه ب یکلمات نیآخر ،یدرآن شامگاه ظلمان نبیخاطرهء تلخ مرگ ز یتداع

ازدهنش که  ییاز مرگ وخونابه  شیتشنج پ نیاو، آخر یتقاضا نی، آخرکرده بود
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 یگان وآن شب هی، آه وافسوس همساوداوود نیپرو یوزار هی، گرن شده بود رویب

وبه خاطر آورد که  ستیگرو ستیساخت. گر انیرا گرپیرمرد ، که سحر نداشت

را به  نشیانفجار چگونه همسر نازن یراکت وصدا باران ریدر ز گریروز د

 یبار نیپرتو آن، آخر روشن کرد ودر شیبرا یسگرت رمردی. پبود دهیسپار خاک

بود وخاک گور اورا  ستهینگر نبیکه به چشمان بسته وصورت زرد وپژمردهء ز

دردلش نشست  ی. سوزدیکش یآه دردناک... ستیاش ساخته بود، نگر دهید یایتوت

 : دل زمزمه کرد یاز ژرفا اریاخت یوب

 

 دبو یگر مشکل یگفتم یبــــود         که با و یدل یمسلمانان مراوقت

 بود یساحل دیامـــــــ رشیافتادم از غم         به تدب یچو م یبه گرداب

 بود یکاردان وقابــــــل قیرف          ییمن آشفتـــــــه را در هربال

             

گفت. در را  یسخن نم یرحمت مدت ها با کس وست،یکه به رحمت حق پ نبیز

غم در بغل نهاده به ندرت از اتاقش  یبسته بود وزانو یی گانهیهرآشنا وب یرو بر

وداوود  نیگشت. پرو یداشت وباز م یبرم یشد وبه مشکل چند قدم یم رونیب

 یرا عثمان به منزل خود برده بود ورحمت تک وتنها شب ها را به صبح م

محروم  زیکرد. از موهبت رفتن بر مزارهمسرش ن یوروزها را شام م دیرسان

ها کشت وصد یمد وهرروز صدها تن را مآ یهر روز راکت م رایبود، ز

که در  ی. رحمت به قولدینشان یغم م میساخت وبه گل یخانواده را داغدار م

طرف دلش  کی. از دیشیاند یداده بود، م یبه و نبیز یلحظات زنده گ نیآخر

بود، آنقدر که تا  تنگدست گریوازطرف د دیخواست تا کابل را ترک بگو ینم

، به شده نیتوانست ازآن شهر نفر یفروخت نم یرا نمکه داروندارش  یهنگام

 برود وبه قول خود وفا کند. یگوشهء امن

 

گذاشت و  یم شیبرا ییگرفت. آب ودانه  یآمد وخبرش را م یعثمان هرروز م 

کرد تا  یم یبرادرش کامالً خبر داشت و سع یروح یخلجان ها رفت. او از یم

 جهیکرد به نت ی. اما هرچه کوشش مدابیرحمت آرامش از دست رفته اش را باز 

برادرش  نیهمان روزها که عثمان به چهرهء غمزده وحز از یکیدر .دیرس ینم

سر  هیوتا چه وقت مو یالال! تا کبود، به شدت متأثر شده وگفته بو: " ستهینگر
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 یتو رنج م یوداوود از دور نیپرو بس است. گری؟ دیزیر یواشک م یده یم

را از دست داده اند نه پدر شان را. پس بهتر است تا به خود برند. آنان مادرشان 

که درآن روز چه  دمیاما من شن... یبرگردان ترا به نزد تیوجگرگوشه ها ییآ

رسد که  ی. به نظرم میحاال وقتش است که به آن وفا کن ،یبه همسرت داد یقول

. دینما یاه  مبه ررو یسفر تان را به آسان ی، کارهادیبرو قیاگر به نزد ماما عت

 ارا فروخته واپارتمانت ر یومن خانهء کوچهء آهنگر دیبهتر است شما برو یبل

وبرو، خدا به  ریبگ لیرا وک یگریکس د ایمرا،  رسانم. فقط تو یبه فروش م زین

 ".تیهمرا

 

خوشحال شده وگفته  شنهادشی، از پدهیعثمان را با دقت شن یرحمت حرف ها 

واسناد  میرو یرا صبر است. صبح به محکمه م گرانید یتو که باش" بود:

 " .میکن یم میوکالتت را تنظ

 

 یرا با چرب نمودن بروت ها یآنان توانسته بودند وکالت خط شرع یزود به

. رحمت رندیرا بگ فیمحکمه به دست آورند وسررشتهء رفتن به مزار شر یقاض

باغ باال ببرد تا از  را به گردنهء یاز عثمان خواسته بود که واز ترک کابل،  شیپ

وروحش نقش بسته بود،  بکه از آن هزاران خاطره در قل یزیآن جا به شهرعز

آن جا به غرب کابل  دانگاهیرفته بودند واز م ننتالیبنگرد. آن دو به هتل انترکانت

شده بود  افیوس یربان یتوپ ها وتانک ها دیافشارشه هءیبودند: قر ستهینگر

وپل  یده بور آن واز لیوتانک ت ینبود. از کوتهء سنگ دایدرآن پ یآباد از یونشان

و  یحرب سهءیداشتند، از قلعهء شاده ول یتیوهو ینام یگاروروز یسرخ که روز

خاک وکلوخ به جا مانده  یو مخروبه و تل ها اهیس یهاواریمهتاب قلعه، تنها د

د، نگهداشته بو شیشانه ها انیکه هنوز هم سرش را درم یعمارت گانهیبود. 

 گریداشت. د یسوراخ سوراخ وداغدار کریمرکز بود که دل وپ یلویس ریتعم

قصر داراالمان با  رآنیاخ که در دیرس یبه نظرم یهمه دشت گسترده وهموار

 یرحمت وعثمان م یوغبارآتش وخاکستر به سودود انیاز م یخندزهر

ه عمل کرده بود. برد شهیاو مثل هم ی. آن روزعثمان به خواهش هاستینگر

 یعل وچهء، به کگمنام یسپاه ناریم کیبه نزد ابانیبودش به قلب شهر، به گذر خ

که درش تخته کوب شده بود وبه  ینعلیحس یفروش خیریخان به دکان شرضا



 ـایه های هــــــــولــســ                                482

 

 

 

که  غایودر یبود با دروازهء آب یدر آن جا منزل یکابل که روز یکوچهء سراج

 نمانده بود.  یازآن باق ینشان گرید

 

ترک گفته بود  ییهارا در روز زشیه وخاطر ناشاد کابل عزرحمت با دل شکست

اعالن  ستانیدولت آن وقت، جهاد برضد کمون سیرئ یرباناستاد یفتوا که بنابر

خواست و حکم بدون پرسان وباز یحزب یکادرها نیاز بهتر یشده بود وتعداد

ها از پا  یجهاد ءاول به ضرب گلوله انیمحکمه وداشتن حق دفاع، در مکرور

 رآمده بودند.د

*** 

نداشت. در  یوچهرهء جنگ ئتیحکمفرما بود. شهر ه یصلح کاذب فیشردر مزار

 یتوپ ایو یشهر، تانک یودربازار ها وکوچه ها یاطراف روضهء حضرت عل

 وستد داشت. داد انیشهر جر یها انیدر رگ ها وشر یشد. خون زنده گ ینم دهید

 وشد  یبلند م دخانه ها، دو َرووفروش هنوز هم رونق داشت. از دود دیوخر

سوخت. شهر  یم یرزنیتنور پ ایاجاق و در یزمیبود که هنوز هم ه آن انگرینما

گشتند، پر بود.  یرفتند وبرم یکه به مکتب م یاز هلهلهء کودکان ونوباوه گان

 هءیرفتند، ما یدانشگاه بلخ م یکه جوقه جوقه به سو یدختران وپسران یتماشا

شده  استیس درآن هنگام مرکز فیبود. مزارشر نندهیهربنشاط وانبساط خاطر 

 یها ئتیدرآن جا فعال بودند وه هیچند کشور همسا یاسیس یها یگ ندهیبود. نما

 جذب وجلب نظر ایتبادل نظر و یاز نقاط مختلف جهان برا یاسیبلندرتبهء س

وخبر  ستانیکردند. در شهر ژورنال یمساعد جنرال دوستم به آن جا مسافرت م

 یجاسوس ینبود که سازمان ها یشدند و شک یم دهیبه وفرت د یگاران خارجن

 .در آن شهر به شدت فعال شده بودند هیهمسا یهاکشور

 

که  نیبود، به منزل دوستش سراج الد دهیرس فیکه به مزار شر نیرحمت هم

 یوبه کمک او ماما دهیگذران یرا با و ی، شبدهیبرق بود، مسکن گز ریانجن

 لیتبد فیشد به مزار شر یسال م نیکه چند قیعتبود. ماما داکردهیپ را زشیعز

رفت وبعد از  یم فهیها به وظاز ظهر شیشده بود، دردانشگاه بلخ استاد بود. پ

گرفته بود،  هیکه در جنوب روضه به کرا یکوچک یدکان کتابفروش در ظهرها را

خانواده  یه گخرج زند ییکرد تا به صورت آبرومندانه  یوتالش م دیگذران یم
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تقاضا کرده بود که  یو رحمت خوشحال شده واز دنی. ماما ازدداکندیاش را پ

 یبرا ییهم وقتش بگذرد وهم چند سکه  تااش را باز کند  یصبح ها کتابفروش

 امرارمعاش به دست آورد. 

  

رفتند.  یآمدند وم یم انی. مشترنشسته بود شیآن روز رحمت در دکانک ماما

افگندند  یم ییشده بودند، نگاه گذرا دهیکه به قفسه ها چ ییب هاها به کتا یبعض

را شاگردان  انیمشتر شتری. بدندیخر یم یکتاب ای ییها مجله  یرفتند، برخ یوم

هم بودند که  ی. کساندندیخر یم یدرس یدادند که کتاب ها یم لیمکتب ها تشک

کتاب  متیراوان قگشودند وپس از دقت وتأمل ف یدلخواه خود را م یکتاب ها یال

موجود بودند که ناگهان شهر  یتا مشتررفتند. هنوز در دکان چند یرا پرداخته وم

 قطع شده ودر نیتانک ها وتوپ ها وسربازها شده بود. رفت وآمد عابر پراز

 دنیدو دنیخبر بودند به دو یکه از ماجرا ب یشد. کسان ینم دهید یسرک ها موتر

گذشت که فوج فوج ودسته دسته جنرال و افسر ن یآغاز کردند. لخت زیگرزیوگر

 یازآنان به تالش یجا به جا شده بودند. قسمت یوسرباز در اطراف روضهء سخ

چند تن  هنگذشته بود ک یریمردم پرداخته بودند ود یدکان ها ومغازه ها وخانه ها

داخل شده بودند.  قیماما عت یبه دکان کوچک کتابفروش افسر کیسرباز با 

 دهیکه رحمت را د نیبود، هم یاندام والغر کیآنان که جنرال بارفرمانده 

 داده وگفته بود:  یسالم نظام شیوشناخته بود، برا

 ! جنرال واسع هستم، ظابط امرتانـ 

 بود. واسع در دهیبه تن داشت متعجب گرد یواسع که لباس جنرال دنیرحمت باد 

، دستگاه شده بود دیشهجنگ جالل آباد ودر همان ضد حمله که سرباز مخابره 

کرده بود. تعجب رحمت  بیمخابره را به دوشش گرفته وقدم به قدم رحمت را تعق

، که درشفاخانه بستر بود یمنبود؛ بل هنگا یواسع به رتبهء جنرال عیبه خاطر ترف

شده بود،  یکه رحمت زخم یبود که تورن واسع در همان نبرد وهمان موقع دهیشن

واسع شگفت  نیجهان فروبسته است. رحمت با د نیوچشم از ا دهیگرد دیشه

گفته  کیتبر یبه و دید یم یوکوپال جنرال الی که اورا در نیشادمان شد واز ا

 ودرآغوش گرفته بود.

بود، صحبت کرد.  که برداشته یدر بارهء حادثهء آن روز وزخم یواسع مدت 

 یروهایات ونقطع خاطر نیرسول پهلوان" را کشته اند. به هموگفت که امروز "
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برادرانش دست به  ایشده اند تا مبادا طرفداران نامبرده و فیدر شهر توظ یتیامن

گفته بود که درحال  سعمختل شود. جنرال وا یتیبزنند ووضع امن یکدام حرکت

او وخانواده  یتواند برا یاز مقربان دستگاه جنرال دوستم است وم یکیحاضر 

 ت آورد.وازبکستان را به دس هیروس زهءیاش و

 

 ردیبگ زهیرحمت وخانواده اش و یگذشت تا جنرال واسع توانست برا یمدت

توانست بدون داشتن پول  یکند. اما رحمت  نم ییفرماندهء سابقش را کما یودعا

را گرفته بودند  منهیکه طالبان م ییروزها . اما درست دردیوطن را ترک بگو

فروش اپارتمان  پول شیود وبرابود، عثمان آمده ب وستهیوجنرال ملک به آنان پ

 اش آورده بود. یاش را از خانهء پدر هیوسهم

 

در شهرک  نیسراج الد کشیکه با عثمان وماما ودوست نزد یهنگام رمردیپ

 و دیچک یافسرده بود. آن چنان که از قلبش خون م اریکرد، بس یوداع م رتانیح

بود تا برگردد ودر ش خواسته لباال شود. د سیآن را نداشت که به سرو یارای

 یرادیا یسرحد نیاقامت کند. دلش خواسته بود تا مؤظف فیهمان مزار شر

که  غایرا نگذارند که از سرحد بگذرد. اما در یوو کنند دایپ ییوبهانه  رندیبگ

خورد  یکه مهرخروج نینداشت وهم یکم وکسر چینشده بود. اسناد آن ها ه نیچن

 یلحظه به بعد ب نیکه ازهم دیداد، فهمپاسپورتش را به دستش  یوافسر سرحد

بود.  کیبود، عصر نزد دهیرس یپل دوست یکه باال سیوطن شده است. سرو

 حضرت حافظ همآواز شده بود:  بیبه عقب افگنده وبا لسان الغ یرحمت نگاه

 قصه پردازم بانهیغر یها هیآغازم      به مو هیچو گــر بانینماز شام غر

 زار     که از جهان ره ورسم سفر براندازم میان بگرآن چن اریود اری ادیبه 

 

؛ مصال رازیراه سفر برگشته بود و رفته بود به زادگاهش به ش مهیحافظ از ن اما

، دندیسپار یم یکه تن به هجرت اجبار رمردیاز سنخ وصورت پ یمسافران یول

االب زادگاه شان ت یاگر دل شان برا رایبود. ز رونیاز کف شان ب اریاخت گرید

 یریشان را بنابرهمان ناگز اهزادگ میتوانستند نس یشد، باز هم نم یخون هم م

 .ندیهجرت استشمام نما یها
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. دیترمذ رس یبه شهر سرحد یروح یها وخلجان ها یآشفته حال نیبا هم رمردیپ

بودند. درآن جا  یادیز یوجا به جا شد. درهتل افغان ها داکردیپ یمتیهتل ارزان ق

مانند رحمت وخانواده  یانیکاران ودالالن وفرار شنیداگران، کم، سومحصالن

بود. درهمان جا اسعار  یافغانهتل کامالً  یآمده بودند. هوا وفضااش گرد

به  ایرا که از آن طرف در ییهمان جا اموال وامتعه  شد ودر یوفروش مدیخر

ند کرد یچشم به هم زدن نقد م کیآوردند، در یفروش م یبرا ایطرف در نیا

را  لیور ارهیزدند. در همان جا تکت ط یم بیبه ج یمبالغ زیکاران ن شنیوکم

 . دندیستان یدوچند پول م ا،یدن از خبر یفروختند واز مهاجرب یم زین

 

 بایمواجه نشد. درآن شهر بزرگ وز یمشکل چیبه تاشکند با ه دنیرحمت تا رس

 فیوزها که مزار شربه سربردند. درآن ر یگرفتند و مدت هیبه کرا یاپارتمان

 مهیسراس زیرفته بود، در شهر تاشکند ن هیسقوط کرده بود وجنرال دوستم به ترک

افغانستان بسته بود. درکوچه  ارا بشد. ازبکستان سرحد خود یم دهید یفراوان یگ

، دندید یزدند و هرجا که افغان ها را م یگشت م یتیامن یروهایها وبازارها ن

افغان  ینمودند. شب ها به خانه ها یآنان را مطالبه م ساختند واسناد یمتوقف م

 ینموده وبه زندان م رینداشتند دستگ زهیرا که و یشدند وکسان یها داخل م

، خانه را آمده زیکرده بود ن هیکه رحمت کرا یس ها به اپارتمانیانداختند. پول

 زینگمالل ا ی، اسناد شان را از نظر گذشتانده وبعد از پرسش هاکرده یتالش

 رفته بودند.

 

وفرزندانش قرار گرفته بود  رمردیمورد پسند پ بایاگرچه آن شهر بزرگ وز 

 یآن دل بکنند ول گریونعمات د نیریش یها وهی، مگوارا یتوانستند ازهوا یونم

 یمشکل اقتصاد گریشد واز طرف د یشان ختم م زهءیطرف و کیچون از 

 . ندطرف ماسکو حرکت کنگرفته بودند تا به  میداشتند، سرانجام تصم

 

 یری، آنقدر سرد که به زمهربودند. ماسکو سرد بود دهیشب بود که به ماسکو رس 

نداشت. کوچه ها وجاده  ستادنیسر ا چیوه دیبار یوم دیبار یمانست. برف م یم

 شد. رحمت در یشهر احساس م یپاسرتا رما وبرودت ازبودند و س خبندانیها 

داشت. شهر رابه  یفراوان انیرآن جا دوستان وآشناکرده بود و د لیماسکو تحص
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 ادهیکه از ترن پ زین نیشناخت وبا وجب وجب آن آشنا بود. داوود وپرو یم یخوب

 نکردند. در یگ گانهیشان را به خاطر آوردند واحساس ب تیشدند، دوران طفول

وسط سالون  یها یسوزن انداختن نبود. چوک یقطار جا ستگاهیسالون بزرگ ا

نشسته بودند وازشدت  شیخو یبکس ها وکاال ها یباال یال شده بودند. برخاشغ

شدند تا از شدت سرما  یبودند وپا به پا م ستادهیا ی. جمعدندیلرز یسرما م

ها هم  یاریخاست و بس یها برم یاریبس یاز دهن ها اکیودکا وکن یبکاهند. بو

 ینیکه آدرس معشد  یرد وبدل م ییکردند. فحش ها وناسزاها یسگرت دود م

 یصدا شد. در همان بحبوحه  ینداشت و جزء عادات جامعهء روس شمرده م

 یها را مسر سالون به آن سر سالون خود نیکه به مشکل از ا یدستفروشان

 ای" خوب( تیچاکل) تیکانف یخروشگفتند: " یشد که م یم دهیشن زین دندیرسان

  ...  ای" ودکا( نیودکا )بهتر یاشینسته "

 

آن محشر کبرا عبور کنند  انیتوانسته بودند که از م یوفرزندانش به سخت رحمت

ً فعال بود برسانند. رحمت برا یغرفهء تلفون کیرا به نزدوخود دو  یکه تصادفا

جواب نداده بود. خواسته  یکس یاش تلفون کرده بود؛ ول یسه نفر ازدوستان افغان

اش  یلفون معلم زبان روسوبه هتل بروند که ناگهان نمبرت ردیبگ ییبود تکس

زن چاق وچلهء شصت  وانونایا ای" به نظرش خورده بود. ماروانونایا ایمار"

پرسپکت"  یننسکیتک وتنها در "ل یی اتاقهسه  یبود که در اپارتمان یسالهء روس

. طالع رحمت داشتیکرد ورحمت را مانند فرزند خود دوست م یم یزنده گ

داشته وپس از آن که رحمت رابه خاطرآورده را بر یگوش ایمددگار بود که مار

 بود گفته بود: 

 ؟یکن ی؟ ازکجا تلفون مات هیسا ای ییرحمت، تو ییتو نیپس اـ 

 ... زندیاویطالبان که به دار ب یام را گذاشته ام برا هیخودم هستم. سا یبلـ 

 ؟ یشرم ی، مییآ ی؟ چرا نمیهست یپس معطل چـ 

 

، هرچه که در خانه یروس یخصلت مهمان نوازگشاده وباهمان  نی، با جبایمار

ومسکه  یراشکیوپ چیگذاشته بود. از کالباس گرفته تا ساس زیم یداشت در رو

شد  یم انیکه بر یکچالو وگوشت ی. بواریوخاو یشور وبادنجان روماریوخ
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 طیمح ایغل وغش مار یخاست ومحبت ب یمازآشپزخانهء کوچک اپارتمانش بر

 بود. دهیخانه اش را صفا بخش

 

 روزنامه ها و قیگذشت چه ازطر یازآن چه در افغانستان گذشته بود وم ایمار

اطالع  یتا حدود د،یرس یم شیرحمت برا که از یینامه ها قیها وچه ازطرویراد

که بر زادگاه شاگردش گذشته  ییفاجعه  یکه از عمق وپهنا یهنگام ی؛ ولداشت

 نیزتریرخ داده وچگونه عز وا یراب یکه خبر شد چه اتفاق یهنگام ژهی، به وبود

ً یوعم ستهیگر اریاخت ی، باش را از دست داده است یموجود زنده گ متأثر شده  قا

مردم افغانستان آمده  یرا که باال ییها یوبدبخت بیتمام مصا وانونایا ایمار بود.

گرباچف را  لیخائیدانسته وم نیملیغلط سران کر می، مربوط به تصامآمد یبود وم

خلق  کیهزاران هزارعضو حزب دموکرات ین نسبت به آرمان هایوخامقصر 

 : شمرد یافغانستان م

 

 یستیالیسوس یهاا ملت مارا فروخت وکشور ما وکشوربکار نه تنهگرباچف ناـ 

کرد؛ بل شما را هم فروخت وهست  میتسل کایبه امر یگذاشته، دودست یرا درطبق

)اشرار(  تیبند لتسنی نیاز آن که ا بعد زیجا ن نیوبود تان را برباد کرد. درا

 ایرفت. ماسکو در دست ماف نیبنظم وقانون هم از  گری، دقدرت رابه دست گرفت

 در گریجو وطرفدارغرب. حاال داد وحکومت دردست چند دستهء ماجراافت

 یکنند وآدم م ی، غارت مومردم سیروز روشن ودر جلو چشمان پول در ماسکو

 یکاریکند. ب یم دادیجا فحشاء ب نیدرا گری. درندیگ یکشند. مردم را گروگان م

است، مواد مخدرآزادانه  افتهی وعیش یآور امبه صورت سرس دزی، ارشدهیفراگ

حالت  را ازدست داده و جامعه درشود. روبل ارزش خود یوفروش م دیخر

ها به گردن رهبران ما به خصوص  نیگناه همهء ا یبرد. آر یبه سر م انفحار

 کرده است. یخوش خدمت کایکه به امرگرباچف است 

 

که پس  ییها یودگرگون راتییشب دربارهء تغ یها مهیتا ن وانونایا ایومار رحمت

که ازنسل  ایآمده بود، سخن گفته بودند. مار دیپد هیدرروس یشورو یاز فروپاش

نبود، از جملهء زنان روشنفکر ودرس خوانده  ستیعضو حزب کمون ی؛ ولنیشیپ
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 چیه گریوهم حاال که د داشت یزیتند وت یدر گذشته زبان انتقاد بود که هم یی

 .دیچرخ یبروفق مرادش نم زیچ

  

ماه نزد  کیمدت  یبه رحمت گفته بود که برا وانونا،یا ایکه شده بود، مار صبح

 یبرا یمناسب یکه جا یموقعتواند تا هر یم یرود وو یدخترش به پترزبورگ م

را درآن جا  ی. رحمت تشکر کرده ومدتدیاقامت نماکند، درخانه اش  دایپ یزنده گ

کرده وبه مشورهء  هیکرا یپارتمانکه به کمک دوستانش ا نی. تا اکرده بود یسپر

 وفروش شده بود.  دیرا اجاره کرده ومشغول خر یزیم یکیبازار لوژن آنان در

 

، باج انیبا مشتر دنیوکله جنبانکوچک، سر زی، مسرد، بازار شلوغ یروزها

 مهی، نرانان یتکس یها یکار، جفاسیپول یها ی، رشوه ستانایبه ماف یاج دهوخر

اموال را به  یصفر کارتن ها ریز یشب از خواب برخاستن ودرآن سرما یها

از دست  ییها یلیس چههرگز فراموش رحمت نشده بود. آه که  دن،یدوش کش

وتحمل  دهیکه ند ییها وذلت ها یگار خورده بود وچه مرارت ها وخوارروز

گشت  یکه ازبازار به خانه بر م نینکرده بود. رحمت درآن روز وروز گار هم

و ناخود آگاه  دیبار یفرو م دهیافتاد، سرشک غم از د یزادگاهش م ادیوبه 

 : کرد یزمزمه م رلبیز

  ستییچه بال یوخانه به دوش یآواره گ

 ستین رکهنید نیاست که همتاش درا یدرد  

با حشمت آشنا شده بود. حشمت جوان جذاب، خوش  ها بود کههمان روز در

بازار به  مانند اودر یکوچک زیبود که م ییبرخورد، سخت کوش وپرحوصله 

کرد. حشمت  یوداوود کار م زرحمتیگرفته بود وچند قدم دورتر از م هیکرا

بود. پدرش افسر بود ورحمت اورا از  یجوشوزود یمیجوان ساده دل، صم

داوود وحشمت با گذشت هرروز  نیو محبت ب تیمیشناخت. صم یم کینزد

 لیتبد گریهمد ریناپذ ییبود که آن دو به دوستان جدا دهیفرا رس یوزمان شترشدهیب

را به او دل بسته و یوبرو ندیرا بب نیگذشته بود تا حشمت پرو یشده بودند. مدت

 . ندیبر گز شیخو یهمسر

شادمان بود؛  ردرمیطرف پ کی، اگرچه از نیحشمت وپرو یدر شب عروس 

 دیشیاند یم نبیداد. اوبه همسرش ز یاو را آزار م زین یغم بزرگ گرید یازسو
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 یدخترش را درلباس عروس گانهیچقدر آرزو داشت تا  نبیآمد که ز یم ادشیو

 گریود قیعت اماوبه خانهء بخت بفرستد. او به عثمان به خواهرانش وبه م ندیبب

است. او  یهرکدام شان خال یکه چقدر جا دید یکرد وم یفکر م زیبسته گانش ن

 داشت که مهمانان ازآن چه در یسع ی؛ ولکرد یرا تک وتنها احساس م شتنیخو

به  یگذرد، خبر نشوند. درهمان محفل بود که آدم آراسته وخوش لباس یدرونش م

ازانش بوده از سرب یکیوگفته بود که  داشت" نام شده بود. او "اشرف کینزد یو

که  ی. اکنون تاجر است و به پاس همان روزان وشبانهء کوماندواست در قطع

 شیاست، حاال حاضر است برا دهید یازو ها یکیون دهیتحت فرمان رحمت گذران

 نکند. غیدر یکمک چیاز ه

 

 به دفتر اشرف رفته و یگذشته بود که روز نیحشمت وپرو یمدت ها از عروس 

را  یغرب فراهم کند. اشرف قاچاقبررفتن اورا به  نهءیخواسته بود تا زم یاز و

آن جا توسط  واز دیرسان یآنان را به پراگ م ارهیط عهءیبود که ذر داکردهیپ

 یهزاردالر م نزدهداد وشا یبه آن طرف مرز عبور م ادهیپ یوپا لیموترور

  سال کار پرمشقت هنوز هم پنج هزاردالر کیگرفت. رحمت وحشمت پس از 

 دیدیکه به مقصد رس نیکرده وگفته بود؛ هم یمرداشرف جوان یکسر داشتند؛ ول

تان  نید دیپردازم وشما هم هروقت که توانست یکمبود پول راخودم م د،یتلفون کن

 .دیرا ادأ کن

 

 هیاحمد" قاچاقبر ته" شهروند شهر دوشنبه تاجکستان که یتقلب یپاسپورت ها  با

کرد،  یراگ پرواز مکه ازماسکو به پ ییمایدر هواپ یمشکل چیکرده بود، بدون ه

 ماسکو، در ییهوا دانیپراگ فرود آمده بودند. در م ییهوا دانینشسته ودرم

هول  یها هیجا سا همهدر یوکنترول سرحد یغرفهء بازرس کی، در نزدگمرک

احمد قاچاقبر بود که در همه جا نفوذ داشت و  نیا یرا احساس کرده بودند؛ ول

 یسع د،یدشته باش جرأت د،ینترس" فت:گ یکرد. احمد م یتمام مشکالت را حل م

کوچه  د،یکرد یم یکه درآن زنده گ یتان، شهر تیمل تان، دیجد یتا نام ها دیکن

تان که  دیجد شهءی، شغل وپبود، نمبرخانه قعکه خانهء تان درآن جا وا یی

را درآن جا همه  درپاسپورت تان درج است فراموش تان نگردد. احمد قاچاقبر

داد،  یم یسالم نیرید یآشنا کیشد، مانند  یکه مقابل م یهرکسشناختند. با  یم
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 یم یشد مبلغ یکه دراز م یدست گفت ودر یم ییفکاه ای یزد، جوک یم یلبخند

بود وبه نظر رحمت  یبا جرأت وزبان دار اریگذشت. او آدم بس یمگذاشت و

 است.  دهیرا خر نیبود که تمام مؤظف دهیرس

 

هستند  یسوال نکرده بود که ک کیخانواده اش حتا و رمردیاز پ یکس بینترتیبد

به خاطر نداشت که چه وقت احمد قاچاقبربا آنان وداع  رمردیروند؟ پ یوکجا م

بود  جانی. او در آن مدت در اوج هنشسته بود نیبرزم مایگفته بود وچه وقت هواپ

 دیشیاند ی، مشد یم دهیآن کش یوکه آگاهانه به س یوبه سرنوشت مجهول وم ظلم

 نیرود؟ به کدام سرزم یسرنوشت م نیچه به طرف ا یبرا د،یپرس یواز خود م

 است؟  دهیاو وخانواده اش د یبرا یچه خواب ندهیخواهد رفت وآ

 

خواهر  ریغلو ودرازش را مانند بش یکه موها یجوان زیپراگ ن ییهوا دانیدر م

ته بود د رعقب سرش بس ن،یزادهء عبدالرحمن تازه وارد در اردوگاه مهاجر

، به آنان دربر نموده بود یسرخ رنگ راهنیداشت وپ یبلند قد وهمان طور

شده بود که  دهیهمسر وصورت واندازواندام او ف یها یشده بود واز نشان کینزد

کارخود ماهر  از همدستان احمد قاچاقبر است. جوان مذکور مانند احمد در یکی

ماسکو گذشتانده بود، او  دانیمرا از شانیکه احمد ا یوشگرد وهیبود وباهمان ش

درحومهء شهر  یپارتمانآها ودروازه ها گذشتانده و به را از تمام سد زآنانین

ازآن ها به  یکیاتاق داشت که  نیوچند پارتمان بزرگ بودآپراگ برده بود. آن 

پارتمان چند خانوادهء افغان و روس آنواده اش تعلق گرفته بود. در آن وخا رمردیپ

 کیپارتمان تنها دو تشناب داشت وآبه جا شده بودند. جا تنگ بود وجا  زیها ن

وجلب  دواقع شده بو ییبود که درگوشهء دور افتاده  نیحسن آن ا یآشپز خانه؛ ول

 کرد.  یتوجه نم

                                                                                                                        

احمد بود، آمده  اریشده بود، همان جوان قاچاقبر که دست یهفته که سپر کی 

 :وگفته بود

. قرار است که به فضل ومرحمت خداوند شما را دیریبگ یامشب آماده گ یبرا ـ  

 .میازمرز بگذران
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درآن  زیوفرزندانش ن رمردیآمده وده نفررا که پ یبوس ینیشام که شده بود، م 

 یبودند، سوار کرده وبه راه افتاده بود. مدت ها در جاده ها وسرک ها جمله

 دهیجنگل رس کیخلوت رانده بودند تا به نزد ای، مزدحم وکم عرض ایو ضیعر

بوس توقف کرده بود. پس از آن،  ینی، مجنگِل انبوه یها یکیبودند. در نزد

هم   یبودند. گاه دهیهم دو یوزمان مودهیجنگل راه پ یساعت ها در کوره راه ها

بودند. اما  دهیمرز رس کیرفته بودند تا به نزد زیخ نهیس ایافتاده بودند  نیبه زم

داشتند وآن شب آن قسمت مرز را  یبود که مرزبانان جشن نیآن ها ا یخوش قسمت

 نداشتند.  دیشدکنترول و نظر ریز

 

طرف  که درآن یوبدون سروصداگذشته بودند. به موتر یاز مرز به آهسته گ 

 رمردیبوس به راه افتاده بود. پ ینینشسته بودند. م د،یکش یمرز انتظار شان را م

نگذشته بود که به  یازدوستانش را به راننده داده بود ودو سه ساعت یکی ینشان

 بودند.  دهیمنزل آن دوست رس

 

 و ریتا کنون تصو یرا که به شکل عبث ونیزیبرخاست. تلو شیاز جا رمردیپ 

 ی، سگرتدینوش یآب السینداشت خاموش کرد. گ یی نندهیکرد وب یصدا پخش م

. ستینگر رونیروشن نمود. به کنار پنجرهء کوچک اتاقش رفت وبه ب شیبرا

. هوا شد ینم دهید ییکرد. درآسمان ستاره  یم دادیب یکیشب بود وتار رونیدرب

 داد. یخبرم یوزود رس دیبود واز باران شد یابر

*** 

به  موتراو عهءیکرده بودند وذر یرا سپر ی، سه چهار روزدرمنزل آن دوست 

پناهنده گان بود، رفته بودند. موتر در کوچهء  رشیکه درآن جا مرکز پذ یشهر

بروند  ادهیپ دیجا به بعد با نیتوقف کرده بود ودوستش گفته بود که از ا یخلوت

وترسان  پرسان پرسان هانهاده و خودش رفته بود.آن  رمردیرا درکف پ یوآدرس

رفتند  یبا سرعت م نیشده بودند. بچه ها وپرو کیترسان به آن آدرس نزد

 رمردیپ لهءیبه مخ یکردند. با دور شدن آن ها ناگهان فکر یحالش را نم تیورعا

 داده بود، وفا نبیکه به ز یاش را انجام داده وبه قول فهیاو وظ یبود. آر افتهیراه 

بود. اگر خود  یگشت. لحظهء حساس یکه برمبود  یموقع نیکرده بود. حاال بهتر

 میراه برگشت نداشت. اگر تسل گریکرد، د یم میتسل نیمهاجر رشیرا به مرکز پذ
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اگر  ی؟ ولنشده بود بیتمام پل ها درپشت سرش تخر ای؟ آرفت یکرد، کجا م ینم

ها ما وکشور  لگفتند که تو که سا یونم دندیخند ینم ی، به وکرد یم میرا تسلخود

م ه  وَ تَ  نی؟ ایجا آمده ا نیبه ا ی، پس چگونه وبا کدام رویپنداشت یرا دشمن مما 

، کنند ری، تحقکنند یچه بسا که او رازندان یکه ا دیرس یم رمردیهم  به فکر پ

 . ندیرا رد مرز نما یوآزار دهند وو تیاذ

 

بودند.  دهیرس نیمهاجر رشیمرکز پذ یدروازهء بزرگ فلز کیخانواده اش نزد 

که داخل آن جا  نیگفت که هم یبا خود م رمردیشدند.  وپ یلحظه بعد داخل م چند

، را برگردانم، بدوم می، روندازمیتوانم سرم را خم ب یام ختم است. م فهیشدند، وظ

 یمدت یخواهد شد تا برا دایپ ییکه آمده ام برگردم. جا یواز همان راه زمیبگر

 نیبه هم کنند. میدایها نتوانند پ ستیالیرامپ نیخواهد شد که ا دایپ ییشوم. جا یمخف

 ستهیخواست برگردد. اما به عقب که نگر یو م بود ستادهیسبب از رفتن باز ا

 د،ها بودن ستیالیها مال امپر گاهیها وجابود. تمام جا افتهیرا ن ییبود، چنان جا

 نبود. شیب یی گانهیکه او درآن جا ب غایودر بودند اریمال اغ

 

 ... میمعطل شماهست ...دییایتر ب زی، تدیهله زود شوبابه جان  ـ  

 زیوحشمت ن نیخواند وپرو یفرا م شیخو یرا به سوداوود بود که او یصدا نیا 

کردند تاهرچه زودتر خودرا به آن جا برساند وآن  یاشاره م شیبا دست به سو

 خواست تا او یشده بود وم رونیرا که ازاتاقک دهن دروازه ب ییموطال دختر

 نسازد. عطلم نیشترازایآن مرکز بسپارد، ب نیوفرزندانش رابه مؤظف

 

گفته وبا رفتار سبک وخرام  یی، هلوزده یلبخند رمردیپ دنیبا رس ییدختر موطال

 یکوتاه شیکه ر یپوش فورمیونیبرده وبه مرد  ریآنان رابه داخل تعم شیبایز

 یموهابود  زانیآو شیاز گوشها ییطال یبود. آن مرد که حلقه ها دهی، سپارداشت

 بود، بسته یعبدالرحمن درپشت سرش با روبان رخواهرزادهءیسرش را مانند بش

پر از خم  یها زیشان، آنان را از دهل تیپس از راجستر کردن نام وشهرت و مل

 یرا دق الباب نموده وآن ها را به زن سالمند یگذشتانده واتاق یوطوالن چیوپ

شان را به طور  کیهر ارانشین سالمند ودستکرده بود. درآن اتاق، ز میتسل

ساخته بودند که لخت شود. بعد  ورکرده بودند. آنان رحمت را مجب یجداگانه تالش
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کرده بودند  گیر گیور دهیشان را بادقت پال یها گیکوله بارها، دستکول ها وب

لباس هارا جستجو کرده  یوفرورفته گ یهر برجسته گ یمخصوص لیوبا وسا

به جز  گریکشور د کیبودند که داللت برآمدن شان از افتهین یزیچ بودند وچون

کرده بودند.  ییرا به اتاق نشان انگشت رهنما شانیا د،یشان بنما یازکشور اصل

نشان انگشت  نیبار بل  دوبار به ماش کیدرآن جا انگشتان هردودست شان را نه 

 ستاده بودند.فر نیکارها ، آن ها را به نزد مستنطق نیگذاشته وپس از ا

 

 وترشیبود که تنها وتنها به کمپ یبود. آدم یومسن ینکیمستنطق رحمت، آدم ع

داشت. زن  یرحمت مبذول م یمایبه چهره وس یوتوجه کمتر ستینگر یم

 یداشت وسگرت مالبرو ییکه چندان جوان نبود وصورت دراز وسبزه  ییرانیا

 یذر دستمال کاغد ییکرد وپس از گفتن هر جمله  یدار دود مسبز جوهر

کاغذ  یباال ییاعتنا یافشاند وخاکستر سگرتش را باب یرا م شینی" بنکسیکل"

 : بود دهیاز رحمت پرس د،یتکان یم یسرخرنگ کوچک

 ؟ یچا ای دیدار لیآقا! قهوه مـ 

 ." ریقهوه بدون ش" رحمت ازآن برخورد مؤدبانه تعجب کرده وگفته بود: 

 

پرسش  نیودربرابرش گذاشته واول ختهیه رکار، قهوخود نیزن مترجم از ماش 

 طق را ترجمه کرده بود.نتمس

 ست،یات چ یلینام فام ست،ینام دومت چ ست،ی: نامت اولت چدیپرس یمستنطق م 

در خطر بود، چرا درخطر  اتتیچگونه ح ،یآمده ا یچ ی، برایاز کجا آمده ا

 ید، چرا مدر خطر بود؟ دشمنانت که ها بودن اتتیکه ح یبود؟ چه کاره بود

 هی، حکاگذشته بود ی. رحمت آنچه بروسوال ها لیقب نی؟ و ازااستند ترا بکشندخو

 بود:  دهیپرسش ها که تمام شده بود، مستنطق پرس نیکرده بود و ا

را اختطاف نموده  یکس د؟یرا کشته ا یکس د؟یکرده ا یدزد یشما کدام زمان ایآـ 

 یقاچاقبر د؟ینموده ا ااختالسیرده دولت تان را به غارت ب ییاموال ودارا د؟یا

به چرس و  د؟یحمل کرده ا گریبه کشور د یرا از کشور مواد مخدر د؟یکرده ا

 ...  د؟یکرده ا یپناهنده گ یتقاضا زین گریاز کدام کشورد د؟یدار ادیاعت نیهروئ
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 ییسوال ها نیطرح چن ی" گفته بود؛ وللبته که رحمت در برابر هر پرسش "نها 

 یکه و یرا بر روح وروانش به جا گذاشته بود، به طور یژرف یوانر راتیتأث

قرار داده اند که  ینیماش رومندین یچرخ ها انیاحساس نموده بود که اورا در م

وغرورش  تیتا شخص هندد یفشارند و آنقدر آن را چرخ م یدستهء آن را م

 بشکند وخرد شود. 

 

خانواده اش را دراتاق و رحمت گریوچهار ساعت د ستی، بقاتیپس از تحق 

بود، انداخته بودند. درآن سالن  هیشب یدانشگاه نظام یکه به کاغوش ها یبزرگ

مست خواب  د،یگرفته تا سف اهیاز س گریصد نفر مهاجر د کیبزرگ دست کم 

افغان بودند که  گریمرد د کیتنها خانوادهء رحمت ودوزن و شانیا انیبودند. درم

؛ را تنها احساس نکرده بودند شتنیشگفته بود وخو گل ازگل شان گریهمد دنیبا د

 گریوهجرت را که د ی، آواره گیوطن یدرهمان شب، داغ ورنگ ب رمردیپ یول

بود که اگر  دهیوحس کرده بود وفهم دهیاش حک شده بود به وضوح د یشانیدر پ

گان  گانهیجا بهشت ب نی. استیاون ی، براهم باشد نیزم یکشور بهشت رو نیا

 هول دست از سرش بر نخواهند داشت. یها هیسا زین نیاز ا است وپس

 

داشت  یکوتاه شیپوش بلند قامت که ر فورمیونیصبح که شده بود، همان مرد 

کرده  یستیرا ثبت وراجستر نموده بود، آمده وشروع به خواندن ل شانیا روزیود

بود که درج بود. سپس از آنان خواسته  زدرآنیبود که نام رحمت وخانواده اش ن

که حاضر وآماده بود باال شوند.  سیشان را بردارند وبه سرو یکوله بارها

 شهءیب کیدرنزد یادیمسافت ز مودنیحرکت کرده بود وپس از پ سیسرو

شد توقف  یم دهیبزرگ درآن جا د ریتعم کیکه تنها  ییمتروک ودور افتاده 

 یول دید یرا نمکه رحمت ضلع ششم آن  ییسه منزله وپنج ضلع ریکرده بود. تعم

 .انداخت یم یپلچرخ لیباست ادیبه  هم اورا نیبا ا

 

 شیگوش ها ییطال یتوانست ازحلقه ها ینم گریپوش که رحمت د فورمیونی مرد

 شده وچند نام از جمله نام رحمت و ستادهیا سیسرو نهءیدر ز رد،یچشم برگ

بود:  زگرفتهین اگرریشوند. نام چند تن د نییخانواده اش را خوانده وگفته بود پا

وزن وشوهر  یک ردجوان برومند  کیبا پسر ده ساله اش،  یاهپوستیزن س
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 گریوپنج تن د ستیهنوز ب سیکودک چهار ساله شان. اما در سرو با ییایبوسن

کنند  یآنان را رد مرز م ایبرند. آ ینشسته بودند و معلوم نبود که آنان را به کجا م

 ییها شیسوال ها وتشو نی. رحمت با همندینما یم میتقس گرید یبه اردوگاه ها ای

تا اتاق ثبت  سیسرو اصلهءشد ، ف یاز صور به او مربوط نم یصورت چیکه به ه

 یبه خاطر زن زرد ونزار شتریکرده بود. او ب یاردوگاهش را ط نیوراجستر اول

برد واز لحظهء  یهفتاد عمرش به سر م یدر سال ها یحاج یب یکه مانند ب

کرد.  یفکر م وتاب بود، چیکرد و در پ یشکمش صدا م سیوقف سروحرکت تا ت

نشسته بود ورحمت تصور کرده  شیکه در پهلو ییآراسته  یدرگوش بانو رزنیپ

گفت. بدون شک آن  یم یزیچ یدخترش است با الحاح فراوان ایبود که عروس 

دخترش  ایکه عروس  ییبانو یبه تشناب ضرورت داشت ول سویگ دیسف رزنیپ

پوش  فورمیونیکه آن موضوع را به مرد  دیشرم یم ایدانست و ید، زبان را نمبو

که نامش را ثبت  یکند. رحمت حتا در هنگام ییرا کما عقباو ایوثواب دن دیبگو

 :دیپرس یم یاز و الیودر عالم خ دیشیاند ی، به آن زن مکردند یدفتر م

بود که وطنت را  ترا مجبور ساخته یزیوچه چ ی، بگو چه کسچارهیب رزنیپـ 

 ...  یفتیحال وروز ب نیوبه ا ییترک بگو

 

( داده بودند )مصاحبه ویسه ماه درآن اردوگاه گذشتانده بودند. در همان جا انترو

 کرده بودند تا از حقوق شان دفاع کند. یرا به آنان معرف یلیودر همان جا وک

 

دوگاه به اردوگاه ار نیآمده بود. رفتن ازا شیپ یاریبس یهایپس ازآن سرگردان

از شمال به جنوب  گر،ید تیوال هی تیوال نیاز ا گریشهر به شهر د نیازا گر،ید

 یم یسه سال وهشت ماه تمام از روز نکیواز شرق به غرب آن کشور. وا

جا  نیدر هم امتیقاف ق اآمد که ت یجا آمده بودند وبه نظرش م نیگذشت که به ا

 .ستیخواهند ز بیترت نیوبه هم

 

پیرمرد از شب خواب راحت را از یخاطرات دور وتلخ که تا پاس نیا یعتدا 

 یبسته م اریاخت یربوده بود، اورا چنان خسته و وافسرده ساخت که چشمانش ب

هم بدمد  لیگفت اگر صوراسراف یبا خود م رمردیکرد وپ یشدند. خواب غلبه م

هنوز هم گذشته ها  رفت،که به خواب  رمردی. اما پدیفردا تمام روزرا خواهم خواب
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خورد،  ی. تکان مدید یم ییآشفته  یداشتند. او خواب ها یدست از سرش بر نم

 یم یکه به و دید یرا م نبیوز دیغلت یم ییبه پهلو ییشد، از پهلو یم داریب

. آشک میجان را مهمان کرده ا؟ سارایرو یروز جمعه کجا م نیدراگفت: "

 " د پاره شدهداوو یها چینرود که کرم ادتی، آه...  میپخته ا شیبرا یوبوالن

 یبه موها یریبود؟ چه عطر دلپذ یکه در اتاقت آمده بود ک یآن زنگفت: " یم ای

من گم  نی، پروزنده است نیچه شد، پرو نی! پروخود زده بود. رحمت! رحمت

 " ...شده 

 

به خواب  گریشد وبارد یم داریکرد، ب یشد، وحشت م یعرق م غرق مردریپ 

که کارد بران  دید یرا در صورت وچهرهء فرخ لقا م نبیز نکیوارفت  یم

 یمرا فرا کند، خون همه جا یدر دست دارد وسارا را با آن شقه شقه م یرب  آش

سارا را از  دستمار  اهی. سندیآ یآشپز خانه به رنگ سرخ درم یهاواری. دردیگ

کند  ینگشت ماورا به ا انیبرل یبرد وانگشتر ی، انگشتش را مکند یکتف قطع م

به  یبه زود ی، ولشد یم داریب گریردکند. رحمت با یخانه فرار ماز آشپزو

. سارا که هردو دستش سالم است دید یبار سارا را م نیرفت وا یخواب م

 دنشیبوس یاند و رحمت برا دهیبر را شیهاپا یودلربا است ول بایهمچنان ز

 مجبوراست تا کمر خم شود ولب بر لبش گذارد. 

*** 

مانده  گریها سال داردیجهان مل انیبود وهنوز تا پا دهینه دم لیاگرچه صور اسراف

جفت  کی: از آسمان دیدم یم یگرید یدرآن صبح زود، صورها یبود؛ ول

 رومندین یها نیماش یگذشتند وصدا یم یآور جهیجت با سرعت سرگ یمایهواپ

ها از ماینبود که هواپ علومداد. م یرا تکان م رمردیلرزان اتاق پ یرهاوایآن ها د

ناتو  ینظام ناتیتمر ایبود  شیدرپ یهم جنگ دیرفتند. شا یبه کجا م ایکجا آمده و

اردوگاه هم  یگذشت. بلند گو یکه مدت ها م ایوگوسالویحمله بر  از رایبود، ز

 یکرد، هلو هلو م یاش را صاف م نهیوفش کنان سزد، غر یدرآن موقع بوق م

ناخراش  یبا همان صدا ریکرد، ناگز یهم غژغژ م هنوزاش  نهیگفت وچون س

 ی، عبدول رخمان هرچه زودتر به دفتر مالگفت: عبدول رخمان یوناتراش م

که  زابتینورس وصدف وال فیشاد کودکانه ولط یاردوگاه مراجعه کند. آواز ها
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 دیرس یچنان بلند ورسا به گوش م زی، نداشتند یدوان سکلیمسابقهء با زیدر دهل

 ... کرد یم داریرا ب ییفته خ که هر

 

: همان اتاق ستی. به اطرافش نگردارشدیب نیدوش یایاز خواب آشفته ورو رمردیپ

به  یعطرزن ی! نه بوچیه گریود افتیرا  زالیال ییوهمان تنها کیتنگ وتار

شد. درعوض  یم دهیاتاقش د خانه دربا کارد آشپز یونه زن دیرس یمشامش م

مه گشوده دراتاقش یپنجره ء ن یاز ال ریدلپذ صبح کی یگل وسبزه وبو یبو

 یفرا م ییبایصبح ز نیبخشندهء چن شیوستا شیایرا به ن زانیبود وسحر خ دهیچیپ

 خواند.

 

فراغت حاصل کرده بود که داوود ورزاق ضربهء  یویودن یتازه از امور اخرو 

. گفت، امروز مظاهره است یبه دروازه زدند و داخل شدند. رزاق م ییآهسته 

کنند. مقصد مظاهره  یاروپا مظاهره م یازشهرها یاریبس مهاجر در یافغان ها

که از  یافغان نیهاجرم یپاکستان به رو یاست که در برابر بسته شدن مرزها نیا

 که در میگرفته ا میتخار آواره شده اند، عکس العمل نشان داده شود. ما تصم

حاال  نیهم دیبا د،یشتراک کنا دیخواه ی. شما چطور، اگر ممیمظاهره شرکت کن

 شود.  یورنه ناوقت م میحرکت کن

 

توانم شما را  یوعدهء مالقات دارم ونم لمیگفت: متأسفانه امروز با وک رمردیپ 

 ... کنم یهمراه

 

را موجه دانستند، اصرار نکردند وراه شان را گرفتند جوانان چون عذر او 

ترک  لشیا به مقصد مالقات با وکر اتاقش زین رمردیورفتند. پس از رفتن آنان پ

 یدعوا اسناد لی. وکدیطول نکش قهیاز ده دق شتریب شیدعوا لیگفت. مالقات با وک

 یاسناد بد: "گرفته وگفت بودفرستاده  شیها برا یتازه گ نیرا که عثمان درهم

 چیاست. درحال حاضر ه دهیبه دست تان رس ریداریاما متأسفانه بس ستند؛ین

درآن وقت به  دیشا د،یگرفت یندارد. اما اگر جواب منف یقاض میمتص یباال یریتأث

 یکرده ام که چرا برا تیدرد بخورند. من با مقامات مربوط تماس گرفته ام وشکا

 ندهیپانزده روز آ یدهند. آنان گفتند که در طول ده ال یجواب نم تانشما وخانواده 
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ً برا  شانیهم بدهند، پر یفحتا اگر جواب من یدهند. ول یتان جواب م یحتما

 یم یشما را بررس یها هیکه دوس یکسان یمن وهم برا یکه هم برا رایز د،ینشو

تان  اتیودرآنجا ح دینک یزنده گ دیتوان ی، ثابت شده است که درکشور تان نمکنند

پناهنده  رشیپذ یراستا در یکه مشکالت فراوان دیبدان دیشما با در خطر است. اما

که سال  انیرفتن گراف پناهجوارد. مثالً باالمسؤول وجود دنزد مقامات  گان در

که پارلمان کشور  یمحدود یوبا امکانات مال دیمایپ یرا م یبه سال قوس صعود

وپناهنده ء  میریهمه را بپذ میتوان یص داده است، نمیتخص هیوزارت عدل یبرا

 کند.  تیتا بودجه کفا میده صیتشخ یقیحقریرا ازغ یقیحق

 

از  یکیدرنزدم است که  ییکه پرونده  میتان بگو یبرا دیت، بارحم یآقا 

 نیهللا ام ظیء حفنهیاز وزارت خانه ها درکاب یکی نیرا معهموطنان شما خود

با همان نام  یگریشخص د کیکرده وجواب مثبت گرفته است، حاال  یمعرف

 که دینیبب سبوده است. پ یآن وزارت خانه و نیکه مع دیگو یومقام آمده وم

در  یما دشوار است. وانگه یچقدر برا یقیحقریازغ یقیپناهندهء حق صیتشخ

وچه حاال که  نیحزب خلق وچه در دوران مجاهد تیکشور شما چه درزمان حاکم

صورت  کیتماتیطالبان قدرت را به دست دارند، نقض حقوق بشربه صورت س

 ندینما یاضاف قاتی، تحقییاشود تا مقامات قض یباعث م زیامر ن نیگرفته است. ا

 " ... عادالنه گرفته بتوانند میبه دست آورند تا تصم شتریومعلومات ب

 

درآن شهر گردش نمود.  ی، اندکشیدعوا لیبا وک یپس از خداحافظ رمردیپ

 ی. اما هجران ودورمانست یم یبود وبه بهشت بایاگرچه آن شهر بزرگ وز

فِس زبان دان، طعنهء همزبان وهمن کی، نبود یپناه یوب یسرنوشت ی، بازوطن

 یغم ها جوموقت وناوقت کسان وناکسان وه یها هیخار کنامعاندان وخار

دادند که ازآن  یروز گار هجرت، به رحمت اجازه نم ونشاننام  یناشناخته وب

خسته شد واز گردش  یسبب او به زود نی. به هملذت ببرد اریبهشت اغ

. درترن که نشست دیگشت خررفت و تکت بر لیر ستگاهیبه ا دهیدرشهرچشم پوش

 . اواست یواضاف یو سربار گانهیبو بیچقدر غر ارید نیاحساس نمود که درا

با  یفرق چیبار متوجه شد که به جز از رنگ موها ورنگ چهره اش ه نیلاو یبرا

خود  یهم به سروپا نیکه درترن نشسته بودند، ندارد. با ا یگرید یآدم ها
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را  ششیفرق شود. ر گرانینداشت که از د یی . نه، کدام عالمت فارقهستینگر

ترن  افرانبود ولباسش پاک وستره بود. حرف هم نزده بود که مس دهیهم تراش

 نیاست. پس چه کم داشت که مسافر گانهیب کیبرده باشند که او  یباشند وپ دهیشن

 افکار نیانتخاب کنند. درهم یگرید یوچوک نندیننش شیدادند در پهلو یم حیترج

 ینگاه مین نیمسافر یکه کنترولر ترن آمد. کنترولر لبخند برلب به تکت هابود 

که  یهنگام ی؛ ولگذشت یکرد وم یمشان را تاپه  یانداخت وتکت ها یم

کرده و تاپه  یتکت را بررس یشتریشد وبادقت ب یاش جد افهیق د،یرا د رمردیپ

 نمود.

 

غم بزرگ واندوه تلخ هنوز هم آن  دیهم که نشست وتا اردوگاه رس سیدر سرو 

 کلیکه درموترسا دیاردوگاه شرما وروشنک راد کیکردند. در نزد ینم شیرها

تکان دادند وبه سرعت گذشتند.  شیبه سو ینشسته اند. شرما وروشنک دست

خواست تا  دلشماتم گرفته بود.  ریازنبود اپ شهیبود ومثل هم یسبز خال یچوک

 یکیو ندیبنش شیتوانست درپهلو یم ییبود وچند لحظه  یجا نشسته م رآنیاپ

وتعارف  چدیبپ شی، براآن مهارت داشت دنیچیرا که درپ ییازهمان سگرت ها

نداشت. از روبه  یفیبود وتنها نشستن درآن جا ک رفته ریکه اپ غایکند. اما در

 دندیخند یگفتند وم یبا هم سخن م انآمدند، آن یفرخ لقا ودارودسته اش م شیرو

خواست تا کوچه  رمردیآنان پ دنی. با ددندیجو یوان ساجق مفرا یوبا سروصدا

بودند ومال  دهیشده بود. آنان اورا د رید ی؛ ولبرود یگریبدل کند واز راه د

 یصدا ی؛ ولدهیسالم اورا نشن رمردیگفته بود، اما پ یبه و یسالم رلبیز میابراه

 : دیبود به وضاحت شن میفرخ لقا را که خطاب به مال ابراه بلند 

افتاده و  لیکه از دماغ ف نی. ببیده یها را سالم م نیکه ا یمانده ا کاریتو هم بـ 

ها چه وقت من وتورا آدم حساب کرده  ستیکمون نیدهند. ا یجواب سالمت را نم

  ... اند که حاال جواب سالم ما را بدهند؟ 

 

 د؛یخند یو بق بق م دهید رمردیسخنان به طرف پ نیمار با گفتن ا اهیس یفرخ لقا

در حق او  یی  یمتأثرشده بود. آخر چه بد اریاتهامات بس نیا دنیازشن رمردیاما پ

گرفت برگردد وبا زشت  میتصم رمردیموجب نفرتش بود. پ نقدریکرده بود که ا

 خشم توفنده در نیا ییلحظه  یبرا قطاما ف د؛یکلمات به فرخ لقا پاسخ بگو نیتر
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با خود  افتهیخود را باز  یقلب یوصفا یساده گ یوبه زود دیدرونش شعله کش

نشان  تیکه خونت به جوش آمده وحساس ی: مگر تو جوان هژده ساله هستگفت

. بگذار خوش باشد و تصور کند یهم داشت یگریمگر از آن زن توقع د ؟یده یم

 نیرا درکف دستت گذاشته است. آخر حاال که توه تکرده وحق نیکه ترا توه

د ها  یچل نیبارد وا یم واریاز درود نیشده است و توهروز کردن به مردم م 

 یم نیرا توه یملت سرفراز ره زدن زنان ومردان هموطنت،د  وطالب ها با  

 ...  یشو یزن ناراحت  م کیکه از اهانت  یکنند، تو چه کاره باش

 

که  دیرا د یرانیجوان ا زی، پروگذشت یاردوگاه که م مارستانیبرابر ت از

چشد  یرا م ی. مکرونزدیر یکند وقاشق قاشق نمک درآن م یپخته م یمکرون

سراز  د،یکه رحمت را د زیوهنوز هم دلواپس است که مبادا نمکش کم باشد. پرو

چون  ی" ول... دیکن لیم یآش فرنگ د،ییحاج آقا بفرماکرد وگفت: " رونیپنجره ب

 لیم یشون آش فرنگ چکدومی، هپدر سوخته هاگفت: " د،ینشن یاز رحمت جواب

 زیدهل یداخل شد، درانتها زیکه به دهل نیکرد و هم یتبسم رمردی" پندورن

زد.  یحرف م هیبود وبا راض ستادهیا یکیتار افتاد که در یزن مرخیچشمش به ن

وبار  دیخود سارا بود؟ چشمانش را مال ایبود. آ ابه سار هیشب یخیآن زن ب مرخین

بود. به سرعت  یداریب در دید ی. نه خواب نبود، آنچه مستیبه آن زن نگر گرید

دروازهء آن طرف را  هیآن زن وراض یافزود تا به او برسد؛ ول شیقدم ها

رحمت  شدند. بیچشم برهم زدن ازنظرش غا کیشدند ودر رونیگشودند وب

بود، درآن جا چه  بیاردوگاه غا که از یمدت کوتاه نیمانده بود که درا رانیح

 دیرا د رهایتعم ریسا یها زیرفت، هم دهل نرویب گریبارد رمردیگذشته است؟ پ

 دی. با خود گفت شاافتیرا ن هیاردوگاه را؛ اما آن زن وراض اطیوهم صحن ح

 تاز حال باشد. اما نه، چطور امکان دارد که در روز روشن و دهیدرست ند

ً از چند  نی. پرو نیباشد. آه بهتر است  بروم به نزد پرو دهیخواب د ستادهیا حتما

 یبروم واز و ... ، خبراستچند ساعت در اردوگاه گذشته است نیکه درا یوچون

، نورس خواب دیکه رس است وچه وقت آمده است؟ درآن جا یبپرسم که آن زن ک

 غذا.  هءیمصروف ته نیبود وپرو

 

                                                                    :                                                           خوشحال شد وگفت نیپرو رمرد،یپ دنیباد 
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. من یآورده باش یخوب ی. ان شاء هللا خبرهایآمد ریبابه جان خوب شد که به خـ 

خانوادهء داکتر صاحب آمدند.  ،یرفت لیکه تو به نزد وک نیدارم. هم یخوبهم خبر

کرد. خانمش  یم هیگر یحالخوشحال است. او از فرط خوش اریداکتر صاحب بس

 نیاست. تا هم دهیار مقبول وفهمیجان زن بسرایکرد. حم یم هیجان هم گررایحم

شب جا بودند. من از طرف خودت آنان را به نان  نیجان هم هیراض یحاال همرا

 ؟ دعوت کردم. خوب کردم بابه جان

 

 خوب ماست. اریجان دوست بس نیاسی. یخوب کرد اریکار بس یبل ـ 

. نورس از افتینش آمد واورا درخواب الصر شده بود که نورس به اتاق پدرکع  

 شیو برا دارشودیخواست هرچه زودتر ب یبود و دلش م دهیصبح تا حال اورا ند

او در اردوگاه  یآمده وبه جمع عمه ها یگریعمهء د کیهم قصه کند که باز

به سر  وچکشک یسبب عجله داشت وبا مشت ها نیبه هم اضافه شده است.

کرد، کمپل زهوار دررفته را از  یسرش را کش م یموها د،یکوب یاو م یورو

 : تگف یکرد وم یاش پس م نهیس یرو

  یبخ یبخ ... شوده  الینان ت گهید یشو! عمه ژان نو آمده، بخ دالی، ببابه ژان ـ 

  ... اوف اوف  ...  گهید

 

 کیگفت، شام نزد یبرخاست. نورس راست م شیاز جا ینخواه یخواه رمردیپ 

داد،  یرا که صفا م شیگسترد. دست ورو یآرام آرام دامن م یکیشده بود وتار

است. مهمانان آمده اند  اریبابه جان نان ت: "وگفت دیذوقزده سر رس زیداوود ن

دست نورس را  یدولینفهمداوود را  یعلت شادمان رمردی" پ...ومنتظر شما هستند

شادمان است، خموشانه به  نقدریچه ا یرسد براگرفت وبدون آن که از داوود بپ

 . دیراه افت

 

که  دیرا د یززنیاز همان دهل رمردیوحشمت باز بود وپ نیدروازهء اتاق پرو 

کرد واو را به  یامروز چاشت گمش کرده بود. نورس دست پدر کالنش را کش م

که  ندیچشمان خود رابمالد وبب رمردیگذاشت که پ ی. نمدیکشان یداخل اتاق م

اورا دربغل گرفت  تبه استقبالش آمد. رحمداکتریاسین  دار؟یب ایخواب است 

را  فشیآمد ودست لط کینزد زیداد. آن زن ن یوچشم روشن دیرا بوس شیورو
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دراز نمود. رحمت نوک انگشتانش را لمس  رمردیپ دهءیفشردن دست چروک یبرا

 ییترک شانزده ساله !" ، دخرایخانمم حم: "دیگو یمداکتریاسین که  دیکرد وشن

بود و مانند پندک مرسل درحال  بایز بس. دخترک بلند شد زیاز پشت م زین

دخترم است  نیگفت اداکتریاسین . بوسه زد شیموها خم شد وبر رمردیشگفتن. پ

 یها یبا اسباب باز یرا که سرگرم باز یی" جان و پسرک سه ساله "مرسل

 !جان "لینب: "شان داد وگفت آن هم پسرم استنورس بود، ن

 

نخواست که حتا  اینتوانست و رمردیپ دند،یچ یم زیم یکه غذا را رو یتا هنگام 

بود که  نیاسی. توجه اش به سخنان داکترندازدیب رایهم به صورت حم ینگاه مین

 : گفت یم

 

 یزود نیکردم که به ا یفکر نم یدادند؛ ول زهیخانواده ام و یهفتهء قبل براـ 

 رایبود وحم دهیشان رس یبرا روزید ارهیتکت ط رای. زندیایبخبر  یطور ب نیوا

 تلفون کند ومرا از آمدن شان باخبر سازد. میبود تا برا افتهیجان موقع ن

 د،یخبر آ یخوش که ب یها. خبردندیرس ریخوب شد که به خ اریبس گفت: رمردیپ 

 اردوگاه آمدند. نیاست. اما چطورراساً به ا شتریلذتش ب

 

جا آورد.  نیاز آن ها استقبال کرده بود، راساً آن ها را ا ییهوا دانیرمکه د یکسـ 

 ... میبرو نجایما خانه بدهند و از ا یبرا یقرار است به زود

  دند؟یرا خودشان خر ارهیتکت طـ 

 ... فرستد یخرد وم یم نیتکت را ادارهء مهاجر ینـ 

افگند  ییرا، به صورت رحمت نگاه گذداخل صحبت شد رایموقع حم نیدرهم

 : وگفت

بود که خودم بروم  کینزد م،یرا گرفت زهیکه و نیهم د،یرا اگر بخواه راستش

 فضل خدا خود شان روان کردند.  یوتکت بخرم ول

 

نداشت تا به صورتش نگاه  ییچاره  رمردیگفت، پ یسخن م رایکه حم یهنگام

 دست رایز اش بود. هیاشتباه کرده بود. آن زن سارا نبود، سا رمردینکند. پ

اگرچه  رایسارا ساخته بود. حم هیرا شباو ییماهرانه  اریبه صورت بس نشیآفر
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 . سارا ساده وبودداشت؛ اما طرز سخن گفتنش مانند سارا ن ینیدلنش یصدا

. سارا خال یواشراف یانیسخت اع رایزد اما حم یتکلف حرف م یوب مانهیصم

به فرد بود. سن  منحصر شیگونه ها فیبر عارض داشت وچال ظر یکوچک

سارا  ی؛ ولدیرس یبه مرز چهل م یزن به سخت نیتفاوت داشت. ا زیوسال شان ن

 زینبود واندازهء قامتش ن غرقدر ال نیتوانست چهل وپنج ساله باشد. سارا ا یم

 یبیسارا بود. انگار س هیشب یبیبود. فقط صورت او به طور عج رایتر از حمبلند

 شده باشد. میبودند که ن

 

 ی. خدا مستیشده بود که آن زن سارا ن قنیمت رمردیپ گریرا که آوردند، د غذا

داکتریاسین  یافکار مستغرق بود ول نیدرهم رمردیدانست که سارا کجاست! پ

اورا  مزیزد: دربارهء عبدالرحمن که تازه آمده بود وتاجر بود ومسترج یحرف م

 دهیدر شهر د ییوطالزن م ارا ب یدربارهء منوچهر که و گفت، یعبدالرخمان م

را  کریماه پ ینایستیکر راهنیگم شده وپ کباریو یکیکنراد که  یبود ودربارهء آقا

 در فراق خود چاک ساخته بود. 

 

بلند بود.  زین لینورس ونب یزدند، سروصدا یکه حرف مداکتریاسین و رمردیپ 

در مورد  یشرح وبسط مفصل نیهم غرق صحبت بودند. پرو رایوحم نیپرو

ودرمورد کودکستان  یآشپز ،یاطیخ ی، کورس هاآموزش زبان یس هاکور

 رایحم یبرا زنان ودختران اردوگاه، یومکتب وساعات مخصوص سپورت برا

خانه بدهند، بهتر خواهد  یما به زود یگفت اگر برا یم رایداد. حم یم ومرسل

 دیرس یم زی. کاش که خواهر جانم نمییبود تا اوالدها را درآنوقت شامل مکتب نما

 شدند.  یمکتب شامل م کیجا ودر کیما  یتا اوالد ها

 

 : دیسخنان پرس نیا دنیباشن نیپرو

 حرکت کرده ودر راه است؟  ایماسکو است  خواهرتان درـ 

که جواب  نیاسیشود که با پسرکش  رحمت جان حرکت کرده اند.  یسه ماه م ـ 

کرده واز  دایرا پ اچاقبرق کی. او هم میهست یکه ما رفتن دی، خواهرم فهمگرفت

 ... میازاو ندار یاحوال چیماسکو حرکت کرد. اما متأسفانه تا حال ه
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 ریماه اخ نیکه درا دیگو یرسند. پدرم م یهللا امروز وفردا مپروا ندارد. ان شاءـ 

کارکشته حتماً  یهاسرحدات وجود دارد. اما قاچاقبر در یدیشداریمراقبت بس

. خواهرتان، آدرس داکتر صاحب را دارند؟  رسانند یخود را م انیمشتر

ً به هم زنند و ازاحوال تان خبر  یسرماردوگاه  نیاگرآدرس راداشته باشند، حتما

 شوند. یم

 

وبه داکتریاسین اوچنان به سخنان  د،یشن یسخنان را نم نیا رمردیکه پ غایدر

ود، پاکستان که گفته ب یمشرف حاکم نظام زیکه درمورد سخنان پرو یحاتیتوض

داند واز آنان  یم نیآن سرزم یافغانستان را صاحبان اصل یپاکستان پشتون ها

رد وبدل  رایوحم نیپرو نیکه ب یکند، گوش سپرده بود که نه به سخنان یم تیحما

داشت ونه به  انیمرسل وداوود جر نیکه ب ییمحجوبانه  یشد ونه به گفتگوها یم

 یهاواخطار دندیدو یآن سر اتاق م سراتاق به نیکه از ا لیوقال نورس ونب لیق

 کرد.    یگرفتند، توجه م یم دهیحشمت را ناد میمال

 

که ازتک وپو افتاد و به خواب رفت وداوود  زیمهمانان که رفتند ونورس ن

که مصروف پاک نمودن  نیشدند، پرو رونیوب دندیرا برچ زیکه م زیوحشمت ن

 : اتاق بود گفت

سال از آمدن  کیکه  وشبخت هستند که هنوزخانواده چقدرخ نیبابه جان اـ 

جان رایحم فردا خواهر ایاند. امروز  دهیرس گریکدیگذرد، به  یصاحب نمداکتر

 میکه سه ون نیشود. اما ما وشما را بب یرسد وجمع شان جمع م یهم با پسرکش م

باشد، خدا مهربان  ری. خمیشد وهنوز هم جواب ندار ریدوزخ ت نیسال ما درا

دانم که از دخترک شان مرسل خوش تان آمد؟ نام خدا  یبابه جان نماست. اما 

دانست که پدرش  ینم نیچقدر مقبول است، کاش داوود اورا خوش کند. اما پرو

 یداوود پ یاش،  توجه نموده وبه علت ذوقزده گ یادآوری نیازا شینکته پ نیبه ا

 برده است.

*** 

، بود. در مزارع اطراف اردوگاه زییپا یروزها نیهم به سرآمد. آخر یگرید ماه

 نیکرده بودند وزم یخود را جمع آور یمحصوالت کشاورز یدهقانان خرمن ها

 یدادند وتخم م یکود م کردهمی قلبه  یکیتخن طیشان را با وسا عیوس یها
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رنگ  ـ  خود یبود وبه ندرت رنگ الجورد از ابر دهیپوش شهی. آسمان همدندیپاش

جنگل  یدرکوره راه ها یزرد وارغوان یداد. برگ ها یرا نشان م ـ نیمیچادرس

آمد، رنگ عوض  یفرود م ظی. جنگل هنگام غروب وصبح که مه غلختندیر یم

ابرها به  نیخشمگ یکه تکه ها ینمود وهراز گاه یدر برم اهیکرد. جامهء س یم

هو کنان تا دوردست  هوخاست و یاز درون جنگل برم یخوردند، باد تند یهم م

 یهوا م کند ودر یشاخه ها را م نیرنگ یگشود ودرموقع گذربرگ ها یها بال م

 نیرنگ ینشستند وبستر جنگل را به سان قال یم نیزم. برگ ها بردیچرخان

که از  یپرنده گان یهول ازسروصدا یها هیآراستند. درجنگل سا یم یسیونف

 یرمزنان به پرواز د غیالوقوع به وحشت افتاده و چ بیخوف باد و توفان قر

وبه  وستیپ یم یشد. ازشط کنارهء جنگل که به سرک عموم یآمدند، حاکم م

شد ودرمه  یبلند م یوشفاف فیلط د،یسفبخار خت،یر یرود خانهء بزرگ م

 شد.   یگم م د،یخز یتر م نییوپا نییکه هنوز هم پا یظیغل

 

 ییبایشتافت،ز یغربتش م امیا زییپا نیچهارم شوازیهم که اکنون به پ رمردیپ 

که  یمزارع رامونیکرد. گردش درجنگل، درپ یم شیرا ستا زییپا ریچشمگ یها

، گذشت یم یجاده عموم هءیکه از حاش یی اچهیدرکنار در ایبودند،  انیعر نکیا

رنگ  یخاکستر یها یبکه هنوزهم مرغا ییرودخانه  یزارهایدر اطراف ن ای

بود. حاال  زیدل انگو ارمطبوعیبس شیکردند برا یبال درآن شنا مدیسپ یهاوقو

داد واغلب غرق در تفکرات وغم  یانجام م ییرا به تنها شیقدم زدن ها رمردیپ

 نیاسیآوردند. دوستانش  یشد که ناگهان به او هجوم م یم ییناشناخته  یها

 که در افتندی یخانه وخانواده داشتند، فرصت نم خودهرکدام از  نکیومحمود که ا

 قبل از زیکنند. نورس ن یرا همراه یو یوطوالن رییوقفه ناپذ یگردش ها نیا

 یبرد که زنده گ یم یپ رمردیرفت وپ یها به کودکستان مظهرها وبعد ازظهر

 یم جادیفاصله ا انشیاو ونواسهء محبوبش ودوستان وآشنا نیچگونه آرام آرام ب

 . ندک

 یروشنک با ب نکیرفته بودند وا زازاردوگاهیشرما وروشنک ن گرش،ید دوستان

آورد. جالل پس از  ایه ثمرهء عشق بزرگ شان را به دنمنتظربود ک یبرص

عبدل را که به تازه  یآزاد شده بود وپدرش حاج نکیکردن نه ماه زندان، ا یسپر

مدت ها  یحاج یب یکرد. ب یخود را از دست داده بود، تر وخشک م یینایب یگ
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اردوگاه  زیدت  داشت نارا یب یکه به ب یی یبود. زن ارمن ستهیگر ایدر فراق مار

. شد یاردوگاه ظاهر م اطیکمتر درصحن ح نکیا یحاج یب یرا ترک گفته بود. ب

 نیمار را نفر اهیکرد. س ی، دامن سجاده را رها نمبست یخود م یرا بررو در او

و   روز فربه تر، پروارتروروزتا دید ینم یمار گزند اهیشگفتا که س ینمود ول یم

  شد. یترم ختهیلجام گس

 

به  یشیآال ی، عشق پاک و ببرده بود که فرشته خانم جالل یاکنون پ رمردیپ

اردوگاه  کیرا درنزد یداشته است. آن شب هم که زن ومردداکتریاسین 

 بودند که در یوفرشته نبودند، بل زن ومرد نیاسیبود، داکتر دهیدرآغوش هم د

شناخت. اتاق  یم یکردند وکنراد جانسن آنان را به خوب یمغازهء دهکده کار م

شده بود وجوانان  لیتبد یبه کانون آموزش زبان وادب فارس نکیبخش ااستاد خدا

و اوفتاده  یآن مرد فرزانه حلقه زده بودند. استاد با همان فروتن رامونیاردوگاه، پ

 داد وپس از آن که از یپول به آنان درس م کیخاص خودش بدون گرفتن  یگ

را که بالفاصله  ینشست ورمان یشب م یمه هایشد تا ن یشان فارغ م سیتدر

نوشت. رمان استاد هنوز عنوان  یپس ازآمدنش به اردوگاه آغاز کرده بود، م

رحمت چند صفحهء آن را خوانده بود،  یبار که برا کیبود.  افتهین یمناسب

را نوشته است. اما  شیرحمت احساس کرده بود که درآن رمان، داستان زنده گ

که آن قسمت  رمردیپرداخت آن لذت برده بود. پ وهءیمقبول و ش ثرنهرچه بود از 

دهکدهء غرور" کرده بود که نام رمانش را " شنهادیاستاد پ یبود، برا دهیرا شن

انتخاب نکرده  یکه درنزد خود داشت، تا هنوز نام یلیاستاد بنابردال یبگذارد؛ ول

واز  دیکش یم پنجهسبب که رمانش با گذشت هرروز شاخ و نیبه ا دیبود. شا

 کرد.  یودهکده تجاوز م هیسطح قر

 

 یوبرش مدر دور میابراهجواب نگرفته بود ومال یزن روس ایهنوز هم کات 

تقوا را  ی. دارودستهء فرخ لقا، همچنان مانند گذشته شهوت وفساد وتباهدیپلک

وشوم خود را برفراز اردوگاه  اهیس یبال ها نیاطیکردند ومانند ش یموعظه م

 افتهین قیوتوف ستیز یم گاهساز، هنوز هم در اردو ویبودند. رزاق راد دهیترانگس

آن نامزدش را از شهر پشاور بخواهد. اما  یوبر مبنا ردیبود تا قرارداد کار بگ

 در نکیا امد،ین یبه سراغ سبز پر گریشد ود بیجواد پس ازآن که منوچهر غا
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 نیمانند روشنک آخر هم سهیشد. نف یم دهیحسن وجمال د تیوبرآن آدور

وآب توبه برسرش  دهی. او از فرخ لقا بردیانگذر یاش را م یباردار یروزها

ازدواجش با جواد  شنهادیکه پس از تولد طفلش به پ دیرس یبود وبه نظر م ختهیر

                              .                                                                                      دیبگو کیلب

*** 

وخانواده اش را به دفتر  رمردیپ یبود که روز زیپائ یهاروز نیاز هم یکیدر

سپردند وامضاء گرفتند.  شانیرا به ا ییهاگاه فراخواندند. درآنجا کاغذاردو سیپول

قبول" " خانواده بود سییکه ر رمردیخانواده به جز پ یمعلوم شد که همهء اعضا

: سپرده بودند، آمده بود رمردیپ یبراکه  یکاغذ واب مثبت گرفته اند. درشده وج

. ردیبگ میمحکمه تا هنوز نتوانسته است در مورد شما تصم ،یخاص لیبنابر دال

 در مورد شما ادامه دارد.  قاتیتحق

 

 گذشته در میرژ بود که چون رحمت هللا دگروال در دایاز روح آن نوشته پ اما

 اشتراک داشته و نیبا مجاهد یارویرو ینبردها خدمت کرده ودرارتش افغانستان 

توانست ناقض حقوق  یم نیشده بود، بنابرا ینبرد سرنوشت ساز زخم نیآخر در

به  یرا به خشم آورد. ول رمردیپ هیپا یعام وب لیدال نیکشورش باشد. ا در بشر

داوود وبعد حشمت و دیرا بوس نیتوانست بر خود مسلط شود. نخست پرو یزود

 یاشک ها ختنیازر یگفت وبا کوشش فراوان کیرا درآغوش گرفته وبه آنان تبر

 گرچهی: دکه به اتاقش پناه برد با خود گفت یکرد. هنگام یریاش جلوگ یشادمان

 برسند ارید نیوداوود درا نینبود که پرو نبیز یآرزو گانهی نیا ای؟ آیخواه یم

 ؟... کنند دایپ ینیروشن ومطم ندهءیوآ

  

را دعوت کرده بود  یکه و شیاز رفقا یکیبه خواندن نامهء  رمردیآن روز را پ  

ونوشتن پاسخ  ونددی، بپزندیخ یکه به انتقام برم یتا به وطن بازگردد وبه صفوف

به گوشه وکنار اتاقش  افتیها فراغت کار نیکه ازا ی. هنگامدیبه آن دوست گذران

حزب  فستیکه درگوشهء آن مان ادافت ینظر انداخت وسرانجام نگاهش به رف

 گررایهم گذاشته شده وانگار همد  یحقوق بشرباال یجهان هءیواعالم ستیکمون

را گرفت وبه  فیبرخاست، آن دو حر شیازجا رمردیدرآغوش گرفته بودند. پ

را کنده و اوراقش را  فستیمان ییسرخ رنگ وکپره  ینشست. نورس پشت شیجا
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به درد خواندن  گریبود که د دهیحط کش اتشفحص یآنقدر ورق زده ودر رو زین

 یمای، سها دنیخط کش نیازفرط هم زیحقوق بشر ن یجهان هءیخورد. اعالم ینم

 شد.  یانداخته م یدرزباله دان ستیبا یبود وم افتهی یکیتار

 

 یوحشمت وداوود، خوش وخندان وراض نیوقت بود که نورس وپرو نیدرهم 

 سخن گفتن کرد: شروع به نیوپرو دندیوسرحال سررس

تا دراتاق داکتر صاحب  میمجبورشد ند،یآ یآمده وهنوز هم م یکیتبر یمردم براـ 

 .میکه برو دییای. بمیریمحفل بگ

که  ایافزود: هان بابه ژان! سال گله اس.سال گله کل ما! ب یزبان نیرینورس باش 

 .میب ل

 

 در یخاص قهءیباسل ینیرنگ زیبلند بود. م یقیموس یصدا نیاسیاتاق داکتر در

 آورد و یم یدسته گل یکی. آمدند یم نانیخورد. زاغه نش یوسط اتاق به چشم م

با  رمردیگفت. پ یم تیوتهن کیتبر رمردیوبه خانوادهء پ ینیریبسته ء ش یگرید

همه لبخند  یبه رو شیگ شهیوبا ادب وتواضع هم کویبا محضر ن یدل شکسته ول

  ... کرد یم ییرایبازازآنان پذ یشانیزد وبا پ یم

*** 

، بر اساس عادتش اول به اتاق کودکستان برگشت که نورس از نیهم گر،یروزد 

چه  یبابا رفت تا به او گزارش دهد که در آن روز در کودکستان چه کرده وبرو

 گریعمهء د کیکه  دیغافل بگو یبابا نیخواست به ا یگذشته است. همچنان م

که دروازهء اتاق  نیگرم گفتگو است. اما همشان آمده وبا مادرش سر زیبه دهل زین

 دهءیپوس یهجوم آورد. باد ورق ها رمردیوبه اتاق پ دیوز یرا باز کرد، باد تند

حقوق بشر، به  یجهان هءیاعالم دهءیشار یرا برکند و همراه با برگ ها فستیمان

بابه کالنش رفت  یمیتا چپرکت س دهیدو دهیاطراف اتاق پراگنده ساخت. نورس دو

 وصداکرد: 

                                                                                                                  ... که عمه ژان نو آمده  ژیبابه ژان ، بخ ـ  

 نیدر اتاق نبود. درچن شیبود. باب یخال شیبه او پاسخ نداد. چپرکت باب یکس یول 

، بابهء خرف او کجا رفته است؟ اما با بچه گکش آمده است که عمهءنو یروز

 را مانده ورفته است ؟  نکشیچرا ع
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تا  دیکوب زییم یرا گرفت وآنقدر باال نکینورس را فرا گرفت. ع یبیخشم مه  

 چیکرد. اما نه نورس ونه ه ستنیوشروع به گر دیرا چ شیتکه تکه شد. بعد لبها

بابه کالنش خسته شده وبه  دیجا رفته است. شاک رمردیدانست که پ یم گریکس د

هم برگشته بود به  دیوشا شیدعوا لیهم به نزد وک دیجنگل مألوف رفته بود. شا

 .ندیبچ نیزادگاهش تا گل نسر

 

اسم عمهء تازه وارد نورس را  نانیاززاغه نش یمیهنوز ظهر نشده بود که ن یول 

 دانستند. یم

 سارا ـ 

                                                                                                 

  انیپا

    ندیهال 1379 یجد11
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