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َ                                                      اهــــــــدا

به فــــرزندان  عـــزیـــزم  که  آرام بــخــش  لحــظات پُر مــشــقـت روزگار هجرتـــم 
بوده اند و با تــالش فــراوان زمـــیــنــه نـــگارش ایــن کــتــاب را برایم مســاعــد ساختــند٬

 با  محـــبــت اهـــدا مــیدارم .  

                                                                           مـــــاریـــــا دارو 

                                                                          اپــریــل   2009  کانـــادا 



                                                           پـــیــام  نــویــســنـده 

نوشنت  این  کتاب  به  هیچ  صورت  دفاع  و یا تخریب  هیچ  یک  از شخصیت  های  مطرح  سیاسی  و سیاسی  مذهبی  ٬ 

ریس  جمهوران و یا پادشاهان  نمیباشد ٬ بلکه  قصه های  در سینه  نهفته دوران  جنگ داخلی  مردم  افغانستان را باز گو 

میدارد.
هربرگه این رومان  خواننده را به سفر دور  به درازای  جنگ خانمانسوز افغانستان میبرد٬ بلی  جنگی که باعث  ویران شدن 

هزاران هزار کانون  خوشبختی  و تاریک شدن  دلها از خشمها ٬ غیظ ها٬ از نا امیدیها ٬ از شکستهای پیاپی و نابود شدن 
عزیزان فامیلها واختطاف فرزندان و دلبندان خانواده ها بخصوص  خانمهاهی تناز سرزمین ما و باالخره همه خوبی ها 

وزیبایی ها و خوشبختی  های  جامعه مارا بهم ریخت ٬ بحث  میدارد.
در رابطه  به جنگهای خونین  افغانستان  کتابهای  بی شماری نوشته شده  است. بسیاری  از نوشته ها روی  اهداف  

سیاسی  وتحت تاثیر حاکمیت زمان قرار داشته است و یا ترجمه  از نویسندگان خارجی بوده است.

داستان حاضر از خصوصیت فامیلها و برداشت مردم عام از  چگونگی  جنگ ٬قربانی  جوانان سلحشور بیواسطه وبی دفاع 

و بازگویی تاریخ شجاعت  کسانیست که سر بکفت نهادند و بخاطر دفاع از عقاید شان تحت  افسون  گروپها ٬ یا 
سازمانهای  سیاسی  و سیاسی  مذهبی قرار گرفتند. با نابینایی یا کوتاه بینی همه چیز را تباه کردند ٬ خون هزاران جوان 

رشید و مردم بینواء  کشور را ریختند.
مسوولین برای  پنهان  داشنت زیشتی ها و دروغهای  شان ٬ جای  محبت و وحدت ٬ تخم کینه و نفاق کاشتند. دلهای  روشن 

را تاریک و زهر کشنده  کینه و انتقام را درقلب  پاک هموطنان ما ریختند و مردم را بر علیه یک دیگر تحریک نمودند.
این جنگ ویرانگر تالطمی  گریبان گیر هنر٬ ادبیات ٬فرهنگ و پیوند های اجتماعی و محبت های  فامیلی گردید.

بسا افراد ناتوان و بینوا از آن شعله سرکش  جنگ که هیچ معنا و مفهوم بنام شهکار نداشت ٬سوختند و از بین رفتند.

منافقین از از ویرانی ها و خون ریزیها منفعت بردند که به هیچ صورت قابل عفو نمیباشند.
 این داستان از واقعیت های  جامعه  ما سرچشمه گرفته است و برای  بیدار کردن وجدانها ٬درمان کردن  دردهای  بزرگ 

اجتماعی ٬ اقتصادی و سرانجام برای سرکوبی  ظلم٬ فقر . بدبختی  ها تحریر یافته است.
تحریر از حوادث جنگ خانمانسوز که قامت رسای هر کدام مارا خمیده ساخت و دامان مادر میهن را با خونهای  سرخ و توغ 

های  رنگارنگ  فرزندان شهید ما آرسته کرد٬ تجربه ایست تلخ ٬ استخوان سوز و فراموش ناشدنی.
داستان این رومان  نشان دهنده فاجعه  تلخ  دوران  جنگ در سرزمین  افغانستان است که تو.جه جهان را بخود معطوف  

گردانیده است. جوانان رشید و پاک دل صرفاٌ  بمنظور دفاع از وطن در دوطرف خط جنگ مسلح گردیدند  . برروی  برادر 
هموطن خویش  آتش  کشودند ٬سینه های  شان را سفیر گلوله کردند ٬ صرفاٌ بر مبنای دفاع از  نوامیس ملی و میهنی  بوده  

است وبس .

تحریر چنین  کتاب  بیانگر یکی  از هزاران  فاجعه غم انگیز دوران  جنگ است  که زنان ٬مردان وکودکان  وطنم طمع تلخ آنرا 
چشیده  اند. جنگ در هر  کشور  ویرانی ٬ کشتار و وحشت را همرا داشته است و بیش  ترین صدمه بر پیکر لطیف  بانوان 

وارد شده  است. زنان با از دست دادن پدر٬ برادر٬ همسر و پسران شان  داغ برجگر داشته و بسیار از خانمهای  جوان 
مورد استفاده  نا مشروع « تجاوز» قدرت  طلبان جنگی  قرار گرفته  اند.

کتاب  حاضر بیانگر احوال  خانم دختر بیست ساله  است که در خانواده مستعد بسر میبرد٬ بخاطر یکتا بودنش ٬ در دنیای  
تخیل٬ فارغ از غم و درد زندگی را استقبال میکرد. عشق  پاکش را در زیر چکمه های  خونین  جنگ ازدست داد مگر چشمان 
منتظرش را نبست . کرکتر «خماری» در این داستان  یکی از غم انگیز ترین قصه ء است  که صدها تن از خواهران عزیزما  

اسیر هم چودامهای گسترده شده جنگ جویان  گردیده اند. همچنان  وفا به عشق و ناموس دارای  یک همسر غیور  افغان و 

دفاع از وطن که در دو جهت خط  جنگ را در کرکتر جوان رشید « فاضل » مطالعه  میفرمائید.
محبت و فرو پاشی  فامیلها را در کرکتر  های  هر یک  از اعضای  خانواده بزرگ  فراموش  نکنید . صحنه های  جانبی  این  

کتاب  کامال از  واقعیت هایست که در  هر گوشه وکنار وطن  ما در جریان جنگ رخ داده است. قابل  تعمق اینست ٬ هردو 



طرف  خط  جنگ را جوانان و مردان سلحشور با فریاد دفاع از وطن و استقالل تشکیل  میداد. هر دوطرف جنگ با نعره «اهلل 

و اکبر» بروی یکدیگر آتش  کشودند وجان های  شیرین شان را برای  هیچ  قربان کردند.
مطالعه  داستان  حاضر خستگی پذیر نیست٬ بلکه تجربه ایست٬ تلخ وقمیتی که با بهاء خون فرزندان  صدیق  کشور ما 
حاصل  گردیده است. نسلهای  آینده ما باید بدانند که تبعیض نژادی ٬زبانی٬ قومی و فرهنگی سنتی ٬ بیسوادی٬کینه 

وحسادت چه مصبیت را برای ما به ارمغان آورد. در سالهای  جنگ کشور ما به  آتشفشانی  مبدل گردید و تا حال  سوزش  

آن سوختیگی هارا هریک ما در تن و وپوست خود  حس میکنیم ٬ اما چه کسانی از خون پاک شهیدان گلگون کفن  منعفیت 
حاصل نمودند؟ . 

باید از تلخی ها بنویسیم تا جاده یی را که ما بخطا رفتیم دیگران تکرار ننمایند.
زمانیکه قلم بدست گرفتم تا مصیبتهای  جنگ را در رشته تحریر درآورم ٬ قلبم فشرده شد… زیرا پدران ما درحفظ شرف و 

ناموس  داری شان در جهان شهرت داشتند و دارند . اما بدبختانه  افراد کینه توز  درانجام  اعمال نامشروع  وغیر انسانی  

شان برعالوه  بر برباد دادن وطن٬ کشنت فرزندان وطن ٬ برعفت خواهران هموطن شان نیز بی رحمانه تجاوز  نمودند٬ قابل  
عفو نمیباشند.

در سال 2008 میالدی بنا بر بزرگداشت از خدمات فرهنگی خواهران کشورم به نوشنت کتاب « آوای مــانــدگار زنــان » 
پرداختم ٬ اکنون به تحریر  حوادث جنگ که بانوان  هموطنم  بیشترین صدمه انرا متقبل  شدند٬ نیش قلم بر صفحه بردم٬ تا 
تجربه که ما در پیمودن این جاده خونین حاصل  کردیم به نسلهای آینده  وطنم تقدیم  بدارم تا آنها بدانند که روی  چه جرمی  

سزاواری  این بدبختیها گردیدییم.
در وپایان  از همکاری  و محبت  دوستان نهایت گرامی  جناب دکــتور  احســان الدیــن نــصــیر زاده  و دکتور صبــوراهلل 
سیاه سنگ  که وقت گران بهای  شان را برای  مطالعه و بررسی  نقادانه  این کتاب  صرف  نمودند و کمیها وکاستی ها را 

انگشت نهادند٬ اظهار سپاس  و ارادت  مینمایم. و همچنان از خانم بــهـار ســعــیــد  شاعر نامور وطنم که با ارسال  شعر 

زیبای  شان بنام « بــیــتــو» به غنای  کتابم  افزودند و خانم پروین  قاریزاده اجازه داند  تا از اشعار  پدرشان « ضــیــا 
قاریــزاده » شاعر معروف  و هنرمند خوب کشور ٬ در این  کتاب  استفاده  نمایم.

هکذاشایسته  تذکر میدانم که از جناب « حـــنــان هــمـــکار » دوست دیرین و همکاری خوبم در رادیو تلویزیون  ملی  

افغانستان  که در آذین بخشیدن  پشتی  کتاب  صادقانه همکاری  نمودند و بر بنده  منت  کگذاشتند ٬ سپاس گذار باشم.

سر انجام از فرزندان عزیز و ارجمندم که زمینه  نوشنت این  کتاب  حجیم  را برایم مساعد ساختند و در همه  امور مرا یاری  
رسانیده  اند٬ منمون هستم.

                                                     
                                              بــــــاحـــــــــرمـــــــت  

                                               مــــــاریـــا دارو 

                                                کانادا 2009



                                                        پــــیـــشــــگـــفـــتــار

نظر بدرخواست  دوست  عزیزم  خانم سرکار مـــاریــا دارو این افتخار  نصیبم گردید که جمله  اولین  خوانندگان این داستان 
زیبا باشم. این کتاب شرح  حال  زندگی  مردان و زنان شریفی  است  که گرفتار جنگ نا شرافمندانه ای  شده  اند. جنگ  
خانمانسوز  که سالیان  متمادی  گریبان ملت شریف افغانستان  را گرفته است. این داستان  سفریست میان مردم عادی  

افغانستان ٬ به خوشی ها ٬ سختیها٬به غمها٬ شادیهای  شان ٬سفریست به جنگ  و به یکی خون آلود ترین جنگهای 
معاصر .

در زندگی  ام  داستانهای  زیادی  در باب  جنگ  خوانده ویا شینده ام ٬ اغلباٌ در آنها  روای  داستان در یک سوی  جبهه 
قرار گرفته  و در روایت  وقایع ایکه در طرف  خود دیده است ٬میپردازد.  مردم  طرف  دیگر جبهه را یا قسی  القلب  ویا خون 

آشام و یا بزدل  و شکست خورده  می پندارد ویا  چون اشباحی  که فقط برای  لحظهء ظاهر میشوند وسپس نا پدید میگردند.  
تنها برداشت  خواننده  این نوع  داستانها  احساس  همدردی  بااین  « طرفیها» و احساس انزجار به « آنطرفیها»است. 

داستان کتاب  حاضر از معدود  داستانهایست  که درآن خط  مرز برای  روای  قصه  وجود ندارد. این سوی  جبهه و آنسوی  
جبهه باد درنظر داشت  واقعیتهای تلخ که دامن گیر مردم هر دوطرف  جبهه شده است ٬ مساوی  است.

نویسنده داستان شما را به هر دوطرف  درگیری  های  جنگ می برد. خواننده با چشم خود می بیند که دوست و دشمن درکار 
نیست ٬ حق و نا حق  وجودندارد٬ هر دو سوی  جبهه انسانهای  آلوده بجنگ قرار گرفته است .  

شما با مطالعه  صفحات  این کتاب به سوگ کشتگان هردو طرف  جبهه مینشینید ٬ دل  به محبت دل سوختگان هردو سوی  
جبهه میدهید و سرگریه بر سر شانه تمام غمدیدگان این  جنگ  ویرانگر مینهید. 

در این سفر در می یابید که در جنگ برنده و بازنده  ای  وجود ندارد هر دو طرف بازنده اند.  هرکس  که وارد جنگ شود 
٬بازنده فطرت  انسانی  خویش  است . آنگاه عقل و زبان از چاره جویی  وامانده میشود ٬انسان دست اوایز جنگ شده و 

برادرکشی را پیشه میسازد.  جنگ همچو  زهریست از فرط تشنگی. 
 واقعیت تلخ را در هرصفحه این کتاب به وضوح میتواند دید. این است که جنگ «مقدس  و نا مقدس» بهترین شرایط  را برای  

فرصت طلبان فراهم میسازد تا به چور و چپاول   جان و مال  مردم  بپردازند. در اوراق  این  کتاب  غم زیبای  نهفته است که 
منزه  از نفرت میباشد٬ با خواندن هربرگه این کتاب  دل  تان ماالمال  غم میشود ٬ ولی حتا  زره ای از نفرت در قلب  تان  

احساس  نمیکنید. برای  بی رحم ترین شخصیت های  داستان٬ آنهایکه  برای  نجات عزیزان  خویش  دست به قتل عزیزان 
دیگران  میزنند. اما زیبا ترین و شگفت انگیز ترین  حقیقتی که با خواندن این کتاب  دریافتم  این بود که «عشق » تنها چیزی 

است که مصون از جنگ میماند.
جنگ آتش  خویشرا به جان ٬مال شرف و ناموس همگان میزند ولی  هنوز در گیر ودار جنگ چشمانی را می بینید که باهم 
گیره خورده اند ٬ قلبهایکه برای یکدیگر میتپند٬ مادرانی  کودک تازه  تولده شده خویش را درآغوش  میکشد و پدرانی  که 

همچو یعقوب « ع» چشم براه  یوسف خود دوخته  اند.
این مردان و زنان  چنان غرق  در دنیای عاشقانه خویش  میباشند که گویی هاله از  نور آنها را از اطراف  شان جدا کرده 

است. بلی  دنیای آلوده  به نفرت٬ خشم٬ جنگ٬ خونریزی٬ ویرانی و برادرکشی .
در انتها در ضمن  تشکر از  خانم سرکار مـــاریـــا دارو  برای نگارش  این کتاب گرانقدر که از واقعیتها استخوان سوز 

دوران جنگ منشاء گرفته ٬ تجربه تلخ  وقیمتی که برحیات مردم  افغانستان تمام گردیده  است٬ با نهایت  مهارت در رشته 
تحریر درآورده است٬ بنده برای  تمام  فارسی  زبانان  گرامی  مطالعه  این  کتاب را سفارش  مینمایم .

                                                        
                                                          داکتر احـــــان الـــدین  نـــصـــیــرزاده      

                                                           اپــریــل  2009   تــورنـتـو - کانــادا 



                                           قــــلــــم مــــــا 
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                       بنام آنکه وجو وعدم ما از آن اوست    

                 
  

  فرزانه خانواده سلطان زرگراززيبايی خاص برخورداربودخماری دختر
مژگان جذاب، سيمای.ی نفرميرسيد،متولد شدسبزرگ که جمعيت آن بيشتراز رفاميلاود

  .ن بزرگ وخمارش وی را به خماری شهرت دادبلند وچشما
وسلسله تجارت  اده ازچند پشت مسلک تجارت زرداشتبزرگ اين خانوسلطان پدر

 برای فرزندانش ميآموخت وفرزندانش نيز واتحادوهمبستگی فاميل رابشويه نيکانش
  .شيوه اورا درزندگی شان ادامه ميدادند

 ندان ونواسه هايش مانند مکتب پرخانم سلطان برای تربيت فرزآغوش پرمحبت بوبو
ازاين . سری اش بازبودعاطفه بروی عروسها، دامادهايش وتمام نواسه های دختری وپ

دند،  بومحبت تمام اعضای فاميل بهره مندکانون دوستی و مدرسه خير، وحدت، انسان
  . بخصوص خماری

 :آنداختفهميد وحرف های بوبو درگوشش طنين ميميخماری تازه به مزايای زندگی 
رااز قلب پذيرفته باشند هرگاه زن وشوهرهم ديگر.بشريت استانسان تسلسل عشق دو

 چه بهترکه طفل دربطن مادر. جزمرگ هيچ نوع مانع درمحبت شان ايجاد نميگردد
 نازطفل نمايانگر احساس همان لحاظات شيرين عشق بين دونفر .سرشارازمحبت باشد

  .است
نيکه حبت بود، او تمام پسران ودخترانش را تا زماخودش يک کتله نورعشق وم   بوبو

شده بودند، مانند لحظات اول زندگی ازمحبت خود، چون هرکدام ايشان خود پدر ومادر
همچنان عروسها ودامادهای  بوبو نيزازنوشيدن . شراب عشق جاويدانی سيرآب مينمود

ی رااز جان شراب عشق زندگانی مساويانه مستفيد ميشدند  نواسه های دختری وپسر
ً خماری که دختريکدانه والدين و نازدانه  تمام اعضای  ودل محبت ميداد، مخصوصا

  .فاميل سلطان بود
  .ازمحبت بوبو وشفقت تمام بزرگان فاميل سيرآب شده بودخماری بيشتر

  . ناز زياد دردنيای تخيل زندگی ميکرد وکمتربه محبت مادرش نيازمند بود اوبخاطر
" سلطان زرگر"پدرکالن اين فاميل . طان زرگرتقربيٌا سی نفرميرسيد  تعداد خانواده سل

درشهرارايی کابل صاحب نام ونشان خوب بود، تمام بچه هايش با خانمها واطفال شان 
خانه زرگرها مانند . زندگی مشترک دريک حويلی بزرگ مشترک درشهرکابل داشتند

  .يک مکتب بزرگ، محبت، هم بستگی وعشق به زندگی بود
ورش اطفال خانواده، تحت شعار برابری، خواهری وبرادری توسط تمام بزرگان پر

فاميل مانند پدرکالن ومادرکالن ومادران و پدران، نقش عالی در تعليم وتربيت اطفال 
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پسران ودختران کاکا . تمام کودکان بايک چشم ديده وپرورش ميشدند. خانواده داشتند
  .باهم مثل خواهر وبرادرحقيقی بودند

. داشتژاد های مختلف افغانستان بزرگ را اين خانواده يک مخلوط کوچک ازن
فرزند اول سلطان پشتون بودند، حميرا " حاجی عثمان"و کوکی خانم " مادرکالن"بوبو

فرزند "امان" فرزند دوم سلطان تاجک بود وانابت خانم "زمان"مادرخماری خانم 
وبامحبت يکديگررااحترام د هرکدام باهم صميمی بودن.سومی سلطان ازبيک بود

 .مادران درتربيه اوالدهای فاميل مثل معلم مساويانه رسيدگی ميکردندميکردند، 
به عهده  اگرکوکی نوبت آشپزی می داشت، انابت نوبت برسی ازاطفال ونوجوانان را

اطفال را بمکتب روان کند وازآمدن ورفتن شان بمکتب ودکان بررسی ميگرفت، که 
ظيفه جمع و جاروب ونظم ونثق خانه را ميداشت، به همين ترتيب روز حميرا و. نمايد

البته اين مادربزرگ قوماندان اعلی خانه بود .  هفته ديگرنوبت تبديل ميشدديگرويا
اوراميتوان قوماندان عاطفه . بودمبرا،جبروظلم قواندانی ازکنترول بی جا، قهروغضب

پرستی اوبود که همبستگی داره وسرزيرا تحت ا. ،نه خشوفاميلوحدت خانواده ناميدو
به همين دليل تا که خماری دست راست وچپش را نشناخته بود، . خانواده حفظ شده بود

  همچنان وقتيکه پدرکالن وکاکاهايش و پدرش ازدکان ميآمدند. نميدانست مادرش کيست
  . اين اصول خانواده سلطان زرگربود. فرزند را مساويانه نوازش ميداند

ه های خورد بين شان جنگ و دعوا ميشد مادران وپدران از پسر خود دفاع  هرگاه بچ
هميشه برادرزاده را بچم صدا برخالف . نميکردند که بچه خودرا حق بجانب بشمارند

  .  ميکردند وپسر خود رابنامش صدا ميزدند
ميشه ويا زمان پدر رت افگارمثٌال حاجی عثمان ميگفت، اوبچه اختر چپ باش، براد

هيچگاه پدران نميگفتند، . ی ميگفت، سليمان احمق نشو، برادرت آزرده ميسازیخمار
  . بچيم بچه کاکايت راآزارميتی، ميگفتند برادرت

درزندگی  نمونه محبت وهم بستگی فاميل بودکه ازبزرگان ميآموختن واين بهترين
  .    پيروی ميکردندبزرگان فاميلروزانه ازگفتار وکردار

دارای  وش هريک بخانه بخت شان رفته بودندپسرداشت دخترانسه سلطان چهاردخترو
رجن درجن اوالدهای شان بخانه پدرميآمدند، جمعه شبها با د. فرزندان زياد بودند

روی اگر يک شب جمعه . زاده های شان خيلی صميمی بودنداطفال شان نيز با برادر
 دختروپسرعمه شان ه، برای ديدارعمازعمه ها نميآمد، برادرزاده هاکدام معذرت يکی 

  .خفه می بودند
 درقسمت تقسيمات اتاقها نيز. پسرهای فاميل يکجاه مکتب ميرفتند ودخترها همچنان
پدران و مادران دراتاقهای .  عدالت وانصاف، سن وسال هرکدام مدنظرگرفته شده بود

ی دو نفردراتاق هاوبه سن وسال شان سه نفره ميخوابيدند وپسران ودختران نظرجداگان
عمومآ منزل اول اتاق خواب پدرومادربزرگ، خانه . دمشترک استراحت ميکردن

 مورد استفاده روز تشکهای معمولی آراسته شده بود وبزرگان بود که بانشيمن اطفال و
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مخصوص يک مهمان خانه بزرگ که باموبل وفرنيچرتزئين شده بود،. قرارداشت
  .   بود ازحلقه فاميل ودوستان خارجاز فاميلی دورترپزيرائی مهمان ها

عروسی ميکردند، زندگی "نواسه های بچه گی سلطان"زمانيکه پسران خانواده 
بودجه مشترک فاميل ازطرف بزرگان برای شان جداگانه درنقاط مختلف شهرکابل از

زياد تردرکارته پروان، خيرخانه وخوشحال خان مينه که به شهرارا . تهيه ميشد
 ان آغازميکردند، بنياد زندگی جديد خويش را مینزديک بود، به زندگی نوين ش

مانند گذشته درخيروشر، مگرعمه های شان مهمان ميآمدند، جمعه شبها مانند. گذاشتند
 دختران بعد ازعروسی شبهای جمعه با شوهر. فاميل ومسايل تجاراتی سهيم بودند

اميل واطفال شان درخوشی های اشتراک ميکردند، مگردرمسايل تجارت واقتصادی ف
  . حق مداخله را نداشتند

شير، قرغه، سلطان فاميل عجيبی داشت، درتابستانها برای مليه پغمان وسالنگ، پنج
سايرجاه های تاريخی وسرسبز که دارای آب وهوای خوب بود، باغ بابر، باغ لطيف و

 آثار تاريخی دوره نهضت امانیمخصوصًا تپه پغمان که يکی از. ندباهم يکجا ميرفت
مرکزاستقالل افغانستان دروقت شاه امان اهللا خان بود، واسوالی پغمان ورفت بشمارمي

نزديکترين ولسوالی های واليت کابل بود، تمام چون پغمان يکی از.  يکجا ميرفتندباهم
. مردم کابل برای ميله وديدن اعمارت تاريخی، تاق ظفر، اولين تياترافغانستان ميرفتند

 تعضب آنزمان سوخت وونمونه ازآن وجود نداشت  آتش خشموجوديکه آن آثار دربا 
  . معموًالمردم کابل، پغمان را ياد گارتاريخی اميرامان اهللا ميخواندنداما

ولسوالی های نزديک  و توت فراوان داشت، آنهم يکی از دره پنجشير که آب خروشان
مثل " نواسه های سلطان"اطفال شان همه دختران وپسران سلطان با. بودواليت کابل 

ه اگرنسبت نا مساعد بودن هوا، عالق. يک تولی ويا کندک عسکری با هم يکجا ميشدند
وسرود، قطعه بود، درخانه باهم ميبودند، ازسازبوستان نميميله درفضای آزاد باغ و

رميها جوانان ونوجوانان باهم  شطرنج وغيره بازيها وسرگ"کرمبول" ردبازی، کرمبو
  . گذشتاندند جمعه را ميوسرشار، رخصتیمست 

جواهرات حرفهای دراتاق جداگانه خلوت ميکردند ودرباره طال ومردان وبزرگان 
زنان ودختران جوان با يکدگرحرف های شوخی آميزخودرا . تجاراتی خود را داشتند

  . بازيهای کودکانه شان ميبودندوکودکان سرگرم  .ميزدند
ارباهم درشهرجالل آباد درايام زمستان برای ميله گل نارنج ونرگس واليت ننگره

  .يکجا ميشدند
.  گل نرگس وگل نارنج يک ميله عنعنوی درشهرجالل آباد مربوط واليت ننگرهاربود
 مردم شهرکابل ازشگفتن گل نرگس وشگوفه درختان نارنج استقبال خاص بعمل می

  شهرکابل درشبهای جمعه با گدی پران های بزرگ درتعداد زياداز باشندگان.آوردند
  درسلطان يک. يکردنددرايام زمستان اشتراک م ات گدی پران بازی پل بيسود،مسابق
زمستان بوبو با اطفال  در . حويلی بزرگ نزديک پل بيسود، درشهرجالل آباد داشتبند

با گدی پرانهای خود نيزبچه های جوان فاميل زرگر .ميبردزير سن درجالل آباد بسر
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خماری که . يشد، بطرف پل ميرفتندازصرف نان چاشت که هوا کمی گوارا مبعد 
پسران  همرای برادرانش وشريک هرگونه بازيها ميدانست يل بود، خود رانازدانه فام

زير پای مردم ميشوی ما پشت آزادی گدی : "برادرانش ميگفتند .دشکاکايش ضميمه مي
  پران ميدويم تو چه ميکنی؟

درگدی پران بازی خيلی قيوم برادرش .  او با گريه ولجاجت خود را شريک ميساخت
 وقتيکه. اليق بود ميخواست تماشاه کند، چطورگدی های ديگران را ميبرد وآزاد ميکند

يش اورا گرفته به پل ميبرد، کردند، شبنم دخترحاجی عثمان کاکامخفيانه فرارميپسران 
مانند  آسمان آبی وآفتابی جالل آباداشای گدی پرانهای رنگا رنگ که درازتمهردو

 شوروهلهله پسران که بخاطر. ميبردندخت هرگدی بازدرهواغطه ميزد، لذت بستاره 
 منتظر بودند، چشم برآسمان دوخته برای آزادی ميدويدند، آزادی گدی پران هاگرفتن 

  . غوغا برپا ميشد بچه ها ميدويدند، گدی بازان به وجد ميآمدند
رگ ساالن بز. فرهنگ گدی پران بازی يک تفريحی خوب برای هرسن وسال بود

نيزدرسر پل با اطفال خورد به تماشاه ميرفتند وخماری وشبنم ازديدن مردم و تماشای 
  .  گدی ها لذت ميبردند

که درجالل آباد خانه نداشتند، خانه خويش وقوم خود ميرفتند ويا به هوتلهای مابلی هاي
نواسه اما اقارب نزديک فاميل زرگر، دختران، دامادان و. شهراتاق کرايه ميکردند

       .هايش وخسران فرزندانش مثل کابل بخانه شان ميآمدند
ه   رفتن به جالل آباد نيزدربين پسران، عروسان ونواسه های جوان فاميل سلطان ب

نواسه های که زيرسن قرارداشتند، برای سه ماه مادرکالن با. حساب نوبت بود
 ود، جالل آباد میرخصتی زمستان که مکاتب شهرکابل نسبت برف باری تعطيل ميب

 مطابق پالن منظم درهرآخر" سلطان" نواسه های جوان وپسران وعروسان. رفتند
 تفسيم اوقات همانگونه طرح ميشد که درنوبت هيچ. هفته از کابل به جالل آبا ميآمدند

 ايام زمستان در جوانی ميرسيد،سن نو سلطان که به  هاینوسه .کدام بی انصافی نشود
درتابستان نيز بچه های نوجوان دارای سن شانزده، . ند ياد ميگرفتشيوه کارتجارت را

  .آموختند بعد ازظهر، ازمکتب راسآ به دکان ميرفتند واز بزرگان مسايل تجارتی می
  زمانيکه نواسه های زرگرمکتب عالی راختم ميکردند، اگرميل به تجارت ميداشتند، 

 القه به ادامه تحصيل میواگرع سرمايه گذاری ميشد ازطرف پدربزرگ برايشان
ت فوق العاده فاميل برخورداربود خماری ازمحب.  ميرفتند"دانشگاه"داشتند، به پوهنتون

چون هيچ وقت خود را تنها حس نکرده بود . نميدانست برادروخواهر اصلی اش کيست
  .تمام اعضای فاميل ديوانه واردوستش داشتند

نازدانه .  شدبزرگنه وبا محبت سرشارز درد، رنج، کيدرچنين يک خانواده فارغ ا او
سلطان دارای چند دختروچند جاحی عثمان وامان دوپسرگی هايش بخاطری بود، که 

بنام های قادر، قيوم وسليمان داشت، شديدآ  پدرخماری سه پسر"زمان" مگر.پسربودند
شبنم کوچکترين دخترحاجی عثمان، . داشته باشد" دختر"آرزو داشت، فرشته محبت 

ودختران کاکا " انجال و حماسه" خواهرشاز دو کوچکترازخماری ول بزرگترهفت سا
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شبنم خودنيزقبل . خواهرمهربان خماری بوداو . بود"ليال، فرشته وخاتول" امانش
ت سال باهم تفاوت سن داشتند، با وجوديکه هف. خماری دخترخورد فاميل بودازتولد
به او  دايه مهربان تراز مادريکرد، مثلمطابق به خواهش خماری همرايش بازی ممگر

انجال، " پنج دختربزرگ فاميلشبنم تجربه، راه و رمززندگی رااز. ی مينمودرسيده گ
تمام نوازش ومحبت که خودش از پنج . آموخته بود"  فرشته، حماسه وخاتولليال،

ی روزهای بهاری که هواخيلی دريک. خواهرش ديده بود، برای خماری هديه مينمود
 انگيز بود، برای يک گردش عصربا خماری بيرون ازمنزل رفت ونشاطگوارا 

 و جشن بزرگ بود، برای چندين شب وروز سازروز تولدت درخانه ما: وبرايش گفت
 يک عروسی بزرگ و ترا به اندازه" شب نامگذاری"شب شش. سرود دوام داشت

يد که درآنوقت مه هم طفل هفت ساله بودم، مگر يادم ميآ. مجلل جشن گرفته بوديم
بودند، ليال، فرشته وخاتول ازمن بزرگ ترحماسه انجيال خواهرانم ودختران کاکا امانم 

دختران وپسران عمه . درجشن تولدت ازمهمانان به سويه عروسی پذيرايی ميکردند
هرکدام از . افغانستان بودند، ميرقصيدند وميخنديدند هايم که درآنوقت همه ايشان در

  .کردند انتخاب میاعضای فاميل برايت نام 
عمه قيسی ترا يلدا صدا ميکرد،عمه خاورترامقدسه ميگفت، خاله هايت وعمه شمسی  

دخماری دسترگو (مادرکالنم ميگفت . يک نام برايت تحفه ميدادندهرکدام ازطرف خود
  .  نام خانگی تراخماری گذاشت) جارشم شميمه

زبان بوبو، تمام فاميل مگراز. گذاشت" شميم" نام اصلی ترا پدرم به موازانه نام من 
  .درخانه خماری ودرتذکره وانساد رسمی نامت شميم است. خماری صدايت کردند

ديدارت بودند، همانطوريکه نامهای زياد داری،  مثل نامهای زيادت تمام فاميل خمار
زمان تولد تا حال گل سرسبد فاميل هستی، با وجود ، ازترا زياد دوست داشتند ودارند

تولد شدند، بزرگ شدند وعروسی  درفاميل ما همرای عمه هايم نه دخترشش دختر،
  .    مگرتويک چيزی ديگرهستیورفتند،کردند

مخصوصآ مه . زمانيکه طفل بودی، هرکدام ما برای بغل گرفتنت باهم جنگ ميکرديم
اززمين توانايی هم نداشت که ترا. بودبزرگتربرادرخوردم که سه سال ازتوواختر
رک مه است، هيچ کس حق ندارد هخوا" روزهمرايم جنگ ميکردمگرهکند،بلند

  ". خواهرکم را بغل کند
بازارش کمترشده بود، ازحسادت ميگفت، مه نازوخوردت با تولد توسليمان برادر

 با . ما خنده ميکرديم که خماری درکنداق نامزاد شد،رک خوده به اختر دادمهخوا
ه، خاله زاده وماما وعمه زاده قطعًا معمول دربين کاکا زادوجوديکه ازدواج درفاميل ما

مادران ما برای خنده های روزمره " حميرا وکوکی"نيست، مگربا گپ های سيلمان
  .   ميکردند ويکديگر را بنام خشو صدا ميکردندحشان، بين خود مزا

خره دختران وپسران کاکا انمانم نيز بخاطر بغل کردن تو، جنگ ودعوا داشتند باال
زمزمه د ميخواباند وبرايت آهنگهای پشتوزانوی خوترا سر.  بوبو بودخالص گيرما

بزرگم نامزاد بود، يکماه بعد ازتولدت عروسی  درزمان تولدت انجال خواهر.ميکرد
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عروسی خيلی با وجوديکه هردو. م عروسی کردندکاکا امانشش ماه بعد ليال دختر. کرد
  . مجلل بودند، اما لذت جشن تولد ترا نداشت

 مانند يک مادر ويک معلم اديبانه سرخماری دست ميکشيد وراه ورمز زندگی را  شبنم
  .برايش درس ميداد

 دست ميکشيد، سرش رابلند گرفت وه بانوازش مويهای براق خماری رادرحاليک
 را ورق  ميزد، برای خماری چشمانش راه کشيد ودرذهنش تاريخ چند سال قبل فاميل

 حاال برادران وخواهران ما همه عروسی کردند، زندگی چه به سرعت ميگزرد،: گفت
آرام و دقيق به حرفهای شبنم چون که خماری . مصروف زندگی شخصی شان هستند

  تو خواهرم هستی ؟: وش ميداد، گفتشاگرد با هوش، گ
فعٌال تنها مه وتو دختران خورد فاميل هستيم، :  شبنم با تجاهل عارفانه به گپش دوام داد

مگرتنها خاتول .  ما معموٌالبعد ازختم صنف دوازده عروسی ميکردنددختران در فاميل
 پسران کاکا زياد باازنظرسن وسال ما دختران و.  کرددرصنف يازدهم بود، عروسی

زيرا پدرکالنم بچه هايش را درفاصله کوتاه طی چند سال عروسی هم تفاوت نداريم، 
  . کرده بود

به همين دليل لمربرادرم . ت عروسی کردندمثالً دوسال بعد ازعروسی پدرم، پدرومادر
تر امان انجال خواهرم وليال دخ. بزرگت که درهند است، زياد صميمی بودبرادربا قادر

  .هرکدام درخانه هم صحبت وهم بازی داشتندکاکايم خيلی صميمی بودند، 
تر انجال خواهرم وليال دخ.  کوکی مادرم وانابت خانم کاکا امانم طفل اول شان دختربود

  .انابت دخترهای اول فاميل بودند
  . را داشترمتواتر والدت کرد، آرزوی يکدختر حميرا مادرت سه پس

  کدام خواهرما بزرگ است؟:  خماری مودابانه پرسيد
بعدآ لمربرادرم با قادر . ومادر بزرگ ما ميباشدبچگی پدراولين نواسه انجالخواهرم 

ين پسردرجمع نواسه های بچه گی پدرکالنم برادرت با چند ماه تفاوت بدنيا آمدند، اول
انجال . يادم ميآيد، مه که خورد بودم، همرای حماسه، فرشته زياد صميمی بودم. بودند

عروسی کردند، مه تنها وليال عروسی کرده بودند، چند سال بعد فرشته وحماسه نيز
 بسيارمگرخاتول  ، همرای خاتول خيلی رفيق شدم وفرشتهازعروسی حماسهبعد. ماندم

حاال تنها با توهستم، سرش را با کمی . درآنوقت توخورد بودی. جوان عروسی کرد
  .توازخواب طفلی بيدارنميشوی، همرايت دق ميآورم: خشم شورداد، گفت

  .  داستان زندگی ورازهای فاميلی راهميشه شبنم برايش ميگفت
 پسران کاکايش، برادرش هستند وياوقت نميدانست که لمر، قادر وبصير  خماری تا آن

زبان فاميل شنيده  رفته بودند، جزقصه های شان رااززيراآنها بعد ازعروسی بخارج
  . بود وبا عکس های شان آشنا بود

ومحبت زبان زياد نزاکت های اجتماعی وخانوادگی باعفت کالم زرگر  درفاميل 
ران فاميل به ازهند تيلفون ميکردند، ماداگرلمروبصيرازآستراليا ويا قادر. رعايت ميشد

اگرشب پدرشان . به نام شان صدا ميکردندبت همرای شان گپ ميزدند وآنها را نو
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ازدکان ميآمدند وپيام هريک آنها را ميداشتند، ميگفتند، قادر يا بصير ويا لمر تلفون 
کرده بود، برای تان سالم گفتند، هيچ کس نميگفت، پسرم، لمر، بصير ويا قادرتلفون 

  . کرده بود
  نزاکتها نمیاصال متوجه اين. رق نازدانگی بود کوچکترين عضو خانواده وغخماری

  . فکرميکرد همه ايشان برادرانش هستند. شد
رمی طاقت فرسا دريکی ازروزهای تابستان داغ شبنم درخانه نبود، خماری ازگ  

بيادش آمد، يک .  ياسمن روی حويلی خلوت کردهایدرختزيردراتاقش را ترک و
يد هندی شکايت داشتند، برای باره فيلم های جديال دختران کاکايش درلوزانجال ور

چندهفته بعد فيلم های فرمايشی شان را قادرآنها را زياد نازداد و. لفون کردندتقادر
با وجوديکه هردوشان عروسی کرده بودند ومادرشده بودند، مگر باهمان . روان کرد

بوبو بخاطرلهجه آمرانه . د زده بودندلهجه ناز وامرخواهررانه باالی قادرداد وفريا
ه با محبت تقاضا ن تان راامرميکنيد، چرابرادر، چراه بودباالی هردوی شان قهرشد

  . کرديد
   قادرازليسه تجارت فارغ شده بود، بعد ازعروسی با ذکيه خانمش درهند زندگی 

 های ازنعمت سرقادر، چشم ودل اعضای فاميل ازتماشای تازه ترين فيلم. ميکردند
ازتراکم ويديوکست های هندی خانه شان به مارکت فيلم های . هندی لبريزشده بود

خماری او . زياد درفاميل تکرارميشدبه همين دليل قصه های قادر.  بودهندی تبديل شده
  .را نسبت به لمرو بصيرخوبترازخاطر تماسهای هفته وارش ميشناخت

 ادشاهی محمد ظاهرشاه پسر که سردارمحمد داوود خان به پ- ش1352 درسال 
پادشاه گردشی های قديم داشت، برای سلطان نظربه تجربه که از. مه دادکاکايش خات
 اوفکر. پيشبين حوادث بوددرهند سرمايه گذاری کرد و" قادروبصيرلمر،"نواسه هايش

کاکايش شايد باعث نزاع خانواده شاهی ميکرد، خلع شدن محمد ظاهرشاه توسط پسر
دم برهم هرتغيررژيم، سرمايه مردم چوروچپاول ميشد، آرامش مرزيرا در .گردد

تلفات سرمايه، نصف سرمايه تجاراتی خود را با سه بخاطرجلوگيری از. ميخورد
لمروبصيربعد ازيک مدت به آستراليا رفتند و قادرتنها . نواسه جوانش به هند انتقال داد

  . درهند به تجارت ادامه داد
تربيت خماری ميل برايش قصه ميکرد، خود رامسوول تعليم وی فا  شبنم ازتمام رازها

خواب نازبيدار ازصحبانه اورا. نوازش کمکش ميکردبا نازوکارخانگی  در. ميدانست
 حميرا مادرخماری .وباخود اورا مکتب ميبردميساخت، لباس مکتبش رامی پوشاند

  .زمادر داریشکرچه دايه مهربان ترا: نی ميگفتمهربا ميخنديد و با
  . البته اين سلسله دربين دختران فاميل قبًال هم مراعات شده بود

ازخداوند دختر خواستم مگر يکروزهم زحمتت را :  يکروزمادرش برای خماری گفت
نکشيدم، نام خدا همه بتو رسيدگی ميکنند ونوبت من نميرسد، مخصوصاً  شبنم، توبايد 

شد که ی شبنم، خماری متوجه  بعد ازقصه ها.ی که شبنم بااليت حق مادری داردبدان
ه با واددرکالنها تهداب اين خانازپ.  اقتصادی داردفاميلش يک سياست رهبری شده
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 محوراساسی آن خوش. وتا چند نسل بشکل ميراث دوام داشت محبت گذاشته شده بود
و ومهم ترازهمه احترام به بزرگان ونوازش يکديگربختيها اعتماد، وحدت، محبت بر

  .   فاميل بودبا اطفال ه ازطرف  پدران ومادران مساويانشفقيت 
لهاعدم اعتماد، وحدت وحسادت فاميبسياربدبختانه در. تی اتفاق فاميل بودخوشبخ  دليل 

  .برباد داده ونزاع وبدبختی را بارآورده بودفاميلها را 
ق وبی اعتمادی دربين فاميلها ازماجرای هفت ثورسيزده پنجاه وهفت نفا بخصوص بعد

باعث بدبختی فراوان فاميلها  عدم اعتمادرد،برادرمخالف برادرخود قرارگرفت،رشدک
  .گرديد

  را  ، حسرت زندگی خانواده سلطان زرگرونزديکروی همين دليل تمام اقارب دور
     . دربين تمام اقارب اين خانواده نمونه مثال بود. خوردند می
    

                    محبت  های  بوبو  و خماری
   

ازخواب برمی خاست، چشمانش صبحانه با نازخماری تا زمانيکه مکتب هم ميرفت 
درمقابل نورآفتاب سوزنک سوزنک ميشد، با پشت دست چشمانش راميماليد وگريه 

". برو خماری را آرام کن" بوبو، شبنم را صدا ميکرد. ميکرد، همه بااليش ميخنديدند
دختران مکتب خماری راآزارش اگر. او وظيفه داشت خماری با خود مکتب ببرد

. تا آمدن شبنم دربغل بوبو پناه ميبرد وشصت خود را می چوشيد، بعدازمکتب ميدادند
باچادرخميه مانندش اورامی پوشاند وفردا شبنم همرايش مکتب ميرفت، برای معلم بوبو

  .شکايت می سپرد
 اتاق  می  درپسانها که پدرکالنش فوت کرده بود، بوبو با کودکان خانواده دريک

هرکدام .ديو وپری راميگفت، تا خواب شان ببرد" افسانه"خوابيد و برای شان اوسانه 
خودش آرام . بخواب ميرفتند، شبنم اورا بغل ميکرد ودراتاق خواب خود می برد

. ميخوابيد، قصه های بوبو تمام مغزکوچک خماری رااحتوا ميکرد، درخواب ميترسيد
ويش ميخوابيد، خماری درآغوش پرمحبت شبنم دوباره پهل، درهرگاه شبنم بيدارميشد
  .  بخواب شيرين ميرفت

بعدها يک کمبود . هرقدربزرگترميشد به رازهای زندگی ازاندرزهای شبنم پی ميبرد
گرمی ومحبت جايش را به سردی جدايی، مسافری . را درجمعيت خانواده حس ميکرد
  .و دوری اعضای فاميل ميگذاشت

را نميدانست، فکرميکرد با مرگ پدرکالنش محبت، رفت وآمد  خماری دليل  اصلی 
وسرود، آمدن دوستان بعدازمرگ پدرکالنش جمع وجوش، ساز. دوستان کمترشده است

مطابق قانون خانوادگی حاجی عثمان پدرشبنم . دسته جمعی درفاميل بسيارکم شده بود
يل اقتصادی دروحدت وهمبستگی ومسا. امورعمده تجارت را مثل پدرش بدست گرفت

 فاميل کدام تغيرنيآمد، صرفآ درگرمی وجوش فاميل سردی وکمرنگی که ناشی از
  . اوضاع واحوال سياسی کشوربود، ديده ميشد
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  درک اساسی موضوع برايش مشکل بود، آن سردی وتغيرات را ناشی ازمرگ پدر
همان با زقزق های کودکانه بياد . بعضی روزها ناحق گريه ميکرد. کالنش فکرميکرد

  . جمع وجوش وشب نشينی ها ميگريست
بعضًا دوستان . جمعيت خويشاوندان پراگنده شده بودکشوردوستيهاکمرنگ  درسرتاسر

احتياط کنيد، زياد جمع نشويد که حکومت : درخانه شان ميآمدند وحاجی عثمان ميگفت
  . بنام اجتماع سياسی ضد دولتی حمله نکند

   سياستجز فاميل هيچ نوع سياست آندرمل بيگانه بود، زيرافها برايش کااين گونه حر         
  . تجارت، رونق وبازارنداشت         

 چون ازنظرمادی مستعد بودند، هرپديده جديد راجشن ميگرفتند وخوشی ميکردند، در
با درجن درجن اوالدها و شوهران شان حضورپيدا " عمه هايش"همچون خوشی ها

رو برادرباهم می جوشيدند وخاله ها وماما های شان عمه زاده ها مثل خوا. ميکردند
آرمونيه، جوانان فاميل بلند ميشد و سروصدای دائره و. نيز با زن وفرزند شان ميآمدند

فاميل درهنرخواندن اين .تانصفهای شب دوام ميداشتميشد رقصک وقرصک شروع 
يک ازجوانان يکی زيربغلی ميزد دگری آوازميخواند، هر. نواختندنيزاستعدادداشتندو

همه نا خوانده مال . کوشش ميکردند که آهنگ هنرمندان سرشناس را با تقليد بخواند
  . وخرابات نرفته، هنرمند شده بودند

وبه اشتراک دوستان دوردست بود  شده تشکيلنواسه های يک پدربزرگ از ن جمعيتآ
  . واقارب ضرورت نبود، درهرصورت ازخود پوره بودند

عروسی  يکی ازپسران ويا دختران فاميل زرگرتالش ميکردند،بادورونزديک  دوستان
ازهمين خاطردرهمچون جمعه شبها بعضی . کنند ودرخوشبختی فاميل شريک شوند

 برای هر. دوستان، بچه ها ودختران جوان شان را می فرستاندن که جلب توجه شوند
   شطرنج،خسته ميشدند به بازیوآوازاگرازسازکس سرگرمی ومصروفيت موجود بود،

 وغيره می پرداختند، مادران مصروف پختن وترتيبات غذا "لکرمبو"ردقطعه، کرمبو
بوبوچادرخميه مانندش را يک شاخه ميکرد ودست وآستين برميزد وبه پختن . ميبودند
را ياد داشت، بنام بی بی زنيب، مشکل گشا، بوبوهزاران قسم نذر. يازميپرداختنذرون

  . ه وغيرهبی بی نيک بخت، سمنک، ديگچ
ونواسه هايش را دعا بوبو نظربه عقيده راسخ که به نزر ونيازداشت، پسران، دختران 

جوانان دور ديگ جمع ميشدند، دروقت دعای بوبو.ميکرد،تا اززخم نظرمصوون باشند
. با يک دهن وهزاران خنده و پرزه های مزه داريکديگرخود را پرزه پرانک ميکردند

  بغل ميگرفتدرلحظه دعا بوبو، خماری را. ميخواندندا برای گشايش بخت جوانان دع
  . به رويش چف ميکرد

بين پسران ودختران جوان جر وبحثهای عملی شروع ميشد، هرکس کوشش ميکرد اگر
 وگردن بلندخود را يکسر تانظرش صحبت کند،ويا فاکولته موردزافتخارات مکتب ا
 های مختلف راديو وتلويزيون و باره هنرمندان، نطاقان، برنامه در.بشماردرازديگرت
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اين نوع نشستها هرشب .يکايی هرکدام ابرازنظرها داشتندهای هندی، اروپايی وامرفيلم
  .جمعه تکرارميشد که تصويرهمه آن خوشيها درذهن خماری موجود بود

بوبو پرميزد، شبنم چون دختر جوان فاميل چون روزها خماری مثل پروانه بدور درهم
  .ريفات مهمان مصروف ميبودفال وتشبود، به نوازش اط

بوبو را تکيه گاه . پا نشود، دنبال بوبو ميرفت خماری ميترسيد دربين اطفال مهمان زير
  . مصوون ومال شخص خود ميشمرد

. هرگاه بوبو يکی ازنواسه هايش را بغل ميکرد، با حسادت طفل راازبغلش تيله ميکرد
 مادران . ازمحبت اوکاسته ميشودرد فکرميکاگربوبويک لحظه طفلی رامحبت ميداد، 

حسادت های او نسبت به اطفال شان قطعٌا شکايت نميکردند، زيرا مادران وپدران با
را مثل فرزندان شان دوست ی خماری بودند، آنها اوهمه عمه زاده وکاکا زاده ها

يرند، تا خاطر نازک هميشه کوشش ميکردند که طفل خودراازبغل بوبو بگ. داشتند
وی دربين طفلهای هم سن خود بازی نميکرد، دوست داشت . نگرددمايوس خماری 

وقتيکه بوبو نذرپخته ميکرد، اوازبغل خود دورميکرد با وجوديکه . دربغل بوبو باشد
  . چندان طفل خورد هم نبود، پشت بوبو گريه ميکرد

. فتحميرامادرش رامحبتش ميداد، اما اوپشت بوبو يا شبنم ميدويد، ازدامن بوبوميگر
  . مادرش قهر ميشد وشبنم را صدا ميکرد

  برايش می سرودرا" رحمان بابا" صدا بوبو را ميشنويد، که اشعاردرهمان حالت گريه
اشعار  ايستاد وشصت خود را ميجوشيد، دامن بوبو گرفته درکنارش میخماری از
  . لذت ميبرد راکه بوبو موقع نذرپختن برايش زمزمه ميکرد،رحمان بابا

 اين دخترک معصوم با شبنم روحٌا. بوبو، روحی بودومحبت خماری با شبنم و دوستی 
مانند داستان های عاشقانه ايکه درکتاب خواند ميشد، داستان . گره خورده بودوبوبو 
  . مورد تبصره قرارميگرفت،اين سه نفردرخانه های دوستان بازخوانی ميگرديدمحبت 

 دراختيار نند، تمام سامانهای بازی خود رااوبازی ک اگراطفال مهمانها ميخواستند با
را برای کس اجازه نميداد، درحاليکه سامان های بازی اش شان ميگذاشت، مگر بوبو

  . دوست داشتنيزرا
روزهای .  اما زمزمه اشعارپشتو اززبان شيرين بوبو برايش درهرحال لذت بخش بود

. رين روزهای هفته ميبودشنبه که مهمانان به خانه شان ميرفتند، برايش يکی ازخوبت
که مغزکوچکش رااحتوا باره وضع نورمال پيدا ميکرد، خطرازدست دادن بوبوخانه دو

  .کرده بود، ازمغزش دورميشد
شبنم نيز بوبوی خماری ميبود وطول هفته تا رسيدن شب جمعه ديگر، بوبو تنها  در

  .     وظايف عادی خود را در قبال او پيش ميبرد
دن عزيزان لذت ميبرد، مگرنميخواست محبت بوبو برای طفلهای  ازمهمانداری وآم

انجال، ليال، حماسه، فرشته وخاتول ويا اطفال عمه خاور، عمه شمسی وعمه قيسی 
  . تقسيم شود
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   ديگر گونی  وضع  سياسی در کشور                 
  

سردارمحمد  با بقدرت رسيدن حفيظ اهللا امين درسال سيزده پنجاه وهفت تمام خانواده 
  . واعضای کابينه او به قتل رسيدند وسلسله زمامداری  خانواده شاهی پايان پذيرفتداود

 دهه پادشاهی ازيک ريشه قومی يناين تغيرمردم را وحشتزده ساخت، زيرا طی چند
 درخواب وخيال مردم هم. يک فاميل دوام داشتمطلق وشکل ميراثی درصالحيت 

  .خارج ازخانواده شاهی دست بدين تغيرکلی بزندچون حادثه خطورنميکرد که شخص 
رامورد يخ اوضاع واحوال وپادشاه گردشيهاازتجارب شان درطول تار بزرگان 

  . بررسی قرارميدادند ودرباره آينده خود ومملکت می انديشندند
زيرا يکی ازمهمترين پرابلم اساسی کشورماعدم تاسيس وتشکيل جامعه منظم قانونمند، 

 قانون بود، داليل فروان اقتصادی واجتماعی نسبت موانع طبعی، رعايت وتطبيق
 گی موجوديت کوه های سربه فلک کشيده، صحراهای خشک و سوزان باعث پراگنده

  .منحصربه ريشه قومی وقبلوی گرديده بوداجتماعات انسانی درفواصل دورازيکديگرو
 ملت، مردم بدليل موانع فوق وعدم تالش وتوجه حکومتها برای آسايش ورهايش

  .زندگی خودمختاری رااختيار کرده بودند
مردم . ، درشهری ساختن قرٌا وقصبات بخودزحمت نميداندشاهان درطی قرون متمادی

حرکت  مواشی شان، درن يک قطره آب، چراگاه سرسبز برایپيدا کردنا چاربخاطر
راادامه مختاری زندگی خودوقانونيت بشکل عدم استقراردايمی،انزواازمرکزيت .بودند
  .ميدادند

مردم در تاريک . نورعلم ودانش درمرکزواطراف کشورپرتوافشانی چندانی نکرده بود
بسرميبردند وازشاهان بنام سايه خود پرستش ميکردند، سرباززدند ازاومرحکومتی 

  .يعنی ختم زندگانی شان بود
ولت روغن جان مردم زيرنام دی بزرگ شعبات دولتی ايجاد، تا ازدربعضی قريه ها 

عوريی  مردم ش.،يک قوم وفبيله را توسط قوم وقبيله ديگر سرکوب سازنداستفاده ببرند
  . طرف حکومت ها تشويق نميشدندبه وحدت ويکپارچه گی از

باالخره پايان .  تدريس نوين به شکل ازاشکال تحت تاثير روحانيت ومذهب قرارداشت
جبيب اهللا خان تازه جنبش دوره پسرش اميرکامه اميرعبدالرحمن خان، در خودحکومت

  . اذهان عامه شهری، خيلی کمک کردهی فراهم گرديد، شمع علم درتنويرمشروطه خوا
ساحه اقتصادی به اقتضای زمان حکومت مترقی ترپايه گذاری شد، تحول در نظر

با . اين تحوالت به سرکوبی اقوام نيمه خود مختارانجاميد. گرديدواجتماعی اندک آغاز
ای دوردست، نورعلم مانند مراکز شهرها مساويانه تجلی نکرده بود، آنکه درقريه ه

پادشاهی نبش تازه بنياد درآن ج. هنوزمردم به شکل عنعنوی وابتدايی زندگی داشتند
وکراسی، ترقی عمل درتطبيق دماميرامان اهللا خان استحکام بيشتريافت وسرعت 

 کرسی وترقی پيش ازدمومتاسفانه نهال . فرهنگی چشمگيرشداجتماعی واقتصادی،
سايس انگليس ونادرشاه وبرادرانش ريشه کن گرديد وبه پادشاهی  برومند شدن بنابرد
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. پالن های امان اهللا خان بدست فراموشی گذاشته شد. امان اهللا خان خاتمه داده شد
 وخودمی وقبلوی، بيش ازپيش ادامه پيداکرد ماعی، روابط قوپراگنده گی های اجت

  . تقويت گرديدن قوم پشتومختاری
 سرکوبی اقوام توسط اقوام ديگرشدت گرفت، جامعه ببيشتربه ريشه قومی خود می 

  . پيچيد
  يعنی دروقت صدارت سردار- ش-1338محمد ظاهرشاه درسال پادشاهی دردوره 

برقع قيد موکراسی مشهوراست، آزادی زنان ازخان که بنام دهه دمحمد داوود
 برای بزرگ ساالن، رشد سهای سواد آموزی تاسيس مکاتب بيشتروکور"چادری"

 آنهم درمقاسيه به پيشرفت جهان وبا.  پيدا کرد تراقتصادی وفرهنگی جهش روشن
  . روشن نکرده بودرا کشورهای همجوارهنوز، نورعلم کوچه های تاريک ذهن مردم 

 شاه و های دوردست ازخلع شدن محمد ظاهرروی داليل فوق حتی مردم درقريه
اگرنسبی خبرهم .نداشتندخبر-ش-1352درسال ردارمحمدداوودتوسط ستصاعب قدرت 

زيراآمدن ورفتن . داشتند، فکرميکردند که هردو ازيک فاميل ونواسه يک مرد هست
  . پادشاهان باالی زندگی فقيرانه شان تاثيرگذارنبود

داوود خان پايه سردار درسال سيزده پنجاه ودو، پروژه های اقتصادی دولت جمهوری 
ازنظرفرهنگی . ی گرديد، تا سال سيزده پنجاه وهفت به ثمرکلی نرسيده بودگذار

همچنان جامعه به تدريج پيش ميرفت، کدام تغيرفاهش درآن مدت محدود بچشم مردم 
با فعال شدن تلويزيون، که يکی ازپروژه های تنويری مرحوم مگر. نمايان نشده بود

ود خان، انتقال قدرت ازخانواده سردارداوود خان بود، موضوع قتل سردارمحمد داو
  .شاهی بيک گروپ سازمان ديده سياسی، بصورت عاجل بخش گرديد

سردارمحمد داوودخان بنياد گذارتلويزون ملی، تا افتتاح تلويزيون ازطرف حفيظ اهللا 
  . امين سرنگون گرديد

 ميالدی محافل وجشنواره های که قبال در 1978 اپريل - ش1357  بعدازهفت ثور
 آمد ورايط امنيتی خراب شد، مردم ازرفت ش. گرديدمروج بود، کرخت ل زرگرفامي

زياد حکومت قيودات . های عنعنوی، دسته جمعی ونشست های شبانه درهراس بودند
ی رحمانه ازتمام طبقات کشت وکشتارب. سياسی باالی مردم وضع نمودبخاطراجتماع 

  . زمان حفيظ اهللا امين شروع گرديدجامعه، در
باوجوديکه درتلويزيون برای ملت وعده مصونيت، عدالت وقانويت را ميداد و امين 

برای مردم راگذشته ازآينده مسعودرا برای مردم تبليغ ميکرد مگر دوزخ سوزان تر
اين . بود که مردم را پا به زنجيرساخته بودقيودشبگردی ازانديشه های او .ايجاد نمود
قابل قبول مختارکه قبٌال اشاره گرديد،غيرود برای مردم آزادنه، سرکش وخنوع قيودات

  .بود
چون تعداد .ازدگرگونی غيرانتظاروازتجربه تلخ تاريخ ميترسيدند پسران سلطان زرگر

مهمان اضافه ميشد مورد توجه مردم وگماشتگان  اگرچند نفرزياد بود،شان فاميل 
 وگرام غيرروی اين مشکل حتُی پسران ودختران فاميل طبق پر. دولت قرارميگرفتند
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آنهم مردم به زندگی ندگی لذت پيشين را نداشت، اما باز. منظم ازفاميل عيادت ميکردند
نازدانه گی هايش غرق بود وازدنيا سياسی بی خماری در. ادی شان ادامه ميدادندع

  . خبرمانده بود، نميدانست که دروطن چه واقع شده است
  
رگشت ببرک کارمل درکشور،  وبروسها تجاوز ميالدی با1979 -ش1358درسال   

قات روزمره که درهر قصه هاازاتفا. خانه شان نيز راه پيدا کردقصه های سياسی در
 اعضای فاميل چشم ديدهای شان را قصه .بودکابل بوقوع ميپيوست،کنج وکنارشهر

ابرازنظر بعضی وقت جوانان در .جروبحثها دربين جوانان خانه داغ ميشد. ميکردند
  .  شدندشان احساساتی مي

ت روسها و کابل عليه تجاوشريف  قيام مردم - ش1358  بتاريخ سوم حوت سال 
. ی واجتماعی در زندگی خماری بوداولين تجربه سياس. شدحکومت ببرک کارمل آغاز

هرشب درخانه شان بجای قصه های خوش، فکاهيات، سازو سرود قصه های خسته 
  . کرارميشدکن سياسی وترس مردم از اوضاع واحوال جاری، ت

. ه مردم ترک وطن ميکردندآهسته آهست. پيدا کردتربه مرور زمان جنگ دامنه وسعی 
کرده بود، اما مردم به دل گرمی بفعاليت آغازيون برای اولين بارکه تلويزبا وجود

 وعالقه خاص تماشاه نميکردند، درتلويزيون برنامه های خشک سياسی بيشتربنشر
ازطريق چشم وگوش، مردم را درهمبستگی ضد دولت  اين تبليغات سياسی  .ميرسيد

  .  کمک فراوان نمود
فاکولته تحصيل رانی درس ميخواند، شبنم عزيزش درزمانيکه خماری درليسه عايشه د

ايت بال های فرشته ش درحم چون خوداما. ه بودوضع سياسی کامٌال خراب شد .ميکرد
دان دولت ازطرف گروپهای ترورمحصلين، کارمن. فاميلش قرارداشتای مثل شبنم و

  .  وطن شروع شددرهرکنج وکنارمتخاصم مخالف 
 فاکولته خواستشبنم يگانه دوشيزه جوان درفاميل بود،اوقبل ازشموليت در درآن هنگام

ميخواست ازدوره مجرديش .جنگ بودشرايط متحيرهميشه اومگر.  زياد داشتیگارها
مشتاق همچنان  يل تن به ازدواج نميداد واين دل با ته خود را ختم نمايد،للذت ببرد وفاکو

برای مدت طوالنی، حکومت ببرک کارمل زمان در. تحصيالت عالی بخارج بود
 مردم . ازدواج جوانان نيزمتوقف شده بود وشورش های داخلی،جنگآغازنسبت 

اکثرًا نسبت مخشوش . منتظرحواداث بودند، به سرنوشت خود وکشورمی انديشيدند
  .، کشور را ترک و بکشورهای همجوارهجرت ميکردندبودن اوضاع سياسی
پسران جوان شان مشوش بودند، ميخواستند آنها را نزد قادربرادر  فاميل زرگربخاطر

  .بزرگ خماری به هند روان کنند
ميرسيد، ازدوستان واقارب دورونزديک خبر.شتهول ووحشت دروطن جريان دا

 واقارب خانواده زرگرخاله وماما هرچند ماه بعد يکی ازعمه، . وطن را ترک کردند
ه بلک تنها درفاميل زرگر با آغازجنگ حدودچند سال ازدواج نه .ترک وطن ميکردند
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روز ازمدت طوالنی باالآخره مردم با حوادث بعد. درسطح مملکت صورت نميگرفت
  .  کردند ومتوجه سرنوشت جوانان شدند، ازدواج ها دوباره شروع گرديدعادت 

تازه بت خانم کاکای خماری گفت، يک خبرد ازظهرماه ميزان انادريک روز بع   
 داشت، با شبنم که درآنزمان انابت خصوصيت خون گرم واحساساتی. برای تان دارم

خانواده را برايش قصه اسرار. د، خيلی نزديک وصميمی بودجوان فاميل بودختر
 شطرنج، هميشه مانند جوانان درقصه ها، فکاهيات، بازی های قطعه،. ميکرد
 انابت نسبت به کوکی مادرشبنم و. وآوازهمرای جوانان شريک بودردوسازکرمبو

با وجوديکه صاحب سه داماد، يک عروس وچند .  حميرا مادرخماری خيلی جوان بود
ه ازفاکواته بخانه شبنم تاز. خوانده ميشداحساسات جوانی ازصورتش  ه بود امانواس

انابت ميخواست . وخواهرش خماری قصه داشتبا برادران رسيده بود، دراتاق بوبو
"  بازکی ترک وطن کرد"کسی از بچه ها صدا کرد،. تازه را برای شان اعالن کندخبر

  . زيراهمچون خبرها راهميشه ازانابت می شنيدند
 بر: وگفت  نقش بود، روی مه مانندش سرخی زدهميشگی که درلبانشلخند انابت با

  . کنفر درتعداد خانه ما افزود خواهد شدعالوه که کسی ترک وطن نکرده، ي
 دستش  اختربرادر شبنم صدا کرد، مثلکه کدام نواسه جديد پيدا کردی؟ طفلی تولد شده؟

نامش را شاخ نبات " را طرف انابت کرده پرسيد، نام خداای چندمين نواسه تان است؟ 
  ".ميگذاريم

باخنده ادامه ستگاری ميآيد،وانشده، يک فاميل به خنابت خنديد وگفت، نی نی طفل تولدا
  .داد نميدانم پشت کی ميآيند

 آزار خماری به ازدواج برابرنبود، شبنم بخاطرسن باآنکه . شبنم راآزاردادندبچه ها 
اخترگفت، سليمان . همه گفتند نفرش معلوم است.اشاره کردبه اودادنش، با چشم وابرو 

  . چپ باشيد.  اسرک خوده برای مه داده بود، ای مثله ننگ وناموسهخوا
به گفته اختر، .  کنمشبنم گفت، مه حق دارم اول خوارک کوچکم را پشت بختش روان

با ". خماری مره آزار ندهيد"زدن را شروع کرد و بوبوهمه را منت کردخماری تنبور
خماری چون فرشته . بوسيدبغلش کرد وسرورويش راوجوديکه کالن دختربود، بوبو
  .  نازدادن های بوبو به معصوميت وی ميآفزود. ردمعصوم درآغوش بوبو پناه ب

 آن شرايط دشوارخواستگاری ادامه داشت، کس جرائت نميکرد با فاميل بيگانه در
ازيکطرف امنيت خراب بود و روزانه راکت های مجاهدين شهر کابل . دوستی نمايد

انگيز را زير آتش ميگرفت وازطرف ديگرازدواج با فاميل های بيگانه خيلی سوال بر
حزبی بودند يا نبودند، ازطرف گروپهای ميکردند، اگرمردميکه دردولت کار. بود

خواستگاری . مخالف ترورميشدند، تشخيص هويت افراد واشخاص خيلی مشکل بود
خماری هر روز بعد . بحالش دوام داشت، بوبو نسبت مريضی ودرشفاخانه بسترگرديد

. نصف شفاخانه ابن سينا راازبين بردروز راکت جهاد ، يک ميرفتشازمکتب به عيادت
تصميم گرفتند، بوبو را خانه انتقال  فرزندانش يک تعداد مريضان برای ابد شفا يافتند،
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ورفت، خواستگارها موضوع داغ جروبحث های فاميل گرديده درهمين مدت آمد. بدهند
  .بود

يوند  وپکه دردوستیچ کس دراين فاميل شينده نشده بوددرطول زندگی اززبان هي
، فاميل جديد را مورد سوال زبانیجديد،علل الرغم ديگرفاميلها مسله ريشه قومی و

 مدتيکه خانم پروين به خواست گاری شبنم ميآمد، پدرش شبنم بعوض ريشه. بدهدقرار
قماش ازپسراحتياط کنيد که  بسيار:برخالف گفتقومی وزبانی که درکشوررايج بود،

  . نباشد" حزبی و مجاهد"
خويشاوندی با فاميلهای . نستان به ديگ کرچی وقورت سياسی مبدل شده بودزيراافغا

 ازيک جهت طرف داری می هرکس برای حفظ جان شان.بيگانه خالی ازخطرنبود
  . حزبی ومجاهد بودند ويا نبودنداگر. کردند

 محيط  شرايطبه درخفا بخاطرزنده ماندن شان، نظراگرمربوط کدام جناح هم نبودند،
  . با مجاهد ويا با دولت داشتندزيست رابطه

 حزبی باشد ازطرف مخالفين مورد تهديد قرار مااگرداماد جديد :  حاجی عثمان گفت
 دشوار کارباشد، درمورد مجاهد حقيقی ومجاهد جاه طلب شناخت،واگرمجاهد ميگيريم 

  . قراردارداعمال تروريستی مجاهدين مورد سوال . است
دوره های شاهی يک گروپ بنام ی شده بود، حتا در دروطن پيش بينجهاد ازديرزمانی 

 را تيزاب میهنی گرانه ميزدند، دختران دانشجواخوان المسلمين دست بفعاليتهای ذ
. به ارزش های اجتماعی احترام نميگذاشتند. پاشيدند، مخالف تحصيل دختران بودند

هنگی جهاد يه پيشرفتهای فردرحاليکه درآنزمان اشغال روسها مطرح نبود، آنها عل
 همان مايه وخميرمايه جهاد درزمان اشتغال روسها به پختگی رسيد .کرده بودندراآغاز

وزيرنام جهاد هرکس بنام خود گروپ جورکرد وسالح بدست گرفت تا حد توان مردم 
  .خودرا کشتند

عقايد بودند، عالقه مندی به ازجمله فاميلهای روشنفکرشهرکابل فاميل سلطان زرگر
تحت زيرا تحت نام جهاد مردم که انديشه اخوانی داشتند ويا نداشتند، . شتندمجاهدين ندا

  .شدند ودست به تخريب مسلحانه ميزنندميتا دندان مسلح تاثير تبلغات قرار گرفتند، 
کلمات پُرطنطنه جهاد رادرذهن مجاهدين که ازديرزمانی منتظرهمچو فرصت بودند، 

اذيت ميشدند، تحصيل ويا کاردردولت خاطر بفاميلها. تفنگ حک مينمودندمردم به زو
 در ازدواجپيوند ميمون درهرصورت بخاطر. درمنازل شان شبنامه انداخته ميشد

  .شناخت فاميل جديد سوالهای زياد مطرح بود
زير نورچراغ تيلی دراتاقش مصروف کارخانگی بود، شبنم تيز   يک شب خماری در 

کوکی وحاجی "د وشبنم را نزد پدرومادرش کتاب مطالعه ميکرد، انابت به اتاق شان آم
  . فرستاد" عثمان

خماری بعد . انابت دوباره با گيالس چايش آمد، تا برگشتن شبنم همرای خماری باشد
 که شبنم نگاه کرد، ديدبه ساعت ديواری م کارخانگی روی بسترش درازکشيد وازخت

 با دقت کردن او. ومادرش مصروف است سه ساعت دراتاق پايان همرای پدربرای دو
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ين خودرا به تنهايی عادی بساز، امشب درباره بعد ازا: بساعت، انابت خنده کردوگفت
  . نامزادی شبنم، پدرومادرش تصميم ميگيرند

خواستگارهای شبنم مثل اينکه گوش شنوا نداشتند، .  با وجودکه بوبو، بهبود نشده بود
نم هم سن وسال اش به ازدواج شب. رفت وآمد های ايشان همه عذاب گرديده بودند از

 رضايت دخترد نامزادی همرايش گپ ميزد، تاازمورشب پدرش درآن.مطابقت داشت
  . اطمنان حاصل نمانيدانش
  شبنم، رضايتبعد از. وشيزگان جوان درهراس بوداختطاف دشبنم ازتهديد،ترور،پدر

ران دخت: الزکرگفت حاجی عثمان درحضورت تمام اعضای فاميل نسبت شرايط فوق
تا جايکه درباره عالم تحقيق کردم،  .جوان دراين شرايط بهتراست، خانه بخت بروند

باره خوددرازتصميم . درهيچ جناح عضويت نداردبچه خوب وتحصيل کرده است،
  .نامزادی شبنم برای فاميل ابالغ کرد

  باوجود که عالم راهم نمیخماری تازه متوجه شد که شبنم يکباره به ازدواج تن داد،
 نکرده بود، تا دليل ازدواج ذهنش ميآمد وميرفت، فرصت پيداسوالهای زياد در.شناخت
روزيهای بعد ازشبنم شنيد، که با نامزاديشد، خود را مصوون حس . شبنم بپرسدرااز

  .ميکرد
 بنابرنصحيت .شنيدمياختطاف بانوان جوان  چون شبنم درفاکولته ازخبرهای خطرناک 

ازتجربه وپر نامزادی شبنم برای خماری خيلی جالب .وتصميم پدرش موافقت نمود
نامزادی شبنم . دختران فاميل عروسی کردند، اوطفلی بيش نبودديگرزمانيکه . بود

  .برايش مسرت آميزبود تا درحفره های ذهنش تجارب زندگی را ذخيره بدارد
 به بعضی چون او سخت درنازونعمت پروش يافته بود، می فهميد نوجوانی وعدم تجر

وصلت شبنم با همسرآينده اش چون بلورشفاف جلو چشمش . داردحماقت رابا خود
  .قرارگرفت، تا از دوره نامزادی شبنم اندکی تجربه برای آينده خود حاصل نمايد

                            
                          دوره نامزادی شبنم  

  
. به ويرانه مبدل ساخته بود را، بلی جنگی که تمام افغانستانجنگ جريان داشت

  . موجوديت روسها دروطن دليل قوی برای ادامه جنگ بود
. کرد، دامنه وسيع ترپيدا با ترک روسها ازافغانستان جنگ برخالف آرزوی مردم

زيستند، رفقروبدبختی ميمردم د. خاتمه پيدا کردجهاد سلحشورران اعتماد مردم از
 ترک میتعداد زياد فاميلها افغانستان را ود، زندگی حالت اصلی اش راازدست داده ب

 پسران ودختران عمه های خماری وتعداد ازدوستان دورونزديک شان سفر. کردند
داشت، حضورعالم دوستان اندک وجوددرجمعيت جمعه شبهای فاميلی . کرده بودند

د  افزو سلطاننامزاد شبنم وفاضل برادرش که هم سن اختربرادر شبنم بود، نيزدرفاميل
  . شد
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جمعيت خانواده با وجود يکه لذت پشين را نداشت، اما برای عالم وفاضل خيلی لذت 
جوانان فاميل، . فاضل هميشه همرای عالم برادرش بخانه شبنم شان ميآمد. بخش بود

  " اين ضميمه برای چيست؟"شبنم را آزارميدادند
  .ردبرق درافغانستان نيست، عالم چراغ دستی خودرا ميآو: کسی ميگفت
وپُرخطراست، بايد عالم باديگارد رفاصله شاشهيد تا شهرارا، راه دو:  کسی ميگفت
  .داشته باشد

 خيرباشد يک روز ،شوخی ميگفترک ميکرد، عالم فقط يک برادردارد، باشبنم د
ر وسيلمان صميمی شد فاضل نسبت به عالم زودتر بااختر، نصي. قطع ميکنم لنگش را
 بهرحال درجمع بچه ها در. بوداخترهم سن وسال  صميمی ساخت، زيراويا خودرا
  .شطرنج وقطعه خود راازديگران کم نميآورد  وردبازی کرمبو

 رسام ويا نقاش خوب بود، در. ت موسيقی چندان دسترس نداشت مگردرنواختن آال
انسان فرهنگی، . ازجمله متشاعرعصربشمارميرفتونوشتن مضامين ادبی اليق بود

  . کرکترعاليش محبت همه را بخود جلب کرده بود.مودب وبا شخصيت بود
 ازچندين سال متوقف شدن ازدواجها يک روی داد جديد در نامزادی شبنم وعالم بعد

  .بودفاميل زرگر
بود، باالی تمام دوستان واعضای فاميل برای خوش فاميل بچه شوخ وفکاهی گو اختر

  .گفتن وخنديدن اسمٌا مستعارانتخاب ميکرد
 ازضميمه تدرغيابی جوانان درضمن صحبتها. ميگفت" ضميمه"خیبه شو فاضل را

  . ياد ميکردند ومی خننديدند
روزهای جمعه بارنی که هوا دق ودليربود اختر، سليمان، نصير، انابت، فاضل يکی از

دراتاق نشيمن خماری تازه ازنزد بوبو. نشسته، بازی ميکردندردوعالم گرد تخته کرمبو
 توام با صورتش خشمازسرو.  ايستاده شددم درگرفته دردستانش را زيربغلش . آمد

لجالت طفالنه داشت، مگر . بودمعموال انسان، خجالتی ومحجوب . ميباردکريشمه وناز
ه به اشاره آبرو تقاضا کرد شبنم باال نگاه کرد، خماری معصومان. رو وديده درآ نبودپُر

  . اشتراک نمايد ودرکنار شبنم جا گرفتردبازی کرمبوتا در
  .اخترمتوجه آمدنش شد، شوخی کنان گفت، توحق بازی کردن را نداری

  خماری با جديد گفت، دليل ؟
اخترمنظوری ديگرنداشت، بخاطرکه بازی شروع شده بود، طبق معمول به آزار 

خانه کردن دانه های برای چوبک گوگرد تواين کلکهای : دادنش پرداخت وگفت
  .  ساخته نشده استردکرمبو

حتی "ميبرمميبنيد که همه شمارا اگرنوبتم رسد باز: پاسخ گفتجاجت درخماری بال
  .را" ضميمه

کوشيدند، خنده شان را فروکش ، خنده ها اوج گرفت، هرقدر پسران ودختران خنديدن
 خماری باخنده های آنها ميخواست، زياد تر. نمايد، برخالف چاره جزخنديدن نداشتند

  . موضوع راافشا سازد
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الت گل انداخت فورٌا گپهايش را قطع وتالش کرد تا موضوع ضميمه روی شبنم ازخج
را ضميمه رداين خوارک ناز نازی مه دانه سرخ کرمبو: را تجاهل عارفانه نمايد، گفت

اوج ميگرفت، نهم خنده های اختر وسيلمان ونصيرهرقدرترميم ميکرد، با آ. ميگويد
او مانند شبنم آرام ومتين . انابت دستش را بردهنش گذاشت، رويش سرخی انارگرفت

ها احساساتی ميشد ودرهمچون حوادث خيلی سراسيمه ميگرديد، آهسته نبود، درخوشي
  . را ترک کردردميز کرمبو

  .فاضل وعالم کمی بخود خوردند وفهميدند، نام فاضل را ضميمه گذاشتند
دهليز  ازچند ساعت اخترهمرای خماری دربعد. نم ماهرانه قصه ديگری سرکردشب
  .ی همين موضوع دعوا کردرو

جرم است، تو دانم که ضميمه گفتن جرم است، اگر خماری بااليش فرياد زد، مه چه مي
  .اين جرم کردی، بااليش نام گذاشتی

 برقهای شهر. ه بود سايه افگند بود وتاريکی شام درکنج های خانه  آفتاب غروب کرده
. رکابل را تخريب کرده بودندبرق رسانی شهی بود، مجاهدين مراکزنوبتازبرکت جهاد 

  . شبنم دنبال چراغ ميگشت
   اختربا اشاره چشم برای شبنم فهماند، چراازچراغ دستی عالم کارنميگريد؟ 

خماری ازخجالت ضميمه گفتن، . انابت ازرسوايی ترسيد، چهارطرف خماری را پاليد
ه پرزگرشبنم ازم. الم وفاضل پی نبردندع،کنايه اختربه . دراتاق بوبو پناه برده بود

  .ناراحتی ميلرزيدهای اختر وعکس العمل انابت، از
به هيچ وجه قصد ناراحتی شما را ندارم صرفٌا : اخترطرف ناراحتی شبنم ديده گفت
  .   را دوباره مسرورسازممميخواهم حالت روحی خماری عزيز

بيشترحساب بلندتر ديگران بلی؟ خودرااز...قها حرف ميزنی احممثل : شبنم گفت
تواصول باخشم وجديت ادامه داد، کنی حرفهايت بدلها چنگ ميزند؟ فکرمي ؟ميکنی

  .نوجوان را نميدانیتربيت يکدختر
  .....شبنم نازنين قصد فخرفروشی  ندارم: اخترگفت

 اگر کوچکترين بی ادبی کردی شب که عالم شان رفتند، خانه را: شبنم جدی گفت
  .  بااليت محشرميسازم
. ه آمدنش را قطع نکرد، اما سکته گی درآمدن هايش رونما گرديدباآنهم فاضل بيچار

منتظريک بهانه ميبود، تا دوباره درخوشی ها وخنده ها سهيم شود، فاميل هم احتياط 
 زيرادرآن شرايط دشوارهمه خوشی های جوانان .ميکردند، نام ضميمه تکرارنشود

     .منحصر به نشستن با فاميل بود وبس
 با خودنيزبعضی روزها خماری را . بودختم کردودنبال کارسرگران  شبنم فاکولته را

رشته تحصيل  شبنم جيالوژی بود، . برياست قوای بشری ميبرد تا دراجتماع وارد شود
وزارت معدن مقررشود، از تقررش درکارهای خالف آرزوداشت مطابق تحصيلش در
 ها کارفروان برای با وجوديکه درتمام وزارت خانه. رشته  تحصيلی اجتناب ميکرد
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وزارت اما ميخواست بايد در. نمها وجودداشتتحصيل کرده ها ومخصوصًا برای خا
  . معدن مقررشود

. زياد ترشد، فاميل بخاطر بوبو سخت ناراحت بودند  درهمان روزها مريضی بوبو نيز
حاجی . نه تبديل شده بودشفاخانه های شهر نسبت اصابت راکت های مرگباربه قتل خا

شفاخانه صرف نظرکرد، بوبو تحت مراقبت اعضای بسترکردن مادرش درن ازعثما
  .فاميل قرارداشت

مگرمريضی بوبو .  شبنم بعد ازختم فاکولته برای نامزادش قول عروسی را داده بود
  . باعث معطلی عروسی گرديد
قلب کوچکش را ياس  . خماری را تحت تاثر روحی قراردادمريضی بوبو، جدايی شبنم

 در. شبها را به چرت زدن سحرميکرد، خودرا خيلی تنها حس مينمود. کرده بوداحتوا 
صنفی هايش . مکتب باهم صنفی هايش ازتشويش خود درباره جدايی شبنم قصه کرد

برای شان طردختر کاکايت سودايی شدی، هرقدربخا. خنده کردند، تو ديوانه هستی
 من ديوانه هستم يا ،با خود گفت. تحليل ميکرد، شبنم خواهرم است، کسی نمی فهميدند

  چرا محبت فاميل برای شان اهميت  نداره؟ . ديگران
که قلب شان مثل سنگ ؟ فکرميکرد نسان دوستی دروجود شان رشد نکرده چراحس ا

  . محبت، فاميل درقلب شان نيستاست، اثری از
انگخيته دخترکاکايت عروسی ميکند حسادت تو بر:  آنها به استهزازش پرداختند وگفتند

يکدختر . کردن، رنج ميبریی شبنم افسرده نيستی، بلکه بخاطرشوهرپيداشده، توازجداي
بود، گفته بود، دختر زرگر تراغم خودت برده، حی وکنايه گودرصنفش مانند اختر مزا

اگر يک غريب جرئت کرده نتواند يک بچه غصه نخور. نه غم جدايی دختر کاکايت
  .  زرگر پيدا ميشود، ناراحت نباش

رفت، محفل شيرنی خوری شبنم با جوش وخروش دوستان و اعضای شب دربستر
فاميل، خواهران شبنم ودختران کاکا امانش وعمه هاو خاله هايش  درنظرش مجسم 
. شد، بعض ازآن دوستان که در شيرنی خوری شبنم آمده بودند، فعال ترک وطن کردند

يگران نيستم، تنها بايد به شبنم درقصه د: شان گريه کرد، بعد با خود گفتازدوری 
هرقدرکوشش کرد، خوابش . پا درآورده بودازتشويش عروسی شبنم اورا.  کنمفکر
  .بخاطررفع پريشانی فورًا شصتش را چوشيد، با شصت چوشيدن خوابش برد. نبرد

شبنم .  برنخاست، خماریشودد ناز صداش کرد تا ازخواب  بيدارفردا که شبنم به ص
دهنش است، با چوشيدن شصتش ديد که شصتش در .کش کرد، بخيزلحافش راازسرش 

  .بلند خنده کرد
  دوباره با خنده شبنم چشمان خسته اش را بازکرد، به پهلوی ديگرغلطيد ولحافش را

  .تا ديرتر بخوابد. برسرش کش کرد
صدايش کرد، لحاف رباچندوقت مکتب اس ...نازنين : فت وگ لحافش راگرفتزشبنم با

  .فتراازسرش گر



 20

تمام مردم : با گريه گفت .خماری بدون سالم وصبح بخير بااليش حمله لفظی کرد
روی . دختران مکتب ديوانه هستندديوانه ...ديوانه هستند، توهم ديوانه هستی، ديوانه 

  .ر زمين  کوفتببسترش نشست و بالجاجت پاهايش را 
برآمد، حدقه شمانش ازن الفاظ رکيک را شيند، چزبان خماری چني شبنم برای اولين از

   پرسيد، چرا ترا چه شده ؟به عجلهقلبش لرزيد 
  .مه بعد ازاين مکتب نميروم: گفت

 حوداث شوم ومرگبارکه باالی بدن نازک شبنم لرزيد، گلويش خشک شد، درذهنش
کارمند ادارات، محصلين ودختران مکتب،ازطرف مخالفين دولت صورت  هایخانم

: زش برصورت خماری کشيد وبا پريشانی پرسيددست نوا. ورکردخطگرفته بود، 
  . کسی آزارت ميدهد...چيزی ...عزيزم بگو

  . دمرا درمکتب ديوانه ها شامل کردي: خماری بگريه گفت
اگر ...واقعيت را بگو: رخسار شبنم کنده شده بود، روی بسترش نشست وگفترنگ از

  . پيدا ميکنم....واقعيت را نگويی، مه ميدانم
  .ی شاگران را با گلوی گرفته قصه کردخماری استهزا

خوارجان تواليق ترين شاگرصنفت هستی، دخترهای تنبل حسادت ميکنند، : شبنم گفت
  . درفکر شان نباش

  .نی آنها مرا ريشخند ميزنند...به فرياد گفت :  خماری 
  چرا دليل؟      

مانه چشمانش جاری بود، کودکانه ومعصواليکه سيل اشک درهمان صبح زود ازدرح
  .... گفت، ديروزتشويش جدای ترا بخاطری عروسيت برای هم صنفانم گفتم

حال معلوم شد که کی ديوانه است، با وجود که ازترس حوادث : شبنم قهرشد وگفت
اگرمن عروسی کنم جای خواهرجان : وحماقت خماری ميلرزيد، با اندکی نوازش گفت

يتوانی هروقت با من درد دل کنی، تو م. ...نميروم، عالم مرا برای کشتن نميبرددور
ست که قصه وزار فاميل را برای دختران بيگانه ااينجاينجا هم خانه مه است، اشتباه تو

تو بايد قصه خانه را برای هرکس نکنی، بعد از آرامش نسبی ، هردو به ساعت . گفتی
  ". امروزمکتب نميروم:" به شبنم گفت. مکتب رفتن، ناوقت شده بود. نگاه کردند

  .بخيز لباس بپوش: شبنم امرانه گفت
 مه شبنم دوباره خشم کرد، زود باش،.  مثل طفل که ازخشم مادربترسد، از شبنم ترسيد

با کسالت ازجايش . مقرری خود وزارت معدن ميروم، توحتمی همرايم ميرویبخاطر
  .بلند شد،هردو بوزارت معدن رفتند

بو پرستاری ميکرد، هر روز ونان   درمدتيکه شبنم منتظرشموليت کارش بود، از بو
چاشت خود را معطل ميکرد، تا خماری ازمکتب برگردد، هردو يکجا نان ميخوردند 

  .وقصه ميکردند
اما او نپذيرفت . ته شد چندهفته بعد ازمراجع مختلف برايش تيلفون کردند وبکار پذيرف

  .دلخواده خود بودومنتظرکار
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آمده بودند، پذيرايی ميکرد، بی صبرانه بوچند روزبعد شبنم ازدوستانيکه بديدن بو
ساعت را نگاه کرد وقت آمدن . هم بخورندتا نان چاشت رابامنتظرخماری بود، 
ديد . نبود سری به اتاق ديگرزد...سری دراتاقش زد وحشت زده . خماری ديرشده بود

 چرا مرا... مه تا حال منتظرت هستم: با محبت برايش گفت. خماری تنها نان ميخورد
ابت صدا کرد، ان. مقابلش گذاشتراآورد،خماری برخاست وبشقاب شبنم . صدا نکردی

شبنم . مهمانان رفتست، اگراستفاده ميکنيد وخودش نزدتازه اجگ آب روی ميزسرد و
 خماری در...خوشخبر: شت وبالبخند گفتقاشق نان خوری را درلبان ظريفش گذا

  .بگو چه گپ است:  گفتخوشی ها احساساتی نميشد، مگربا خوشحالی شبنم
. من درکاردلخواه خود مقررشدم: روی شبنم ازخوشی طراوت گالب را داشت، گفت

چشمانش را برصورت شبنم . خماری خسته ازمکتب آمده بود، آرام آرام نان ميخورد
  . ببردظدوخته بود، تا ازخوشی وطروات صورتش ح

   .....   درکار دل خواه ودوست داشتنی"شبنم با خنده گفت
  .راست ميگی.....  واه 
  .بلی 

ه بعد قنان خود را بخوريم، شايد عالم چند دقي: يکديگررا درآغوش کشيدند وشبنم گفت
ل وپروين عالم، فاض.هنوزساعتی نگذشته بود، صدای دروازه شنيده شد. بخانه ما بيآيد

  . شان با دسته های گل آمدندمادر
دهنت خوب ميباشی کلمه ضميمه ازخترامروزد: اضل فورًا شبنم برايش گفتبا ديدن ف
  .نمی برآيد
 تا دو باره ،فکرکرد، شايد فاضل منتظريک دليل وبهانه بوداری راه کشيد وچشمان خم
  . خانه ما بيآيد

با شخصيت عالی که داشت نمی خواست پُر ...بلی فاضل ميخواست هميشه بيآيداما
  .روح باشد

خماری برای . و ميآمد، نيز پيدا شدبعد بخاطر بوب حماسه خواهرشبنم که هردو روز
 انروز.نمودنوشابه تعارف کردوصادقانه بقولش وفا داری لين باربه مهمانان چای واو

ی رااختر با پرزه ربود که لجاجت خماکانه اش کاسته شده بود، حقيقت آنازلجاجت کود
  .گفتن هايش تحريک ميکرد

زمين اورا زی هايش مانند لنگرارف مهمان نوا آن روزخماری خيلی دلربا شده بود، تع
سنگين ساخته بود ونگاه های هدف مندانه فاضل وبی تفاوتی های خماری يک صحنه 

  .يی عجيب و ديدنی برای تمام خانواده بود
عاشقانه بی خبرازعشق ونگاه های . بودخمارجان خودخماری، هرکی پرزه ميرفت،اما

شد وگريه عضای فاميل قهرمينوازش اوخيلی اندک رنج ولجوج باشوخيها وبعضًا با
. بعض روزها شبنم گوشمالی اش ميداد، توخرگوشک کمی متوجه باش. ميکرد

  " گريه ميکرد"دزدن را شروع ميکرباردراتاق خودرا قفل ميکرد، تبوريک
  ....  چرا شبنم مرا خرگوش گفت
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 فالنه اششبنم، خماری را سخت از حالت ط.    يکشب که عالم وفاضل خانه شان رفتند
او را نصحيت ميکرد که . اتاق خواب تا نيمه شب بيداربودندتکان داد، هردوی شان در

  .ش گريه کردحچرا با مزا
چون  .  با وجودکه شبنم با نوازش خرگوش گفته بود، يا باکنايه چيزی برايش گفته بود

  .  قهرميکردبا خنده ها او به کنايه زياد نمی فهميد، ديگران خنده کردند، او 
را مثل گل پرورش که او سن وسال نبايد چنان ميبود، حوصله مندی شبنم بود  درآن

آنروز مگر. خفه نميشد وبازهم می بوسيدشازقهرکردن هايش . ميداد وتربيتش ميکرد
اگر ازمن خسته شدی : براش گفت. قهرکردن خماری او را درجعميت کم آورده بود

احساسی وزها را ياد ميکنی، اگراين ر. ومچند وقت دگرمهمانت هستم وخانه بخت مير
، دوستی  شايد روزی احساسی داشته باشی.اشتی وجود دوستان راغنيمت بشمارد

ازهمان روز به بعد اتاق خوابش را جدا کرد تا خماری به تنهايی . وجود نداشته باشد
  .عادت کند

 
  

                          زندگی سير پُر پيچ وخم داشت
  

زيردختهای ياسمن روی حويلی قدم ميزد بی بود، خماری درآفتاب درحالت غروب 
جمعيت فاميل درجمعه درذهنش صحنه های از. ه انتظارآمدن شبنم را ميکشيدصبران

شبها، مراسم شيرنی خوری شبنم وبعضی خوشيهای ديگرشکل گرفت، آوازماليم شبنم 
نه تامکتب ازخاکه با نوازش مادرانه اورا.  انداختچون مژده بهاری درگوشش طنين

  :ميبرد وميگفت
مگراکنون . پغمان ميرويم...هفته ميله ميرويمآخراين چه دل انگيز است در هوای بهار
ف آلو ازخون کشته وجود نداشت، هوا ت، بهاردل انگيز سرسبزی مرده بوددرشهرکابل

س مندانه ازخانه های شان مردم هرا. بم، راکت وتوپ وتفنگ بودگان ودود وغبار
  .کشيدندميومرگ راوهرلحظه انتظارآمدن راکت رزندگی ميرفتند با طرف کارو

 دندان مسلح شده بودند وآرامش مردم را برهم میگروپهای مختلف تحت نام جهاد تا
  . بهمين دليل ديرآمدن شبنم او را پريشان کرده بود. زدند

 .ايی پنهان شدآفتاب آهسته آهسته درپشت کوه های سربفلک کشيده شيردروازه وآسم
  .درچشمش خورد وازحويلی طرف دهليزحرکت کرد" گيس"چراغ اتاق نشيمن با نور
حوصله نداشت درجمعيت فاميل بنشيند، طرف اتاق او. سروصدابوداتاق نشيمن پر
  .خودش رفت

لبخندی روی . دوره نامزادی شبنم، تجربه درگوشه تاريک ذهنش زخيره ميکرداز
رکشی ازخواهش ، به لجاجت، سلبانش نقش بست که درمحفل شيرنی خوری شبنم

 ومحفل خوشی فرارقهر شده بود وازجمعيت خانمها وصيدن، رقبرادرش قيوم، بخاطر
تازه پی برد که اشتراک درجمعيت دختران، خانم . دراتاقش خود را زندانی کرده بود
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صميم گرفت، تغيرارادی ازکرکترشبنم تمثيل کرد و.  برايش آموزنده استتجربههای با
درحضورمادرش يک روز. م را بعد ازعروسيش درفاميل بخوبی احيا کندکمبود شبن

د وگفتند، اگرشبنم عروسی کند وتمام خانم های خانواده حماسه اوغرق بوسه نمودن
  .  پرميکندام خماری جای او را درقلبشکر

خاتول گفت، هفته گذشته مه که آمدم، خماری دردهيلزهمرای کوکی ايستاده بود، فکر 
  .  قد خماری ازشبنم بلند ترشده استااست، حتکردم شبنم 

  .حماسه گفت، تمام حرکات شبنم را در وجود خماری ميبينم
 روی تشک درازکشيده بود، روی پشتی زير سرش حلقه ودر انابت دستهای را در

 يادم است فرشته دخترم درهمين سن يکباره قد کشيد و: را به پهلو لوط داد وگفتخود
نوازشهای فاميل نه تنها . اه اخيرنام خدا بلند وبلند شده استخماری هم درطی شش م

 نميدانست که تمام حرکات شبنم تا حالايش نشاد بخش بود، بلکه تعجب آوربود، اوبر
  .  وجودش خالصه شده استدر

حميرا مادرخماری بود، اما خماری نبست عالقه ومحبت که  شباهت شبنماصٌال کرکتر
ت رفت، برايش سپند دود اناب. درش را فراموش کرده بودبه شبنم داشت کرکترعالی ما

چشم خويش، بيگانه وچشم : درموقع سپند دود کردند گفت. دورباشدکرد که اززخم نظر
چشم ضميمه بسوزد، : شوخی گفتباو راهمراهی کردانابت،وحماسه...آدم های بدانديش

  .فورٌا رويش را بوسيد..... درآتش تيز
 شبنم هم رويش را بوسيد و. اد، رنگ خماری سرخ شده بودخاتول درشانه شبنم دکه د

نام ضميمه نبود، سرخی روی خماری ازذکر. زخفه نشود باباش که خواهرکم: گفت
روزهايکه صحت  بوبومانند.انداخت گل گفته بود، رويشچون تحت تاثيرنوازشها قرار

ه ميکنم، اگرصحتم خوب شد، برايت نذر پخت: داشت اودرکنار بسترخود خواست وگفت
  . با مشکل بيت پشتو برايش زمزمه کرد

وبحثها بعد ازآن جر . ه روحش را شاد ميساخت وبا خود ميباليدخاطره آن روزهميش
ازدختران کاکا  . ازاحساسات دخترانه فارغ ميشد. متوجه شد، تغيرعجيبی درخود ميديد

 ويدادراتحت شعاع قرارنم ورسم زندگی را پيروی ميکرد، مگرموضوع که اوراه
.  همين رشته دروجودش جوانه نزده بود. توجه اش جلب نميکرد، موضوع عشق بود

  . به نگاه های بچه های جوان اقارب و دوستان خيلی سطحی وبی اعتنا بود
اين تغيرات : بزرگش گفتدرتيلفون برای انجال خواهر.  آمدوظيفهبنم ازهفته بعد ش   

. روزهمرايش هستمبر نداريد، مه شب ورکم خهخيلی جزيی است شما ازعادتهای خوا
  .هنوز بسيار موضوعات ديگراست که خماری درک کرده نميتواند

زمانيکه حماسه، . تيلفونی قصه ميکردوخاتول هروزشبنم درآنروزها با ليال، حماسه 
شبنم با . خاتول، فرشته وخانه شان ميآمدند، با شبنم قصه های خصوصی شروع ميشد

احترام صحبت گش باخواهربزرهمرای ليالوانجالمگر. می بودهمين سه نفرخيلی صمي
  .ميکرد
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ارخشم جنگ ميسوخت، روزهای گرم تابستان که کابل درتفت ودود وغب  يکی از
باره حوداث جنگی بود، همرای انابت دراتاق بوبودرنزد دکتورآمده حماسه تازه از
ه اطلس سفيد که با پارچخماری پيراهن سبزگلدار پوشيده بود، کمربنداز. قصه ميکرد

اطلس سفيد، درگرد پرک . کمرش رابارکترساخته بودرنگ های پيراهنش ميآميخت، 
  .رخسار زيبايش انداخته بود جالی مخصوص دريخنش
لب اری چپ شد وخماری با لبخند که دربا آمدن خماتاق داخل شد، حماسه يکه در وقت

 به شيرنی وودرااه خسيومژگان برگشته و ساختعميق ترميداشت چاه زنخدانش را
  .معذرت ميخواهم مزاحم صحبت تان شدم: پروانه به هم زد وگفتزيبايی بال های 

   هرروز :انابت، کوکی ، حميرا وحامسه ازتمکين کالمش لذت بردند، حماسه گفت
عجله ازخماری  با.صحبت درباره جنگ است، نميخواهيم خاطر نازک تراآزرده سازيم

  . زاحم نستیمعذرت خواست، توهيچ وقت م
حرف، حرف جنگ بود، قصه، قصه درصحبتها کمترعالقه ميگرفت، زيراخماری 

ه اعضای وقتيک. صبح وشام قصه جنگ بودهرخانه، مکتب، بازاردرهرجاه،.بودکشتن 
   .وی پنهان ميکردند، رنگش سرخ ميشدفاميل حوداث خطرناک رااز

بايی صورت واندام، تمکين  انابت در باره لباسش به شوخی گفت، سرو روان با اين زي
درک نکرد، دخترها خماری مهفومش را. آدم کنده ميشه....کالم دل ازدلخانه مردکه

  .  خنديدند وگفتند که شبنم راست ميگويد
درسن وسال تو دخترها هزاران قصه وحکايت را : شبنم برايش گفتره يکروز باالخ

 درس زندگی مهم تراز درسهای ميدانند، مگر توچرا به رمز وکنايه ونگاه ها نميفهمی؟
  .مکتب است

. بلند گرفت، گلوی بلورينش درخشش خاص درچشم  شبنم انداخت مغرورانه سرش را
  با لخند گفت، مثًال ؟

  ؟روز انابت برايت چه گفت مثال همان 
  .  کی نمی فهمميکی چيزی گفت، مه زبان ازبي انابت بزبان اوزب

ه تونسيت، هرعضو خانواده اين گنا: بانی گفتشبنم برای نيم ساعت خنده کرد، با مهر
 نوازشها قرارکامًال تحت تاثيرنازها وتوونازهم يک اندازه دارد. دادندتراازحدبيشترناز

  .ازحالت نورمال مطابق تقاضای سنت عقب ماندی. گرفتی
  .    يادش آمد وخموش شددوباره با گپهای شبنم خاطره چند روز قبل 

  . ر ونزاکتهاست،  توهنوز پی نبردیزندگی پُر از اسرا: شبنم
  . با بيخودی ونازدانگی گفت، چرا پی نبردم

  .فکرميکنم، آقای ضميمه دلباخته: بنم گفتش 
خماری بعداز همان روز ازشينيدن وگفتن کلمه ضميمه ميترسيد وحساسيت داشت،  

  .....يا نباخته. مره بدل ضميمه چه غرض که دلباخته استگفت 
  .توهفته فام هستی، اتاق را ترک کرد:  شبنم قهرشد وگفت
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درگردن ی درپهلويش درازکشيد ودستانش رارفت، درحال مريضپيش بوبوخماری 
ازنفس های تند بوبو که بمشکل ازقفس سينه بيمارش ميبرآمد، خودرا . بوبو انداخت

  .آسوده حس کرد
رگلويش پُر ييکبا. دخترم چه شده، کسی آزار داده بوبوازچهره اش خواند وپرسيد، چرا

  .وچشمانش مقبولش نم زد... مريضی تونی بخاطری . شد، به اشاره سرش را شورداد
 وعصبی شدوبا آوازبلند بااليش دادد، با ديدن خماری درپهلوی بوبو،انابت به اتاق آم
  .       ازبستر بوبو پايان کردفرياد زد اورا

درختان پردود را برزمين های تند خزان برگهای زمستان همان سال زود تررسيد، باد 
ختان برهنه ازبرگ، مانند تيرهای بلند سياه آلوده با دود باروت، تانک رد. ريخت

م، دانه های برف قبل از وقت بادهای تند گر. وتوپ جنگ درشهرقد راست کرده بود
 ، بينوااينطرف وآنطرف شور ميوند چون دامن پرچين زنان بيوهجاده خونين،بروی 
  .  ميداد

برق برای مردم کالم بيگانه شده بود، تيل برای استفاده نوروگرم کردن منازل انرجی 
  . شب درظلمت تاريک قرارداشت، از وزش باد ناله ميکرد. پختن غذا وجود نداشت و
بعضی دوستان حماسه، فرشته وخاتول و،لياليال،انجبخاطرمريض بوبو،منزل زرگردر

خماری نا اميدانه مراسم . داشتندضوره خاور، شمسی و قيسی حودختران بوبومانند عم
ازصرف شام خانم های جوان به شست وشوی بعد. نازه بوبو را درذهنش ميديدتشيح ح

زرين . رتعارف ميکردظروف نان ، پرداختند و شبنم برای مهمانان چای سبز ايل دا
 ما فقط منتظر وضوع عروسی تان ازچه قراراست،مازشبنم پرسيد،دخترعمه خاور
           .                                 ميرويم ازوطن درغيرآن هستيم،ت عروسی خود

بچه های جوان هم معطل عروسی هستند که بخيرهند بروند، : پدرشبنم صدا کرد
  . قادرهرهفته تيلفون ميکند که چرااختر، سيلمان ونصير را روان نميکنيد

  .بخاطرمريض بوبو جرئت نميکند، مسله عروسی را پيشنهاد کندپروين : شبنم گفت
عالم شان آماده  بوبو نگرديد اگررايط پشت مريضیشبنم دخترم دراين ش: حاجی عثمان

  .هستند، اقدام کنيد که همه دوستان منتظرعروسی شماست
 بريد وکوکی مادرش گپ شبنم را ......الم برای عاجازه تان باشدپدرجان اگر:  شبنم
وضع بوبو  اگر.بوبو وضع بهترندارد، شما موضوع عروسی تان را سرشته کنيد: گفت

لرزه شديد . رخ خماری پريدرنک از. ا درخانه همرايش ميباشيموخيم بود، يکی م
درذهنش .  را درک کرددراندامش مستولی شد، ومعنی قهرشدن چند روزقبل انابت

 فکر حظه قبل صرفٌا به جنازه بوبودرحاليکه چند ل. مثل مرده جلوه کردبوبودوباره 
  . ميکرد، ترسيد چرا مرده  دم دار بوبو را بوسيده بود

خريد بگرفته بود، همرای عالم آهسته آهسته  بعد ازهمان شب که اجازه پدرش را  شبنم
ن اندوه بزرگ خماری را سخت اي. بوبو وفات کردبعد چند هفته . عروسی شروع کرد

چند . عزرکرد که دوباره دراتاقش بخوابدات بوبو برای شبنم بعد ازوف. متاثرساخته بود
اد که غم بوبو راازسينه شب همرايش خوابيد و باهم قصه ميکردند، شبنم نوازشش ميد
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فاميل زرگر ازمرگ بوبو متاثر بودند، زيرامحبت . محبتهای خود دورسازدکوچکش با
  .مگرخماری غمگين تر از آنها بود. اورااز دست داده بودند
 مادرمافقط مادرم را به پول خريده بود،ازمابود،مگرخماری مادر: يکشب پدرش گفت

  . هيچ کس را نزديکش نمی ماند، با نوازش سرش دست کشيدرا گروگان گرفته بود
. چند هفته قبل ازمردنش خماری دربستربيماری پهلويش خوابيده بود:  انابت صدا کرد

. درخواب پشت بوبوگريه ميکندميبرد، حتا حاال ازبيم مرگ بوبوخوابش ن: شبنم گفت
دل خماری بوبوصدا کنيد،ندارد، شبنم راپروا: ه دارش گفتباهمان شوخی های مزاختر

  .خوش شود
مرگ او نه تنها باالی خماری سخت گذشت بلکه تمام . بوبوبرايش يک دنيا محبت بود

 وحدت و. يرودبين م فکرميکردند، با نبود بوبوعظمت ووقارخانواده شان ازخانواده
سرپرستی صادقانه بعدازياد آوری از. همبستگی هميشه ازبرکت بزرگان فاميل ميباشد

شبنم وخماری ترک مجلس کردند، شبنم . کردوبو قصه های جنگ درخانه دامن بازب
حوادث که دروطن جاری بود، کم وگنگ اورا درجريان ه دراتاقش ميخوابيد وازدوبار

تا .  يانات جنگ بی عالقه بود، چندان توجه نميکردچون با حوادث وجر. می گذاشت
انجال قصه کدام دوستش را که روز شبنم همرای خواهرانش حماسه وزمانيکه يک 

  . ترک وطن کرده بود، ميکرد
همه . کرد ومادرش اورا دوست نداشت که فراروای پدر:  برايش خيلی جالب بود گفت

. شوی، تمام فاميل فرارکردندوشياروگفتند که بيا گوش که کمی هبااليش خنديدند 
ميکرد که خانه خماری فکر. لمان شان هرروز تکرارميشددرخانه که گپ رفتن سي

اما . را نداشت بلکه شکل مهمانی را داشتر برادرش ميروند، برايش شکل فرارقاد
اگرديگران ميرفتند وازمشکالت شان طی نامه ها مينوشتند، برای شان غصه ميخورد، 

  . آنها فرار کردندفکر ميکرد
. راکت فراوان به شهر برتاپ کردقهرشده بود  يکروز که راکت چی باالی مردم کابل 
. تش گپ ميزدآن روز شبنم  در باره فريده دوس. مردم جرئت برآمدن ازخانه را نداشت

هروقت که دراتاق تنها ميبود، به .بی تفاوت مجلس را ترک کردقصه خسته کن بود، او
ترازوعدالت وشفافيت ذهنش برسی قضايا را در. يده بود، دقيق ميشدهای که شنحرف

م گرفت، مگربر دست کراقصه های شبنم . مينمود وچون قاضی عادل حکم ميکرد
 زمانيکه فريده فراراز: شبنم برای حماسه گفت. بسيارغمين گذاشتروحيه فاميل تاثير

  . ی وظيفه را ترک کنمشد، ميخواهم بعد ازعروسکرد و نسرين هم به آن مصيبت دچار
نشاد ولبخند .  قصه ها،غصه ها وغم ها درهرخانه، قريه وشهر ودهکده همگون بود

اما خماری را . حس خشنوت ونفرت دردلها جوش ميزد. ازلبان مردم فرارکرده بود
شب درخواب ميترسيد، . نميدادنددرجريان واقعيتهای غم انگيز قرارنسبت کم دليش 

  .بوبومخصوصآ بعد از وفات 
نه تکيه گاه بزرگ بوبو يگا. وفات بوبو زياد خسته ودلگير بودندخماری وشبنم در

 هرمگرزن سال خورده بود، درآنزمان .  دوست داشتفاميل بود، بلی بوبوراهمه کس
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درمقايسه با آنها مرگ بوبو . راکتها صد ها جوان وکودکان وبزرگان را ميکشتروز
  .  گريه نداشت

را  بعد ازچهل مادرش، مراسم عروسی شبنم: ميل اعالن کردحاجی عثمان برای فا
با شيندن اين خبر خماری خودرا تنها . سرشته ميکنم، بچه های جوان بايد هند بروند

 کرد، برادرانش وا درميان شانه هايش معصومانه گورگردن زيبايش ر. حس ميکرد
دند وحتا درهمان شوخی ميکر. ميدادند اورا نازبچه کاکا هايش زياد ترازگذشته ها

  .شرايط دشوار اورا به تماشاه فيلم های اروپايی سينما ميبردند
اختربرای آزار دادنش تبيلغ ميکرد، گويا شبنم هم بعد ازعروسی همرای  شان به هند 

 صحنه های تراژيدی مجسم ميشد از بس که تشويشی شده بود، درکمره چشمم. ميرود
. ودايی بود، خود را کنترول کرده نميتوانستشب چنان سبرای چند. وبيدليل ميگريست

همه اين .ازهمان قصه های ديو وپری بوبو بيادش ميآمد وشبانه از ترس خوابش نميبرد
  . صحنه ها مغزش را برمه ميکرد

که تلخ چشمانت راه کشيده بود باخنده رحاليکه گذاشت اودموضوع راباشبنم درميان 
رنج وغم بی خبرهستی،  نميدانی گک ازدرد ونازدانه تو: نمايانگرپريشانی بود، گفت

خورد است تو بايد دردنيای بزرگ قدم بگذاری، دنيا تو بسيار. دروطن ما چه ميگذرد
اين سينه بزرگ ازرعد وبرق  :  وبا محبت گفتدستش را بروی سينه خماری گذاشت

 که گنجايش جوان هستی، بايد سينه فراختنشود، توهنوزبسيارچند روزبايد لبريز
اين .  درهرحال انسان با احساس هستی.، داشته باشیداشته باشدسيارزرازهای دنيا راب

اما . ميکندی با احساس برای ديگران زياد فکرانسانها. احساس ودوستيت قابل قدراست
خواب راحت را نا کمره چشمت دورسازی وگوشش کن که همه اين تصاويررااز

ه خوش باش ک. ه ازتصور بعيد استوطن چيزهای اتفاق ميافتد کراحت  نسازی، در
 دستش گرفت واز. جوانان فاميل ما به خيربروند ودريک فضای آرام تحصيل کنند

نکرده تو سودايی شدی، هنوز که هيچ کس سفر.  خانه برويمشام شده بيا که داخل: گفت
  اگر بخير رفتند چی ميکنی؟ 

خانه پُر . لباس گذاشته شده وقتيکه به اتاق داخل شد، ديد درجای بسترشبنم يک الماری 
  از شبنم پرسيد، اين الماری را کی آورده است؟. معلوم ميشد

يک اتاق تنها حس ميکنی، چند روزهمرايت درخود را وفات بوبو توازبعد: اوگفت
همان روزکه . شايد بعد ازعروسی ام دوباره حس تنهايی برايت دست بدهد. خوابيدم

بخاطر که خانه را خالی . ست وروحآ ترا ميآزردبرای حماسه گفتی، جای بسترمن خالي
لب خند مليحی آوردم وبااری راچند دقيقه پيشترهمرای اخترحس نکنی مه اين الم

  حالی حس ميکنی که خانه خالی است؟ : پرسيد
  .   نی واهللا  خانه پُر معلوم ميشود: خماری گفت

چند : عد گفتی وبوش وگرنه مريض مينرک نازی مه، کمی مطالعه کهخوا:  شبنم
ته بودم، برايت درسرميزمانديم هرشب مطالعه کن حماسه خواهرم گرفکتابی را که از
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خواب ميرفتی که به بسترهرشب آنرا. ويک نام خداوند را هديه کردمو يک جلد هزار
  .بخوان و زير سرت بگذار

  با بی پرواگفت، اگربرق  باشه ؟ 
 خاند با صميميت ادامه داد، دردرانگشت شهادتش ميچردرحاليکه موهايش را: شبنم

خورد دارنبود، مادران  درهمين نزديکيها وطن ماازامکانات فعلی برگذشته های دورنه
برق نبود، تيلفون . وپدران ما درنورچراغ های تيلی درس مکتب و فاکولته را خواندند
يادم است که پدرم . نبود، مردم با محدويتها ومحروميت های زياد زندگی ميکردند

  . نداشتصه های بزرگان را برای ما ميکرد، مردم به زحمت زندگی دق
هفته . شدخواهد  ضع خوبترميشد، اگرجنگ تمام نشود بد تربود،اگراين جنگ لعنتی نمي

  .نخواهيم داشتسه، چهار شب برق را هم 
برحال زيک جنيترکارگرفته ميتوانيم وای ما که ا.  اين چيزها مانع مطالعه نبايد باشد

  . که اين راهم ندارندکساني
تيها ازجنگ دست نميکشند، آهسته آهسته با دشنام دادن شروع کرد، اين دزدان، اين لعن

  کتابهاراورق زده رفت و .ند، بعدٌا شايد تيل هم پيدا نشودرا ويران کرده ميرووطن خود
اين کتاب ها يارويارورهمه ما بود، مثل .  برايش قصه کردرا خاطرات خودازهرکتاب

زمانيکه حماسه عروسی . حماسه رسيد به ليال وبعد به فرشته، خاتول وانجالاث ازمير
کرد، برايم داد، حاال نوبت توست که بخوانی، تشويش هايکه درمغزت ايجاد شده، رفع 

رئت با جامه داد، کمی از نازت کم ميشود وتنهايی را حس نميکنی وبا خنده اد. ميشود
يکبارنا خواسته ازدهنش . ا بی معلومات ميمانیميشوی، بدون مطالعه شخصی، ازدني

  دوستم  مثل. برآمد، اگردل گرده نداشته باشی دراين کشورزورکم زورراميخورد
  .  زير چشمش لنگر انداختخاموش شد آرام آرام قطرات اشک درفوراً بعد،..... نسرين

ده با آستين دست چپش پاک کرد، آه پرسوزکشيد، ايکاش زنگونه های گلگونش را
  . ميبود

  .رنگ از رخ خماری پريد وکتاب ازدستش افتاد
اين قصه چند سال پيش است وتوحالی .... چيغ زد، چه گپ شد آن دوستم  شبنم بااليش

  ميلرزی؟
   چرا چند سال پيش برايم نگفتی ؟ 

حاال ميترسی وميلرزی درآنوقت شايد تو:  طرفش ديد، سرش را دلسوزانه شوردادشبنم
غمهای باالی مردم بيچاره وطن ما آمد، . ن غم حاال کهنه شده استسکته ميکردی، اي

  .ياد آدم ميرود غم نسرين ازکه
  اگراين قصه کهنه است وغم کهنه شده چرا تا حال اشک ميريزی؟: خماری
درمکتب با هم صنفانت دوست نميشوی ومن تو.  مه هم ديوانه هستمراست ميگی: شبنم

که قصه غم بخاطر. ته ام را مثل تودوست دارمولبرخالف، هم صنفان دوره مکتب وفاک
خماری درگپش دويد، نی شبنم ... ..توهنوزجوان نشدی: انگيز را طرف ديگرببرد گفت

  .مه جوان شديم
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  هدفت ازعادت ماهواراست؟:  شبنم مادرانه اورا درآغوش گرفت وگفت
  .سرش را به عالمت مثبت شورداد

درست است که عادت ماهانه .  تنها اين نسيترکم جوانیهخوا:  شبنم قهقه خنديد وگفت
 مگر. خصوصيت هردخترجوان وخانم هاست، يک حالت طبعيی استاين . ميشوی

خودو جوان بودن وجوان شدن، دل وگرده، جرئت، حاکميت باالی خود، اعتماد ب
باالخره جامعه ومردم راازهرنقطه نظرشناختن وبا چشم بازهر زاويه زندگی ديگران و

ن، بامشکالت دست وپنجه دادن، حاالت غير مترقبه را سپرشدن وبرای بررسی کرد
درشانه خماری  تپ زد وبه تفصيل برايش گذارش رابتذال گريه نکردن، بعددستش راه
اين بخش کتابهای روان شناسی است، اين کتابهای : کتابها رادسته بندی کرد وگفت. داد

شرفت های اقتصادی و ترقی رومان است واين هم مطالب اجتماعی که از نظر پي
. ميدهدحالت آرام وبدون دغه دغه جنگ نشان زندگی مردم را در. اعی نوشته شدهاجتم

ند، چطورمردم ازجنگ جهانی اول ودوم بحث ميکاين دسته کتابهاازخاطرات مردم بعد
ها زنده ماندند، چطور يکدگرخود راکمک واعتماد کردند وچطوردر درزيرباران مرمي
اعتماد کردن باالی مردم . زنزديکترين دوستان وهموطن شان ميترسيدندشرايط جنگ ا

به حيوان درنده مبدل ميسازد،  جنگ بعضی انسان های قدرت طلب را.بودچقدرمشکل 
هرگاه انسان ازحالت ترحم انسانی بيرون شود، مثل حيوان همه چيز را با شاخ ميزند، 

ه شد، خصوصيت انسانی ثافت آلودجنگ کارکثيف است، اگرانسان با ک. ويران ميکنند
ازمنطق .  است، آنراازدست ميدهد، نوع پروریترحم، محبت، وهمدردیکه عبارت از

شعورانسان درحالت غروروخودستايی بطرف خصويت منفی و . کارگرفته نميتواند
برايش ترشيح ميداد، هنوز. ميالن پيدا ميکندودرقالت انسان کارشيطان راانجام ميدهد

.... شبنم صدا کرد، خب" شام تياراست" عضای فاميل بلند شد ازاصدای يک تن 
رم شکرجوان هخوا: دوباره او بغل کرد وبا يک جهان محبت گفت. هردوی ما ميآييم

   و احساس عشقيت چطور است؟....شده عادت ماهانه دارد
  گفت، او چيست ؟ 
ل را نا ديده نميگيری اگربدانی نگاه های گرم فاضميدانم که نميدانی،:  شبنم باخنده گفت

است، برای دل بردن يکتاز م تنازونوازش کنان ادامه داد، خوارم جوان شده، خوار
: تست وگفلبخند مليح درلبان غنچه مانندش نقش ب.است، مگرعشق ضميمه را نميداند
همرای هم صنفانت رفيق . شصت چوشيدن بس کنیوقتی جوانی ترامی پزيزم که از

بختی های  زنان درجامعه ما بد. ظلوميت های شان بدانیازمشان های شوی، ازدرد
ازاحترام وحقوق  زن ومرد الحمداهللا درخانه ما. نمی فهمیزهنوفراوان دارند، تو

     . ن اين موقفيت کمتروجوددارداخانواده های ديگرمساوی برخوردارهستند، اما در
اجتماع نان تازه درد، زميبرفرهنگ عقب مانده سنتی بسر ،دربيسوادی وتاريکیجامعه 

هروقتکه درکشورما نضهت دموکراسی .پيدا کرده بودند، جنگ شروع شدجايگاه شانرا
اختاده است، وعليه نهضت مترقی نافع يکتعداد بخاطردموکراسی بخطرشروع شده، م

مخصوصٌا . ولذت نبردندنچشيده اندرا مردم هيچگاه مزايای دموکراسی . کردندقدعلم
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مدافع عقيد ومذهب ميدانند،  آنهايکه خودرا. نشان داده اندها حساسيت باره خانمدر
. درحاليکه زن ومرد الزم وملزوم يکديگرميباشند. ازاصول عقيده انحراف ميکنند

. ، بقای انسان وجودنميداشتنميگرفتظرناين تعادل رادر داوندلقت بشرخخدرهرگاه 
يک نگاه صورت با....؟تفنگداران قرارگرفته اندهدف تيرزنان بيچاره ميدانی که چقدر

انداخت، رويش را بوسيد وگفت بروکه برويم، عذا سرد معصوم خماری را نظر
  . هردوطرف اتاق نشيمن رفتيند، تمام فاميل  مصروف غذا خوردن بودند.ميشود

                                    
                        خماری بمطالعه عادت کرد 

   
 غفلت بيدارشخصی مانند گنج بود، اوراازخواب تن علم وتالش خواندن کتاب وانداخ

خماری ازکودکی تا دوره . نم، بدان گنج دسترسی پيدا نمودوی ازلطف بيکران شب. کرد
بکتاب . نگرفته بودنوجوانی خصوصيت طفالنه داشت، درمرحله اصلی زندگی قرار

عالقه واستعداد انس عادت داد وبسيارعالقمند شد، گرچه ذاتٌا به سيخواندن خود را
 بسيارازدختران درمتاسفانه . د ذاتی داشتاستعدامخصوصٌا دررياضی، کميا . داشت

  . مگراو برخالف هم قطارانش بود. سيانس چندان عالقعه ندارند
مسير زندگی انسانها را تغير ميدهد، جنگ های داخلی مسير   بعضٌا شرايط وروزگار

صحنه ديدن ازکتاب زياد ترآموخت تا از.  داددرجه تغيردرصد زندگی خماری را نود 
  .ويا شيندين قصه هاهای دلخراش جنگ 

را ثابت ميکند، نصايح اوراعملی مينمايد، بشرط او برای شبنم قول داد که جرئت خود 
  .آنکه قصه نسرين را برايش بگويد

ه شبنم وريکيکروز باالی کتابها ايستاده فکرميکرد، کدام آنرااول بخواند، کتابها را ط
. ميگذاشت، اول کدامش را شروع کند گذاشته بود، دستش رارديف کرده وباالی ميز

. داخل جنگ ميگذرد، روان شناسی، خسته کن استه زندگی در، جنگی نهعشقی ن
مصروف . هيچ تصميم گرفته نتوانست، يادش آمد که بايد کارخانگی خود را تمام کند

خماری هنوزخواب نرفتی، : درش آمد وگفتکارخانگی بود، دروازه اتاقش بازشد، ما
  .ميترسی ؟؟؟؟؟

 مادرش در. ارخانگيم را تمام کنمنميترسم، لطفآ دروازه را بسته کنيد که ک ... مادرهن"
دادن های شان ومادرم با نازبعد فکرکرد، اگرنود ساله هم شوم پدر. را بست ورفت

  هنوزهم ازمن سوال خواهند کرد، ميترسی؟ 
درخواب طفالنه غرق کرده  شد، اين سوالها ونازهای زياد اورمتوجه برای اولين با

  . پريدشکارخانگی را تمام کرد، خواب ازچشم. است
. طرف کتابها درازکرد ويک کتاب بدستش آمد، عنوان جالب داشت ناخداآگاه دستش را

. )بود، يوسف و ذليخا وشيرين وفرهادنجمان خاکی(مانندتحليل ازعشقهای پاک قديم، 
متوجه شد، عشق احساس . درنيمه آن رسيده بودکه خواندن کتاب را شروع هنوزتيوق
 عشق از.زکنترول انسان خارج استاو، يک موهب خداييست ونی هرانسان استدر
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عشق توليد  .بطن مادر بسته ميشود، در وجود انسان ايجاد ميگرددروزيکه نطفه در
 بوبو درگپهای . ستخلقت عشق لطف وصفای معاشرت ذوجين ا. بيرونی نيست

هرگاه زن .بشريت استانسان تسلسل عشق دو" طنين انداخت که گفته بودگوشش
قلب پذيرفته باشند جزمرگ هيچ نوع مانع درمحبت شان ايجاد وشوهرهم ديگررااز

نازطفل نمايان . سرشارازعشق ومحبت باشدچه بهترکه طفل دربطن مادر. يگرددنم
  ".است دونفر همان لحظات شيرين عشق بينگراحساس

. اگرعشقها به پيروزی ميرسيدچه خوب بود...واه. نقطه متمرکزشدچشمانش دريک 
جای فرياد جنگ، سرودعشق درگوشها خوانده ميشد، عوض صدای دلخراش راکت 

ده سال ازاين جنگ بيشتراز. ، دلها لرزه عشق ميداشتکه دلها را به لرزه ميآندازد
 مردم هرصبح منزل شان را .زند معلوم نيستلعنتی ميگذرد، اما تا حال برنده وبا

برای وظيفه ويا مکتب ترک ميکنند اوال دعا ميخوانند وبعد ازاعضای فاميل خدا 
شمنی تبديل شده دوستی ها به د. خدا خافظبخشش باشد، حافظی ميکنند، اگر نه ديديم 

 ". خود اعتماد ندارندمردم باالی برادر
پرتاب راکت ها به کشتی خون واره ازوسی، شيرنی خوری وصدها جشمحافل عر

ی عشق وسياست درچنين احوال خماری به سن بلوغ ميرسيد وازدنيا. تبديل شده بود
مگروقت زياد بکارداشت . ها زندگی شددراثرتالش شبنم متوجه واقعيت. اطالع نداشت

م هرچيز را با عقل سلي .جوان شود، تلخيها وشيرنی های زندگی را لمس نمايدواقعٌا تا 
قلم نويسنده ميخواند ولذت  مطالعه ميکرد، زيبايی دنيا راازاو تازه کتاب .قبول نمايد

  .ميبرد، دنيای اودنيای رويای شده بود
 عثمان، امان يکروزحاجی. درباره جنگ های دلخراش هرشب فاميلش داستانها داشت

  .باره جنگ تبصره ميکردندکاکاهايش و پدرش در
تمام افغانستان به ويرانه تبديل شده وازديدن . د است تلفات ازهردوطرف خيلی زيا

تانک وتوپ بروی دولت بنام دموکراسی با سالح، . وقريه ها آدم وحشت ميکندها شهر
های استنگر امريکايی وسالح های مدرن راکت بااستفاده ازينمردم آتش ميکشد ومجاهد

 ردوطرف يکه. برادرهموطن خود آتش ميزنندانگليس وسايرکشورهای غربی بروی
.  ناحق وبيگناه کشته ميشونددرهرصورت مردم. های خارجی ميکشندرا با کمکدگر

مجاهدين مکاتب، ادارات دولتی به . راه  ها، سرک ها خيابانها، همه تخريب شده است
فردا را ويران ميکنيم وتعميريوب شان فکرنميکنند که اگرامروزکله مع. آتش کشيدند

انسان برای خوشبختی ها بايد . همان تعمير ضرورت داريمما به قدرت برسيم، به  خود
تمام . ش ميکنندويرانی وطن شان تال برخالف آنها برای بدبختی مردم وتالش کند،

. قومی وحسادت داردبی دفاع ازطرف مجاهدين ريشه تعصب کشت وکشتارمردم 
 "رندزيرنام اهللا واکبروظايف شيطان را پيش ميبحسادت وکينه کارشيطان است مگر

  .       هنوزقصه دوام داشت، شبنم اورا صدا کرد، وی اتاق نشيمن را ترک گفت
از دود  را برداشت وبه خواندن شروع کرد،چراغ تيلی خماری کتابنوردرزير شب   

روی   ماليد وسرش را چشمانش را. گذاشتت، کتاب را کنار چراغ دماغش ميسوخ
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پل باغ عموی مد که چند روز قبل در يادش آ. فکرکرد زانوهايش گذاشت، به قصه ها
صورت شان خشم ميبارد، وازسر.  ديده بودمکتب بخانه ميآمد، چند نفرتسليمی رااز

پدرم وکاکايم "تخود گفبا. بودوژلوده، لباس چرکين شان وحشت آورموهای دراز
ترور، راه مردم راگرفتن، آب ونان مردم را قطع کردن وباالی راست ميگويد، اگر

انسان بايد کانون محبت عاطفه . قبولش ندارم،م تجاوز کردن، جهاد باشدناموس مرد
  ". باشد

 تمام مردم ازتنگنای باريک چون خودش درفاميل بامحبت بزرگ ميشد، آرزو داشت
شکسته تر وجوانان را به ياس اين جنگ صدها قلب شکسته را . نندمحبت گذرکعشق و

واب خ. امهفوم درذهنش حمله ميکردنسوالها بی ربط و. خته استوناکامی مواجه سا
يک کتاب . وباره روشن کردشد وچراغ تيلی را دازچشمش فرارکرد، ازجايش بلند 

فردا که ازخواب بلند شد، خودرا يک انسان ديگرحس کرد، . برداشت وخواندعشقی را
جای . تمام داستان کتاب را مثل واقعيت دروجود خود حس ميکرد. فکرکردعوض شده

فکرکرد، چراانسانها برای خوشبختی ديگران جای . ودش عاشق شدکرکترکتاب خ
دنيا به اين زيبای برای جاهالن جای مناسب نيست، بايد . تخريب ، خدمت نميکنند

  ؟...ويرانش کرد
. ويران کردن، شهر، ده وقريه، خانه دل صد ها انسان ويران ميشود امابايد بدانند که با

کينه، " ص"ارشادات حضرت محمد مقدس وتاب چه ميشد که مجاهدين با پيروی ازک
 سراز بايد آغازکردند،مقدس راآنها بخاطرخداووطن جهاد.دات راترک مينمودندحسا

  ".گريبان دلسوزی، فروتنی، اخوت،همدری بيرون آورند
. چشمانش در پل باغ عمومی، جايکه تسلمی ها را چند روز پيش ديده بود، ساکت ماند

  ". شکستن استخميدن بهتراز:" آمد که گفته بودبيادش ارو بزرگویيکبارگپ های بوب
 ....هاخوشبنی وجود ميداشت، انسانمکاری جای بدبنی وحسادت اندکی ههرگاه 

ه دروجود ها باعث رويدن کيناما حسادات. ان روی زمين ميبودندرين زند ج تخوشبخت
حسادت .ده استمنفی تغيردادرميسرها راانسان. بارآورده استانسانها شده ومشکالت را

  وغيره ....در باره خوشبختی ديگران، استعداد ديگران، ثروت ديگران وغيره 
موزيشن، مخترع  نويسنده کتاب فکرکرد،به استعدادوقلم جادويی نويسند، نقاس، درباره

ماری بخود چو. هنوزموفق به کشف آن نشده بود های نا شگفته که دوصدها استعدا
  . وخوابيدپيچيد وسرش را زيرلحاف کرد 

  شب خواب  آرام داشتی ؟.    فردا شبنم عزيزش پرسيد
زمين بهشتی ها، کسانيکه قلب شان بنام انسان ميتپد، درازداشتم به سر ودورسفر...بلی 

درقلب انسان تخم عشق ومحبت . کشف ميکندتراوش قلم شان زندگی نا مکشوف را
وقتيکه برگشتم، .  ترجلوه ميدهندزيشتها را نمی پسندند، زيبايی ها را زيبا. دنشخم ميزن

  ".آفتاب مقدس صبح درچشمم سوزن زد
پس معلوم است سفر خوبی داشتی شکرکه به " شبنم با تعجب طرفش ديد وبالبخند گفت

  ". سالمت برگشتی
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ازفيض قلم "وگفت خماری کتابی را که خوانده بود، بدست گرفت وبه شبنم نشان داد
اريک، کوچه وپس کوچه های زندگی برايم افشا زوايای ت.  بازشدمچشمويسند،اين ن
  ".  ازفيض اين کتاب، يک قطره شراب ازبحر بيگران عشق نوشيدم. گرديد

نوشيدن شراب ازخُم عشق حاصل " شوخی گفتوبا شبنم ازلطف کالمش لذت برد
  ".خوبی درقبال دارد

استعداد  ،ازدانش سيانس سيراب گرديده بودب پناه برد،  شب ديگربازهم بدامن کتا 
اما از . خوب دررشته رياضی و کميا داشت ودرآينده ميخواست، سيانس تحصيل نمايد

سرش .  وجد آمده بود، ميخواست رزم و رازقلم بدستان را دربايدتوانايی قلم نويسنده به
اشق ومعشوق گويا که صحنه های ع. داد وگفت، واه چه ازتهی دل مينويسندرا شور

  .نده اتفاق افتاده باشدخوانداستان در پيش چشم هر
درسن  . شانزده سالی اش بايد جشن گرفته ميشد،روز تولدش بود  چند هفته بعد 

 عشق اورا انديشه.آهسته آهسته بيدارميشدقرارداشت که احساسات عشقی دروجودش 
شايد عاشق . ذشترنظرش ميگجمله به جمله داستان کتاب اززيبه جاده سوزان ميبرد،

             کی ؟ شده بود، اما عاشق 
م يک تحفه  شبن. تولدش رابا جشن مختصری تجليل کردند چندی بعدروزتولدش بود،
وخانم های کاکا هايش تحفه های پدر، کاکاهايش، مادر. گران بها ای برايش خريد

تشنه چيزی دلش ازسيم زرسيربود و. ايش اهدا کردندقميتی اززروسنگ های قيمتی بر
  .اما شبنم خواسته اورا فراهم کرده بود. نگ کمترميسرميشدبود، بدبختانه در زمان ج

ب را سپری امش شب ديگر فرارسيد، در روی بسترش لوط ميزد وفکرميکرد، چطور
 شهرکوچه کتاب فروشی را گرفت، کتاب کهنه ای بود که از ناگهان تحفه شبنم. کند

بدقت مالحظه اماچشمش خطوط کتاب را  .بخوانش گرفت بود، ش پيدا کردهکابل براي
" آه کشيد. درحرکت بوددور...دربی راهه های دور. وف بودنميکرد، ذهنش مصر

فکرميکرد، مهتاب درجايش ميخ کوب شده  "امشب طويل ترين شب است، تمام نميشود
کم کم . ارنميشودحرکت نميکند ويا خورشيد به خواب عميق فرورفته ازخواب بيد

خورشيد بود، نورعالم نيمه خواب و بيداربست، درروف راشچشمانمژگانش سنگين شدو
 چشمانش را بازکرد، نور .منعکس شداتاقش بداخل حويلی ازپنجره  البال درختاناز

  بايد ناز :خليد، با پشت دست چشمانش راماليد، فاژه کشيد با خود گفت آفتاب درچشمش
دخترانه خواب   يک پيراهن. رش با يک خيز بلند شدبست از. دانه گيها را فراموش کنم

گذاشته بود، يک دراتاقش    الماری لباس را که شبنم.نازک گالبی کمرنگ درتنش بود
 ميکشيد وچشمان خواب درمقابل آيينه ايستاده شد، درحالی که کالی. آيينه بزرگ داشت

 به حرف های که نويسنده در .مقابل آيينه بازکرد وخود را درآيينه ديدآلودش را در
زيبايی متوجه شد که از. حس کرد، خودرااستان کتاب نوشته بودزيبايی مشعوقه دبرابر
ً زيبا آفريده  را نگاه کرد، دانستخوب و بدقت خود. استبی برخوردارعجي که واقعا

بخند درلبش نقش بست وبا خود ل. شده، هيچ وقت متوجه آن زيبايی خدا دادش نشده بود
   اگر زبيايی نميبود، عشق وجود ميداشت؟ :گفت
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 زيبايی به نتهايی خود. ی انتهاستعشق يکطرفه جاده ب.يشه زيبا پسند است عاشق هم
ه باشد، ازاين زيبايی لذت ببر، دربرابرزيبايی من بايد عاشقی وجود داشت. بی منعاست 

  . چه مهفوم خواهدداشتغيرآن زيبايی  من در
  :های شبنم درگوشم طنين انداختچشمانش راه کشيد وگپ

  ". نميفهمینگاهای عاشقانه  فاضل" 
يادش ازروزهای آمد که شبنم .  فاضل با چشمان سبز دريايی اش درچشمش مجسم شد

  .     فاضل همرای عالم خانه شان ميآمد. تازه نامزاد شده بود
يگذشت، برايش سالم يادش آمد، يکروز فاضل ازکناردريا کابل ازمقابل مکتب شان م

 يادش آمد روزهای بعد فاضل مخفيانه .بی اعتنا ازمقابلش گذشته بوداوداده بود، مگر
  .    مگرچشمان مواج خماری هميشه او را ميديد. از دورتماشاه ميکرداورا

درحاليکه کالی . نه ايستاده شد وتنها به فاضل فکرميکردلحظات طوالنی درمقابل آيي
. به زلفانش دست کشيد اززيبايی خود مغرورشد. باره تماشاه کردميکشيد،خود را دو

چرا تنها هستم، چرااز . " درآيينه کوک شده بود، يکباره احساس تنهايی کردچشمان
  " زيبای وايام شبابم لذت نميبرم

دهنش را به آيينه نزديک کرد . فاژه های پيهم که کسالت شب را نشان ميداد، ميکشيد
  . از تف دهانش غباردرآيينه نشست، شکل قلب را داشت

  .    ودمنعی تنهايی را درک کرد و چنين سر
   بيتو                                        

  چون خيال  شاعران زيبا شدم=    بيتو يک شب  دختر رويا شدم      
  همچو مه درحاله سرتا پا شدم  =    در دل نازک لباس ای از حرير    
  چون شراب عشق درمينا شدم=    خوش تراش اندام درآن پيراهن     

  عشق انگيز وهوس افزا  شدم=    زچاک پيراهن     زان چه پيدا بود 
  صد مهستان مستی وصحبا شدم =    با دو چشم جادو و مخمورخويش   
  معبد هر ديده  بينا  شدم=    با نگاه  مست و مژگان  بلند         
  الله آتش لب  صحرا شدم =    بالبان بوسه خيز وبوسه خواه        

  دختر افسانه شبها  شدم         =    مو پريشان چهره شعر آفرين
  کانچنان دلخواه وبی همتا شدم=     تا که در آيينه ديدم خويش را        
  کز چه من زيبا چينين بی جاشدم=     از فسوس بی تويی دادی  زدم      
  در دل  انديشه ها  تنها شدم =     تو  نبودی تا  بديدم  بی  توام        

  تشنه لب آن شهد  لبها  را شدم =     گويی  نازنين         تو نبودی  تا ب
  گردش يی دارد که در سودا شدم =     تو نبودی  تا  بگويی  چشم تو       
  گويم آشفته  و شيدا شدم=     تو نبودی  تا زتاب  گيسويم          
   باز گويی عشق را دريا شدم=     تو نبودی  تا زموج  دامنم            
  مرد پيکر ساز را رويا شدم =     تو نبودی که از تراش پيکرم        
  من فدای آن قد  باال شدم =     تو نبودی تا که گويی عشق من      
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  اين کمر باريک مه سيما شدم =      تونبودی تا که گويی کشته يی       
   فردا شدم تا که  گويی فارغ از=      تو نبودی  وای آنشب  دربرم        
  سخت  با آهينه در غوغا شدم =      بی تو اين ها را بمن آيينه  گفت     
  خشمگين زان وصف بی معنا شدم=     گفتمش خموش زحسنم دم مزن      
  که از دلش  نا بود ونا پيدا شدم      =      آنچنان بشکستم آن آيينه را           

  "بهار سعيد " 
 اعتنائی  فکرکرد، به بازيهای کودکانه وبیبه گزشته. دخودش به خود مجذوب ش 

ت تازه پی برد که بين محب. هايش، به محبت فاميلش، به گپهای شنبم عزيزش، فکرکرد
 محبت فاميل بزرگترين تحفه دنياست، مگر.فاميل وعشق چه فاصله زيبا وجوددارد

نی انسان ودرکند، احساس ب برخيزد قلب را تسخيرعشق وآنهم عشق واقعی که ازقل
  . خود را سخت مالمت کرد هاست

خودرا بی اعتنايی هايش رنج کشيده، چقدر فکرکرد، فاضل بيچاره چقدردرمقابل 
با خدا راز . گناه دانستدرجرم ناکرده  خود را . استحس کردهشده، خورد تحقير
خدايا نميدانستم که عشق چيست، مراببخش بی اعتنائی هايم تحقيرکسی . "ونياز کرد

وجودم نمو نکرده  دری نبرده بودم، اين احساس تا هنوزتا حال بمعنی عشق پ. يستن
  ."اگردلش دراين مورد شکسته باشد، مراعفوکن. بود

 دليل شده نمی، اما خوش داشته باشددوباره فکرکرد که شايد هرکس يکدخترجوان را
  را، عشقه باشدعشق بايد دوطرف. با تمام عالقه مندان قول ازدواج بدهدتواند که دختر

   تا حال نميدانم که او درقلبم جای دارد؟ .دمعامله کرهوس يد با بان
ذهنش خارج ث نا گوارکه درکابل جاری بود، ازهمان روزکامال جريان جنگ وحواد

تصميم گرفت،منعبد متوجه نگاه هايش . هرچيزدرنظرش زيبا و دوست داشتنی بود. شد
  عيست ؟  باز باخود گفت، آيا عشقش واق. ميشوم

" که مکتب نا وقت ميشودآماده شدی بيا" شبنم صداش کرد. د دروازه اتاقش تک تک ش
  .خسته گی رخسارش را ديد، علتش را پرسيد. جواب نگرفت، داخل اتاقش آمد

   .ديشب تا ناوقت شب کتاب خواندم بسيارخسته هستم: خماری
  نکردی؟شب درخواب ترسيدی، بازازترس خواب : شبنم بی باوربود وگفت

با اشاره کتابی که شبنم درجشن تولدش تحفه داده بود، "  جدی ميگويم کتاب خواندمهن"
  . داستان اين کتاب مرا ديوانه ساختبرايش نشان داد وگفت

  . شبنم خنديد وگفت، ميترسم که عاشق نويسنده اش نشوی، هردوخنديدند
  .فط شبنم گفت، مه رفتم که سرويس وزارت از پيشم ميرود، خدا حا

 چنان ، خوابش برد.پناه برداودوباره به بستر.فه ترک کردبرای وظيخانه راشبنم 
 فاضل  عشق بادرخواب هرلحظه،.ميخواست به درازی عمرش باشدخواب مزه داربود،

ميديد که فاضل اورا درآغوش ميگيرد وزمانيکه لبهای شان باهم نزديک ميشد تا  .بود
 اورا تکان  صدای ترس ناک م طوفان مهيب بايک تاريکی ويا کدا. يکديگر ببوسيند

ساعت  درهمين عشق شيرين تا. غلطيدخواب بيدارميشد وبه پهلوی ديگرميميداد واز
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يکبار صدای ترس ناک راکت درنزديک خانه شان شينده . يازده بجه روزخواب شد
ميلرزيد، فکرکرد شايد خواب ديده، اما خواب نبود، يک راکت . ازخواب پريد،شد

مريضان والدی وکودکان نوزاد که تازه ترين . بين برده بودفاخانه ماللی راازشنصف 
دنيا بودند، مادران درحال نفس های شان را دردنيا ميکشيدند، کودکان درحال آمدن به 

نفرازمتعلقين واعضای خانواده مريضان وتکسی والدت،نرسها،دکتوران وصدها
 تعمير خاکستروخاک ک درزيردود، وخاخونوکارگران شفاخانه وغيره بايوران در

  . ويران شده با مرگ و زندگی دست وپا ميزنند
   .بغل کردانابت خانم کاکايش اورا . ده بوددروسعت اتاق مثل يک جسم بی روح استا

  ."نترس، نترس خماری بيا درخانه دگه برويم " 
نه شان زياد اشفاخانه ماللی بخ. به اتاق نشيمن رفتند همه اعضای فاميل سراسيمه بودند

درهمين حال زنگ تلفون بصدا درآمد . بچشم ديده ميتوانستندنزديک بود، دود آنرا 
  . گوشی را برداشت" مادر شبنم"کوکی

  . کسی پرسيد که راکت درکجا خورد
.  مکتب نرفته کوکی گفت، درشفاخانه ماللی واضافه کرد، خماری هم خانه است،

دانه اش تشويش داشت گفت، خوب شد نرفته يکدخترپدرش بود، پدربخاطرجانب مقابل 
بود، اولين راکت درپل باغ عمومی نزديک مکتب عايشه درانی خورد، ميخواستم 

  . بخاطر خماری مکتب برويم
  .  گوشی را گذاشت. تان جمع باشيد خماری خانه است، خداحافظ دل: کوکی
 آمد، اهد خوه ايستاده هستيد، کدام راکت ديگردروسط خانمادرش گفت، چرا حميرا

  .دويپراگنده ش
. مثل مجسمه بی روح وبی حرکت ايستاده بود، ذهنش کارنميکرد. به اتاقش رفت او 

 دل .معصومانه نگاه گردطرف انابت . ت، مه همراهت ميباشمانابت دوباره آمد وگف
  .خون شد، نازش دادانابت به معصوميت او

 ترس ووحشت نام گذاشت،  اين روزها راميتوان روزهای هول،: برای انابت گفت
آيا کدام خانه . های احمقانه وقدرت طلبانه ميشوندران هموطن بی گناه فدای سياستهزا

  درماتم نشست؟ 
بخاطر . او برای مردم مصيب ديده شدای اولين بارمتوجه احساس همدردی  انابت بر

که که گپ های تراژيدی را تجاهل کند گفت، خماری به اين مصبيتها زياد فکرنکن 
صابت قبل ازاهمه مردم درآتش نا فرجام جنگ ميسوزند، . يشی، هرچه بادا بادپيرم

  .خواب شيرين بودی، چقدرمعصوم و زيبا شده بودیراکت دوبارخبرت را گرفتم در
انابت هم . عشق دردلش موج زد روی بسترش درازکشيد. آمد دوباره زيبايی بيادش 

  . ردم واز انابت معذرت خواستپاهايش را فورٌا جمع ک. ش نشسترتبسدرسر 
پهلوی هم نشستند هردو. ثل خاتول دردلم شيرين هستی انابت گفت، پروا ندارد توهم م

ی نبود، مثل حميرا مادرش حانابت مانند کوکی مزا . درازکردندازبسترو پاهای شان را
تول ياد ازدخترانش فرشته، ليال وخا. خموش هم نبود، زياد خوی وخلق جوان داشت
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وگفت، فرشته وحماسه خواهر شبنم شش ماه خورد وبزرگ هستند، يکجاه مکتب کرد
  .ميرفتند وازليسه ماللی فارغ شدند

   چرا خاتول زود درجوانی عروسی کرد ؟:  خماری
 انابت با خنده گفت، دخترکه جوان شد واولين عشق که دردلش چنگ زد، بايد عروسی 

بر خ ميشد ووقتکه خنده ميکرد، دردورسمانند اناراوعادتًا درگپ زدن رويش . کند
نا . ديدن آن خيلی خوشش ميآمدخماری از. چقری مخصوص ايجاد ميشدرويش يک 

  گهان انابت طرف المای نگاه کرد وگفت، چقدرآيينه بزرگ اين الماری شبنم است ؟
شته وگفت، شبنم يک فرانابت خنده کرد.  خماری باعالمت مثبت سرش را شورداد

هنوزعروسی نکرده . فاميل ما شبنم يک محبت خاص دارد دختردراست، درجمع هفت
را به همين خاطراخترشوخ او. ادرانه رفتارميکندومادرنشده باهمه اعضای فاميل، م

  .بوبو صدا ميکند
بعد ازيک مدت که حالتش .  بخاطرنام گذاريها وشوخيهای اختر، هردوی شان خنديدند

  .عادی شد، انابت اتاقش را ترک کرد
خود  با .ازپايانش خبری بنود ،روزطوالنی بود. روی بسترش درازکشيدوباره د او
دل تنگی اوف کشيد، حاال  با .شب مهتاب را ميخکوب کرده بودندخدا يا چرا: گفت

  .حرکت بازمانده استآفتاب از
 تمثيل می لحظه هامانند سال طوالنی بود،غروب آفتاب درچشمش غروب زندگی را

. اش مايوسانه ميتپيد، بعد ازمدتها دو باره شصتش راچوشيددل درقفس سينه .  کرد
گپها و خنده های شبنم بخاطر شصت . چشمش به آيينه افتاد به شصت چوشيدنش خنديد

راستی  " گفت. رف آيينه ديددوباره شصتش را بداهن گذاشت وط. چوشيدن بيادش آمد
  ". زشت استبسيار

  .نين انداخت گپهای انابت درباره عروسی خاتول درگوشش ط
  ". اولين عشق که در دل چنگ زد، با يد باهم عروسی کنند" 

اضل  پسرجوان ف...فاضل ...بی تفاوتی سرش را شورداد. فاضل درچشمش جلوه کرد
مرا دوست دارد  که معنی آنرا ندارد. جوان را بدقت نگاه کنداست، خوش دارد دختر

  .وعاشق است
ند مردم برای چ.  چه لذت خواهد داشتراس انگيزعشقه درهمچو روزمصيبت بار و

 سرش را شور داد، عشق در.  انتظارمرگ را ميکشندساعت بعد اميد زندگی را ندارد،
  . اين سرزمين طوفانزا وجود ندارد

گردنش درميان شانه های زيبايش فرو رفت، . دوباره هوشش متوجه شفاخانه ماللی شد
حادثه شفاخانه درنظرش . اازدست دادهواسش آنقدر پراکنده شده بود که تمرکزفکری ر

صويرها بسرعت برق ازنظرش ت. مانند فيلم ميگذشت، اما درذهن گرفته نمی توانست
صدايش دوباره درگوشش . بی اختيار باخود گپ ميزد، درحاليکه خموش بودميگذشت،

زانويش از ترس سرش را درسر.  خشکيده بودمثل يک جسم بی جان .انعکاس نميکرد
بعد . چشمانش را بست تا آن تصاوير را نبيند. دک نشستروی بسترش چُنگذاشت، در 
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 هرانسان از. زندگی مانند کاسه چينی پاک، شفاف ونازک است: ازيک سکوت، شنيد
بعضی سياه دالن آن شيشه ای شفاف را وحشيانه می شکند، از . شکستن آن خوف دارد
 با فيرراکتهای ويرانگرل امروزراکتچی سياه د.ران لذت ميبردشکستن شيشه دل ديگ

  .را برای شکستن درهول قرارداده استزاران شيشه دل را شکست وهرازديگره
  .   صدا، صدای  مادرش بود. خماری با شنيدن آن صدای سرش رااز زانوانش بلند کرد

  .حس کرد رابا شيندن صدای مادرش دلش لرزيد ويک غم نامرعی  
               
             

  جروبحث های  سياسی                               
  

مردم ازنقاط مختلف . سياست مانند خون دررگهای هرفرد افغان جريان پيدا کرده بود
. دده وقريه درشهرها جمع ميشدند، مردم واليات نزديک، بکابل نقل مکان ميکردن

پاکستان مخصوصٌا به ممالت همجوارايران، . ميکردندباشنده گان کابل به خارج فرار
  .ميلون افغان ازخانه وسرزمين شان آواره گرديدند. وهند ميرفتند

 اين نقل ودر. يکردند، تادرمنطقه امن برسندمردم کوهستانهای پردامنه را پياده طی م
لکه فرهنگ وزبان وجايداد شان راازدست ميدادند، بمکانها نه تنها خانه های فاخر

 رکابل مردم خوش زبان، با معاشرت وساکنان شه. ازدست ميرفتنيزمحلی شان را
 هرگوشه وکنارکشور، آن مهربانی وبا افزود ميلونها نفراز.  بودندنسبی تحصل کرده

.  ميرسيدند، شگفت زده بودندواليات درکابلجوانانيکه از. ت قبلی را نداشتندسخاو
 اما طبعيت آزاد وافتخارات. کابل برای شان سرزمين قصه ها وافسانه ها بودزيرا 

  .را داشتند محلی خود
بعضی لجوج، شق وسرکش بودند، با کوچکترين سخن خشمگين ميشدند و بعضی با 

   .بزرگ مدغم ميشدندهمان صداقت روستايی ،ساده دل وپاک وبی آاليش دراجتماع 
نقاط با آمدن ميلون نفراز. گرديده بودفرهنگ اصلی کابل با فرهنگ واليات مخلوط 

 زند جان دوپا گرديده وپس کوچه آن کابل ويران ماالمال بکابل، کوچه کشورمختلف 
زبان مختلف ازبيک، پشتون، بودند، مگربا فرهنگ و"انسان"ه ازيک خميرهم. بود

هرگاه  .هزاره، ترکمن، تاجک، پشه ای، نورستانی وبلوچ درشهرعرض اندام نمودند
  . جنگ نميبود، آن مخلوط زيبا چقدر به زيبايی شهر ميآفزود

شوربختان . بکابل جلب شده بود وجنگهای راکتی شروع گرديده بود جاهدين   توجه م
امنيت کابل خراب وخراب . روستايی درکابل هم ازلهيب اتش جنگ درامان نبودند

 وامنيت شهر نيزبا تشخيص چهره های .بوددولت با جنگ مسلحانه روبرو.  بودترشده
  .  متفاوت مشکل ترگرديده بود

. مواجه بودندويا دانشگاه ميرفتند، با خطرجدی ت کارميکردند اداراخانم های که در
قومی نظر به اعتماد نت درشهرکابل نسبت روابط زبانی ومجاهدين جای پا وسکو

  .به اذيت و آزار خانم ها ميپرداختند. مردم پاک دل روستا پيدا کردنده بودند
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 وظيفه وازاعضای فاميل . روزشدنيزمد سياسی جروبحث هایدرفاميل سلطان نيز
مخصوصًا تبصره های . مکتب وپوهنتون برميگشتند، ازچشم ديد خود قصه ميکردند

  .جوانان خيلی جالب واحساساتی بود
اعضای " رده بود، اختر گفتشب خماری درکنارشبنم درگوشه خانه نشيمن خلوت ک 

  .پوهنتون کابل برای جلب وجذب جوانان شديد فعاليت ميکنندحزب در
 ميکنی برادرش حميدانی اودخترکه توهمرايش مذا"رف اختر کرد نصيررويش را ط

  ". دو سال پيش از فاکولته ما فارغ شد، اکنون دروزارت معدن همکار شبنم است
دخترازکجا نام خواهرم راميداند، فکرکردم، راست ميگويد؟ نميدانستم که او.. .ها "

  ". شايد شبنم راازمکتب می شناسد
اقش فرو برد  لمداده بود، پنجه هايش را درموهای سياه برسيلمان درکنج خانه درتشک

 زيرنام .بچه بلند وبروتی، درفاکولته ما درجلب وجذب خوب فعال استاو" وگفت
  ". دجذب ميکند، برای دفاع جنگ خونين به جبهه روان ميکنسازمان جوانان بچه ها را

مکتب ان يک د که سازمان جوانان برای ش بچه ها فکرميکنن:اختربه شوخی گفت
  .علمی است وچيزی ياد ميگيرند، مگرازجبهه رفتنش خبر ندارند

فاکولته م، مکتب علميست، درگذشته يکنفراز اگرازحق نگذري: نصيرباجديت گفت
مگردختران وپسران سازمان جوان . فارغ ميشد درجمع پنج نفرگپ زده نميتواسنت

 باره روی دادها ازنظرملی مثل معلم حوادث روز را تشريح ميکنند، ذهن مردم را در
  . گپ زدن و فصاحت زبان معلم پيش شان نا توان است روشن ميسازند، دروبين المللی

ترک روسها وبرنگشتن مجاهدين راقشنگ تشريح وپيوندهای ملی وبين المللی، اعمال 
  . زشت، بی ناموسی، ويرانگری مجاهيدين را ثابت ميکنند

ست تا آمدن استاد به لکچرهای سياسی شروع  يک دختر سازمانی درصنف ما:سيلمان
 که سرتا پا لکچرش چنان لذت ميبرداز. ميکند، يک هم صنفی ما اورا دوست دارد
ميگويند، توازخدا ميخواهی محصلين اورا. گوش ميباشد، صد بارصدايش کنی نميشنود

  . که استاد ديرتردرصنف بيايد و ناهيد برايت ترانه سيايسی بخواند
دختران خوب معاشرت بربا استفاده ازکرده است، فکر چه چه بی عقل  ب: نصيرگفت

. سازمان جوانان ، حق وناحق سرصحبت را باز ميکند، تا ازگپ زدن شان لذت ببرند
 رسازمانی های حرامزاده با يک ومگ . دارددوست دختر سازمانی را ميکنم که آنفکر
. دش يک هنراستهمين خو پيش ميبرند،سوال مرام واهداف حزبی خودرا دو

 جفن" شان کرده نميتواند که همرایازکوچکترين فرصت استفاده ميکنند وکسی جرئت 
  .  مسخرگی کنندبگويد، 
. اشاره کرد وميخواست اورااستنتاق کندردفاع و قاطعيت نصيربا چشم وابروبخاطاختر

. اتاق درآمد، همه خاموش شدندبحثهای گرم جوانان حاجی عثمان به درضمن گفتوگو و
دولت پاسپورت هارا  "ت گرفتن وتشويش بچه ها بود و گفتحاجی، درهوای پاسپور

 کاش برای پاسپورت شما بچه ها قبًال اقدام می. قيد کرده که مردم ترک وطن نکنند
  ".کردم
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رياست پاسپورت تيلفون کرد وپرسيد، اگرکسی را دروبرای شوهرحماسه  کردم 
  .       ت تهيه کندميشناسد، برای سه نفر بچه های پاسپور

 حاال ازطرف شما دلم جمع :گفت بعد ازصحبت طوالنی گوشی راگذاشت و بچه ها را
  . بخيرحرکت کنيد،  پاسپورت تان که تهيه شد.شد، شوهرحماسه کسی را پيدا ميکند

ويا کسانيکه درسازمان جوانان هستند،، اختربه شوخی به آزاردان نصير شروع کرد
بورسهای فروان ممالک اروپای شرقی .  به خارج ميروند ازآن طريقشامل ميشوند
  .ميسراست

تا او بيچاره ها بخارج بروند، چند نفرشان درجبهه کشته ......ها:حاجی بی اعتنا گفت
هفته قبل درپنجشير مجاهدين باالی گروپ . سازمانی شدن هم کارساده نيست. ميشوند

دو نفر را زنده با  چند نفرکشته شد و. جوانان که برای تبلغات رفته بودند، حمله کردند
.   ان ما بوددکيکی ازکشته شده گان ازخويشاوندان حاجی کريم همسايه  .خود بردند

باشنيدن . وحواس خماری را پريشان ميساختهرروزتکرارميشدخبرهای وحشت انگيز
  . آن خبر يک سکوت مطلق درخانه حاکم شد، بچه هاهم مايوس شدند

عضب  ازوه کرد، حاجی عثمان اشاره اخترراديداشار نصيراخترسکوت راشکست، به
هوش کنيد طرف سازمان ومازمان نروی، عروسی شبنم بخيرتمام . بااليش فرياد زد

شود اول کوشش ميکنم که ازطريق پاسپورت وفضايی روان تان کنم واگر نشد، 
 هاعقل بچه .  ازراه پاکستان به هند روان شان کن زنگ ميزند کههرهفته قادرازهند

دراين کشوردليل، منطق واحترام به انسان وجود ندارد، مردم تا . تان را بکاربياندازيد
به حيات تان جوانی احساسات ند، دولت درحال سقوط است، شما بادندان مسلح شد

  .بازی نکنيد
. انتقال بدهندکه با مصرف شخصی فرزندان شان رافاميل سلطان توانانی آنرا داشتند   

حوادت ثابت شده که  درجريان . که جنگ بخاطروطن وايمان وعقيده نيستميدانستند
جنگ مجاهدين بخاطرگرفتن قدرت سياسی بود، آنها سياسی نبودند ونمخواستند در 

  .جرم ديگران شريک شوند
 درابتدا بخاطرعقيده ونجات وطن همه مردم سالح گرفتند، مجاهدين صاحب عقيد و

 ماندند، پای شان درلجن سياست کثيف قدرت طلبانه کشته شدند، کسانيکه زنده ايمان
  .کشيده شده است

 مجاهدين زير.اريد که سياست چقدرسکه ناچل است حاجی ادامه داد، شما بچه خبرند
قريه جات را ويران کردند، سالح های مدرن . نام جهاد فرزندان مردم را قتل کردند

آزرده خاطرحزب، عليه اکنون با اعضای . غربی را درخاک خود آزمايش کردند
  . دولت درضد وبند سياسی هستند

کرده بودند، حاال را، جنگ آغازندقدرت رسيدسانيکه با تانک ولشکرسرخ روس ببا ک
بگذارکسانيکه توان برآمدن را ندارند ويا عالقه . بی شرمانه درگليم وحدت نشسته اند

  .به سياست دارند، به سازمان جوانان وحزب شامل شوند
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ميدانيد که يک خانواده . خواهم بخاطر بورس شما تمام فاميل راازدست بدهم من نمي
  بخاطرسازمانی شدن يک جوان شان چه تلفات دادند ؟

دراين وطن کس مسووليت فردی . راکشتندين خانه شان راآتش زدند وچهارنفرمجاهد
  "را نمی فهمد، بخاطريکنفرتمام زندگی مردم رااتش ميزنند

  . نصيرازهرطرف تحت فشارقرارکرفت. ميزدعثمان ازخشم فرياد 
بااليش دندان می سائيد، انابت چشم " پدرنصير"امان. هرکس طرفش چهارچشم ميديد

  . هرکس ميخواست نصيربچاره را محکمه کند .هايش ازحدقه برآمده بود
هرچيز  گفت، درکاکاجان هيچ کس به سازمان نرفته، اختررا، باالخره سليمان صداکرد

نصير، بيچاره شکيب نواسه عمه ام را .  درمسله حيات يکنفر بازی نکنبازی ميکنی
شامل  اوگپ را نشنيد به سازمان جوانان :سرش را باال گرفت وگفت. مانع شد که نرود

  . شد
 شکيب حرامزاده وچاالک است، اگرسازمان رفته، حمتٌا کدام :حاجی عثمان گفت

  .نفربرايش بورس وعده کرده است
  . شکيب را در کجا ديديد، شبنم صدا کرد
  ."دانشگاه" در پوهنتون، سيلمان گفت

  شکيب مکتب راخالص کرده که پوهنتون ميره؟   ،شبنم باز سوال کرد
انابت . پدران ومادران، در ديگ خشم می جوشيدنداوضاع خانه خشمگين شده بود و

لی چه درغم شکيب ماندی، غم خوده بخوريم که بچه ها بيعق"باالی شبنم چيغ زد 
ازيکديگرخود دفاع . اگرشکيب سازمانی شده نصف فاميل شان مجاهدهم است. نکنند

  ".  دارند دو طرفه قرار ميکنند وای بحال مردم که تحت فشار
يکتعداد مردم دردوطرف کارميکنند، ازهردوطرف منفعيت ،  زمان پدرخماری گفت

  .بدست ميآورند ويک تعداد مردم ازهردوطرف کشته ميشوند
. اولين قيام که عليه اشغال روسها شروع شد. کار خام وسکه بی ارزش استسياست 

رهبران مذهبی بخاطرمنافع کامال صادقانه بود، بعدٌا با تحريک کشورهای خارجی، 
مجاهد با ايمان کشته . استفاده کردنددند، مردم خدا پرست وبا عقيده راپاره کرخود گلو

. دانيد ثروت اندختن درتخريب تمدن هاستمگر مي. شد، جهاد با رفتن روسها ختم شد
  .فرصت طلبان آب را خت ميکنند وماهی ميگيرند

ه سکوت درخان. کاکاهايش ميآموخت وبرايش تازگی داشتخماری ازگپهای پدرو
خماری تماشاه . بزگان فاميل حق گستاخی را نداشتبرابرمطلق حاکم بود، هيچ کس در

اصًال چهره شکيب نواسه عمه اش آورد  شان بود، هرقدر باالی ذهنش فشارگردهان
شکيب " نشسته بود پرسيدخصوصی ازشبنم که درکنار. نتوانستمشخص کرده را

  کيست؟
درمحفل ، ديکه انابت قهربود، بلند صدا کردشبنم مشخصات اورا برايش گفت، با وجو

  .شينی خوری شبنم همرای سيما دخترمامايت رقص کرد
  .  هنوزهم قد نداد خماری  عقل
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يک بچه شوخ .  ياد نيست که عمه قيسی رااصرارداشت، بياهمرايم برقص:بنم گفت ش
درجمع خانواده عمه قيسی شکيب . پوشيده بودوچاالک بود، دريشی آبی خط دار

  .ی وچاالک وبا نزاکت استحبسيارمزا
 شبنم يکسال قبل بود، درآنوقت خماری خواص طفلی داشت، بخاطرمحفل نامزادی 

  .مهمانان بيادش نبود. قهرکرده بود" بيا برقص"فته قيوم برادرش که گ
کمی مخشوش يک چهره درچشمش مجسم شد وبعد دوباره قصه راکت بازی ازطرف 

  .کوکی آغاز شد
.  که اگر شما نميگفتيد که خماری خانه است من سکته ميکردم: زمان پدرخماری گفت

 وکاکا امان وکاکا دست نوازش به سرش کشيد" جان پدر بيا درکنارم"اورا صدا کرد
  .عثمانش هم اورا محبت دادند

ازحضور .....  يکبارشبنم چون خروس با مداد، صدا کرد که امروز داستانهای عشقی
مرگ  داستانهای دنباله دارخماری رااز،د شد وگفتبزرگان خجالت کشيد وزبانش بن

  . نجات داد
. ه دارچه وقت نشرشده بودهمه خنديدند وحيران بودند ديشب برق نبود، داستانهای دنبال

  داستانها چه ارتباط به راکتها دارد؟ 
ورکرد، خطود آگاه سوال ضميمه درذهن خماری  ازهرطرف هم همه بر پا شد، نا خ

ماری نگاه کرد، مان خبه چش پدرش.  پدرش حس ميکردقلبش چنان به شدت ميزد حتا
 تراژيدی گذشت قصه هایهرچه بود: گفت .رخ دخترش کنده ميشودزنگ ازديد

بازهم بسرش دست نوازش کشيد ودستش را درشانه خماری گذاشت . راعوض کنيد
  ". شکرمکتب نرفته بود... شميم دخترنازنينم"وگفت

خماری با تمام رگ رگ وجودش حس کرد، عشق يکطرفه فاضل راه خود را در قلب 
شت، ازديدن يادش آمد اوهميشه ازمقابل ليسه عايشه درانی  پياده ميگذ. غافلش بازکرد

  . او صدمه ديده باشد...نی ....پنهانی خماری لذت ميبرد شايد امروز
  ؟"راکت اول چند بجه درعايشه درانی اصابت کرد"از پدرش پرسيد

  ".ساعت ده ونيم  قبل از ظهر " 
ازهم ضربان قلبش زياد ميشد، اما ب. درحاليکه ميدانست، درآن ساعت او درس ميخواند

خواب ديده اوراوززيرا تمام ر. ربان قلب ناشی ازعشق است شدت ضکرد که اينحس 
  ازعالم،شبنم پرسيد ازدر دهليز . ه همرای وشبنم ترک  کردجمعيت را با يک بهان. بود

     امروزهمرايش گپ زدی ؟،چه خبراست
 بلی امروز تصميم داشتيم که بازار برويم ويکمقدار ضرورتهای عروسی را : گفت
  .آمد راکتها  برای فردا به تعويق افتاداما بخاطر آمد . بخريم

شبنم .. فاضل... خماری بدون آنکه خود را کنترول کند، قلبش صدا ميکرد فاضل
 خماری چرا حالت برهم خوردچه گپ است؟  سرش را تکان ،متوجه حالتش شد وگفت
درگونه های گلگونش خون وجود . ازهيجان مانند برف سفيد شد داد، رويش ازترس و

  .نداشت



 43

شت هيچ درمورد  هرچه بود گذ: شبنم رويش را بوسيد، گپ پدرخماری را تکرارگفت
دستش گرفت دو باره به از. دا را کن که امروزمکتب نرفتیخگذشته فکرنکن، شکر

  .اتاق برگشتند
 شام آماده گرديد، موقع غذا خوردن شرق وشرنگ بشقاب وصدای ترنگس قاشق مانند 

  . چکش مغزش را ميکوبيد
  .رف غذا با شبنم به اتاق خوابش رفتبعد ازص
فکرميکينم زياد از صدای راکت سيد، امروزيک خماری عويضی هستی، پرشبنم ازاو

  لعنتی ترسيدی وياکتابهای جنگی را خواندی؟
  . خماری را ماليدوبا انگشتان ظريفش روی  مادردلسوزدربغل گرفته بودسرش را مانند

 وصدای راکت را را چند بارخواب ديدم امروززياد خواب کردم، راکت هن: خماری
 فکر زمانيکه راکت درشفاخانه ماللی خورد، خانه مارا تکان داد،.درخواب شينيدم

بدون دليل گريه کرد وگفت، صدای بسيار خط ناک ...کردم که هنوزهم خواب می بنيم 
  .  جدا کردابود، که دل ازدلخانه م

. حبت پاک کرداشک هايش را بامبه خانه ما نزديک است و شفاخانه بسيار: شبنم
ً گفت، من فردا  بازار همرای عالم برای خريداری سودا عروسیکارنميروم ضمنا

  .ميروم، خواست اتاق  را ترک کند و بخوابد
ديشب کتاب خواندم وتمام روزخواب کرديم، حاال خوابم :    خماری معصومانه گفت

  .نميبرد
. ما ميرفتيم ويک فيلم تماشاه ميکرديم ايکاش شرايط خوب ميبود که سين، شبنم گفت

کمی فکرکرد وگفت چطوراست که يک کست بشنويم، صبرکن، مه يک کست در اتاقم 
باره ترهمرای، سيلمان ونصيردردهليز دراخ .رفت تا ازاتاقش کست را بيآورد. دارم

آمدند که کست بشنوند، خماری دختران پوهنتون تبصره ميکردند، همرای شبنم به اتاق 
  . چشم سفيدی در روی تشک لم دادندبا

هو نيکه ... هو  شبنم که کست را روشن کرد، آنها به ريشخندی و پرزه پرانی پرداختند
روی نوار ضبط شده کدام نفرعاشق شده درحاليکه خماری نميدانست چه نوع داستان 

ر هخوا، شبنم ميخواست فضا خسته کن را باخنده وخوشی تبديل کند، صدا کرد.  است
.  همه شان هرهر بااليش خنده کردند.نازی تان عاشق نويسنده داستانها وکتابها شدهازن

 باز تنبور زدن را شروع خماری ميخواست. صدای خنده ها وآزاردادنها اوج گرفت
 همه شان رااز. نبايد باهرابتذال گريه کرداماغرورش اجازه نداد، باخود گفت،. کند
  . کشيدشاتاق

برق نسيت ما نميتوانم که تلويزيون تماشاه کنيم، ميخواهيم با شما "بچه ها فرياد زندند
  ".حتی نصيرکه هميشه خموش وآرام بود، برايش دليل گفت. باشيم

برای شان اخطارداد، اگربه اتاق تان نميرويد پدرم را .  شبنم هم باخماری همنوا شد
يک . ن گوش دادگوشهايش لم شده طرف اتاق شان رفتند وخماری به داستا. صدا ميکنم

 اتاقش داستان عشقی فرانسوی بود، بسيارمقبول به دری ترجمه شده بود، شبنم نيزدر
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 ازچشم خماری مانند ديشب فرارشب ازنيمه گذشت وخواب . روی يک تشک خوابيد
. بازهم خوابهای عشقی ونا اميدی ديد. با ظهورسپيدی سحرخماری بخواب رفت.  کرد

  .رعشق بازی شان ايجاد ميشدفاضل اوراميبوسد، مگرمانع د
اذيت مينمود، پهلوی ديگرمی غلطيد، ا ميبست، اما عشق وحراس خوابش راچشمش ر

  . شبنم چون فرشته بهشتی بخواب رفته بود
چشم او تا فاصله ستاره های کهکشان فرارکرده بود، به فاضل فکرميکرد، به خواب از

زبان بزرگان شنيده بود، ازر ميکرد وبه قصه های حوادث که حادثه راکت ديروزفک
به هرآنچه فکرميکرد، . ها وبه حسادتها فکر ميکردخوشبختيانسانها، به به . کرميکردف

به حوادث جنگی به بی اعتمادی، به . ذهنش نقش ميبست ورهايش نميکردفاضل در
به اين فرشته گان انسان باالآخره به . جنگ فکر ميکرد یحسادت و کارشيطانکينه، به 
به جوانان وطنش فکرميکرد، به آرزو های  .استکانون محبت عاطفه شان که قلب 

هرآنچه درخواب وخيال درذهنش ميگذشت، همراه بافاضل . بزرگ شان فکرميکرد
  آيا عاشق شده بود؟. بود

 شرايط جنگ گفته بود، در  حرفهای که پدرش درباره اعتماد وبی اعتمادی مردم در
  ".  باالی مردم مشکل استشناخت واعتماد. " گوشش چکش ميزد

  .افکارش پريشان بود، چشمانش را بست دو باره فاضل فکرکرد
.  بودند عالم وفاضل جوانان مودب، باشخصيت، تحصيل کرده وازفاميل نجيب زاده

. وزارت خانه ها ماموريت داشتمادرشان درگذشته نرس بود وپدرش در يکی از
 مريضی سرطان، درررا در اثردو پسر ويک دختر داشت وشوهپروين سه فرزند 

  .جوانی ازدست داده بود
 يکی ازاقارب عالم کهدوستی ورابطه شان با فاميل زرگر ازطريق دخترعمه خاور

  . ازدواج کرده بود، تامين گرديده بود با اوشان
گوشش جسم ميشد وبعضی گفته های شبنم درتمام قصه ها وگذشته ها درچشمش م

بی حاصل غرق بود فکاررخواب ميکشيد وخماری درامگر اوُخر ُخ. طنين می انداخت
  . بشکل واقعی درک کنم راد ازخواب غفلت بيدارشوم وزندگی  باي" وبا خود گفت

ی کم جرئت وکم  مانند دختران عمه، خاله، کاکا با جرئت باشم، با اين نازدانگيها خيل
  کنم وازهای خانه ومسايل مربوط زندگی فاميل توجهبايد درروی داد. حرف هستم

  ".درحاليکه چقدردلش برای مردمش ميسوخت. حوادث زندگی مردم باخبرشوم
  .جرئت افشای حالت درونی واحساس مردم دوستی را در بين فاميلش نداشت

نان  دراين رابطه تمام اعضای فاميلش مالمت بودند، تا که دهن بازميکرد اوچ
 پرانک زد، اختر اورا پرزهاگرگپ مي. مودحس مينخوارنازميدادند، خود را طفل شير

اين نوع دوستی درحقيقت يک نوع دشمنی غيرمستقيم بود، ازجرئتش کاسته  .ميکرد
محجوبيت يک نوع عيب است وکسانيکه از روی محبت مانع جرئتش ميشدند، . ميشد

  . گناه ميکردند



 45

اما بزرگان مانند،پدر، کاکاهايش، مادر وخانم های کاکايش به گپ هايش بدقيق گوش 
زيراازلذت بردن شان شرمنده . اينهم غلط بود. يکردند، ازگپ زدنش لذت ميبرندم

  .ميشد، گونه هايش گل ميانداخت
چرادرمقابل چند مگر. بايد ازشبنم پيروی کنم، اوچقدرباتمکين گپ ميزند :با خود گفت

همرای حماسه شان  .هايم را تنها برای شبنم بگويمتا کی همه گپ. رحرف زده نميتوانمنف
  . هم ازاحترام گپ زده نميتوانم، خاتول خوشم ميآمد اماازطفل هايش بدم ميآيد

ازگريه طفل های خاتول وقيوم . دست نداده بودازچون خودش حالت طفليش راهنوز
  .  بدش ميآمد

تشويق انابت يادش آمد که در وقت راکت بازی دراتاقش آمده و قصه کرده بود وگفته 
  ". توانسان با احساس هستی" بود

  .      برای يک تغيرجدی با خود تعهد نمود. بواقعيت نمی شناخت اورا جزشبنماما هيچ کس
  

                               عروسی  شبنم 
   
اين تغير وتجربه را خماری . زندگی فاميلی شدامزادی شبنم باعث تغيرات زياد درن

جوان مکلف يت خانم های حس ميکرد، خودرا به اشتراک درجمعدروجودخود
. رازهای زنانه و رازهای داخل خانه وخويش وقوم برايش افشاه ميشد. ميدانست

درنزديکی های عروسی . حماسه زياد تشويقش ميکرد که ازبعضی مسايل خبرشود
انجال، ليال وفرشته، حماسه وخاتول . شبنم خانه شان بيشترازگذشته، ازدهام شده بود

خماری با . ت امادگی عروسی شبنم، حضورداشتندبرای چند هفته خانه پدرشان بمناسب
دختران کاکاها ونواسه های عمه هايش درتمام مسايل مربوط  به نامزادی وعروسی 

تا آنزمان همچون مراسم را تجربه نکرده بود، . ورسم و رواجها سهم گرفت وآموخت
  . برايش تازه گی داشت

نداشت، عروسی فرشته ، حماسه عروسی قادر، لمر، بصير، انجال وليال را قطعی بياد 
با آنهم دردنيای کودکانه خود بسرميبرد، درحقيقت ازدواج . و خاتول کم کم بيادش بود

  .شبنم يک تجربه بزرگ ويک چانس خوب برای اگاهی فرهنگ ازدواجها بود
 بايد منحيث يک دختر جوان شانزده ساله همرای دختران جوان فاميل در خصوصيات 

  .ازهای فرهنگی را ميآموختاشتراک ميکرد و ر
دختران عايشه فکرنميکنم که امروز" ، برايش گفت  فردا شبنم آماده رفتن بازارشد

  "توچطورمکتب ميری ؟ . درانی مکتب بروند
   "نی ميخواهم خانه باشم وکتاب بخوانم" 
با چند کتاب فيلسوف شوی، بياهمرای ما بازار ميخواهی درچند روز"شبنم خنده کرد 

  ". ....برو
 .اگر شما ميخواهيد....   خب

  .ترادوست داره، برولباش بپوش چقدر  خوار کوچکم چرانی، ميدانی که عالم 
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مژگان بلند سياه ولبهای قرمزرنگ لباس با .  پوشيده بود خماری آماده شد، لباس آبی
  . روانه بازار شد عالم ،شبنم با. ـنروز دختردريا شده بود.اش طوفان کرده بود

همه . ی روزها که اوضاع خراب ميبود، مکتب نميرفت درخانه کتاب ميخواند  بسيار
اما بازهم يک . غم ها ومصبيت های روزگار رابا خوانش کتاب بدست فراموشی ميداد

چيزی آزارش ميداد، جدايی اختر وسليمان ونصير که روانه هند بودند، جدايی شبنم 
  .بخاطرعروسی اش

 انتقال پدرش بود، تصميم جدی برای"سلطان"نشين که جا" حاجی عثمان " پدرشبنم 
ود ترمراسم عروسی را سربراه ميساخت زهرچه . سه فرزند جوان خانوده گرفته بود

خوشی وسروربخاطر سفربه . تا پالن بعدی، حفظ حيات پسران شان را عملی بدارد
ی ترورجوانان ب. پسر بودند، درآن شرايط دشواربود.هند، بدل فرزندان چنگ ميزد

گناه صرفآ با پوشيدن لباس و سروکاکل شان تشخيص ميشد، بنام سازمانی ويا حزبی 
ازطرف دولت نيز جوانان به خدمت . درحاليکه تمام مردم حزبی نبودند. ترورميشدند

مردم برای .  وقربانی جوانان حمتی بودزير بيرق جلب ميشدند، درهرصورت تلفات
فابريکات .  راه تامين زندگی کاربا دولت بودکه درزيرسن سربازی قرارنداشتند، يگانه

تولدی وجود نداشت، صنايع خورد وکوچک درساحه پلچرخی درمسير راه مجاهدين 
مردم واليات هم با ورود . کشت وزراعت ازبين رفته بود. قرارداشت، بسته شده بود

بورسهای تحصيلی، . شان درکابل ناگزيربرای تامين معشيت شان بدولت کارميکردند
کارگری ازکشورهای اروپای شرقی برای جوانان ميسربود، اکثرٌا بااستفاده همان 

با وجوديکه فاميلهای شان مورد حمله . بورسها جوانان خود را بخارج می فرستادند
ها تالش بخاطر بيرون کردن اما با آن همه تهديدها وترور. دمخالفين قرارميگرفتن
  .  جوانان ادامه داشت

 به خطر  بخاطر بورس دولتی نميخواهم حيات خانواده خود را"عثمان گفتحاجی 
البته اين تصميم بعد ". مواجه بسازم، بچه هاهرچه زود تر با پاسپورت ازوطن برآيند

اين حالت تنها دريک فاميل نبود بلکه هرفاميل درکشيدن . ازعروسی شبنم عملی ميشد
  . جوانان شان تالش ميکردند

 ، نرگس هم منتظربودرادرخماری هيچ کس درافغانستان نخانم قيوم بازفاميل نرگش 
.  ميخواستند، باجوانان فاميل، يکجا کابل را ترک نمايند .هدايت بزرگان فاميل بود

مخصوصٌا بچه های جوان را . رفتن ازطريق زمينی برای فاميلها خيلی دشواربود
دست آنهارا  زمينی حرکت ميکردند،درراه مجاهدينراه ازيک  اگر.دولت نميگذاشت

ميلها جوانان فااکثريت روی همين دليل . خود درجنگ ميبردکردندياميکشت ويا بامي
راه فضايی از وطن بيرون ميکشيدند، متباقی دسته جمعی از راه راازطريق بورسها از

متحاجم دست به گروپهای راه اکثرٌا در. ايران ميرفتندزمين طرف پاکستان ويا 
 نم های جوان مورد تجاوزجنسی قرار اکثريت خامسافرين ميزدند،چوروچپاول 

  .   راه کشته ميشدندواده درطولميگرفتند، مردان خان
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چندهفته راکت بازی .    جنگ راکتی آنقدرشديد بود که فرصت برای عروسی نميداد
  .اندکی کم شده بود
راکت آمد ويا نيآمد مسله عروسی اگر. خود را به تقدير بسپاريد" تحاجی عثمان گف

، آنها چشم بسته راکت کجاه ميخورد، ازطرف ديگرنميدانيم که راکت درايد تمام شودب
  .را فير ميکنند، نميدانند در کجا وچقدر مردم را ميکشند

  ". تعداد دوستان منتظرعروسی شبنم هستند، نبايد سفرشان معطل گردد
 فضای دوباره قهرشد، چنانراکت چی باالی مردم کابل . شبهای عروسی نزديک ميشد

چندهفته قبل ازعروسی . همه رفتکابل راازپرتاب راکتها چراغان کرد،عروسی ازياد
  .عصر روز بود، صدای راکت شنينده شد

 زندگی ميکرد، همرای اختر، سيلمان ونصيرم خماری درکارته پروان  قيوم برادردو
  . رفتپرتاب راکتها منطقه کارته پروان را زير اتش گازدکان تازه بخانه شان آمد، 

  .  قيوم عاجل طرف خانه خود حرکت کرد
  .چند دقيقه صبرکن که راکت دومی در راه نگيريد: مادرش گفت
  .نرگس خانمم و بچه ام درخانه تنها است، مه رفتم: قيوم گفت

سيلمان برای نرگس . آمد، درمنطقه کارته پروان خوردازرفتن قيوم راکت ديگربعد 
  .  ن واختر ونصيرتصميم گرفتند که خانه قيوم بروندسيلما. تيلفون کرد، کس جواب نداد

کشتن بچه های جوان خودرادر. جا ميرويدک"  انابت دويد ازشانه های اخترگرفت
  ". ميدهيد

انابت اختر رامحکم گرفت، سيلمان ونصر . شبنم باالی نصير وسيلمان چيغ زد، نرويد
  .فرار کردند ورفتند

ازآن  حماسه خواهرشبنم چند سرک باالترخانهو خانه قيوم نزديک سينما آريوب 
  . موقعيت داشت

مادرش وکوکی هردوجان . تما وحشت جنگ را در چهره مادرش وکوکی ديدخماری 
  .کوکی دستش را درکمرش گرفته بود، گويا کمرش شکسته باشد. نداشتند
از .  مثل ديوانه ها درروی اتاق قدم ميزد، خانه بزرگ برايش نتگی مينمود  حميرا

  . ی هردوی شان غم ميباريدرو
  کجاست؟  بچه هاف فاميل ازدکان رسيدند وسوال کردندبزرگانوقتيکه  

زنگ .  انابت واقعه را بيان کرد، پدرخماری ميخواست طرف خانه قيوم حرکت بمايد
 ميزد وگريه حماسه درتلفون چيغ. برداشتن آمد، امان کاکای خماری گوشی راتلفو

گوشه خانه ايستاده بود، ازوحشت اشکش درکمرش ودرکوکی که هنوزدستش . ميکرد
 انابت وشبنم بکمک کوکی .خشک شده بود، آرام آرام اشکش جاری شد ودرزمين افتاد

ن درهمي. زمان وامان طرف کارته پروان رفتند.  همه درغم کوکی شدند،رسيدند
  .هم در کارته پروان اصابت ميکردفرصت راکت سوم رسيد، راکتها پي
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 يک راکت در.  زخمی شدند وهشت نفر راکشته بود وچندين نفرنه ويران شد چندين خا
 حالت هول درچنين. شوهرش حويلی شهيد شدحويلی حماسه شان خورده بود، مادر

  . دنبال ميکردندووحشت مردم زندگی را
بخاطرمالقات نماينده ملل متحد با کارمندان دولت راکتهای امروز" حاجی عثمان گفت

  ". نتال بوددرهوتل کانتين
  چرا يک هوتل کانتيننتال آباد مانده او را خراب ميکنند؟ : انابت
   .برگذار ميشد انابت آن بود که عروسی شبنم يک هفته بعد درهمان  هدف

دولت دکترنجيب اهللا بخاطر خيانت بزرگ است، امروز پيشنهادات ای : حاجی گفت
تعداد زياد يندگان ملل متحد و طی جلسه با نمابرای سرنوشت افغانستان مصالحه ملی 

 اگرموضوع برای مجاهد راپور داده .مورد مالحظه وبررسی قرارميگرفتخارجيها 
  .  ميکنندفيرنشود، ازکجا ميدانند که طرف کارته پروان راکت را 

. خماری معموال ساعت که دراتاق نشيمن بزرگان حضورميداشتند، به آرامی  مينشست
 فاميل، خوشش نيآمد ازخشم شت ناک درسيمای اعضای آن شب ازديدن منظره وحاما

  .کاکايش که رهبران مجاهد ودولت را محکمه ميکرد، از اتاق گريخت
.   همه جمع بودند، حاجی عثمان روی تشک نشست وخانمش را به آرامش دعوت کرد

 بين برودخود پيچيد وبرای اولين بارفرياد زد، تا بغض گلويش ازقش باخماری دراتا
  . های گريه کرد...ی ها....

دراتاق نشيمن .   فردا روی بسترش نشسته بود، ازخبرمرگ خشوحماسه اطالع نداشت
رفت، افراد خانواده دورهم جمع بودند، حميرا، کوکی وانابت برای رفتن به جنازه 

دوسال :  دختران ديد، شبنم را گفتحاجی عثمان به چهره حيرت زده. آماده شدند
 خماری منظرتوضحات بيشتر. نميخواهم ديگرطوالنی ترشود،دنامزادی شما طول کشي

  .بود، اما حاجی همرای خانم های فاميل برای ترشيح جنازه رفت
جنازه ها فروان بود، هرراکت چندين تن ازباشند گان کارته پروان را بخاک وخون 

ح روز را تشريديتلويزيون اخبارازجنگ وبدبختی مردم ومالقات بی نتيجه . کشيده بود
  .ميکرد

چون طاوس پنجه آمادگی شام راداشت،سينی نقره ودستمال، سفره، قاشق وخماری با   
ياد تربه گپهای پدرش با وجوديکه هميشه کم حرف بود، ز. زيبای داخل اتاق نشيمن شد

 سرش را بزرگش گوش ميداد، طرف قامت موزون خماری ديدحاجی عثمان برادر
  .ازدواج نميکندحمقهای ريشو وشپشی ترکابل با اواهيچ دخ: گفتشورداد و

ازاقارب شان با کدام ريشو ازدواج کرده برايش بی تفاوت خماری فکرکرد، کدام دختر
  .بود، زيرااوهيچ وقت نميخواست با يک ريشو ازدواج کند

  .  مجاهدين دعاخواندندو ناکامی  دورسفره غذا همه دست بلند کردند وبرای رسوايی 
فروترک افغانستان برای هرکدام که آمادگی داشتند، جدی بعد ازهمان شب تصميم س

خانواده حميرا، کوکی وانابت خانم های . تاريخ عروسی معين شده بود. وقطعی گرديد
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 ديار ياروترس راکتچی لعنتی، مردم از.دعاميکردند، شب عروسی بخيربگزردهروز
  . خود را ترک ميکردند

يکردند، درآنزمان کابل وضع بهتر درآغاز جنگ مردم واليات بطرف کابل حرکت م
ه ميکردند، مگرحاال با راکت قريجات حملاشت ومجاهدين با سالح کلشنکوف درد

اکثريت مردم بيچاره دوباره بطرف واليات . شدند وامنيت کابل رابرهم ميزدندمجهز
  . دورميرفتند...دور

رسند دوستان دورصرف نظرگريديد، مردم هم ميت عثمان از  نظربه هدايت حاجی
عروسی ميخورد، تلفات اگر کدام راکت در. تراک نميکردندازترس راکت به محافل اش

سی واقع قلعه فتح اهللا يک محفل عرو بود، چنانچه درچند ماه گذشته درحتمی و قطعی
راکت حدود پنجاه تا شصت خانم کشته شد، ازهمين ترس مردم کمتردر خان دراثر

 تعداد کثير درهوتل کانتيننتال به اشتراکعروسی . خوشی دوستان اشتراک ميکردند
اتول، انجال، ليال  وفرشته خماری، حماسه، خ. جشن گرفته شدازدوستان وخيلی خلص 

دختران جوان خود راآرايش کردند ويک ساعت قبل برای پذيرايی مهمانان به وديگر
راز خماری لباس گلالبی دراز پوشيده بوده بود، موهايش خيلی ساده ود. هوتل رفتند
. چهره پری ذاتش عوض شده بود. برای اولين بارآرايش خفيف کرده بود. وقشنگ بود

زمانيکه برای پذايرايی صف بستند، سيلمان برادرش، اختر ونصير وفرزندان عمه، 
بچه ها ودخترها . شتندخاله وماما ها وپسران ودختران جوان فاميل عالم شان حضوردا

  وپرزه های شيرين دخترها راآزار کنايه های ادبیبا. يستاده بودندمتقابل ادردوصف 
بعد از نيم ساعت سرو قامت .  باالی قد وقامت بچه پرزه ميرفتندن نيزا دختر.ميدادند

او يک پطلون فوادی با يک کرتی دوسينه يی سرمه يی دکمه . فاضل درچشمش خورد
ای طاليی موه. های طاليی داشت و پيراهن يخن قاق سفيد ونکتايی سرمه زده بود

. رنگ وچشمان سبز اش مثل چهل چراغ روشن، چشمان خماری را درخشش داد
با اولين نگاه عاشقانه روی گالبی اش مانند . لبانش چون لعلش سرخی خاص داشت

  .سيب سرخ گرديد
 يخبندان سينه اش که مانند يخچالرتپش افتاد وسينه مات ومبهوت بی احساس خماری د

ن شورشعف اي. دردرونش شورپرپا شد. گرديدود، زوب های کوه پاميرسخره شده ب
 اين شور و. ميبرد، دردريای عشق غطه ورميشدآتشين اورا ذوب ميکرد وبا خود

يکی نازدانگی وبی تفاوتی نوجوانی اش وديگری يک جرعقه . هيجان دو جهت داشت
از . چشمان فاضل چون خورشيد شراره ازآتش بود. ای که هردوقلب را تکان ميداد

   .مژگانش شعله خورشيد چشمان را حواله  قلب  سخت وسنگ خماری  مينمود
عاشق شده بود  گويا دست وپايش ميلرزيد .ازهرتيرمژگان فاضل هيجان زده ميشد

  ؟نميدانست عاشق کیمگر
هرقدر فاضل به دروازه هوتل . ازسروصورتش عرق سرد جاری شد، پاهايش لرزيد

  .گرديدنزديک ميشد لرزه دربدنش شديد ترمي
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بخواندن داستان ، چراازعشق فاضل خبرش ساخت وچرا دردلش شبنم را دشنام ميداد
  .  های عاشقانه آشنا وعالقمندش ساخت
با . رد واحساس عشقی را در وجوش بيدارساخت چرااحساس کودکانه اش را تبديل ک

حماسه . دربحر بيکران عشق دست وپا ميزد، ميترسيد غرق نشودخود مصروف بود و
ومقبول با کف سفيد شانه اش دکه داد متوجه شد،  يک دست مردانه خوش تراش در

  .تش دارا انتظاراويی کرتی اش طوفان مينمود، قول دادن درخشنده که بارنگ سرمه 
 آنکه ازمعطلی وانتظارش معذرت بخواهد، باهزاران ترس ووحشت که سرا بدون 

کرد دست کوتاهی ميکند وبدست خيال مي. پايش را فراگرفته بود، دستش را درازکرد
وجود فاضل فروميرود و ازدرون  فکرکرد قطره، قطره آب ميشود ودر.فاضل نميرسد

همه حاضرين . او ديگرعاشق شده بود. د، تمام احساس قلبش ثابت شدنلمس ميک او را
  .چند دقيقه دوام کرد تا دستش بدست فاضل رسيد. متوجه اين حالت گرديدند

  "به گفته اختر"را دست ظريف وکلکهای چوبک گوگورد اوه اش دست مردان فاضل با
تمام وجودش ازلرزه بازماند ويک شعله عشق واقعی . درميان انگشتانش سخت فشرد

  .درقلبش مشتعل گرديد
 خود را تکان داد، روی هردوشان مثل گل الله سرخ گرديده بود ومثل چراغ های 

  . گل وروشن ميگرديدند اتومات
سليمان .  خورد، توان ايستادن درصف پزيرايی برايش محال گرديد حالتش برهم

  .  برد، تا حالتش عادی گردددگربرادرش آمد او را به اتاق 
اخترخواست به پرزه گويی . خود آگاه خود را درآغوش سليمان برادرش انداختنا

  .    حماسه دويد به کمک سليمان، خماری بيک اتاق بردند. نمايد
هرکم خوا: درآغوش گرفت و گفته قيوم همرايش رفيق بود، اورا  ب سليمان نسبت

نباشی نتيجه برابرعشق جان گدازمانندکوه استوارردراگ. ميآوردعشق اين حالت را بار
تا که جمله اش تکميل ......رنگت رزد ميشه، سودايی ميشی ومثل . آن مريضی است

. گ درگوشش طنين انداختداستانهای عشقی را که درکتاب خوانده بود، مثل آهن. شود
  .ديگر نه فهميد چه گپ شد

  . سليمان وحماسه وی را روی کوچ استراحت دادند
وقتيکه چشمش را باز کرد، ديد تمام دختران وپسران کاکا وعمه وخاله باالی سرش 

خاتول صدا کرد که ديشب هيچ کدام ما . ايستاده بودند، پرسيدند، چرا حالت برهم خورد
نشده وطاقت بی خوابی را ارک نازی ماهنوزازکوره زندگی بدرخواب نکرديم وخو

  .ندارد
  ليال وانجيال هم شبنم را به باد مالمتی گرفتند، ديشب چند بار برای خماری گفت، مه 

هرکی نظربه . ميروم تو تنها ميمانی، شايد خماری زياد به تنهايی خود فکرکرده است
 وقت مادرش ونرگس وقيوم برادرش درهمين. برداشت خود تحليل واستدالل ميکرد

  حميرا جوانان را پايان فرستاد وقيوم پرسيد چراخواهر جان ؟ .رسيدند
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 کرد، شمادرش بغل. او دردنيای ديگربودمگر نرگس خانمش روی خماری را بوسيد، 
درآغوش پرمحبت مادرش آرام گرفت وچون کودکی ازبوی معطر بدن مادرش، 

آمدن عروس وداماد راتماشاه خواست پايان برود ويکه بيدارشد، زمان. بخواب رفت
  .کند، خاله زاده کاکازاده وعمه زاده ها دو باره به ديدنش آمده بودند

، فاضل هم چندان حالت خوب نداشت، در  درمحفل حضورنداشتمدت که خماریدر"
  ".کردمي کنجکاوی در باره خماریناراحتی بسرميبرد و

مادرش برای دخترها هدايت داد، سرو . برودازمادرش خواهش کرد، پايان خماری 
خماری ديشب خواب نکرده حالش برهم خورد، : صورت خماری را تيارکنيد وگفت

شما دخترها چند دقيقه همرايش باشيد سرو صورتش را درست کنيد که خوابش برده 
 وپزره گويی را شروع کردن   حمادرش اتاق را ترک کرد، دخترها باهم مزا. بود

  .   ه ها تبصره ميکردند ودرضمن سرو روی اومی آراستندباالی بچ
دختران وسپران جوانان را که درعروسی اشتراک داشتند، با نام ها ونشانی های لباس 

  . شان ياد ميکردند وميگفتند
ديگری ميگفت، من آن قد بلند وموچنگکی . آن يکی با دريشی خط دارمقبول است"

ديگری .  آبی جز کوتاهی قد ديگرعيب نداردراخوش دارم وکسی ميگفت، آن پيراهن
  "زن دارد يا ندارد. ميگفت، اوقد بلند و چهار شانه ازکدام فاميل است

 ديگری گفتشبنم مقبول است و" کردند يکی گفتباره عروس داماد تبصره همچنان در
  ".، عالم هم کم ازشبنم نيست

م سبز وموی طاليی  يکی ازدختران صدا کرد، چراعالم موی سياه دارد وفاضل چش
  .ديگری با شوخی صدا کرد، شايد يکی شان حرامی باشد. دارد

نظيفه خواهرش مانند چرا که نجيبه دخترمامای خماری گفت، فاضل بايد حرامی باشد،
  . موی سياه وچشم سياه داردعالم 

  .   ديگری گفت، شايد چشمان پدرشان سبزبوده
آهسته برو ترعروس وداماد را موقع  دراين گفت وشنودها خماری عجله داشت، زود

واهد خماری تماشای عروس داماد دل وگرده ميخ"گفت مامايشسيما دختر . تماشاه کنم
  ".داماد حالش برهم می خورد، چه رسد به ديدن خود دامادمردم ازديدن برادر

" جرئت گفتد باشد، يک دل را صد دل کرده با  درحالکه نمتوانست منکرحالت خو
  .يان رفتند همه خنديدند و پا".استاين چه گپ ه

همهمه های مردم .ساز وسرود شروع گرديده بود، جوانان درميدان رقص ديده ميشدند
  .و صدای کف زدنها با صدای ساز باهم آميخته بود

چشمان شبنم روشن گرديد فرشته را فرستاد اورا فرا .  به مجرد که درسالون داخل شد
است که مهمانان متوجه آمدنش شوند ويا فاضل را خماری جرئت نکرد ونميخو. خواند

  .دو باره ببيند
حميرا مادرش نيزمخالفت کرد و .... فرشته اصرارداشت که شبنم نا راحت است برو 

  .حالش بهترشود هنوز شب دراز است. بگذارکه درهمين گوشه بامن باشد: گفت
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رتا پايش را  دربين بگومگوها خماری حس کرد وجودش داغ ميشود، حرارت عشق س
 گرمی عشق  را طرفقوی طرفش ميآيد وقوه جازبه يی اون حرارت آگرمی ميبخشد، 

. زيرچشم ديد، اخترهمرای فاضل نزديک ميشوند نفسش را باال گرفت واز.ميکشاند
  ". خدا يا نشرمانيم" بدلش دعا خواند،

 زافاضل مودابانه . ازرخسارش کنده شدقلبش به شدت ميزد، آهسته آهسته رنگ 
   است ؟خماری جان چطورحال مادرش پرسيد، 

  . ب استوخ...تشکر... گفت حميرا
  .اخترشوخ بااشاره چشم وابرو برايش رسانيد، مه ميفامم چراحالت برهم خورد

نزد  به بهانه رقص ازخاتول راروان کرد، اختررا. دورتماشاه ميکردشبنم جريان رااز
 چطور ازخماری پرسيد، حال تان باخودبرد وفاضل خماری دورکند، خاتول،اختررا

   است کمی  بهتر شديد؟
  . با اين پرسش خماری دل راازکف داد

 آمدند سليمان برادرش ودوخواهر زاده های فاضل که شبنم وعالم آنها رافرستاده بودند،
  . نزدش بردندوفاضل را به بهانه رقص از

 خواهرانت، شميم دخترم بروهمرای: وگفتت پدرش نمايان شدوقاملحظه بعد قد
   ....اين محفل  خوشی  ، درهمرای  دوستان رقص کن

  . خماری جورنيست رقص کرده نمی تواند: مادرش گفت
درجمع جوانان زياد گوشه گيراست بگذار: درش گفتپ. هم خشم کردندبا پدرومادرش 

  . کمی با جرئت شود
هم دارد پدرش نميدانست، قلب پرتپش خماری ازکنترول خارج شده وحالت درهم وبر

  ".برقصدکدام دل وگرده ميتوانست، "  خود گفتبا
ساز وسرود برپا بود گرمی محفل مانند گرمی قلب خماری وفاضل داغ تر وپرحرارت 

خماری با . عالم برای عقد رفت. مراسم عقد دريک گوشه سالون دايرگرديد. ترميشد
  .استفاده ازفرصت همرای خاله زاده هايش نزد شبنم رفت

هنرمند، سرود باد باد مبارک باد را شروع . با هم گرم صحبت بودند. بوسيد شبنم او 
  . کرد

فاضل نقل را درسرعالم می ماليد ودردهن می .  عالم همرای فاضل طرف شبنم آمدند
اختر باهمان پرزه های مزه دارش درسرعالم نقل ميماليد وبه دختران جوان . انداخت

بطرف خماری . ن نيزنقل به سرعالم ميماليدميداد، پرزه ميرفت، برای خود وسيلما
آهسته آهسته عالم نزديک ميشد وشبنم ازجابش برخاست وشوهرش را . چشمک ميکرد

  . بغل کرد و يک ديگر رابوسيدند
بخاطرمحفل عروسی برادرش قرارداشت، نظيفه خواهرش که ازجرمنی فاضل درکنار

 کردند درسربرادرت دست  بوسيد وازعالم خواهشدر کوچکش رارابفاضل  بود،آمده 
  .  بکش که بمراد برسد
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 شبنم ند،نزديک ميشد" شاه وعروس"وهمراهان بطرف تخت  آهسته آهسته عالم 
 اين عنعنات برای .ازجابش برخاست وشوهرش را بغل کرد و يک ديگر رابوسيدند

 خماری خيلی دلچسپ بود، زيرا مدت طوالنی، نسبت جنگها هم چون محفل خوشی بر
  .ه بودگذارنشد
دوستان، دختران جوان مثل . دختران جوان درميدان رقص رفتند ورقصيدندپسران و

خاله زاده، ماما زاده، کاکازاده ودختران ونواسه های عمه هايش ميآمدند وشبنم را 
  . تبريکی ميدادند وميرقصيدند

محفل با گرمی وحرارت . خماری مانند يک مرغ قوکرده درکنارشبنم پناه برده بود
  .رقص وآواز، خنده ها، وکف زدن ها موج ميزد، اعالن صرف عذا شدب عشاق درقل

 را با خود خماریعالم وشبنم ازجای شان بلند شدند، .  مهمانان برای صرف غذا رفتند
  .فاضل برای شان غذا تعارف ميکرد. دراتاق جداگانه بردند

فيد مراسم  بعد ازصرف غذا معموال عروس لباس سبزش راعوض ميکند با لباس س
  .حنا وآيينه مصاف آماده ميگردد

 قيودات شبگردی که مانع بزرگ برای دوام چنين محافل وخوشيها بود، شبنم لباس
با دوباره با لباس سفيد که نمونه ازسعادت برای زندگی آينده بود،ش را تبديل کرد، سبز

  .  داخل سالون رفتندعالم 
  دربايد حماسه وليال،خماری را گفتند،کرد،راهنرمند آغازکه آهنگ آهسته برو زماني

  . داشت برادرش قرارکنارپهلوی شبنم باشد، تصويرت درويديو بيايد و فاضل هم در
  .باالی جوانان تاثيرعجيب دارددر ان لحظه خاص آهنگ آهسته برو نيز 

بعد . خماری وفاضل که درکنارعروس وداماد قرارداشتند، تحت تاثيرآهنگ رفته بودند
 خماری ترگرديد وعروسی داماد باهم رقصيدند ينه بندان، گرمی محفل زيادازحنا وآي

سليمان برادرانش،اخترونصير رقصيدند، ميترسيد حالتش هم درميدان رفت با قيوم و
  . برهم نخورد

رقصيده فاضل تالش ميکرد، بااوبرقصد اما سليمان ميدانست، خماری همرای فاضل 
  . نميتواند، او را تجاهل کرد

احساس عميق عشقش بود که ازصورتش خوانده های فاضل آن شب نمايانگرديدن 
تفاوت سن وسال برای دختران با وجوديکه در. اهم تفاوت داشتندآنها سه سال ب. ميشد

دين ازدواج ميکردند، چندان حرف مهم نبود، اما فاضل يکه به انتخاب وال وپسران
  .ريدميترسيد، شايد خماری سه سال تفاوت سن را جدی بگي

بدون قهروغضب راکت جهاد به پايان رسيد، عقربه ساعت ده  محفل با خوشی وسرور
  .  ومحفل ختم گرديدپدرخماری  کمرعروسی را بست. شب را نشان ميداد

خدارا شکرگذارم که محفل بدون خطرپايان : زمانيکه خانه رسيدند حاجی عثمان گفت
 مگر. اکايش برای او دعا ميخودندخماری احساس کرد، شايد ک...يافت ودست دعا بلند 

خداوند سه پسرجوان يعنی اختر، سيلمان، ونصيررا بخيروعافيت ازوطن : اوگفت
بکشد، زيرامجاهدين با يک همبستگی ناميمون همرای يک تعداد حزبی هايکه با کمک 
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 روی همان دليل با ل بقدرت رسيدند، آتش جنگ جهاد راتانک های همسايه نيک شما
مجاهدين ازيک .  برعليه دکترنجيب اهللا فعاليت ميکنندردند مگر فعٌالکآغازروسها 

روسها خطاب می طرف کابل را زيرآتش گرفته اند ودولت نجيب اهللا را دست نشانده 
 آغاز جنگهای کسيکه با لشکرروس قدرت راتصاعب کرد وباعثکنندوازجانب ديگربا

بوی  بستگيهای خطر ناک،ازهمچوهم. داده اندند، دست دوستی وهمکارداخلی گرديد
  .خون بمشام ميرسد

بجا کرد که محفل خوشی بخير گذشته بود وبچه های نيز شکرخدا راحاجی عثمان 
 خماری ،تنها کسيکه درآن شب هوش پريشان داشت. برای رفتن شان مسرور بودند

  .بود
 شان نرفته ان که نسبت قيود شبگردی به منازل ومهماناننيمه گذشت بزرگشب از
  . د، به بستر خواب رفتندبودن

ود تر به بستر خواب برود، بی خوابی شبهای زحميرا برای خماری هدايت داد، هرچه 
اتاق خماری توسط خانم های جوان مانند انجال، ليال، فرشته، . گذشته را جبران بدارد

خاتول طفل خود را ميخواباند، . ال گرديده بودحماسه خاتول ودختران مامايش اشغ
باره فاميل داماد خصوصی ليال پهلوی هم دريک تشک درازکشيده بودند و درفرشته و

 خواب راحت مانند هرشب. گپ ميزدند، پسرکوچک انجال دربسترخماری خوابيده بود
ه دخترمامايش عوض کرد، در روی خانه کنارنجيبلباسش را. برای خماری ممکن نبود
ز برايش دست داده بود، سرگذاشت وازضعفی که درعصرآن روغلطيد، دستش را زير

  . ميانديشيد
حواسش .  دنيای عشق وتخيل اوبا قصه های دوستان که دراتاقش بودند، فرق داشت

خانمهای جوان از . پرشان بود وذهنش دقيق قصه های دوستانش را گرفته نميتوانست
  .تجربه نامزادی، ازشب اول عروسی وعشق شوهرداری شان قصه ميکردند

باره شبنم وعالم تبصره خانم ها در. ذهنش زخيره ميکرددراو تجارب ايشان را
حتی صحنه . به فاضل فکرميکردره های شان خماری به وجد ميآمد وميکردند، ازتبص

   قصه های  خود را در روی تشک انداخت واز. های عشقی را بواقعيت احساس مينمود
   .لذت ميبرد دوستان 

_______________________________________________  
ميخورند که تنرا بافال نيک ن اوپسران جوان دخترواد ميمالند مادا عقد در سر عروس و ازنی را بعديتقل وشير

  .ميباشدمردم  خاص افغانستان يک عنعنه اين صرف . ن بخت شان  باز گرددآگويا  از برک  
دهد، در محفل  عروسی را نشان ميز ابعد لباس سبز که نمونه از خرم بودن ، عروس  اول بامعموٌالدر عروسی  

عروسی ونجابت دامنی پاکی  ،آيينه  مصاف  که  نمونه از صفاجام مراسم  و بعد ازعقد  برای انميکندحضور پيدا 
آيينه را قبٌال با خواند دعا و درود توسط يک  آدم  مذهبی و نماز . را مژده ميدهد، دوباره  در محفل ظاهر ميشود

زيرا  .  دم ودعا ميکنند، عروسی  و داماد خود را برای اولين باردر آن آيينه شفاف  می بينندگذار، بزرگ  خانواده
قبل جود ديدوبازديد جوانان درگذشته عروس وداماد همديگررا درهمان آيينه برای  اولين بار ميديدند، فعٌال با و

.  انجام  ميدهند باهمان خصويتوسیازازدواج وانتخاب جانبين همان عنعنه را بشگل  فرهگ پسنديده در شب  عر
در ختم محفل  کمر عروسی مانند،برز بزرکتراز عروس،کاکا ويا ماما ی عروس چنان يکی از بزرگان  فاميل  هم

  .را با دست مال  سبز می بند که اين  هم نمونه از باکره بودن عروس را نشان  ميدهد
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 ، صدای خنده شان مثل تيرهای غليظ ميکردندزمانيکه فرشته، حماسه وليال شوخي  
انجال آنها را به آرامش وسکوت دعوت ميکرد، تا ديگران . درفضای اتاق پرتاب ميشد

  . راازخواب بيدارنسازند
. را بازکرد وحلقه گيسويش را با سرانگشت ميچرخاندخماری گيسوان درازومشکينش 

 هيجانی ، خيلیدرهمچون جمعيت اشتراک داشتواقعيت آن بود که برای اولين بار
    .بود

 دوستان درهوتل که چند ساعت قبل جريان داشت، پرده های گوشش را صدای خنده
ه  بمناسبت عروسی ازحنجره ترانه هايکوفت، صحنه های رقص وموسيقی شاد وميک

بيرون ميريخت، فضای هوتل رادوست داشتنی ساخته بود، درچشمش مجسم هنرمند 
خوش دوخت وبا رنگهای تيره و  مقبول، ایجوانان متاهل ومجرد با دريشی ه .ميشد

خانمها بالباسهای مرغوب شان . نکتايی های مرغوب با خانمها جوان شان ميرقصيدند
  .چراغ زيبايی خاص ودلفريب را بوجود آورده بودندهنگام رقص درزيرنور

دريايی اش درديده خماری، سرآمد جوانان و  فاضل با موهای طاليی وچشمان بسز
صدای خنده های جوانان با شوخيها، تعارف ها واحوال پرسی های . ن بوديکه تازميدا

  . ميانداختدوستان، قطع نشدنی درگوشهايش طنين 
دهليزهوتل  ها مصروف بود، حماسه در باره دوجوان که در ذهنش باالی آن صحنه

  . خلوت کرده بودند، در گوش  نجيبه محرمانه تبصره کرد
 جرئت که درپيش چشم همگان خلوت گاه برايش پيدا چه دختربا" خماری با خود گفت

  ".کرده بود
  . عشق بدچيز است، حدود رانمی شناسد:  نجيبه گفت

لذت برد، تمام آن ازتمام آن لحظات آمد،کبارحالت برهم خورده، خودش بيادش ي
  .چشمم تکرارشدصحنه دوباره در

پروين باهمان .  يادش آمد  فضای خانه شبنم که چند لحظه قبل بااو درآنجا رفته بودند،
. ه بودگفتام وادب به مهمانان خوش آمديد، لطف زبان وکلمات شيرين، ادای احتر

چو پروانه بدرد شمع روی نظيفه دخترش .  قلب پذيرايی ميکردازهريک با صفای
عالم وشبنم ميرقصيد و فاضل برادر کوچکش را بار بارميبوسيد، دعای مراد برايش 

ن جمالت خواهرش چون گالب صد برگ ميشگفد، عطر دالويز فاضل ازشنيد. ميکرد
زيرجلد نازکش، بدماغ خماری رسوب مينمود، با نش ازحيا وهيجان، توام با عرق ازبد

  .نگاه های دزدانه  اش قلب خماری را درتپش ميانداخت
بازکرد، خطاب به از کمر شبنم درخانه داماد  را"  سبزکمربند"موقعيکه پدرخماری 

امشب شب بخت دوجوان رشيد که بوصلت همسری، بشويه اسالمی :گفتمهمانان 
  .مبارک باد" داماد وعروس"وانسانی ريسدند، برای هردو فاميل 

زندگی خوشی با مسرت برای آنها ازخداوند تقاضا نمود وبرای جوانان، نيز دعا بخت 
دوستان همه دست .  وزندگی شيرين نصيب شان گرداندنمود، خداوند همسرخوب

 آرزوهای بزرگ بخاطر رفاه وارامش و برآورده شدن. يايش بدربارخداوند بلند کردندن
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 زبان پدر ازری برای اولين باربيانيه جذاب ومسرت آميزخما.  استدعا نمودندجوانان
  . شنيده بود شا

دل خماری  را . پدرش برای تمام کسانيکه سفر پيش رو داشتند، سفر باعافيت خواست
  .تانش که سفرميکردند، فرا گرفتغبارغم بخاطر دوس

ه با نگا. داشتايستاده بودوفاضل درمقابل شان قرار موقع دعا خواندن، انجال پهلوش 
صورت  وسخت خماری دعا ميکرد، انجال از های دزدانه برای مهربانی قلب سنک
  .فاضل تمام خواسته هايش را ميخواند

 سنگين وسنگين تر رازش هجوش آورد، سروکله پرخوابش تمام آن لحظات درمغ
آهسته آهسته صدای مهمانان نيزخموش گرديد ،خواب باالی خانم های جوان  .ساخت

  . که دراتاقش بودند، غلبه کرد
خانه . بزنيم برای ناشتاه پختن، دست استين بربهتراست بخوابيم، فردا: خاتول گفت
  . شبنم برويم

  . ردنجيبه صدا کرد، خماری را نميبريم که حالش برهم ميخو
خنده ها، و بوها ودربگومگ. می بريمش که رسم ورواج را ياد بگيرد: حماسه گفت

  .شد وگريه کرددخترک خاتول بيدار
 خماری شوهر: گفتخاتول که دخترش راآرام ميکرد . رد خواب ازچشم شان فرارک

  . تنهاعشق نيست، مادرشدن هم درپيش روی شبنم استکردن اين جنجال هاراهم دارد، 
  . چراازطفل آوردن جلوگيری نمکنيد: صدا کردخماری 

  . های ضد حامله گی پيدا نميشوددارو درشرايط جنگ لعنتی : حماسه گفت
حماسه گپش را قطع کرد . ....ها تمام ملت را قتل کردنداين خدا نا ترس:  فرشته گفت

وس  ما زنها چه جرم داريم که با والدت های پی درپی خود رااز بين ببريم و نف،وگفت
  . را تکميل کنيم

 يکی از. داردطفل مکتب ضرورت دارد، غذا کار. تربيه طفل فضای آرام کاردارد
دخترها صدا کرد، بلی پدران خانواده وجوانان ازهردو طرف کشته ميشوند، زنان بيوه 

  . درکنج خانه نشسته وطرف شکم گرسنه اوالدهای شان ديده آب ميشوند
 روسها وطن ما  کهچند سال است. د مملکت آرام ميشدروسها که رفتند باي: نجيبه گفت

  .مجاهدين هنوزهم ازخون ريختن دست نميکشندمگررا ترک کردند 
شما دخترها خواب نميکنند مه دريک اتاق ديگر ميروم،  در : انجال ازاتاق برآمد وگفت

  .را پشتش بست
ل روسها حماسه معلم تاريخ وجغرافيه يادت است، چقدرعالی ازاشغا: خاتول گفت

بين المللی جغرافيايی افغانستان وروابط موقعيت يکا وپاکستان،درافغانستان، روابط امر
هللا واکبرازگلوی مسلمان صادق  اين نعره ا"را درمورد جنگها تشريح ميکرد وميگفت

ت کافی وسياس اگرهموطنان ما ازسواد. ی ميبرآيدعربه فرمان ممالک غربی وبمگر
دادند، حاال جنگ ختم   وطن انجام میتواقعًا بخاطرنجا رابودند، جهاد  برخوردارمی

  ."شده بود
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 شکمش بيچاره راراکتهای جهاد با طفلبلی يادم است او: بش گفت حماسه درجوا
  .روز مرگش درمکتب ما ماتم بود. کشت

  برايشجروبحثها آهسته آهسته سياسی شد، برای خماری که درگذشته چنين صحبت ها
  .شب خيلی جالب ودلچسپ شده بودنمگر آخسته کن بود، 

    
  

    سفر نصير اختر وسيلمان                              
  

 سفر برادر، خواهر، کاکا زاده ها بدين تربيت عروسی شبنم که مانع بزرگ برای       
جمع رحماسه خواهرشبنم د. دوستان شده بود، بدون خطر راکت انجام پذيرفتوديگر

  از عروسی شبنم  که سه هفته بعدشد نواسه های سلطان ن مسافرين فاميل پيشتاز کاروا
 دريک خانواده عروسی به تعقيب آن انجال و ليال که. هند، کابل را ترک نمود بقصد

 ماه بعد ازند همچنان امان و خانمش انابت نيزچ .عازم هند گرديدندنيزکرده بودند، 
حويلی . به آسترليا سفرکردندعروسی شبنم به اساس دعوت  نامه بصيرفرزند شان 
پسران جوان بی صبرانه . بدان بزرگی مانند تياترخالی، بدون تماشاچی مانده بود

  .منتظراجرای پاسپورتهای شان بودند
بطرف شمال اکثراٌٌ درحرکت بودند،ازهرکنج وکنارکشورتان درآنزمان مردم افغانس  

زيرا کشورهای همسايه . ايدنمتا ازطريق آسيای ميانه به اروپا سفر مملک ميرفتند
  . چون ايران وپاکستان حتی هند گنجايش پذيرفتن تازه واردان نداشتند

ميزبان خوب برای تمام اعضای فاميل " برادرخماری" قادرفرزند بزرگ زمان     
  .واقارب دور ونزدک درهند بود

ه ف نشد بلک بعد ازاخراج عساکرسرخ روسی جريان جنگهای داخلی نه تنها متوق 
  .  گرديدخونين ترو سرخ رنگ تر

درشمال  ين ومجاهدهاحزبي نامقدسيکی سنگر. مبارزه ميکرددوسنگردولت بايد در
، مجاهدين آن لشکر بی سر وپا  که ازسياست قدرت کشوروديگرجنگ خونين مسلحانه

 گويا هرجا راکفربی با احساسات مذه ،نداشتطلبانه پشت پرده رهبران خود آگاهی 
   . درجنوب بود،تش ميزدند آ

، با حزبيها شعايات ناشی ازاتحاد شمال. بودب افغانستان بدست مجاهدين افتاده جنو    
 عسکرگيری اجباری در. بود فرارساختهوسقوط دولت،مردم بيدفاع کابل رامجبوربه 

  .مراکزعلمی، مکاتب، پوهنتون وکارمندان دولت شديدآ جريان داشت
اسناد  توانستند، بعضٌا مسوولين تالشی،رده نمیجوانان درشهر بدون اسناد گردش ک

  .برٌا به عسکری سوق مينمودند جمعتبردولت رااعتبارقانونی نميداند، جوانان را
 .پوهنتون بودندرسه پسرجوان خانواده سلطان وفاضل برادرعالم مصروف تحصيل د

  . وجود داشتن اسناد تحصيلی درشهرآزادانه گردش کرده نميتوانستندبا 
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موجوديت . ونصيرروزها درعصر بعوض دکان بروند، بخانه ميبودندسليمان اختر،
شان برای خماری نيزغنمت بزرگ بود، دوری شبنم را با نوازش، قصه ها، وپرزه 

بخاطر ميآورد، اهرلحظه رفتن آن سه نفررا ام. های جالب اختر کمترحس مينمود
سی تنهايی پوشيده رمايورخسارنازکش باغبا. تشويش غيرقابل باور برايش دست ميداد

درخانه نيزخود روزها که شهرکابل ازپرتاب راکتها نا امن مبيود، بسيار. شده بود
  . مينشست، يار، يارو کوکی وحميرا مادرش گرديده بود

درحالت اهللا درآنزمان مجاهدين براسپ باد پا سياست سواربودند، دولت داکترنجيب 
دوزان که هدف شان جزکسب پول بود، استفاده جويان، ثروت ان. سقوط قرارداشت

  .  حاکم شدند بود،درهرج ومرج اخالقی و نا بسامانی های اجتماعی
يکتعداد ازگروپهای مخالف بدولت .  فاصله بين فقيروغنی زياد تروهراس انگيزترميشد

روغن به سرحد جنون از. وظيفه  ميکردندتسليم شده بودند، در ادارات دولتی اشغال 
می نداشتند، اده صورت ميگرفت، از اجرای قانون ومقرارت اگاهی علجان مردم استف

سودی ازاجرات غيرقانونی به جيب شان می چکيد، عمل هرآنچه ميل داشتند و
  . ميکردند

از زندگی شهری و نزاکتهای اجتماعی بی بهره بودند، مردم را با سالح دست داشته 
  .شان تهديد مينمودند

 ودادندطی سالهای متمادی کارمندان با تجربه را فرار دراصل با تهديدها وترورها 
جهاد کرده بودند؛  برای تخريبش با نعره اهللا واکبرخود درعوض باهمان دولتی که

  .همکاری راآغاز نمودند
 دراين لجن بی قانونی، بی بند وباری ولجام گسيختگی خماری چون طاوس زيبا گوشه 

شبنم عزيزش زندگی جدگانه . افرشده بودندخانه رااختيار کرده بود، همه دوستانش مس
  .اختيارکرده بود

گروپهای تسلمی کسانی .  آزادی های اجتماعی برای خانم ها کامٌال محدود شده بود
ه و دارای زيرا دست به چوروچپاول دارايی عام. بودند که مورد تنفرملت قرارداشتند

وادب عاجز بودند، ازلطف وصفا . شخصی مردم ميزدند،ترس ازمرگ وآتش نداشتند
  . راه و رسم مهربانی را نميدانستند

 خماری که روح نازکترازگل داشت، نمی.خانمها زيادموردخشم شان قرارميگرفت
  .   بگيردسهمتوانست درچنين حالت آزادانه در زندگی اجتماعی خارج ازمنزل 

 ردگی واوراازحالت افس چيزی می انديشيد، چيزيکه بتواند روزها درگوشه تنهايی به
رده بود، انقدرهوش پرشيان داشت، بعضٌا اما سرنخ را بدست نيآو. تنهايی نجات بخشد

  .باره چه ميانديشدنمی دانست در
 شايد بخاطری دوری دوستان، شايد بخاطرمسافری عزيزانيکه باآنها يکجا بزرگ شده 

انواده بود، محافل خوشی را پشت سرگذرانده بود ويا شايد هم بخاطر فرزندان جوان خ
  .که عنقريب مسافر ميشدند

  .چراغ انددران پسرداردنبه سرخوش باشد که پسرنيستی، ما: اختر برايش ميگفت
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ايکاش مثل تو . کشوريک مصبيت است؟تونميدانی که دختربودن دراين : ریخما
  .پسرميبودم

 زيرکمان رستمبه عسکری بروی، هردوی ما بايد ازميخواهی جای من اگر: اختر
  .دندان مثل قمری گل بال گردان درخانه ميباشمزيرمه چادر....وعسکری بروت. بگذريم

يش، خاطراو را خوش نگه ميکرد، تا باتمثيل ازحرکات تقليد اختربا شوخی هايش و
  .لبخند بزند وافسردگی را فراموش کند

 پسرها، دراتاق نشيمن صدای. زاتاقش برآمد  روزی خماری با ماللی خسته وگرفته ا
  . ميرا مادرش را شنيد که ازخوشی ميخنديدند واز پريشانی ميگريستند، ح کوکی

  .پدرش درروی حويلی قدم ميزد، از صورتش خوشی توام با تشويش ميريخت
پدرجان .  خماری بدون معطيلی ازپله پايان رفت، دستانش را برگردن پدرحلقه کرد

  . چه باعث قدم زدن تان دراين شام دلگير شده؟
ای بچه ها تفاوتی ندارد، آنها جوان وهستند وقميت زندگی را تاحال دخترم، بر: پدر

تمام نشده بود  انشسخنهنوز....ت فاميل قرارداشتند، حالهميشه درمحب. درک نکردند
 خماری ازخوشی ديدارشبنم، حرفهای . شبنم وفاميلش آمدند.دروازه کوچه تک تک شد

  . يب آن قيوم ونرگس نيزآمدندشبنم را سخت درآغوشش فشرد وبه تعق. پدررا نفهميد
دراتاق نشيمن دورهم  . بودکس نشنيده هيچ خماری تا آمدن شبنم وقيوم چيزی از

      . خوشی وسرورازصورت بچه های جوان ميباريدنشستند، 
  .آگاهی ازرفتن وازمسافرشدن آنها برای خماری غيرقابل تحمل بود

زيرا . ، ضعف نمودرش گذاشتبازنوی قيوم برادسينه کوچکش بدرد آمد وسرش را در
 حالت خماری، خوشی بچه ها رابرهم زد، وقتيکه بهوش .فردا روز پروازبچه ها بود

  .آمد ازپدرش پرسيد
   ؟ چرا برايم قبٌال نگفتيد؟تفردا پرواز شان اس...  فردا

قتش انجام نميشود،  دخترم ميدانی که دراين مملکت هيچ چيزاعتبارندارد، هيچ کاربه و
 برای ويزه گرفتن چند ماه سرگردانی کشيدم، می. اطالع نداشتندان هم حتی خودش

ودی انجام زترسيدم، اگراين خبرخوش را پيش ازپيش برای شان بگويم وکارشان به 
 کدام شان در، بچه بی باکی نکنند وترس داشتم تا ويزه گرفتن. نشود، مايوس ميشوند
اسه منمون هستم، تمام پرابلمها ازرفيق نوراهللا شوهرحم. فتارنشوندچنگ عسکری گر

 سرش را بوسيد واشکهايش را بامحبت .هيچ کس خبرنداشت دخترنازنيم.راحل کرد
  .سليمان نصير واخترهرکدام اورا بوسيدند ونوازش دادند. پدرانه پاک کرد

جمعيت سی نفری درذهنش جمعه شبهای گذشته مجسم شد، ساز وسرود با حضور
حاجی . حرکت افتادازدوستان مسافردرچشمش درک ه يکايچهرفاميل پربا ميبود،

عثمان صدايش کرد وسرزانوی خود نشاند، به چشمان مقبولش نگاه دقيق انداخت 
دخترنازنينم ميدانم توبدون شبنم جای نميروی، منتظرهستم که صنف دوازده را : وگفت

  .خالص کنی تو، شبنم و فاميلش، قيوم ونرگس پسرش همه يکجا بخيرهند ميروديد
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کاکا :خماری درحاليکه گريه هک هک ميکرد، سرش رابه شانه کاکايش گذاشت وگفت
 راميکشد، بسيارسرک دخترها جان مکتب برای دخترها يک دام است، راکت در

  . دخترها ازز ترس مکتب نميروند، مکتب ازمه خالص شد
فاضل با ديدن ضعف کردن خماری، يادش ازشب عروسی شبنم آمد، صحنه عشق 

، صحنه ای که خماری دلربا شده بود ودل فاضل را در کرايی عشقش بی پروا وهيجان
داع برادرانش نيزهمان زيبايی خاص درچهره معصومش وشب در آن. ريان کرده بودب

  .ديده ميشد
 آنشب سيلمان پروانه، شمع رخسارخماری خواهرش بود، اختر با شيطنت اورا آزار 

رکمان ورستم به صداقت نگذشتيد وگرنه  فردا معذرت ميخواهم خانم شما اززي." ميداد
  "روز پروازشما بود

خماری اگرکدام شب برق بود، تمام فيلمها را دراتاقت به " نصير مزاحمت ديگر داشت
  "تنهايی تماشاه کن، کسی مزاحمت نميشود

با . رخسارش جاری بوددرخماری جزلبخند مايوسانه جوابی نداشت، اشک نقره مانند 
  . همه مزاحمت ها برايم يکدنيا محبت بود، قميتش را نميدانستموای ...ایو: خود ميگفت

اگراحساس محبت داری دوستان را غنيمت "حرفهای شبنم درگوشش طنين انداخت 
  ". بشمار، روزی فراخواهد رسيد، احساس داشته باشی، مگر دوست موجود نباشد

زفاميل جدا ميشدند وقلب فردايکه سه پسرجوان ا...شب تا سحرهمه بيداربودند وفردا 
  .ودندمخانواده راخالی مين

پسر  نصيربخاطر تاتلفون برای امان وانابت رساندند، خبرمسافرت شان راازطريق 
  .شان دل شان جمع شود

  .وفاميلش، حماسه وفاميلش ودوستان ديگر بی صبرانه انتظار رسيدن پسران بودندقادر
برای پدرش گفته بود،همرای پسران عمه زياد خسته شده بود، چند بار  اخترازانتظار

  .شمسی  پاکستان ميرود
اوال تنها ترااجازه رفتن نميدهم، اگردرگيرمجاهد  افتادی ترا "  حاجی اجازه نميداد

اگر کشته شوی توهم فرزند همين . بارخود ميبردند، تا درجهاد مقدس شان سهم بگيری
لی ومکتبی ميکنند، قبول مگر بی ناموسی که آنها درحق جوانان ماب. خاک هستی

  . اين تشويش تمام فاميل ناراحتی ساخته بود. ندارم
گرچه خوهرم همرای تان است، اما چه . دوم انيکه امروز باالی هيچ کس اعتبار نيست

  .ميدانم در راه چه واقع ميشود
شادمانی دردلهای .  بعد ازجگرخونی های فراوان باال اخره پاسپورت شان آماده شد

آن شب برای جوانان که سفر پيش رو داشتند،  به کندی ميگذشت، .  ميزدشان جوش
خانه بدان گرمی محبت . مگربرای خماری ساعت ها مانند لحظه گذر، برق آسا داشت

  . هرروزسرد ترميشد، دلها خالی ميگرديد، روزجدايی هرکدام شان فرا ميرسيد
ميداد، پرزه پرانکش اخترتا آخرين لحظه که بميدان هوايی رفت، خماری راآزار

 جلوه نميکرد، اشک  بزرگزمانيکه اختر ونصيرخدا حافظی کردند، غمش. ميکرد
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يد، اشک بدون معطلی بوسی مينمود، مگروقتيکه سيلمان اوراريخته اش رامخف
تمام فاميل . ريخت وسليمان را بغل کرد، های های گريه گريستازچشمانش فرو

رهم تن،  خيلی سخت گذشت، سيلمان برادطرفش ديدند وگريستند آن لحظه بااليش
ن شان هرسه جوان، بچه های آخروالدي. جداميشدرفيق شب وروزش بود، ازوی 

: شبنم اختر رابوسيد و با شوخی گفت. ازخماری نداشتندبودند، مادران نيزغصه کمتر
هرسه . اگر پشت خودت خفه نشدم،  پشت گپ هايت وپرزه های شيرينت خفه ميشم

 گريه نکو اگرما رفتيم وبا:  نل رفتند، اختر برگشت وخماری را گفتشان طرف ترمي
همرای ضميمه زياد محبت : هم نديديم گپهای ما بيادت باشد وآهسته درگوشش گفت

صيرصدا کرد، اختربيا که از ن....خانه نکنی کهرد اورانکنی، مانند دانه های کرمبو
 :وباره رويش رابوسيده وگفتاختر د. درخانه ميگفتیپروازميمانيم،گفتنی هايت را

 وبلند صدا کرد، "نصحيتم را فراموش نکنی"خوارک خدا حاخظ  ترا به سرم قسم
  .بوبو خدا حاخظ: گريه نکن وطرف شبنم ديد وگفت

  .  پرزه های اخترتمامی نداردخنده کردندو گفتند،"مادرش"عالم وپروين 
      . ه پروازه کردهای شيرين اخترهمه ازگريه چپ شدند وطيارراستی با پرزه 

درهرماه اقارب دور ونزديک ترک وطن .  حويلی بدان بزرگی، خانه آروا گشته بود
قيوم نيز باخانم وطفلش به خانه  .ميکردند، اين سلسله درتمام فاميلها جريان داشت

  .قادر برادرش آمادگی رفتن هند را گرفتا کوچيد، نظربه شرايط جنگ وفشار شهرار
راکتها عمومآ درجاهای مزدهم  اصابت . نيز به ندرت فعاليت داشتمکاتب و پوهنتون 

  . ميکرد وصدها نفررا بقتل ميرساند
کاردرادارات اصوليت سابق را . ادارات دولتی بقلت پرسونل مسلکی گرفتارشده بود

خانم . ماهيت برنامه های فرهنگی روحيه متعدل مذهبی را اختيارکرده بود. نداشت
يکردند، ازطرف گروپهای مخالف درمنازل شان شب نامه ها هايکه دردفاتر کارم

  .واخطاريه ها انداخته ميشد
شبنم هم بعد ازعروسی .  مردم ازترس خانم ها ودختران شان راازادارات منع ميکردند

 بود، لباسهای منظم تصويرزنان دراجتماع عوض گرديده. با کاردفترخدا حافظی نمود
 آهسته آهسته به لباسهای خيلی دراز و پنجابی های  پوشيدند، خانمها درادارت می که

نان دراجتماع بودند، مگربا آنهم مخالفين مانع جدی فعاليت ز. پاکستانی تبديل گرديد
درسروروی جوانان پشم رويده بود، اينها . دختران روشنفکرميزدندزنان ودست به ترور

ادامه تحصيل منع ان ازدختران رافاميلهای ش. وبرگشت مجاهدين بودخود نمايانگرخطر
خانه خالصه شد، دولت مکررآ تقاضای آزادی زنان آهسته آهسته درحصار. کردند

مردم پيش بين حادثه خونين بودند، نه تنها . برگشت خانم ها آقايان دروظايف شان ميکرد
  . نکشتند، بلکه برای ترک وطن آماده ميشدند بوظايف شان بر

ومادرش تصميم داشتند، بعد ازختم مکتب برای    خماری درصنف دوازدهم بود، پدر
شبنم درحال مادر  . به همين دليل قيوم ونرگس منتظرش بودند. دوام تحصيل هند برود

ش را وداع ميکرد، روزيکه دفتر. يبتش ازوظيفه بودشدن بود، بهترين بهانه برای غا
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ان مامورين وداع شبنم، بحال وطن بخاطر فقدانسانهای وطن پرست وبادانش عنوان روز
               .تحصيل کرده گريه کردند

هرآخرهفته درخانه پدرش ميآمد، حميرا وکوکی برايش هوسانه می پختند، آن فاميل 
  .  خيلی خالصه شده بود" سلطان زرگر"بزرگ سی وچهل نفری

.    برای تولد طفل شبنم سرور وشادمانی داشتند، تا يکنفردرتعداد فاميل شان افزوده شود
: اين حالت پنهان ديدن های فاضل کم کم علنی ميشد وازموضوع برای مادرش گفتدر

يکروزبعد ازصرف شام پروين . قبل ازرفتن خماری به هند بايد رسمٌا خواستگاری نمايد
چه ميشود عوض شب شش طفل شبنم، جشن نامزادی : در حضور بزرگان فاميل گفت
تراض کرد، دراين فرصت که قيوم حميرا درمورد اع .فاضل وخماری را تجليل کنيم

عنقريب خماری ازصنف . به هند روان ميکنمرم به هند ميرود، خماری نزد قادرپس
شرايط خراب است، يکی خطرمرگ و راکتبازی وديگر خطربی . دوازده خالص ميشود

  .ناموسی که درحق مردم ميشود، قابل تشويش است
 گرفته وهرر جوان مورد تجاوزقرارزاران دخت  شهرکابل از پاچه کشال ها پُر شده ه

درچنين شرايط . تران تطبيق ميگردداين عمل بشکل وحشيانه باالی زنان ودخ وزر
  . ازدواج  کارعاقالنه نيست

  ...چيزی ...پروين که از آبشار ادب واحترام بدرشده بود، جويده جويده 
اضل خارج مه خبردارم، ازطرف پوهنتون برايش بورس داده شد، چرا ف: حميرا گفت

دارد، مسله حيات پسرتان  اما نحميرا، .... کامال دقيق است، اما :  گفتپروين .نميرود
  .   ازدواج بيوقت خواهد بود، بگذار که بخير برودمهم تراز

صد ها بار برايش گفتم، تا حال دو بورس رااز دست داد  ه و ميگويد : پروين ادامه داد
وطن نميروم، مرگ را قبول دارم، وطن را زهمرای خماری را نامزادم نشوم، اتا 

  .ترک نميکنم
 شبنم میهرهفته که عالم و. ٌا راضی نشدند بگومگوها دوام کرد، فاميل سلطان قطع

شبنم اميد وار اولين طفلش . آمدند، در مورد خواستگاری خيلی جدی وجدی تر ميشدند
  .بود، اماازغصه فاضل هر روزآب ميشد

 را ادامه ميداد و صحبت های جدی نان خانواده فکر ميکرد   درباره سرنوشت دو جوا
 عالم واين طفلم که هنوزاگرمن و:ريه ميکرد وميگفتبرای حميرا وکوکی مادرش گ

  .  هوای دنيا را تنفس نکرده، دراثر راکتها کشته شديم، خون ما به گردان شماست
اما . وطن کنيم نظر به وضع موجود وتقاضای نظيفه خواهرفاضل، تصميم داريم ترک 

ما نميتوانيم . رد ميکنداوبورسها را. لی استمشکل ما نرفتن فاضل برای بورس تحصي
  . پروين را تنها بگذاريم، سرخودرا سالمت بکشيم

 اگرفاضل از نامزادی صرف نظرکند و خارج برود، همرای پروين يکجا ميرويم، 
يست که يک مادر پير را مگر پروين بخاطرفاضل همرای ما نميرود، اين هم راه خدا ن

  .با يک جوان نازنين تنها رها کنيم
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پدرش وکاکا يش همرای عالم . سرانجام گپ خواستگاری به بزرگان فاميل رسيد
. وفاضل گپ زدند و فاضل وادارساختند،تا از ازدواج دراين فرصت صرف نظرکند

  . چانس خوبی راازدست ندهد وجان خودرا در اين روزهای محشر بسالمت بکشد
مگر گوش فاضل کربود، تمام راکت هارا قبول کرده بود، صرف نظراز ازدواج با 

  .خماری حکم مرگ را برايش داشت ومرغش يک لنگ داشت
تالش برای .  اگرتوخارج  بروی وبورس را نسوزانی ما يک فکرميکنيم:  پدرش گفت

  .حمايت ازحيات فاضل نامزاديش همرای خماری برای هشت ماه دوام کرد
زن ومرد، پير، جوان وطفل راغارت . اکتها بدون وقفه شهرکابل راهدف قرارميداد ر

ازفاميل واقارب شان کسانيکه به کشورهای همسايه رفته بودند، هرکدام  به . ميکرد
خط های . اروپا، امريکا، کانادا، استراليا وممالک ديگرخود را يکی بعد ديگر رساندند

  .متواتر شان ميرسيد
  .   شبنم تقاضا ميکرد، خود را تا هند برسانيدعالم نيزمکرارٌا زنگ ميزدوازاهرنظيفه خو

درشام دلگيرعالم وفاميليش درصحبت های خواستگاری با پدروکاکايش خيلی خسته 
  .وغمگين شدند

. ببين انابت وامان درسن وسال تحصيل قرار نداشتند: پدرخماری برای فاضل گفت
دخترانش هم به تعقيب پدر ومادر . ستراليا رفتندصرفًا بخاطر تحصيل فرزندانش به آ

هزاران فاميل بخاطر تحصيل فرزندان شان زندگی را رها . شان ازهند حرکت ميکنند
  .       شما چراچانس طاليی رااز دست ميدهيد. کردند ورفتند

اگر ازترس مرگ نباشد، هيچ کس بخاطرتمدن پيشرفته غرب سفر : حاجی عثمان گفت
اين نوع سفر تا سفر تحصيلی خودت بسيار . برای هرکس شيرين استوطن . نميکند

اگر جوانان برای تحصيل ميروند تمدن پيش رفته غرب را با خود بوطن . فرق دارد
فرهنگ خود راازدست . اما فاميلها که بخاطر مصيبت جنگ خارج ميروند.ميآورند

دری، فرهنگ اصلی زبان ما. ميدهند وفرزندان شان با فرهنگی غربی تربيه ميشوند
ا که برای شم. رندآن فرزندان ديگر بدرد اين وطن نمی خو. خود را فراموش ميکنند

 دراين وطن تمام کرديد، تمدن می آوريدنيزتحصيل ميرويد ويکمقدارتحصالت خودرا
گوش کنيد، ازدواج دراين شرايط کارعاقالنه نصحيت ما را.  چراغ جامعه ميشويدچشم
  .  نيست

اليکه به حرفهای حاجی برادرش دقيق گوش ميداد، ازبکس دستی اش پدرخماری درح
اگر به تحصيل : چند قطه خط  را برای خماری داد، رويش را طرف فاضل کرده گفت

گپهای پدرش ..... آلمان هند برو، ازهند پيش خواهر....همرای عالم شبنم عالقه نداری 
دوستان را بخواند، درعقب ميخواست خط های . خماری ازاتاق خارج شد. دوام داشت
آنرا دربين يک کتاب "  شبنممخصوص"زطرف حماسه نوشته شده بود يک پاکت ا

بعد ازيک سکوت طوالنی صدای عالم . به منظورخط خواندن به اتاقش رفت. گذاشت
قيوم و . رد بحث قرارداد مو شد، همرای پدرش موضوع را دوبارهدو باره شينده

قيوم ميدانست، ازدواج مانع بزرگ . باره صحبت داشتنددرهمين فاضل نيزدراتاق بوبو
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نکته مهم آن بود که هيچ . برای ادامه تحصل فاضل است، اورا متوجه آينده ميساخت
کس نميتوانست دل به خوشيها وپيوند ها بسته کند، زيرااين معامله ها نيزازجريان 

ان بودند، تا هرخانواده درتالش فروش خانه ومال زندگی ش. جنگ آسيب ديده بود
بعد ازجر وبحث های بی نتيجه،عالم برای پروين . بتواند سر شان را سالمت بکشند

  .مادر حرکت کن خانه برويم،  شبنم تنهاست: مادرش گفت
همسايه ها که توان . سری بخانه خودش وخانه حماسه زده بودعصرهمان روزقيوم نيز

  .  را تاراج کرده بودندمخارج روز و زورگار زندگی را نداشتند، خانه حماسه
درمورد فروش خانه حماسه با پدر وکاکايش صحبت کرد، جريان را تيلفونی برای 

  میاآنهازيرش خانه برای حماسه قبول واقع نشدپيشنهاد فرو. حماسه اطالع دادند
.  زندگی ميکردروی اين دليل درهند. ندخواست، درصورت آرامی دوباره برگرد

وطن کنده بودند، همرای اختر شان را فروخته بودند ودل ازنجيال وليال خانه های ا
  . ازهند طرف  جرمنی حرکت کردند

 شهرازمردم اصلی کابل خالی ميگرديد، تعداد تسليمی ها واستفاده جويان با انديشه 
  .مردم کابل را اشغال ميکردند. های متفاوت، فرهنگ وادب متفاوت جای وکارمندان 

خانه های مردم چورميشد، حس همدردی وهمکاری درجريان جنگ های راکتی، 
جان هم افتاده نداشت، مردم مانند گرگ درنده درترحم، مهربانی وجود . مرده بود

درچنين اوضاع واحوال، فاضل با داشتن امکان مساعد، خود را درکابل قايم . بودند
انواده دل ازکف داده بود، برای رسيدن بدامن معشوقش دست نياز بدامن خ. کرده بود

  . زرگر زده بود
  دريک شب پرآشوب وطوفانی که خماری دراتاقش استراحت بود، درخانه همسايه 

همه اعضای فاميل ازخواب پريدند و شاهد داد و فرياد . مقابل شان اتفاق عجيبی افتاد
حميراازکلکين آشپزخانه صدای های فرياد همسايه ميشنيد، چون ماری . همسايه بودند
خموشانه به اتاق .  د وازظلمت شب وظلم ظالم در لرزه افتاده بودبخود می پيچي

  .دخترش رفت، در روی اتاقش خوابيد تا دخترنازنين ونازدانه اش نترسد
  .  صدای فرياد وحشت آور همسايه حميرارا سودايی ساخت، تا سحرنخوابد

ر شش ماه ديگرهم سپری شد بورسها همان سال تمام گرديد، فاضل به تحصيل اش د
  . پوهنتون کابل ادامه داد

قيوم و نرگس وپسرش در تعداد فاميل افزود شده بودند، سبب دل گرمی و سرگرمی 
با نوازش های قيوم، سيلمان برادر کوچکش راآهسته آهسته . خماری  شده بودند

ماجرای های سياسی نقل مجلس هر خانه بود، متاسفانه انديشه های . فراموش ميکرد
  . کشتن، چورکردن، وآتش زدن منازل شخصی مردم مبدل شده بودسياسی به انديشه

 گوشه آشپزک روزسرد خزان شبنم با فاميلش درشهرارا بود، نرگس وحميرادريدر
 چشمان . ازحادثه همان شب همسايه برايش محرمانه قصه ميکردند. خانه ايستاده بودند

  .اختر، سوسن را دوست داشت: گفتراه کشيد وشبنم 
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تازه ازمکتب آمده بود، در اتاق نشيمن همرای کوکی مصروف غذا  خماری که 
. شبنم با گوشه چشمش اورا نظارت ميکرد، نبايد ازحادثه سوسن خبرشود. خوردن بود

. بعد ازظهرآن روزدردهای والدی شبنم شروع شد، اورا به شفاخانه ماللی انتقال دادند
ازبرگشت مژده تولد پسرشبنم را نرگس همرای عالم و پروين به شفا خانه رفتند، بعد 

در باره نام طفل فکرميکردند، به هند برای . خوشی فراوان برپا شد. با خودآوردند
  .دوستان اطالع دادند
بخاطر . باره فاضل تصميم بگيريدومادرخماری گريه سرداد، لطفٌادر  پروين برای پدر

  .جوانی پسرم رحم کنيد وعالم همچنان زاری ميکرد
  .از يک باغ يک گل کفايت ميکند: بنم گفت کوکی مادرش

اين بچه ديوانه است دراين روز بد مردم درجان خود است، :  پدرخماری قهرشد وگفت
خارج بروکه زنده بمانی، توخود رااز وطن بکش بازخدا ....اوعاشق شده، عاشق

مهربان است، اگراوضاع خوب شد وبرگشتی وخط تقدير شما با هم رقم خورده بود، 
  . تقدير راکس تغيرداده نميتواند. ی ازتوخواهد بودخمار

حاجی عثمان باحادثه آنشب همسايه سخت ناراحت ومتاثربود، صدای خسته وگرفته 
عالم بچيم اول خانه تان را بفروشيد که غم جان است، مادر بيچاره تان : گفت

م اوالدم شاه شهيد وکارته نوهميشه هدف راکت است، توه. راازخاطر خانه تنها نمانيد
حاال . او بيچاره تنها دراين وطن چه کند. هستی ومادرت هم برای ما عضو فاميل است

پشت خودرا راست . خانمت والدت کرد، زن وبچه، مادرو برادرت گرفته بخير برويد
اگر حرف ما را ميشيندی حاال درخارج بود، : کرد، درمتکا تکيه کرده، فاضل را گفت

چانس خوب رااز دست دادی، . صد فيصد خطرناک استرفتن جوانان از راه زمين 
شما . بهرقميت که باشد، شما راازوطن خارج روان ميکنيم. مگرما تراازدست نميدهيم

 خانه حماسه دخترش برای   ازچوروچپاول.شده ايد" طان  سل"عضو فاميل بزرگ 
  ".هرچه زودتر خانه تان را بفروشيد"شان قصه کرد وتاکيد کرد، 

 شبنم بخيرخانه بيايد، درباره رفتن تصميم ميگريم، با اشاره به فاضل گفت، : عالم گفت
  .زياد تر بگپهای شبنم گوش ميدهد

  .فردا که ازخواب برخاست.  خماری تمام حرفها را در دهليز شينده بود
  . مادرش اورا همرای پروين ونرگس برای انتقال شبنم از شفاخانه هدايت داد

  ". خدا حافط من پوهنتون رفتم" گاه برتمنا گفتفاصل دردهليز بود، با ن
صحبت های شب گذشته او راخيلی مايوس و ناراحت ساخته . خماری اصٌال گپ نزد با
ر شبنم با طفلش برای يک هفته خانه پدرش بود، پروين وعالم شوهرش نيز د. بود

شان همه پدرش  ، حاجیدرروزچهل طفل شبنم. اما ازفاضل خبری نبود. شهرارا بودند
  . ، فاضل نيايده بودرا دعوت کرد

درذهن خماری سوال های . داری نمودبه شهرارا خودچند ماه فاضل ازآمدن حدود
هرشب که بخواب ميرفت بدون اينکه به او فکرکند، چشمان سبز . عجيب خلق شده بود

هروزکه قلم را ميگرفت تا کارخانگی خود . دريايی اش درکمره چشمش مجسم ميشد
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 درپيش چشمش ايستاده بود، افکارش متالشی ميشد وتمرکزحافظه رابدهد، اورا انجام 
  مانند گذشته درمعلمين. درمکتب هم درسها خيلی به کندی  پيش ميرفت. ازدست ميداد

صرفٌا بخاطر بدست آوردند حقوق وامتيازات شان . آموزش شاگردان توجه نميکردند
  .به صنف  ميآمدند که مستحق معاش شوند و بس

. راميکشيدندشاگردان درمکتب انتظارراکت ومرگ .مکتب هروزازشاگرد خالی ميشد 
 تعليم تدريس وسويه معلمين ازترس، فرارنموده بود، سطح تدريس کامال تنزيل سويه

  . کرده بود
موالنا جالل الدين بلخی را تشريح کرده اشعار   يکروزمعلم دری درصنف يکی از

احساس کدام حالت قرارداشت، زيرا شاعرتا درموالنا درسرودن اين شعر: وگفت
ارد، هم به شعرتحريم خارجی ند. پخته  سروده نميتواندندهد، شعردرونی برايش دست 

. شعرميگفتالنا هميشه باعشق سروکارداشت باجنون اشعارمو.فرمايش سروده نميشود
رپا  غوغا عشق بعاده شعرموالنا را تشريح کرد، درذهن خماریمعلم با احساس فوق ال

شيرينی عشق را درکالم . هرجمله که باعشق سروکارداشت، دردلش چنگ ميزد. نمود
 . موالنا می چشيد

شب درمورد موالنا ازشبنم پرسيد، او يک ديوان بزرگ موالنا را برايش داد کتاب را 
  . گرفته دراتاقش رفت وچند شعرش را خواند

ی شعر بداند، از توانش هرقدرکوشش کرد، مثل معلم دری تجزيه وتحليل کند ومعن
عشق شمس وموالنا برايش يک تخيل ياموجزه بود، قلم بدستش خوابش . خيلی باال بود

صبح که چشمش بازکرد، ديد چيز چيزی درکاغذ نوشته است، آنرا دو باره وسه . برد
  .باره خواند، باروش نميشد که نوشته خود باشد

ود ازشعرموالنا مفهوم بگيريد، شب خواسته ب.  زيرا استعداد نوشتن شعررا نداشت
خواست کاغذ را در بين کتاب فزيک مخفی کند، چشمش . شعر گونه چيزی نوشته بود

 خط را به شبنم. خط که حماسه عنوان شبنم نوشته بود، افتاد کامال از يادش رفته بودبه 
در شبنم درخواندن نامه بيشترازيکساعت وقت را.فراموشی آن معذرت خواستداد، از

  "شبنم  چند ورق است ؟"  سرانجام کوکی مادرش گفت. گرفتبر 
گريه شبنم چه گپ است چرا :  ميريزد،گفت ارام اشک خماری متوجه شد، شبنم آرام

  .ميکنی
رفتند، شبنم پشتش دويد هردو به اتاق ديگرخماری از. شاره کرد ازاتاق برآمد طرفش ا

بودم وازنسرين دوستم ياد ياد است که چند سال پيش برای يک هفته جگرخون : گفت
  .ميکردم

  ".بلی يادم است يادم است " 
درهمين موقع کوکی؛ حميرا وپروين هم به اتاق آمدند، همه شان سراسيمه بودند، علت 

  .   گريه شبنم را پرسيدند



 67

حماسه درهند پد رنسرين را پيدا کرده، باهم رفت وآمد دارند و تمام جريان : شبنم گفت
از نسرين يک بچه مانده اوهم . ی حماسه شان قصه کرده استنسرين را پدرش برا

  . گنگ است
  . خماری که دانست، موضوع فاميلی درميان نيست، بی تفاوت اتاق را ترک کرد

 شبنم مثل چند سال قبل نا راحت شده بود، برای پروين از روابط  خود و نسرين قصه 
زمانيکه نسرين .  رشدمخودم مادرهستم، برای اجمل بچه نسرين بسيارمتاث:کرد

او سه . مکتب ميشناختيم ميکرد، ما يکدگررااز دوره همکارم بود با من زياد درد دل
 من فاکولته رفتم او سال آخرش زمانيکه. سال قبيل ازمن ليسه رزغونه را خالص کرد

چرا شوق دهقانی بسيارآرازش ميدادم که پدرومادرت هردومعلم تو. ه بودفاکولتدر
ميداد که تو از پدر پدر زرگرهستی حاال زمين اومرا آزار. ی ميخوانیکشاورز. کردی
  ميخوانی که معدن طال را کشف کنی ؟" جيالوژی" شناسی

  "مادرش معلم شما بود چطور با دخترش رفيق شديد ؟" پروين پرسيد 
 والدت طفلش درشفانه خانه ماللی بسترزمانيکه مرضيه خانم لمربرادرم بخاطر : شبنم

دراتاقی که مرضيه بود، يک خانم ديگرکه خواهرزاده . به ديدن مرضيه رفتيمبود، ما 
  .استاد حليمه ميشد، نيز بستربود

حليمه بديدن خواهر زاده اش آمده بود، چون مه شاگردش بودم با فاميل ما معرفی استاد
وقتيکه من ولمرازشفاخانه برآمديم، حليمه هنوز . اوقبل ازما شفاخانه را ترک کرد. شد
را تا خانه شان د اوراه پس دورخورلمراز. اه  برای سرويس انتظاربودايستگدر

  .بعد ازآن روابط دوستی ما فاميلی شد. رسانديم
  . حليمه درعروسی پسرش تمام زيورات عروس راازدکان ما خريد

 همرای ،دعوت کرده بوديماستاد حليمه را"  حماسه و خاتول "درعروسی ،کوکی گفت
  .ه بودنسرين دخترش آمد

برای چند روز قصه های دوره مکتب شبنم درخانه تکرارميشد، خماری خود را نسبت 
به شبنم  در روابط  دوستی ضعيف حس ميکرد، زيرا هيچ وقت با هم صنفيهايم رفت 

  .دنيای او نسبت شرايط جنگ کامال با فاميلش خالصه شده بود. وآمد نداشت
  ".شبنم هم خانه ماست" کی گفت کو. چندهفته بعد حماسه ازهند تيلفون کرد
چراجواب نامه را نوشته نکردی يا تيلفون " حماسه با شبنم صحبت کرد وپرسيد

  ".نکردی؟  پدرومادرنسرين بسيار آرزو دارند که ازتو بشنوند
خماری نامه را جای گذاشته بود ازيادش . من همين چند روزقبل نامه راخوداندم: شبنم

  . کردی؟چطورآنهارا پيدا. رفته بود
 يکروزدر بازاردهلی سودا ميخريدم، ازدور يک خانم را ديدم فکر کردم :حماسه

پاليده پاليده پيدايش کردم در .  ازپشتش دويدم در بين مردم از پيشم گم شد. نسرين است
وقتيکه روی خود را دوُر داد، مرا نشاخت "نسرين " سر شانه اش دستم را گذاشتم

  "ردی مه نسرين نستم غلط ک،وگفت
  .  يک مرد ريش سفيد هم همرايش بود
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  .  هردو شان احساس خطرکردند، دست بچه نسرين را گرفته ميخواستند ازمن فرارکنند
   خانم شما ازکابل هستيد؟ ، پدرش طرفم سيل کرد وپرسيد

چشمان ". خانه ما درشهرارا کابل بود. بلی من نواسه سلطان زرگرهستم"برايش گفتم 
  "....شبنم هستی ؟" وی گرفته پرسيد،پدرش نم زد وبا گل

  .   بعد ازآن تبادله ادرس کرديم".  نی من حماسه خواهرش هستم:گفتم 
    ؟ شباهت دارد نسرينزياد به نسيمه :شبنم 

بلی مثل نسرين است، بيچاره ازغم پيرشده بخاطر پدرومادروطفل نسرين تا : حماسه 
  . نی برودحال عروسی نکرده است، ميخواهد پيش برادرش جرم

   بچه نسرين  کالن شده ؟:شبنم 
بچه کاکايم کمک شان کرد  قاچاقی برای  حاال قادر. بلی فقط خود نسرين است: حماسه 

  . نسيمه واجمل پيدا کرده که المان بروند
  خواهر جان از عروسی مه برای شان گفتی ؟ :شبنم 

  ".بلی  بسيار خوش شدند:حماسه 
  .  يدان آمدند، برايم  زنگ بزن اگر کدام روز خانه ت:شبنم  

  .               بچشم  خدا حافظ :حماسه 
شبنم که گوشی را گذاشت وبا خود غرغرکرد، چرااين جنگ لعنتی دامن مردم بيچاره 

مردم . مارا رها نميکند، حتی درخارج هم مردم آرامش ندارند، افغان ازافغان ميترسد
با .افغان ميگريزد افغان از.يگرخودرا ميدرنديکدحيوان مثل ديوی بجانهم افتادندومثل 

  .   متاثر شدندشانهمه شيندن حرفهای شبنم 
دراين شرايط هردختر بنام نيک به خانه بخت :  پروين ازموقع استفاده کرد وگفت

شما را بخدا سوگند حيات فاضل را حفظ کنيد و خماری هم به .  برود، جای شکراست
ضل نامزاد شود، شبنم وعالم هم هند بروند دلم جمع اگرفا. نام نيک بخانه بخت برود

  .خانه را ميفروشم عروسی فاضل سررشته ميکنم. ميشود
خماری ازاتاق برآمد و شبنم به تعقيب .  جروبحث در مورد خواستگاری شروع شد

        خماری راست بگو محبت فاضل دردلت جای گرفته؟،اش آمد و پرسيد
  . د سرش را به عالمت مثبت شور دا

  .   اگر توهمرايم  راست بگويی، من پدرم وکاکايم  را قناعت ميدهم:شبنم 
   . اگراو خارج نرود چه فايده:خماری

  .  ميخواهی که اروپايی شود ای جوانمرگک؛شبنم با شوخی گفت
بخاطراين راکتبازی واين بی  دوست دارم مگر راست است که اورپا در:خماری

 ميدانی فاضل ،شبنم حرفش را قطع کرد وگفت....ناموسی که درحق مردم ميشود 
   ...صميم گرفته است يا مرگ ويا خماریت

  .راستی بچه خوب است:خماری 
 ازچه وقت دوستش :شبنم ازرويش يک بوسه نازک گرفت وبا اشاره چشم وآبرو گفت

  داری؟
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شبنم قهقه خنديد وگفت تو وجوانی، خو چه وقت جوان  . اززمانيکه جوان شدم:خماری 
  "عادت ماهانه"دی؟ ش

 عشقی راخواندم، درک کردم عشق گفت نی شبنم اززمانيکه کتابهای رنگش سرخ شدو
 وهروقتکه احساس برايم دست ميدهد، فاضل پيش چشمم ظاهردروجودم جوانه زده 

مخصوصًا درشب عروسی توحالم برهم . رفته رفته محبتش درقلبم جا گرفت. ميشود
  . ميکنمچشمان سبزش فکرطاليی وبعد ازآن هميشه بموهای . خورد
    همرايش گپ زدی ؟:شبنم 

  . هروقت که خانه ما ميايد گپ ميزنيم:خماری
  ؟رک دردانه من بخاطرعشقه  ای خوا وگفتشبنم  پايش را در زمين کوفت

  ..... نی تا حال گپ نزديم، مگر:خماری
  .ادامه بده...  مگر چه :شبنم 

 پس فاضل درک کرده که توهم ،وگفتکرداوگپش را قطع ....  بانگاهايش:خماری
  .... هه...دوستش داری  

  . خماری،  نميدانم
ا نباشد، بی  صنف دوازده را خالص ميکنی، نامت در پوهنتون شامل باشد ي:شبنم 

اليق  وجود ندارد، سويه پاهين آمده، دختران ازترس درس نسيت، استاد. تفاوت است
 يکطرفه  رااگردوستش داری، مه اين گپ. یدانشگاه نميروند، تا کی درخانه ميباش

اگرازطرف تو دلم . بيک شرط که توهمرای فاضل گپ بزنی، اومطمين شود. ميکنم
، جمع شد، همه کارآسان است تا حال سرتواطمنان نداشتم، فاضل هم مطمين نبود

  .خواهی يا رد ميکنی  تواورا می
قصه نسرين را برايم سيد،  دربين صحبتهای سرنوشت ساز،خماری احمقانه ازشبنم پر

  نگفتی؟  
زمان ليسه زرغونه که مادرش استاد حليمه معلم ما بود، می از: وتی گفتشبنم با بی تفا

پدرش درليسه استقالل معلم  شناختم وطرفش به دقت ديد وجويده جويده ادامه داد،
که فکرش ازخاطر نسرين درهم يدرحالدری بود، فاميل بسيارمنورهستند وادبيات 

راست بگو : برهم شده بود وچشمانش راه کشيده بود، دوباره برای خماری گفتو
آيا ازطرف . خماری درشب والدت من در خانه تان چه گپ شد، فاضل خانه تان نميآيد

  توکدام عکس العمل صورت گرفته يا چطور؟ 
 نی کاکايم، پدرم مادرم همه شان فاضل را مالمت کردند، چرا بورسها را می :خماری

  ....وزاند وخارج نميرود س
   هردوگرم مباحثه بودند، پروين آمد وازشبنم پرسيد خانه نميروی؟ 

مه تمام کارها را جورميکنم، برايش مژده : دروقت خدا حافظی شبنم درگوشش گفت
ده کند، خودت رااستفالت عالقه داری که بايد بورس ديگرميدهم که توهم به اين وص

بکدام جرئت همرايش "خود فکرکرداتاقش تنها شد باشب که در. نيزهمرايش گپ بزن
درهمين سوداعرق شد، اگرفاضل بداند يا نداند، محبتش قلبم را تسخيرکرده " گپ بزنم
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ون کرد فتلازهند برادرش قادر. نديشه ها بوددر روی بسترش درازکشيد، عرق ا. است
منتظر   قادرخماری صداکردنرگس، . پدرش ومادرش وقيوم گپ زد ،وهمرای کاکا

  .است بيا گپ بزن
  .تصميم ديگرخبرشدای قادرگپ زد از زمانيکه همر

قيوم ونرگس هند ميآيند، همرای پدرم گپ زدم وتوهم همرای شان بيا که وضع :   قادر
  . امنتيتی خراب است

اوبا قاطعيت . قادر باالی هرکس، خورد وبزرگ تطبيق شدنيستخماری ميدانست، امر
  .هيچ کس تصميم اورا رد کرده نمی توانست، ودتصميم ميگرفت، عمل ميکر
  ". مه هند نمی آيم" بدون تحليل واستدالل گفت

 خماری خدا ناخواسته کشته ميشی، مکتب راخالص کردی وفاکولته خواندن کقادر
درس نيست، استادان اليق نسيت وقت خوده تلف ميکنی، همرای . درکابل محال است
  يک کن، ازخماری جواب مثبت نگرفت، بعد ازج رادرهند شروعقيوم شان بيا وکال

  .خماری خموش بود جواب نميداد... مکث پرسيد پوهنتون ميروی؟
  . خواهرجان بخاطر آينده خود فکر کن:قادر

همرای فاضل گپ دوهفته بعد .خماری چنان ميلرزيد که گويا برای کشتن به هند ميرود
سفيد فاضل بيرون روی يد، ازسيالب ماليم عرق عاشقانه چون دانه های مروار .زد

هند رفتن ديگرنمی خواست کالم سفر. خته بودخماری خيلی شگفت زده دل با. ريخت
هرگاه  .مغزش را خوردميکردمانند چکش هرگاه نام ازهند گرفته ميشد، . را بشنود

زنگ ميزد وبخاطرخماری ازمادرش سوال ميکرد، حميراعدم عالقه مندی اورا قادر
  . ادميد برايش اطالع 

جنگ شدت . دباهمسروطفلش به هند سفرکنقيوم مجبوربود،. شامل پوهنتون شدخماری 
والدين شان ازرفتن به دانشگاه منع کردند، قادرهمواره پا بيشترگرفت، دختران را

  . فشاری ميکرد، خماری بايد همرای قيوم حرکت کند
انشگاه اطالع ازشموليت تان درد: دوباره خماری را پای تلفون خواست وگفت قادر
  .يدت نميخورد، همرای قيوم حرکت کنيدها بدر ، دانشگاه درزيرفير راکتدارم

هنوزگپ . خماری تصميم قطعی خودرااعالن کرد، قادردانست اوکابل را ترک نميکند
  .هايش تمام نشده بود، خماری گوشی را گذاشت ولينش را قطع کرد

آنقدرطوالنی شده بود که از بسترش لوط ميزد، شب  تمام شب درسودا عرق شد در
واسواس های شيطانی، ترس رکتها واحساس عشق فاضل . صبح سپيد خبری نبود

راکت ومرگ و همه بدبختی های موجود يش غلبه کرده بود که يکبارترس ازچنان باال
  . را فراموش کرد، حس کرد راستی عاشق شده است

. اظهار نا رضايتی کردوذکيه خانمش به مادرش  ازعدم شناخت خود درباره قادر
. درحاليکه حماسه ، خاتول وديگردوستان نيزآنجاه بودند وممکن بود شبنم نيزهند برود

بسترش مانند . سوال چون چرا، وعده که برای فاضل کرده بود، مجنون اش ساخته بود
 در. رت ميزد، مغزش انفجارميکردکوره عشق داغ شده بود، روی بسترش نشسته چ
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روی روی بسترش چندک نشست، سرش را باالآخره .  قرارگرفتراهی ود ودلیدو
  .عنيک های زانويش گذاشته بخواب رفت

با ، سرش را دوباره درلحاف پيچاند و فردا به وقت معين برای رفتن پوهنتون بيدارشد
  .به پهلوی ديگرغلطيد" پوهنتون رفت پشت کالهش"  خود گفت
ش کارآسان نبود، اما نمی خواستند املکابل درآن روزهای داغ جنگ برای ف اقامت در

 بارانی بهاردريکروز .وارد نمايند، زيرااو نازدانه هرعضوفاميل بودبااليش فشار 
خماری چندان از دود . درنزديک وزارت داخله راکت خورد وتمام خانه ها را شورداد

 وآتش نترسيد، مگرقلبش را دردستش گرفته فشارميداد، سوالهای را که درکوچه باغ
در آن لحظه مادرش . های تخيلش درمورد فاضل ايجاد شده بود، از قلبش ميپرسيد

نترس دخترم نزديک خانه ما "  خماری" شيمم  ،دويده آمد و اورا فورآ بغل کرد وگفت
   وقتيکه چشمش را بازکرد، مادرش از صورتش خواند که شب بااليش چه.نخورده

راکت تانک وتوپ و هباءتوان  اگرچرا گريه کردی؟  وحشتزده پرسيد،.شته استذگ
وچپاول دختران توسط روی پشمی ها پاچه کشالها نمی ورچهای لعنتی را داری، اگراز

ميکنيم، درجواب  به خاطر زندگی توفکرصرفآ. ترسی؟  ترا به زورهند روان نميکنيم
  ".اصًال قادر را بحيث برادرم نميشناسم"گستخانه گفتمادرش 

را به صفت اگر قادر: د وگفتمانهاج واج ن برآمد، دهنش حدقه بيرو  چشمان مادراز
  .بايد به زندگيت فکر کنی اما تو. ا نداری يک طرف قضيه استبرادرت قبول داری ي

  .بلی راست ميگفت، خماری به زندگی خود فکرميکرد، اما قسم ديگر
 خودرادرخجالت کشيد، چون طفل ادبانه خودوازحرف بی  خوراازدست داد تعادل 

  . مادرش راانداخت، های های گريه کردبغل
 شبنم و.را، کوکی، نرگس شاشهيد خانه شبنم رفتند چند هفته بعد خماری همرای حمي

  .پروين برای استقبال شان در دم دروازه برآمده بودند
 شان خماری جذب مينمود همه چيزدرخانه آنها فضای پرمحبت خانه صفای قلب و

صدای با ايجاد سر و. هيچ نعمت دنيا کمبود نداشتازحاليکه در. برايش تازگی داشت
 . مهمانان، فاضل ازاتاقش به استقبال مهمانان پايان آمد

موهايش ژلويده بود، . رنگش کمرنگ بود، جالی چشمانش دريايی اش مکدرشده بود
ستش را روی سينه اما همرايش قول نداد، بسيارمودبانه د. بالب خند تلخ نگاهش کرد

کوکی مادرشبنم . ودربدوباره به اتاقش خوش آمديد گفت وخواست رااش گرفته همه 
  "فاضل بچيم پوهنتون نرفتی"ازوی پرسيد 

د، نگاهش با نگاه  ازدروازه روی خود را پس دوُر داد تا بجواب کوکی چيزی بگوي
درتبادله چشمانش شان رازی نهفته . رنگ هردوی شان سرخ شدخماری گره خورد

فکرميکنم تعداد مکتب : بجواب کوکی گفت. جنون دوستیو بود، رازعشق، همدلی
 اتاقم برومگريزها زياد شده واضافه کرد طبعم خوب نيست، به اجازه تان ميخواهم به 

. برای امادگی نان چاشت خانم ها همرای شبنم درآشپز خانه کمک ميکردند .رفتو
اد، خليل را در شبنم برايش هدايت د. خماری با خليل طفلک شبنم درتاق نشيمن ماند
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درحالت . موقعيکه خليل راميخواباند، خواب به سراغش آمد. اتاق خوابش بخواباند
 لباس مرتب، خماری. غلطيد رويا شرفه پای کسی بيدارش ساخت، دوباره درکنارخليل

 خراب مینه وبلورينش دل عاشق رابازوانش بره. خوش رنگ ياسمينی پوشيده بود
دکمه اول يخنش را بازکرده بود، بجای مادرش عوضی خليل نا راحتی داشت، . نمود

دوباره چشمش ررويا حس ميکرددرخانه کسی است،د. گرفته بود، تقاضای شيرداشت
  .را بست

اودرخواب  بود،درلخک دروازه استادهمکتوم شبنم ازآشپزخانه برگشت ديد، فاضل 
  .تماشاه ميکند

قصه از نارامی ونا . دندبعد ازصرف طعام چاشت هرکه باهم طبع خود گرم قصه بو
 ازسالون طرف اتاق فاضل رفتند، اوخانه راشبنم و خماری وهردو. يتی وطن بودامن

  . ترک کرده است
: شبنم گفت.  اتاقش به يک کتابخانه بسيارنا منظم ميماند، کاغذ هرطرف پراگنده بود

  .بخاطر ترااينجه آوردم که ديوارها را ببينی
وصآ صمخطرف تصويرخودرابالباسهای مختلفش يافت،يکه طرف ديوارها ديد،هر وقت

يک . با لباس گالبی که درشب عروسی شبنم پوشيده بود، خيلی مقبول ترسيم شده بود
ی خانه اما قبل ازتکميل برو. بتنش بود، شروع کرده بودرا تازه با لباس که رسم ديگر
  ؟ ی کاغذ آب ريختهچرا باالمچاله شده ونمناک معلوم ميشد ازشبنم پرسيد،. انداخته بود

اين اشک زالل عشق پاک فاضل است که اين اشک چشم عاشق است، ،گفتشبنم 
 .کنان معروض بودگريه اتاقش به خالق زيبا آفرين درامروزدرونش راآتش زده است، 

خماری  .تش جنگ نميترسدآتش زده وازآ بدن اورا تو، عشقحالت عادی نداشت
  ال کجا رفت؟  حا،ميخواست گريه کند ازشبنم پرسيد

زمانيکه دل ی ميکند ودراتاقش رسامی ونقاش. هرروزکه پوهنتون نميرود: شبنم گفت
اشک . باال ميشود ودرحق شهدا دعا ميکند" تپه شهدا" درخانتنگ ميشود، درسرتپه نا

  " دلم بسيار برايش ميسوزد" چشم شبنم جمع شد وگفتدر
، سراسيمه طرف توغها باشدخماری صدا برآمد، خدا نکند جايش دربين آن ازقلب 

   .پنچره رفت وتپه شهدا را نگاه کرد
يز ميکنم که خماری نفکر" ت شام که خانه رفتند، کوکی همرای مادرش مخفيانه ميگف

 زيرا. بگيريمنی وسررشته نامزادی شان راگپ بزدوستش دارد، بايد همرای خماري
  .   سيمای خماری چيزی خواندمامروزدر

  . خواهد گفتراکت نشوند، شبنم برايت تمام راز را استه شکار هردو شان خدا ناخو
رای وصلت با وجوديکه ب. فکرميکرد، فاضل را دوست نخواهد داشتخماری تا آنروز

 هايش احساس اما بعدازديدن نقاشی. ودکرده بميمون عالقه مندی خودرابرايش اظهار
بل ازاظهارعالقه يم جدی قادرمطلع شده بود، قفاضل ازتصم. اورا درک کردعميق 
  .         تب سوزان ميسوخت نيزجواب منفی گرفته بود، درخماری از پدرشمندی 
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ازهمان روز  بعد. رعايت اصول وپرنسيب خانواده يکی ازمهم ترين شرط وصلت بود
ن مورد با آ در،حميرا منتظربود، ازخماری بشنود اما حيا وحجاب برايش اجازه نميداد

  . مادرش گپ بزند
عالقه مندی تو بهتراست موضوع را با مادرت درميان بگذاری، مادرت از: گفتشبنم 

خماری هرشب .   درغيرآن تالش  من وعالم وپروين بی نتيجه خواهد بود.مطلع شود
هروزکه ازخواب چشمش بازميشد، . باخودعهد ميکرد ،فردا بامادرش  صحبت ميکند

  .ا صلب ميکردحيای حضورت مادرش رااوراما ميکرد،با مادرش خلوت 
برايش جريان بگذارد، وقتيکه مادرش آمد يکروزتصميم جدی گرفت مادرش را در

. ماری بايد گپ بزرگان را گوش کنی، برادرانت بخاطرتوپريشان هستندخ: گفت
قيوم به بهانه پاسپورت .  جگرخونی ميکندهروز قيوم نرگس بخاطر رفتنش همرای

  .     دست داد با نصايع مادرجرئت رااز.ینرگس را قناعت ميدهد، تا تو آماده شو
حصل م مرگبار اصابت کرد، چهل وپنج نفرماه سرطان دردانشگاه  کابل يک راکت   
  . زخمی نموداد بيشماری ازاستادان ومحصلين راکشت وتعدرا

  .فاضل زخمی شده است: لفون کرد وگفتشبنم برای مادرش تروز بود، عصر
  ت؟کدام شفا خانه اس در، کوکی پرسيد

  مادرش پرسيد چرا؟ .  خماری با شنيدن آن خبرمثل ديوانه ها چيغ زد
  .زمانکه چشم بازکرد، خود را درشفاخانه يافت. خماری ازحال رفته بود

ريت به ديدن خماری وفاضل شفاخانه جمهو شبنم يکبارشفاخانه وزيراکبرخان ويکبار
فاخانه جمهوريت وضعش برهم خورده درشرتوخماری بخاط" برای فاضل گفت.ميدويد

سروکله بسته به شفاخانه ا وجوديکه به مراقبت ضرورت داشت، با اوب. بستراست
  .جمهوريت به عيادتش آمد

 دوباره از خماری هرلحظه که به هوش ميآمد، صدای هول ناک راکت را ميشنويد
اورا دربين . جستجوميکرد فاضل رارويا دربين دود وخاک وغباردر .هوش ميرفت
بسيار جسد ها .  ميپاليد، ميدويد روی هرجسد را ميديد تا جسد اورا پيدا کندکشته شدگان

اوميخواست درجمع آن چهره . شناخته نميشدند، بعضها کامٌال صورت شان سوخته بود
اصًال وزنش را باخته بود، . های سوخته وچکيده بارنگ موی وچشم فاضل را پيدا کند

  .درهوا مثل پشه در پروازبود
 قيوم ونرگس خانمش، شبنم، مش را باز کرد، پدر، مادر، حاجی کاکايش،زمانيکه چش

با بنداژ سروصورتش بسته . را نشناخته بود، پروين ويک کسی ديگرهم بود، اوعالم 
  .همه اعضای فاميل دوربسترش ايستاده بودند. بود

ل زمانيکه به خانه انتقالش دادند درمقاب. دکتوران نسبت قلت جای اورا رخصت کردند
  "فاضل زنده است؟" همه گان ازشبنم  پرسيد

 کاکايش، پدرش، وبرادرش طرف يکديگرديدند، اتاقش را يکی به تعقيب ديگرترک 
  .اتاق نشيمن صدا کرداضل راازمادرش دويد ف. گفتند



 74

 فاضل با سرو. به رسوايی کشيدونرگس، کارداشت، شبنم ومادرش، کوکی  بحضور
  . آمد، اين سروصورت را درشفاخانه هم ديده بود بيادش.صورت بسته داخل اتاقش شد

  .های های ازسوزدل گريه کردند. بوسيدند بدون ترديد هم ديگررا بغل کردند و
   
  

  نامزادی خماری                                  
        

سرورعجيبی . قيوم وخانمش روانه هند بودند،  نامزادی خماری زود سرشته کردند 
ميدانست بعدازنامزادی اين دو جوان . شبنم  بی نهايت خوشحال بود. ا شددر خانه  پرپ

.  فاميل شبنم تصميم قطعی برای ترک وطن بعد ازآن وصلت ميگرفتند.  ميرودهندبه 
 آنقدرجمع وجوش داشت که م دوستان وعزيزان محفل نامزادی خماریبا وجود عد

نتخاب خماری، ادرش ازامزيرا پدرو. ای فاميل بی سابقه بودگرمی آن محفل بر
  .     خماری، شبنم پالن های بزرگ پيش رو داشتندپس ازنامزادی. خوشحال بودند

ت زن واوالدش قيوم نيزازانتظارطوالنی وکج خلقی خانمش خالص شد وبرای نجا
تا وقت راگرفتند بعدازچندهفته پدرومادروکاکايش سرشته نامزادی . روانه هند ميگرديد
  .های  همان سال  بايد فاضل  روانه  تحصيل  ميشدضايع نشده از بورس

هر زيرا نعمت  زندگی . کاربورس شديدآ ميتپيد، بورس راازدست ندهيد  فاضل برای 
دويد، بلکه فاضل پست بورس پشت فاضل نميبارزمان بکام انسان نمی چرخد اين

  .      بورس ميدويد
به اثرخواهش . تيب کردبسيارعالی وخاص ترمراسم رابراه گرديد، پدرش  سرمحفل

باس فاضل خماری درل. فاضل لباس گالبی برای مراسم شيرنی خوری تهيه گرديد
نامزاديش خيلی ظريف وازبهترين طال بدستان پدرش انگشتر. گالبی درکنارخود ديد

   . ، فاضل بنام نامزاد درکلکش نمودساخته شده بود
عمه هايش و دختران خاله  رانروز قبل ازمحفل حماسه، فرشته، ليال، خاتول ودخت يک

غيابت شان ازخوشی وازبرايش تيلفون کردند ووماما هايش هرکدام ازهرکجای دنيا 
  . درمحفل گريستند وخنديدند

 خواهرجان هوش کنی همرای فاضل درموقع رقص بی :مان درتلفون برايش گفتي سل
  .حال نشوی وضعف نکنی

پيش ازسازوتار: بارانش کرده ميگفت اختربا پرزه های مزه دارش تلفون کرد وپرزه 
" ردنوازخوب هستی يا ميگفت، درخانه کردن دانه های کرمبوخودت تنبور. هستين

  . هردوی شان درتيلفون می خنديدند" . ضميمه را شب شيرنی خوری خانه نکنی
چندهفته بعد از نامزادی، قيوم با فاميلش هند رفت وحويلی بزرگ با اتاق  های زيادش 

چون فاضل هنوز خارج نرفته بود، نا چارخماری درکابل پائيد .  وخالی ترشدخالی بود
  . وتصميم برآن شد که همرای شبنم شان يکجا هند برود
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همه دوستان و خماری کمبود :   قيوم يک شب قبل ازرفتنش، بامحبت برايش گفت
برادرانت را همرای محبتهای فاضل کمترحس ميکنی، مرد خوب انتخاب کردی، اما 

تراهمرای شبنم شان هند . دارنده ميخواستی برادرانت درخدمت قرارهرلحظه وثانيه ک
  . انتقال ميدهيم وبرای اروپا هم رفت وآمدت آسان ميشود

محبت اما قيوم با . دٌااحساس تنهايی ميکردزمانيکه سليمان شان سفرکردند، خماری شدي
ا محبت فاضل کمبود همه را اکنون ب. ونوازش هايش کمبود آنهارا برايش احيا مينمود

  .از ياد ميبرد
  شبنم وعالم درخيال  فروش خانه شاه شهيد شدند، با رفتن فاضل همرای خماری يکجا 

  .ديده شود تقديرچه ميکند. هند بروند
خواندن خط های شان . دوستان ازهرگوشه وکناردنيا برايش خط های تبريکی مينوشتند

سرور وسعادت آينده گپ زده ميشد، مخصوصٌا زيراازخوشی و. چقدر مسرت آميز بود
اعضای فاميل مانند اختر، سليمان، نصير، انجال، فرشته، خاتول وحماسه زياد 

  . درمورد بی تفاوتی های او وگرم ديدن های فاضل مينوشتند
چطورروح فاضل را زير سنگ آسياب بی تفاوتی هايت خورد کرده "حماسه نوشته بود

  "يکنم بودی، تحمل اوراستايش م
  "نبايد برفاضل مشکل بگيری، تحمل اورا به انفجارتبديل کنی" خاتول نوشته بود

  خماری خط هارا ميخواند وفاضل مقابلش ايستاده ميبود، مژگان پرکشيده اورا تماشاه 
برای خماری زشت بود، پذيرفته نميتوانست، چه نوع  ی نامه ها آنقدربعض. ميکرد

  . حرکات از وی سرزده بود
ميدانست، هرگاه نامه های  دوستان نامه اکثرٌا ازاختربود، رگ آزاردادنش راخوب آن 

چه بهتان شاخ " ند تلخ ميگفتمتاثرش ميکرد، آبروان خودرا درشت مينمود وبا لبخ
  . پا درخدمت ليال خود قرارداشتفاضل سبزينه چون مجنون بی سر".  دار

وجذاب وزيبا تر شدنش مقبولترتش با حفه شدن وترشخماری باخنده هايش، بااحساسا
سخت گيری هايت نمايانگر وقار، شهامت هرحرکتت و" فاضل برايش ميگفت. شدترمي

  "   وداست که آدم دوباره وسه باره عاشق ميش
ولجوج ميشد، ابروهای سياهش درهم ميرفت، دماغش جمع ميشد  هرگاه خماری قهر

  . وخطوط عميق درصورت ميافتاد
درصورت نازنينت ميآفتد کاررسامی مرادشوارترميسازد، خطوط که " ميگفتفاضل 

  ".رسم کنمتخط صورتت را بايد بدقت 
شادمانی را با چشمان سبزش فاضل آرامش روحی خود را بازيافته بود، شب های 

لحظات بی حظه آن لذت ميبرد، همانطوريکه ازازهرل. وشاديانه ترميديدخرم تر
  .شيده بودسال رنج کندين اعتنايی های خماری طی چ

 لحظات وصال خيلی به سرعت ميگذشت، هرروزجنتری را ورق ميزدند، ماه ميزان 
تاريخ رفتنش نزديک ميشد،  سودای دوريش خماری . تاريخ رفتنش راحساب ميکردند

ذهنش روز جدايی فاضل مجسم يک روزجنتری دردستش بود ودر. ساخترا ديوانه مي
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وشصتش اشک هايش راازصورتش پاک طرفش ديد وبا دشد، چشمانش نم زد، فاضل 
قطار کشته گان دانشگاه ميبودم، گريه نکن، اگرهمان روزمه هم در" برايش گفتکرد و

مجنون  يکواربودی، بخاطرگريه ميکردی؟ آنزمان توسراسپ باد پای جوانی س
باران رحمتت را عشق، نم چشمانت کافی نبود، بايد طوفان زده درصحرای سوزان 

        .   "جاری ميکردی
جواب سوالت "زمين کوفت  رزه افتاد، لجوجانه دوپايش را دربا شيندن آن جمله دلش بل

  "  راهمان روزيکه ازغمت درشفاخانه افتاده بودم، گرفتی
راست " دستش را بوسيد وبچشمانش دقيق شد وگفت.   فاضل ازلجاجتش لذت ميبرد

  "م شد؟وچه وقت دل سنگت نر...بگو، گريه ميکردی ويا ديوانگی ؟
ميدانی روزيکه درمکتب عايشه درانی راکت خورد، بيادم آمد که توازمقابل : خماری

 لرزه گرفت، هراشهيد ميرفتی، يکبارتمام بدنم را مکتب ما هروز طرف بسهای ش
باراز پدرم پرسيدم چند بجه راکت درمکتب دو. ظه چهره ات درنظرم مجسم ميشدلح

 دانشگاه بودی اما میستم که درآن ساعت درخورد، با وجوديکه ميدانعايشه درانی 
  .لرزيدم

  ادامه بده...فاضل، خب 
     . استبعد ازهمان روز دانستم که محبتت دردلم راه پيدا کرده: خماری
چه دروازه . شد دل توهم چه دروازه فوالدی داشت، محبت به مشکل داخل :  فاضل

ا درميانش دستانش ميماليد دستان خماری ر...خنديد...شدمستحکم که به زورراکت باز
مه بايد .  دل را بازکرد صدها نفررا کشت تا که يک دروازه راکت های لعنتی،وگفت

  .راکت چی  را بکشم
ای .....دروازه قلبم را بروايت بازکرد... چرا پاداش خدمتش کشتن است؟ : خماری 

  .چی رقم پاداش است
سرش . نداشت ت، تاثيربدهرگاه جمله زشت هم ميگف. فاضل با محبت صحبت ميکرد

ها خانه ويران  راکت چی بی منطق صداها انسان را کشت، صد ،را شورداد وگفت
در بازکردن دروازه دل فعاليت بيشترنکرد، کرد، يک دروازه را بازکرده نتواست،چرا

  .     ذود تر باهم ميرسيديم
هيچ کس . دناراحت نميشد، بلکه يک ناز بردارديگرپيدا کرده بوخماری ازگپ هايش 

 دريت نميکرد، سيمای جذابش درهرحالت،کودکانه اش اذخماری رابخاطرحرکات 
  . وناز جذابترميشد حال  قهر

با وجوديکه جنگ به همان شدت جريان داشت، اما دنيای آن دودلباخته کامٌال عوض 
بعضٌا خماری . طلع نمی شدندازماحول خود مدردنيا رويايی زندگی ميکردند،. دشده بو
عسکری، وراکتهای مرگبارخوشحال طررفتنش غصه ميخورد ، مگر حقيقتًا بخاطربخا

 دردوری ازشميم خوشبويم با ،فاضل برايش گفت. بود، هرچه ذوترکابل را ترک کند
سرش را شور ميداد ، بايد راکت چی کشته . خمار، خماری نازنينم چطوردرس بخوانم

ازه اين قلب زودتر بازميشد، روی قلب خماری گذاشت وگفت اگر درودستش را. شود
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هم  استنگرراکتهایبرابر شما درقلب مگرنه . شبنم شان درخارج بوديمحاال مه وتوو
ومجنون صحرا  چرسی کش،رمقاومت کرد، ازيک انسان مظلوم مثل من يک آدم س

  . ميدانم که عشقم را هوس  فکرکرده بودی. کردتيار
لباس . اری شوق تماشای فيلم کردخم. شرايط که ازآسمان مرمی وراکت ميباريد در

بسيارمرتب ومنظم پوشيدند وسينما رفتند، نزديک سينمای آريوپ چند نفر روی پشميها 
فاضل متوجه شد، . با کيش های کثيف خودرا پيچانده بودند، به تعقيب شان افتادند

ه  بايد آنها را بدرختم فيلمبرای عالم برادرش تيلفون کرد، . عاجل داخل سينما شدند
سالون سينما خالی بود، چند نفرمحدود برای تماشاه فيلم آمده بودند و . خانه انتقال بدهد

بايد سالون را ترک کنيم، عالم " گفت ختم فيلم، فاضل درگوش خماری قبل از.بس
  ".منتظرماست

 مخصوصًا  شدند، دراين امنيت خراب چرا سينما رفتيد؟  درخانه همه باالی شان قهر
مت بود، صدها کست هندی درخانه موجود بود، تماشا نميکرد، ازفيلم خماری بيشترمال

  . هندی خوشش نميآمد
 داريم، د بازی ميخواهی ما پشتون ها رواجفاضل اگرنامزا: کوکی خانم کاکايش گفت

باغ باال دو نامزاد ها را برای خدا بيرون نرويد که در. نيمقبل ازعروسی  چشک ميز
  .جهادی ها به قتل رسانيدند

رف فاضل  ط.وارخطايی طرف کلکين دويد، روی حويلی را ديد وپس آمدميراازح
ش نآمد، اشک ازچشماازچنددقيقه بهوش بعد. کدام نفربيگانه راديده باشدچنان بدقت ديد،
باالی مردم ظالم نا روا ...ترابه خدا فاضل جان يکدانه دختر دارم: ميريخت وگفت

خانمها  درشهرچند دقيقه ادامه داد،بعداز .شد زبانش گرفته....ميکنند، خدايا قدرت 
نيست توانند، جوانان که دريشی ميپوشند، بنام کموگردش کرده نمي"برقع" چادریدونب

وسالمت ازاين ماتم سرا ببرد، آرام بگذار، خداوند ترابخيرترابخدا ما را. کشته ميشوند
  .ومادرت جمع شودن دل م

                            ن چرااين بيعقلی بزرگ را کردی؟ فاضل جا: پروين باهمان لطف مادرانه گفت
چهره کابل عوض شده کارمندان دولت از : عالم سرش را با تاسف شورداد وگفت

رف   طاوطن برآيند، حتکه از. د، طرف مزارشريف ميگريزندوظايف نا پديد ميشون
  ...  استپاکستان نميروند، در راه خطرودرشهر پشاور 

 اوبچه فاضل اگرکارهای بورست را: با شوخی گفت قطع کردولم را شبنم گپ عا
  .خالص نکردی مه ترا مزارشريف روان ميکنم

  . فاضل به اعتراض هرکس خنده ميکرد ومعذرت ميخواست
ديدن خماری وحرکت کنی درخانه باش، ازص شودکارهايت خال تاکه بخير،گفتحميرا

  ...سير شوی
.... چشم عاشق گرسنه ميباشد: وگفتدکررا قطع  احميرشبنم دوباره گپ های خشم آلود

  .....فاضل، خدارا شکر کن، حميرا ومادرم برايت آزادی کامل دادند لطفٌا
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. سليمان ازپراگ هميشه زنگ زد، برای آمدن فاضل بی صبرانه انتظار ميکشيد    
پراگ بايد شهردررجمهوری مردم چک ميرفت، هردوفاضل بايد نزدسليمان درکشو

ميترسم به بهانه نامزادی بورس : برايش گفت وکارهايش پرسيداواز. رفتنده ميداشنگا
، حاال تا عروسی گفتی تا نامزاد نشوم خارج نميروم قبل ميیچند. راازدست ندهيد
  . معطل نشويد

، يک نامزادی لذت ببريم نی برادرمارا کسی نمی گذارد، از: فاضل درجوابش گفت
  . حاال بااليم بم خشم خانواده ميباردروی اشتباه سينما رفتيم تاروز 

  .   شب وروز، برابرثانيه کوتاه شده بود.  دوره نامزادی خيلی زود گذشت
بچيم سال آينده بخيردر : جمعه بعد از صرف شام پدرخماری برای فاضل گفت يکروز

رختصی دست خماری را بدستت ميدهم، به زندگی تان شروع کنيد، من ازامانت داری 
 خداکند که وضع بهترشود درهرصورت اگر وضع خوب نبود من شميم .خالص شوم

  .دتا برايت اجازه ندادم، بکابل برنگردي. را هند روان ميکنم" خماری" 
با شنيدن حرف های  پدرش بهوش .   خماری کامال جريان جنگ رافراموش کرده بود

   .راستی جنگ هنوزخالص نشده...واه " آمد وگفت 
گ تنگ وتنگترميشد، مردم زندگی بخورونميرخودراهم ازدست    گذرگاه خونين جن

جنگجويان سرکش، اسپ باد پای جنگ را با قمچين خشم شالق ميزدند، به . داده بودند
 دولت را ضعيف همکاری شاندست تخريب گران داخلی، باعدم . پيش ميتازيدند
. قم خورده بودشرايط درسطح بين المللی به شوربختی افغانستان رتغير. ساخته بودند

وحدت حزبی نه . قطع گرديده بودشوروی کمکهای شوروی نسبت فروپاشی اقتصادی 
تنها برحال مردم مفيد بود، بلکه برای دوام دولتيکه با بهای خون هزاران سرباز 

  .  استوارشده بود، ضرورت حتمی شمرده ميشدی بی واسطهبيکفن، حزبی ها
 بااستفاده ازعدم همکاری و. پيش ميآمدند لشکرجنگی مجاهدين ازجنوب بطرف کابل 

همبستگی مردم وحزبيها، دست به تخريب دستگاه های برق، آب؛ تعميرهای دولتی، 
  .مکاتب، وخانه های شخصی مردم ميزدند

. بودهای بودکه سياهی ترسناک دامنش رابرکوچه وپس کوچه شهرگسترده روز
يآمد، شهرچهره زاغ راکشيده مهای ويران شهرکابل همه سياه بنظرکوچه ودروديوار 

. خماری دراتاقش شمع را روشن کرد ولباس خوابش را پوشيد، ميخواست بخوابد. بود
اتاقش نبود، بلکه ازخيرت سر شمع برای شاعرانه ساختن . خيلی شاعرانه شده بود

. بند برق ماهيپرو سروبی راازبين برده بود، برای استفاده نوربکارميرفتراکتچی که 
روی بسترش . پوشيده بود" دريشی خواب دخترامه"جامه نخی سفيد گلداراو يک پي

گاه هر.درازکشيد، با وجوديکه فاضل نامزادش بود، هنوزهم درعشق بيگانه گی ميکرد
 را میهرگاه او.ه برق اورا تکان ميدادمثل جرقدست فاضل دربدنش تماس ميکرد،

  .ربودبز دريايی اش دل از کف خماری  ميبوسيد، چشمان س
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. نی نگاه کندميخواست شب وروزطرف چشمانش پنها. حالت هيجان برايش دست ميداد
ازحرارت مخصوص که . نورش، لبان گالبيش را دزدانه تماشاه کندروی سفيد پر

  .دربوسيدن لبانش انتقال ميداد، لذت ببرد
نميگذاشت همرايش غ ميشد، سراسيمه ميشد واحساس شرم وحيا اورا درتماسهابدنش دا

مه : تمخفيانه طرفش ميديد، اما فاضل ازاين حالت بسيارلذت ميبرد وميگف.  شودعادی
بعد ازازدواج صاحب فرزند هم شويم تراازديده خانم برای هميشه عاشقت هستم اگر

تشنه وگرسنه که مشتاق ديدار، ديده يک عاشق  صرف از. ادر فرزندانم نخواهم ديدوم
 شقانه پايان نداشت وتماسها نزديکترحرفهای عا. وکنارباشد، نگاهت ميکنمبوس 

دستش را روی سينه خماری گذاشت ودکمه پيراهنش را باز کرد،در . وجسورترميشد
  .    تماسها ريش اش مثل سوزن درجسم خماری  فرو رفت، هردو انارش را فشرد

فکر ميکرد، مثل اعضای فاميل بايد همراه . خماری با حرکات کودکانه برخورد ميکرد
اگرهمرايش عشق اگرنوشته ميکرد، قلم راازدست چورميکرد،.  کندش لجاجتا

فاضل برخالف انسان مودب .  ميکرد، مثل طفل سر زانويش می نشستم وگريه ميکردم
  .برعالوه يکه ازآن حرکات بدش نميآمد، لذت هم ميبرد. وباحوصله بود

  هول  گی فضایه  چون روزها دق ودلگيربود، سکوت وبيصدايی، تاريکی ودود زد
. آسمان هم مانند شب های، سالهای پيشين، پرستاره نبود.  درشهر ايجاد کرده بود ناک

ظلمت اين دودل باخته درآغوش هم درآن تاريکی و.  سرد وجدايی داشتآسمان هوای
دلهای شان نشاد وصلت داشت، مگرسينه شان غم بزرگ جدايی را حمل . بودند
عشق يگانه راه نجات .رم ميساخترا گمحبت فاضل لذت وصلت دل خماری . ميکرد

ا درخانه زندانی دوخود ر هرجای برای سيروصفا نبود،. ودتسليم شدن بمرگ باز
خماری پرسيد . برای کارهای ضروری ازخانه بيرون نميرفتندساخته بودند، جز

  "درخانه  خسته نميشی؟"
درچشمان تمام دنيای من . دروزی خسته ميشدم که دستم بدامنت نميرسيگفت،فاضل 

اين وصلت شبها خون بدست آوردن خالصه شده، برای تو، درنازها ونزاکت های تو
  . گريستم، چطورخسته شوم

روزهايکه تمام مراحل بورسش تکميل شده بود، برای گرفتن  پاسپورت دريکی از
ازخانه بيرون شده بودند، درچهارراهی انصاری موتر تالشی برای عسکرگيری 

 ترس وازچون بيد که ازطوفان بلرزد، از. رخ خماری کنده شد ايستاده بود، رنگ از
  .خشم ميلرزيد
  زمانيکه افسر.نترس انساد قانونی دارم وکارت محصلی درجيبم است،  فاضل گفت

افسر .  چون طفل درسرک گريه سردادخماریانساد فاضل را مالحظه ميکرد، 
متوجه گريه خماری شد، . اورا سوق نمايد وميخواست که انساد فاضل را ناديده بگير

تمام خواهران "به فاضل گفت .اسناد بدستش وچشمش طرف گريه خماری دوخته شد
ايکاش اين جنگ لعنتی تمام شود، چقدردلم برای آن خانم جوان . ما خون گريه ميکنند

  " سوخت
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    . نامزادم است،فاضل خنده کرد وگفت
مت بخاطرکمبوديک سرباز گراين حکو ابرادربرو...خودم نامزاد دارم "افسرگفت

تراسوق نميکنم، ميدانم که دوره نامزادی خيلی شيرين . سقوط ميکند، زود ترسقوط کند
  " است

گفتند، اخترمی فهميد که خماری د تمام اعضای فاميل خنده کردند ووقتيکه خانه آمدن
  .بهترين تنبور نواز است

  .  ميدهماين مژده را اگرکدام روز تيلفون کرد، برايش ، شبنم گفت
نبايد با نامزادت "متوجه ساخت اورا،رکت کودکانه خماری راشبنم ديدروزکدام حيک  

دوام زندگی برفتار کودکانه نا . مثل اعضای فاميل شوخی کنی، اوهمسرآينده ات است
  ". ممکين است

  .  با نصحيت شبنم، گونه هايش سرخ شد ازخجالت گريه کرد
ميبرم، نميخواهم يک قطره اشک دررويش  ازهرحرکتش لذت ،فاضل به شبنم گفت

نبايد ضايع .  ين اشک اشک مقدس است، اشک هايش را پاک کرد وادامه داد.ببنم
  .شود، اين اشکهای مرواريد مراازچنگ عسکری نجات داد
  . سرش را تکان داد، با وقار روی گلگونش را مالحظه کرد

. اص پای صحبت مينشستاحترام خباه آداب سخن گفتن را رعايت ميکرد،فاضل هميش
گل روی ، موهايش راازرويش پس زد وبه شبنم گفت" بی جا گريه نکو" برايش گفت 

  . خماری چنان نازک که با قطره شبنم پژمرده ميشود
هيچوقت اگر باغبان گل را جدی مراقبت وآبياری کند، " اديبانه درجوابش گفتشبنم نيز

رويش را طرف خماری کرده . رميسازدبدن گل را شاداب تپژمرده نميشود، شبنم بهار
بايد دست قلمزن را ببوسی که خط تقدير را چه زيبا و با مهربان ترين شخصيت " گفت

  " دنيا برايت ترسيم کرده است
بعضا به گپ های شان توجه . های اديبانه شان لذت ميبردگفت وشنودخماری از

خماری اهل  کنايه . يگفتند منميفهميد، زيرا شبنم وفاضل با ادبيات قوی کنايه. نميکرد
دريای خروشان . ريا شده بوددرشبهای که فاضل آماده رفتن بود، خماری دختر د. نبود

  . ازعشق بودکه عاشق تشنه را ميبرد وغرق ميکردلبريز 
عشوه های عاشقانه، تماسها و بوس کنارتا سرحد .ازصورت فاضل شهوت ميباريد

بکارت، آبرو،عزت و باکره سوال پرده . شدنددرپيکريکديگرآب مي. جنون پيشرفته بود
ذهن شان فرارکرده بود، احساسات عشقی ازهرطرف باالی شان حمله ميکرد، بودن از

  .ذهن خماری ازکار افتاده بود
روی . جامه راازتنش دريد ولخت وعريانش نمود.  فاضل هم يک پارچه آتش شده بود

  . کردتخت سينه اش چون ماهی، درکرائی عشق خود بريانش
رقلبش غوغای عشق د. لبان ميگونش شراره آتش عشق بود، درلبان خماری آتش ميزد

حساسات عشق بيک فرياد مبدل شده ودنيا اين غوغا را کرد، تمام افکر. پرپا شد
لمس ميفشردوسرتا پای وجودش را می بوسيد، ديگرسوال فاضل اورا درخود. ميشنوند
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بيا شب زفاف خود " فاضل گفت. اهم يکی بودهردو پيکرب. وعشوه ازبين رفته بودوناز
 سازيم، بگذار به حرفها شبنم عمل هجاويدانلحظه های عشق راذاررا جشن بگيريم، بگ

  ". تا چمن حسنت سيراب گردد وگل رويت برای هميشه شاداب باشد. کنيم
خماری درحاليکه درآتش شوق وهيجان ميسوخت، همان غبارتيره را که هميشه خواب 

مانند همان روزيکه دردانشگاه راکت خورده بود وخماری . رچشمم مجسم شدميديد، د
 دست وپا ميزد، همان حالت دوباره دربين هباء سياه. ش پشت فاضل ميدويد،درذهن

صدا چيغش بخاطرخواهش " نی فاضل نی" بدون آراده چيغ زد. برايش دست داد
  . داردهميشه در خواب ميديد، درعشقش  موانع وجود او .فاضل نبود
بگذارحرارت وجودم سرد . غرضت نمی گيريم" چيغ زدنش ترسيد وگفتفاضل از

با هرفشار . فشارميدادآهسته آهسته در پهلويش غلطيد با دستانش انارسينه را ". شود
ميدانم که شرايط برای انجام اين عشق نا مساعد " ميآورد وميگفتخماری راازپا در

  ". ل مطرح استوبسيارزود است، مسله آبروی دو فامي
  .ازکنارش برخاست واتاق  را ترک کرد

. بستررا نداشتتوان بلند شدن از. ای خماری طوالنی شده بود، تاسحربيداربود شب بر
  . شب تا سحر در رويا با اوعشق کرده بود، ازبيدارخوابی زياد خسته بود

. گذاشتاند صبح زود فاضل به اتاقش آمد، ازخواب بيدارنکرد، کتاب هايش راازنظر مي
خط اختر که جز پرزه گويی وياد آوری ايام گزشته که فاضل را ضميمه نام گذاشته 

يادت است که گفتی اگرنوبتم رسيد،همه شما " اخترنوشته بود .بود، به چشمش خورد
  ". راميبرم، تمام دانه ها را خانه ميکنم حتی ضميمه را خوب شد که آخربرنده شدی

  .ديد، با خنده اش خماری بيدارشدبا خواندن آن جمله بلند خن
  "ازاول ميدانستم که ضميمه نام مراگذاشتيد" روی بسترش نشست وگفت

نام گذاری ی اشتباه ميکنی، يگانه کسی که درن....نی "  خماری دست وپاچه شدوگفت
مراهروقت ميگفت، چه خوب نوازنده بی کبرهستی هردقيقه تنبور . اليق بود، اختر بود

شبنم را بعد . ل نيستت کلک های چوبک گرگرد تو برای بازی کرمبوميزنی ويا ميگف
ادامه بده "فاضل  سرش را شورداد وبا خند گفت. بوبو صدا ميکردازوفات مادرکالنم، 

  "ادمه بده...
تمام نام ها . نصير بچه کاکا امانم را کله تربوزی صدا ميکرد.... ها" گفتخماری 

  "رااختر باالی هرکدام گذاشته بود
 ديگرچه نام برايم ُبخ" ت، درروی سينه اش خودراانداختانداخاضل نامه را دورف

  "گذاشتيد، ادامه بده که ازتمام نام هايم خبرشوم
پدرم وکاکاهايم اختر راچهارصد " خماری چنان سراسيمه بود که مثل بلبل اقرارميکرد

درختم . تميگذاشارزياد چنه ميزد وبه سرخريدارکالبا خريد. وبيست صدا ميگفتند
آهو " درآغوشش تنگ گرفت وگفت فاضل اورا.بلندشدهمين جمله با خنده ازبستر

  " وحشی کجا ميروی
  .خواب آلود هستمبگذارکه خود را تازه کنم بسيار: خماری 
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مراازلنگ انداخته، اگر تازه شود قاتل جانم ميشی، خوب فاضل گفت، خواب آلودگی تو
قلب برخيزد عشقيکه از.  کيفيت خود راداردی همخواب آلودگ. است خواب آلود باشی

  .درهرحالت لذت بخش است
روزهای رفتنش نزديک ميشد، هردومی انديشدند،  زمان چه به سرعت می گذشت و

  .ايام دوری را چطورعالج کنند
 لنگ نياندازد، دراازکند که دوری خماری ترخدا" درخماری برای فاضل گفته بودپ

  ".سهايت را بخوانی
  .قت جمله پدرش را تکرارميکرد فاضل هرو

بعد ازصرف ناشتا صبح باز نقشه را گرفتند وکشورچک را روی نقشه  نشانی کردند، 
نيمه روزبرق آسا از. مرد چک را روی نقشه سنجيدندفاصله افغانستان تا جمهوری 

حميرا مادرش صدا .  تک تک شدشگذشته بود، ساعت دو بعد از ظهردروازه اتاق
  ".ری ما رفتيم شما جای نرويدفاضل، خما." کرد

  ". مادرمه هم ميروم" بود، صدا کردخماری بياد ايام که درخانه دلگير
  مادرش خنده کرد، دخترم ما ازمجبوريت ميرويم وتو ازهوس در فاتحه چه ميکنی ؟ 

   فاضل پرسيد کی مرده ؟
مه ن های بچه عدهليز صدا کرد، ديروز درمکروريان راکت خورده ازخسرا  حميرااز

.  بيرون نرويد که وضع خوب نيستما رفتيم شما ازخانه.  کشته شدنددوطفلخاور
  . درهرچهاراهی برای عسکری نفرجمع ميکنند، ترا عسکری نبرد

. با رفتن آنها خماری وفاصل ساعت ها کنارهم بودند ولحظات را باعشق ميگزرنداند
فاضل صدا . بلند شدلفون د، زنگ تفاضل در اتاق نشمين تصويرخماری را رسم ميکر

به دهليز . خماری دراتاق خواب بسترش را مرتب مينمود....تلفون ...کرد خماری  
فاضل تا همان . سی ازهند باشدبرآمد و گفت، فاضل گوشی را بگير، شايد پدرم ويا ک

ازجايش . خود سرانه بردارد، مکالمه نمايدد که گوشی رابرای خود اجازه نداده بوروز
  ...بلی.. .گرفتبلندشد، گوشی 

  منزلی سلطانی است؟...کردم ت ميخواهم شايد نمبر را غلط داير معذر:قادر
برگشت، دوباره ....استازهندخماری صداکرد،...ن باشد خدمت تاگوشی ...بلی: فاضل

  .قيوم جان هستيد...شما مه فاضل هستم و...معذرت ميخواهم گفت، گوشی را گرفت و
  ...ت شماسالم خدم....مه قادرهستم نخير

  ....  سالم و احترام مرا نيز قبول کنيد خوشحالم شما را 
چطورشد، کارهايت بخيرتمام .... م ه ابلی مه زياد توصيف تان رااز قيوم شنيد: قادر

  شد، چه وقت حرکت ميکنيد؟
هم صحبت شان خماری آمد هنوز .شرح داد ارهای سفرش رافاضل مودبانه گذارش ک

  .تمام نشده بود
  ازغايبت کوکی ومادرش وازحادثه برای قادرگفت،. خماری گوشی را گرفتزمانيکه 
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خماری .خوارجان تودرهمين حالت بد کابل را قبول کردی...با بيحوصله گی گفت قادر
شت، با قادر صحبت نميکرد، آن لطف مهربانی که همرای سيلمان وقيوم داهيچ وقت با

  .خماری هند بيايد ميخواستزيرااو
بنم تيلفون کرد وبرای فاضل گفت، شب همرای پروين وعالم وخليل نيم ساعت بعد ش

  . ميآيند
خماری هيچگاه آشپزی نکرده بود، به اشپز خانه رفت برای شام آمادگی گرفت، شبنم 

دوباره قصه . وپروين از راه رسيدندوچند ساعت بعد مادرش وکوکی از فاتحه برگشتند
  . راکت بازی وراکتچی شروع شد

  . راکت ديروزهشت طفل هالک وپانزده طفل ديگر زخمی شدنددر: کوکی گفت
  ".درکدام مکتب راکت خورده بود. "فاضل پرسيد
طفلها درچمن بين بالکها توپ بازی ميکردند، تا امروز هم ... نی: حميرا گفت

  .هرطرف توته های گوشت، اطفال در پارک افتاده بود
ازوحشت . زبا مزه قصه ميکردکوکی انسان قصه يی بود، حتیُ قصه تراژيدی را ني

  .حادثه کاسته ميشد وحتا آدم راخنده ميگرفت
بودند، يکی ميگفت، که با يک ران طفل دو مادر يکی ديگررا لت وکوب کرده : گفت

 خروارهای گوشت وجسد طفلها هر. است وديگرميگفت، ازمه استران طفل مه 
باالخره .  را تماشاه ميکردنددوخانم باهم جنگ ميکردند وديگران آنها. طرف افتاده بود

يک مرد پير برای شان گفته بود، بخيزيد بنام خدا باالی يک توته گوشت جنگ نکنيد، 
  . راکت چی قهراست کدام راکت ديگررا فير ميکند وشما هم کشته ميشويد

. طفل يک ديگر رالت کرده بوندجسدمادران حافظه راازدست داده بودند وباهمان ران 
دوخانم ازيک توته پيراهن کدام جسد گرفته بودند، : مه خاورگفتحميرااززبان ع

  .درکش وگيرازجان جسد کشيده بودند
چند زن ديگر باالی توته های گوشت يک ديگررابغل کرده بودند وباهم کله : کوکی

هرکس ازديدن آن صحنه وحادثه  .چشم ديدندمردم روزمحشررابا. دجنگی ميکردن
ازصدای ترسناک . کرد، عقل ازسرم آدم کوچ ميکندچيزهای غير قابل باورقصه مي

  . راکت آب ديده تمام مادران خشک شده بود
با وجوديکه حادثه خيلی دلخراش بود، اما نظربه ادی کلمات ازدهن کوکی خارج 

. خماری وشبنم لبخند زدند، خماری ازلبخند خود ترسيد، فورٌا دعا خواندند. ميشد
خماری با شنيدن حادثه زير . اتم سرای تبديل شده بودفضای کابل ازپرتاب راکتها به م

. زبان دعا ميخواند، رنگش سفيد پريد، پاهايش  به لرزه افتاد وتوان ايستادن را نداشت
، قادرمرا  ميدانی فاضل گفتهخماری ب. فاضل اورابغل کرد،هردوی ازاتاق برآمدند

  .گفت تو درروزبد کابل را قبول  کردی
هنوزهم راکت : اٌ عصبی معلوم ميشد، طرف خماری ديد وگفتحاليکه شديد فاضل در

چند طفل معصوم وبهشتی را کشت، چند ديگررا . چی را نکشم؟ بنام اهللا اکبرفيرميکند
  . زخمی کرد وسينه مادران را بداغ فرزندان شان کباب کرد
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  .قلب، عاطفه واحساس ندارد. خماری گفت ، شايد انسان نيست
م قتل ه. لخند گفت، قاتالن بصورت عموم قلب ندارد بافاضل چشمانش راه کشيد،

.  درآتش عشق  کباب ميکندکت ميکشد، ديگرآدم رااشکال مختلف دارد، يکی توسط را
لبخند بود، مگردرذهنش صحنه دلخراش حادثه دانشگاه مجسم شد وبا درصورتش 

ت، خماری  قادر برادرت حق بجانب اس: چشمان افسونگرش به خماری خيره شد گفت
. هوش کنی فاکولته نروی، بيادم است همان روز که در پوهنتون راکت خورد

کس درقصه . محصلين ازترس جان ازصنف برآمدند، باالی زخميها وجسدها باالشدند
  . بسيارآنها زنده بودند، دربرآمدن شاگردان زيرپا شدن، مردند. کس درآن حالت نميباشد

عصر با رسيدن خبرهای تکان دهنده،  روز را به خوشی وخند سپری کرده بودند،
درفکر پرواز فاضل . درمورد قتل اطفال معصوم همه خوشی ها فراموش گرديد

درهمان هفته به اندازه راکت در شهرکابل ميآمد که يک هفته همه . سودايی شدند
  .پروازهای داخلی وخارجی معطل گرديد

دايی نامزادش که برای خماری ازيکطرف ترس راکتها بود، ازطرف ديگرترس ج 
تازه باهم رسيده بودند، هنوز جام عشق شان لبريز ازشادی و سروربود، سودايی شده 

جنون عشق هردوی شان راهرلحظه آتش ميزد،  درهمان حالت ترس و وحشت . بود
عشق هم عجيب لذتی دارد، هيچگاه .ازبوس وکنار از وصلت خويش لذت  ميبردند 

  .هد، بلکه درحالت اضطراب لذتش بيشترميگرددودرهيچ حالت لذتش راازدست نميد
روز وداع فرا .  چندروزديگرهم مانند برق گذشت و پروازها حالت نورمل پيدا کرد

آغاز ماه ميزان بود، صبح آنروز آفتاب تازه نيش زده بود، خماری ازخواب بلند . رسيد
کرد، شب ازتشويش وسوسه شيطان زهنش رااذيت مي.  شد، افکاردرهم وبرهم داشت

بيک . صبح بسترش را ترک کرد و خود را تکان داد. خواب  راحت نداشت
صحنه . بکس سفر فاضل را آماده کرده، دردهليز کشيد. بيمارسالخورده تبديل شده بود

همه . های وداع تمام اعضای فاميل که قبال رفته بودند، مثل فيلم از نظرش ميگذشت
فکرکرد، . فون شان دل خوش ميکنداعضای فاميل سفرکردند، حاالصرف برای تيل
با وجوديکه برای سفرش شکرميکرد، . سفر فاضل غم سنگين درسينه اش گذاشته است

مسافرت فاضل برای فاميلش . اما به خوشی ذودگذرميانديشيد. به سالمت ازکابل برود
. نيزيک پريشانی مخصوص داشت، بخصوص پدرومادرش وشبنم سخت متاثربودند

تنها پروين دلش . ه درموقع نامناسب اين وصلت صورت گرفته استزيرا ميدانستند ک
آخرين فرزندش را درکمال خوشبختی . عسل بود، چشمانش ازخوشی ميرقصيد جام
بزرگ ساخته " پدری ومادری"فرزندی را که درآغوش خود با دومسووليت . ميديد
   .حرارت روی گلگونش، احساس قلبش را بيان ميکرد. بود
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             پرواز فاضل بسوی اروپا          
  

قصررياست جمهوری،پوهنتون تلويزيون، ها هرروزميدان هوايی کابل، راديو راکت
يچ ازخانه برای چند روزه. هدف قرارميداددهام شهررا از وجاهای پر، فروشگاهاکابل

اق قبل ازآنکه خانه را به قصد ميدان هوايی ترک کنند، دراتروزبيرون نرفته بودند، يک
اب درحقم نا جوانی کردی چه ميشد که ازشر: خوابش فاضل اودرآغوش گرفت وگفت

جدا سازد، خمار از تو ابداگرفردا کدام راکت مرا برای .شب زفاف مست شده، ميرفتم
  . خواهم بردجام عشق شب زفاف را بگور
 جدايی اورا میده بود، لحظات شيرين واپسين وبادسردخماری سرتا پا کوره آتش ش

هايکه اشک  بامشکل ازآغوشش جدا شد.وشش چون سيماب بيقراربودزد، درآغآر
فاضل دستش . درچشمش گره خورده بود، کنار پنجره استاده شد، مخفيانه اشک ريخت

 سخت گيرمگرتوآنقدر. هردو فاميل برايم ازرش داردآبروی : رادرکمرش حلقه وگفت
صحرا سوزان آتشم ه دربلک. ا دردريا عشق غرق نکردیثواب هم مرهستی، بخاطر

. وزش را تحمل کنمنميخواهم تا برگشتنم، اين لهيب وس. زدی ودودم را تماشاه کردی
قصه .  فاميل بدست خود ماستوافتخارتبروآ. ؟ غصه ميخوریحال اشک ميريزی

از طرف خدايان دين ومذهب درحق خواهران ما تجاوز. باکره بودن، ديگرکهنه شده
  آنها عزت وآبرو ندارند؟ مگر. درروزروشن صورت ميگيريد
مثل طفل که برای مادرش زاری کند، زاری کنان .  گونه های گلگونش سرخ شد

  ".امشب در يک بستر ميخوابيم" گفت
 شب بعد باهم دريک اتاق، يک بسترخوابيدند، تا نيمه شب خواب بچشمان شان راه 

رف ميدان هوايی فردا ط. پيدا نکرد، عشق بود، هيجان بود، ترس وهراس جدايی بود
. ان خماری سياهی ميکرددرفاصله راه ازخانه تا ميدان هوايی چشم. حرکت کردند
  .نظرش سياه جلوه ميکردهمه چيزدر

درطول راه يک کلمه حرف .  فکرميکرد، تمام مردم کابل سياه پوشيدند وگريه ميکنند
کرکه بخير جای ش" پدروکاکايش گفتند . نزد، مگر فاضل با پدر وکاکايش قصه ميکرد

بروی و برايش اطمنان دادند، سال آينده دررخصتی وبه سالمت ازاين ماتم سرا 
" شميم "شرايط کابل خوب نبوداگر. امادگی ميگيريمتابستانی برای عروسی تان 

يا خماری را به هند روان ميکنيم، ديده شود که تا سال آينده شبنم وعالم کجا ميروند، 
 عالم وشبنم که رفتند، .طرف  مادرت خاطر جمع باشيدازدرهرحال . شايد اروپا برسند

 نميخواست با آنها برود، خانه ماميباشد تا خانه خودرا بفروش بر پرويناگر
به ميدان هوايی رسيدند پرواز قطع شده بود، . ازناحيه مادرش او را دلداری دادند.ساند

ر موترعالم دربرگشت ازميدان خماری وفاضل همرای شبنم د. دو باره برگشتند
اينک صدای ." درطول راه عالم کست احمد ظاهر راروشن کرد که ميخواند. نشستند

  . عالم نيز با آوازبلند احمد ظاهر را همرايی ميکرد" پای من بازآمدم باز آمدم
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آن روز سه راکت طرف . خانه رسيدند، نيم ساعت بعد صدای اصابت راکت شينده شد
ی صحت عامه، در بازار بی بی مهرو وسومی ميدان هوايی، درنزديکی چهارراه

  . درميدان پروازهای داخلی اصابت کرد
امروز اصال دلم نمی خواست ازخانه طرف ميدان برويم، : خماری برای فاضل گفت

  . يک ترس عجيب قبلم رااشغال کرده بود
با اشاره . شمع رويش ميچرخانی وآتش ميزنیمراچون پروانه بدور: برايش گفتفاضل
خواب ب عشق لبريزشوم وقتيکه طرف اتاق شراکرد، بگذارکه امشب ازلتماس چشم ا

تا چند شب که هستی نامزاد بازی کنين، عشق درنامزادی  :خماری رفت، کوکی گفت
اما شرط آخرهمين است که . لذت ديگردارد تا که بخيرعروسی کنيد يا اهللا ويا نصيب

  .ازسرحد تجاوزنکنيد
اين مجنون بی غيرت  : ازخواب بلند شدند، فاضل گفتآنها چنان کردند، روزديگرکه

خيز زده نتوانست، صبحدم ليال از آغوشش باکره " متکا "تمام شب از سريک پشتی 
  .  اين مژده را برای  کوکی  ميدهم. برخاست

  .اصول نامزاد بازی همين است: آمرانه طرفش نمايان کرد خماری انگشت شهادتش را
چند روزبعد دوباره طرف ميدان هوايی . ترميشدند ابروزکه ميگذشت، شادهرشب و

  .     رفتند ودست دعا به بارگاه خدا بلند کردند
خماری زرگان درموترپدرش بودند فاضل ، دو باره راه ميدان هوايی را پيش گرفتند، ب

زمانيکه ازحويلی برآمدند، کوکی يک سطل آب را درعقب . وشبنم درموترعالم بودند
  "  امروزبخير پروازاست" تشان انداخت وگف
 درحها وشوخيهای فاضل هرچهارشان ميخنديدند وعالم بازهم مزادرطول راه با
  .يک کست راگذاشت، ميخواند. شد" احمد ظاهر"جستجوی کست 

با شيندن آهنگ خماری ژاله وباران در "  يارانله خيزد روزی وداعازسنگ نا" 
گرفته بود، با دستش اثيرآهنگ قرارليکه خودش نيزتحت تفاضل درحا. گريبانش ريخت

  " گريه نکو" روی خماری را لمس ميکرد وميگفت
  .باالخره شبنم باالی عالم چيغ زد. يک خاموشی مطلق حکم فرما شد

چون عالم هم تحت تاثير آهنگ قرارگرفته بود، چشمانش راه " خاموش کو کست را "
  .کشيده بود، گپ شبنم رانشيند
اما سکوت تا رسيدن بميدان نه شکست، درد جدايی را با .  شبنم کست را خاموش کرد

فاضل ازهمه . واقعآ همان روز، روز وداع بود. سلول سلول بدن شان حس ميکردند
بزرگان نيزچشمه چشمه . خداحافظی کرد، دستان مادرش ومادر وپدرخماری را بوسيد

  .آب جاری درصورت شان داشتند
ه بغل کردند، نوبت شبنم رسيد وبعد خماری که عالم وفاضل يکديگر را برای چند دقيق

زمانيکه او را . چون بيد سرد ولرزان درمقابلش قرارگرفت، يخنش ازگريه تر شده بود
ش بغل کرد، برای چند ثانيه صرفآ به چشمانش نگاه کرد وبعد لبان پرشرارتش را بالبان

دايی ولحظه کوره آتش ميسوزختند، ازباد سرد جتمام بدنش آتش گرفت، در. گذاشت
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تمام اعضای فاميل تماشاگر صحنه پرازهيجان واحساسات . ياس وداع ميلرزيدند
آغوشش رها کرده نمی خماری راازامااو. دقيقه ها پيهم ميگذشت. ند بود شانعشقی

دردو خماری زمانی بهوش آمد که او. دندچشمه چشمه گريه ميکرتوانست، هردو
پشت سرراه . دا حافظی تکان ميدهدقدميش فاصله گرفته، دستش را به عالمت خ

يکبار . را نگاه کندميخواست تا آخرين لحظات او.  بودميرفت رويش طرف خماری
فاضل تا . کنارش بوداورا بغل کرده است ومادرش هم درخماری متوجه شد، شبنم 

  . راه ميرفت، نگاه ميکردبداخل ترمينل بعق
چند سال گذشت، قه انتظارمانندقيآن چند د. سکوت تلخ دوران طوالنی داشت لحظات با

آسمان صاف وآبی بود . چشمانش را به آسمان دوخته بود. پايايش انرجی نداشت
هنوزهم . درچشم خماری نورمحبت ميپاشيدوهای طالئی اش درآسمان صفای عشق،وم

  .چهره گل گونش درچشمش مجسم بود، اعضای فاميل طرف موتررفتند
  " جايش سبزباشد"  شبنم گفت

  .ندن اين حرف خماری های های گريه کرد وطياره پروازکردبا شي
  

                        روز های  تنهايی خماری 
  

قامت مردم .    زندگی باهمان فالکت هايش دوام داشت، ترس درچهره مردم نمايان بود
قه زمستانی وجود وراه ميرسد آذکت جنگ خميده بود، زمستان سرد ازاز بدبختی وفال

درکابل . مواد خوراکه ازشمال ميآمد ودرتونل سالنگ بدست مجاهدين ميآفتادنداشت، 
قميتی . ترس راکت اکثرٌا دکانها بسته بودل آزاد بمشکل پيش ميرفت، ازتجارت وشغ

 طوفان کرده بود، روی بسيارداليل مردم با وجود تهديد های مخالفين، بخاطر امرار
بعضی کارمندان مجرب ازسقوط . ندحيات، خود را درکارهای دولتی چسپانده بود

  . بفرارميگذاشتند وظايف شان را ترک، وپا. دولت آگاهی داشتند
 فروش خانه ، درتالشخودرا رها کرد ودردکان خماری شان کارميکردعالم نيزکار
منازل مردم بی صاحب می . اما درآن حالت اصطراب کسی خانه نميخريد. خود بود

  . ن ميکشيدماند ومالک سرش را زنده از وط
 بخاطر. گذشتهسردی وناراحتی درچهره خماری مالحظه ميشد، سرد ترومايوس تراز

منتظربود، با شبنم شان هند . دوستی ومحبت فاضل تمام ناراحتی ها راقبول کرده بود
پدروکاکايش عالم را گفتند از فروش خانه بايد صرف نظرکند وهرچه ذودتر . برود

. ی شان هدايت داد، هرچه زود خماری را هند روان کنندقادرنيز برا. بايد هند بروند
عالم ميخواست ازپول فروش خانه . خانه را بعدًا کاکا وپدرخماری به آرامی بفروشد

تالشها بيهوده بود، هرزمانيکه رفتن شبنم شان وعدم موافقت . برای سفرش استفاده کند
  . افتاد عالم درفاميل  ياد ميشد، تب لرزه بجان خماری می

ازرفتن فاضل کوشش ميکرد، زيادترکنارفاميلش باشد و دوری فاضل بامحبت شبنم بعد
ومحبت ازناز. ل بودخليل پسرشبنم يگانه طفل فامي. هايش ازذهن خماری بيرون ميکرد
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غم روزمره را باشوخی ها، خنده های کودکانه او فراموش .زياد فاميل بهره مند ميشد
  .ميکردند

تنگی زياد دانشگاه ميرفت، تا برگشت بخانه  روح ازجسم بعضی روزها خماری ازدل 
اگرميخواهی دانشگاه بروی، حوصله کن : يکروزبرايش گفت. مادرش پروازميکرد

ترا بخدا سوگند، خدا ناخواسته کدام . پدرت تصميم دارد، ترا با شبنم شان هند روان کند
  . روزکشته ميشوی

زيرآتش ميگرفت،دختران ن وقفه شهرراوازترس راکتها که بدوفاميلهاازترس اختطاف 
  .مراکزعلمی به خانه آروا مبدل شده بود. تحصيل منع کرده بودندشان رااز

ازدلتنگی زياد . دانشگاه نرفته بودقطعٌا اری شده بود، خمهارکه تازه دانشگاه آغازدرب
درصنف وقتيکه . بودولته رفت، درتمام صنف يگانه دخترفاکبعدازوقفه طوالنی يکروز

بدون .  احوال پرسی نکردنداحتخل شد تمام هم صنفانش ازوحشت طرفش ديدند ودا
اودرصنف نيزگوشه . اشد، برايش کف زدندآنکه استاد ويا کسی تشويق شان کرده ب

آيا گناه ای رامرتکب " با خود گفت. وکم صحبت بود رنگش سرخ وسراسيمه شدگير
  ". شدم

. م جهانی لکچردادنگ عمومی اول ودو استاد ازآمدنش اظهار سپاس کرد و درباره ج
ازمنزل شان رن مرمی های جنگ به تحصيل وبکاربيرون باچطورخانم ها درزير

  .   ادامه ميدادند
بعد ازختم جنگ درهر کشورجزيک " های جنگ معلومات ارايه کرد وگفتاوازمصبيت

، وطن ويران، افراد معيوب، قفروبدبختی، اقتصاد ازهم پاشيده افراد مريض روحی
 بيسوادی، احيای مجدد اقتصاد ويگانه راه نجات مردم از. چيزی ديگری وجود ندارد

وتحصيل کرده بودند که نسل آينده را تدريس کردند، جامعه  منورازجنگ، خانمهایبعد
  .رااز انحراف بسوی فحشا و عقب گرد فرهنگی بی سوادی نجات دادند

تا باعث تشويق ديگران  کرد،  بدين دليل ازحضورخانم شميم درصنف بايد استقبال
ترک وظيفه شان . است که خانم های تحصيل کرده بوظايف شان دوام بدهندبهتر. گردد

زيرامخالفين هم . برای پيروزی مخالفين کمک نميکند، بلکه ادارات را فلج ميسازد
بايد با خون خود ازعمارت . آنها روس وامريکايی وعرب نسيتند. هموطن ما هستند

تا درختم جنگ . اتب، شفاخانه ها، جايگاه پوليس وجايگاه نظامی دفاع کنيمدولتی، مک
نگذاريم درهچموعمارت که به ملت تعلق دارد، آتش زده . درد سرکم ترداشته باشيم

ن بيوه اينها به ملت فقيرافغان، به زنا. نبايد درحفاظت منابع عامه بی تفاوت باشيم. شود
را ميکشند، به اطفال يتيم که پدرشان کت بارچه درداخل ويا آن طرف مرززندگی فال

  . را درعسکری ويا جهاد از دست دادند، تعلق دارد
 کشيدن مکاتب، بسته کردن دروازه علم بروی اطفال، آينده ملت را تاريک میبه آتش 
چه درخانه، سرک، بازار، . دارددرشرايط جنگ فقط يکنوع مرگ وجود. سازد

چه . يا توپ وتانک فيرگرديد،  انسان را نابود ميکنددانشگاه وهرکجا که راکت خوردو



 89

ه ازجنگ بحيات شان دردنيا باقی بود، بعد اگر.بهترکه جوانان راتشويق بتحصيل نمايم
  .وجود شان شديداٌ  نياز است

 ادارات بکار شان سربازانه اوازفعاليت زنان درجريان جنگ که برای جلوگيری ازفلج
کمبودوقلت پرسنل راتجربه اکنون ادارت درکشورما"فتوگتشريح نمود ادامه ميدادند، 
دفاترسقوط وکارها بمشکل پيش ميرود، باعث سرگردانی همه مردم  تا روزميکند روز

  . است
تاريخ .  بوديک تاريخدان معروف همينمود، مگر  استاد با وجوديکه سيانس تدريس م

  . ميکردجهان را درحافظه داشت وازتجارب تلخ جنگ معلومات کافی ارايه
 زمانيکه جنگ داخلی را تشريح ميکرد و قلت نان خشک، آرد، مواد ارتزاقی که مردم 

يک قطره اشک که اندوه درنش را نمايان ميکرد، در . رااز پا در آورده بود، بيان کرد
  .   زير چشمش لنکراندخت

ه تانه دروطن ما جنگ نيست بلکبدبخ"  تف خود را قورت نموده با حنجره گرفته گفت
خانه هموطن خود تعرض ما زيرنام جهاد در.خودکشی، برادرکشی و نسل کشی است

  تجاوز مردمفرزند غريب وبيچاره راآتش ميزنيم، باالی زن وخانه مردم. ميکنيم
اين جهاد نيست بلکه برادرکشی ونسل کشی . آتش ميزنيمميکنيم، خرمن دهقانان را

به کردند وميخواهند تجارب شانرا کشورهای مترقی قبالً چنين جنگها را تجر. است
. تاريک است، بدقت سايسی بنگرندردم درکشورهای عقب مانده که ذهن وضميرم

مردم ما بسته به زنجيرتعصب هستند وتعصب مذهبی، بيسواد گلوی روشنگری راخفه 
درتاريکی ذهن، تميز سياه . سياست خارجی تجربه کافی ندارندچون مردم مااز. ميکند

شی احساسات وطن پرستانه وشجاعت جنگی شان را دربرادرک. نميتوانندوسپيد راکرده
  . قوم کشی به نماياش ميگذراندو

تعصب قومی وزبانی ناشی ميگردد، سی که جزعقده های درونی وآنهم ازجن تجاوزات 
 با اجتماع کينه می" عشق" برای رفع خستگی وتشنگی جنگ ومحروميت معاشرتی

 مکاتب، چورجاوز،اختطاف دختران جوان، آتش زدن عقده های شان را درت. ورزند
ايجاد ترس ووحشت بمردم شهرنشين عالمه پيروزی .ميکنندوچپاول دارايی مردم رفع 

نفرت وانزجارمردم را . اجتماع محدود ميسازدنيست، بلکه زمينه پذيرش شان رادر
  .نسبت بخود تحريک می کنند

هاد رابا دست خالی وبا فيرتفنگ  بسواالت محصلين باحوصله مندی جواب ميگفت، ج
  .  خارجيها درمقابل هموطنان بی دفاع را تقبيع مينمود

ايمان زده پنجاه هشت ازطرف روحانيون باهرگاه اهللا واکبرشب سوم حوت سال سي"
بانی تمام ملت را کمايی هبری ميشد، مجاهدين دفاع و پيشتيدرست ومصالمت آميز ر

اما . رابرقيام های مردم هميشه ازپا درآمده استدولتهای دست نشانده درب. ميکردند
جديد بهره برداری بيگانگان زمانيکه دست بسالح زده شد، زمينه تجزيه وحدت وت

 بدون تفهيم دستوروجهاد ازبين توده ها با ورحيه قومی،مذهبی وزبان .مساعدگرديد
 جبهه مجاهدين ازتعليم وانظابط نظامی بی بهره هستند،. قواعد جنگی آغازگرديد
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اين نوع جنگ راه نجات وطن نيست، بلکه ويرانی وطن . منسجم ورهبری واحد ندارد
  .است

  .  دموکراسی غربی وشرقی را درجريان جنگ سوال کرد،يکتن ازمحصلين
 درجنگ برنده وبازنده وجود ندارد، جنگ کار شرافت مندانه نيست، مردم ،استاد گفت

  .ويران ميشود" وطن"شترک مردمکشته ميشوند، تمدن ازبين ميرود، خانه م
دربحران . برای منافع شخصی شان سازمان ميدهنداحتکارشديد را استفاده جويان 

تجاوزجنسی، .  صورت ميگيريدتجاوز، نيز بشکل ازاشکال. جنگ هرچيزممکن است
. دارايی عامه همه يک نوع جرم شمرده ميشودتجاوزدرمال ودارايی مردم، تجاوزدر

  . واژه دموکراسی  وجنگ، کامٌال متضاد همديگراند. بذات خود سرقت است
 در. استمگردشمن فرهنگ سنتی . ی بارميآوردويرانی، مصبيت، فقروجنگ بدبخت

زيرچتر دموکراسی فارغ از دغدغه جنگ فرهنگ مترقی چون امواج بحر، به آرامی 
   .سرعت عمل ميبخشداماجنگ برای ترک گفتن فرهنگ سنتی . پيش ميرود
 ازريتهاست نه ازمجبوی مسايل سنتی درجريان جنگ ناشی دن بعض کرفراموش

 يک امرباگذشت زمان که مردم روی مجبوريت بدان خو کردند، دموکراسی بعدها 
  .حتمی  تلقی ميگردد

نسبت سنتی . کشورهای مترقی امروز دوره های تاريک نيزداشتند، مثل امروزنبودند
  .ندبودن شان درحق جوانان وزنان زياد جفا کرد

 مخصوصًا زنان ازتحصيل محروم بودند، آزادی بيان، آزادی انتخاب شدن  وانتخاب 
اروپا تا ديرزمانی در. اما جنگها ومجبوريتها مردم را بيدارساخت. کردن را نداشتند

تعين اشخاص به اموردولت بدست . بود حق تحصيل تنها منسوب بکليسا ومال کليسا
ميترسيدند که اگر ذهن مردم با نوردانش .  بودکليسا بود، چرخ سياسی بدست کليسا

منورشود، شعورسياسی پيداميکنند وازحرفهای خود ساخته وبافته کليسا، کس اطاعت 
اندک يام های مردمی بادادن تلفات وبارنج وزجرتوانستند،مردم دراثرق. نميکند

  .      دموکراسی را بدست آورند
ن حق تواسنتند،  با بدست آوردن ايکليسا بيرون کشيدند، حق تحصيل راازانحصار

هنرمندان تياتر . روشنی علم قراربدهند وبطرف دموکراسی بکشانندمردم جامعه را در
. اقدام کردنداختن ذهن مردم وگفتن واقعيتها ازطريق درامهای تياتربرای روشن س

فراموش نکنيد، با وجود همه مبارزات . ازطرف روحانيون شديدآ سرکوب می شدند
 تلفی درمورد خانمها وجود داشت، زنان جهان غرب آزادی شان را رايگان هنوزحق

  .تالش ومبارزات پی گير بخاطر بدست آوردن حقوق شان انجام دادند. بدست نيآوردند
  .زمانيکه ناپليون تاج شاهی را خود برسرش گذاشت، کليسا بوحشت افتاد

  .ورد اين کارناپليون کارساده نبود، جنگهای خونين رابوجود آ
 واجتماعی ی بيدارشدند، تغيرات جدی اقتصادیهايی بشورافتادند وازغفلت مذهباروپا

  . درجامعه اروپا بوجود آمد



 91

اقتصادی در موانع پيشرفتهای علمی، اجتماعی و. زنان درهرجامعه رنج فروان کشيدند
ت  را بدستا حقوق شانآزادی زنان اروپا راه طوالنی را پيمود . بود برابرشان موجود

 هنوزهم زنان درجهان  اروپا ميگذرددموکراسی دهه ازچندين سال باوجوداما. آوردند
  .محدوديت های دارند مترقی امروز

استاد سواالت را شيرين ولذت بخش شرح ميداد، زمانيکه ساعت درسی پايان پذيرفت، 
  . زيرا تازه مسايل سياسی را درک ميکرد. خماری فکرکرد، هروز بايد دانشگاه برود

مردم خواب آرام نداشتند، برخورد های .   شبها صدای فير از دورونزديک شينده ميشد
سرخط اخبار راديو، تلويزيون و روزنامه ها . مسلحانه در سرتا سرکشورجريان داشت
  . جنگ بود، تلفات و ويرانی کشوربود

ن ديگرازديد. بعد ازتشريحات استاد دانشگاه يک صفحه جديد درزندگی خماری بازشد
آهسته آهسته به . صحنه های کشت وکشتارکه درتلويزيون نمايش داده ميشد، نميترسيد

.  درمورد شناخت جامعه وجهان عالقه گرفته بود. مسايل سياسی کشور وارد ميشد
بعضی  روزها کتاب های سياسی راازجمع کتابهای جدا ميکرد، که بخواند، چون 

دگی روزمره ميديد، سوزش جنگ درجريان جنگ قرارداشت، شرح کتاب را در زن
جدا شدن نامزادش رنج جدايی مردم راازاثرجنگ، با. مردم اورپا را بخوبی لسم ميکرد

  .  با آن همه واقعيتهای تلخ، عشق برايش لذت بخش ترميشد. عميقٌاٍ  درک ميکرد
.   روزديگر ازهم لباس پوشيد وآماده گی رفتن فاکولته را داشت، مادرش مانع شد

مادرمرگ يک مرگ است چه : گفته های استاد پوهنتون کارگرفت وگفتازهمان 
يکبارمادرش فرياد .  درخانه، چه دربازار وچه درصنف اگر راکت آمد، کشته ميشوم

  .زده گفت، او دخترنميخواهم گوشتهای بدنت با گوشت بدن هم صنفانت عوض شود
يخواهم يک رانت نم: باگريه گفت  يادش ازهمان روزراکت مرگبارمکرويان آمد و

ازخدا بترس مرا بداغت کباب . ديگرباشدست من وران ديگرت بدست کدام مادربد
درحاليکه اشک ازچشمانش ازحدقه برآمده اش جاری بود، خماری را در آغوش . نکن

  ."تو يگانه دخترم هستی" گرفت وگفت
 بيرون    خماری دردهليزخشکيد، ازفرياد مادرش شبنم، پروين وکوکی ازاتاقهای شان

اوهم چنان ازخشم ميلرزيد، برای پروين . شدند، حميرا را به آرامش دعوت کردند
دخترم کشته رنميکرديد، حاالخماری درهند ميبود، اگراگرشما به نامزادی اصرا: گفت

پوهنتون، بيانيه سياسی يکبارحميرا مثل معلم . وشبنم استشود، خونش درگردن تو 
آنقدراورا دربغلش . خماری راازآغوشش رها نميکردهمه در دهليزجمع شدند، او .داد

  .محکم گرفته بود که شورخورده نميتوانست
  .پاهای حميرا لرزيد ودر روی  زمين افتاد. باالخره کوکی خماری ازبغلش رها کرد

خدا  اتاقش رفت وکتابهايش را بشدت درروی خانه انداخت وبا پوهنتون خماری به
  .         دانی خانه شدازآنروز به بعد زن. حافظی کرد

شهربا سالح ل  بنام گروپهای تسلمی درداخهرروز شديدترميشد، مجاهدين مسلحجنگ 
جای همکاری وآوردن صلح وامنيت به چوروچپاول ونا . های جنگی ديده ميشدند
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 می کرآشتی ملی ووحدت ملی ازطريق تلويزيون گوشها رافرياد. ندآرامی ميپرداخت
  .آشتی ملی، به تخريب ملی دست ميزدندتسليمی ها بجای . ساخت

با تهديد اوچپاول ميکردند، اختطاف ميکردند ومردم ر آزادانه درروزروشن چور
   .، آثار قديم وموزيم ها را چپاول ميکردندسالح مانع همکاری با دولت ميشدند

ادت که با دولت ميبستند، تعهد. نشستها وگفت وگوهای دولت با مجاهدين بی نتيجه بود
روشنفکران . مردم ازتسليمی های نمايشی نتيجه بد گرفتند ورخت سفربستند. بوددهوابا

  .تهديد بمرگ ميشدند و پا بفرارميگذاشتند
تعداد ، برای مردم وحشت ايجاد نمود، هرروززنان، مخصوصا کارمند دولت کشتار

 دختران به چادری پناهی ها درکابل افزوده ميشد، زنان وپاچه کشالها و روی پشم
عقب مانده پشاوری وپنجابی های  فرهنگ پربهاء ماجايش رابفرهنگ .ميبردند

که درزمان نهضت دموکراسی سال سی " چادری" برقع .رنگانگ عوض مينمود
وهشت خورشيد بمشکل باالی مردم سنتی قبوالنده شده بود،دوباره بمشکل  باالی مردم 

 با مجاهد مقابل بود، دولت عمال با جنگ خونين درونی وبيرونی. تحميل گرديد
  .  درشمال رهبران مجاهد با يک تعداد حزبيها موقف طلب درتفاهم نسبی رسيده بودند

هرکس :  يکشب داکترنجيب اهللا ريس جمهورافغانستان درتلويزيون گپ ميزد وگفت
تمام ناکامی . درتخريب وويرانی اين وطن به اندازه توان خود خدمت کرده است

ن، کشتار ودرگيريها بين گروپ های مجاهدين ازعدم درک دولت، ناکامی مجاهدي
 مجاهدين برای نجات مملکت ازهمان طوريکه . سياست خارجی وعدم وحدت ماست

شورويها جهاد نکردند وحزب ماهم برای انديشه دموکراسی، وحدت ايدلوژيکی  اشغال
هرکدام . تقدرت وجاه طلبی دشمن اصلی انسان وانسانيت اس. به تعهد شان وفا نکردند

  . ما ادعاع های مختلف داريم وملت را برنگ های مختلف گول ميزنيم
شماهم مشاورين عربی، . حاال مردم ميدانند که جنگ باالی چيست؟  شوروی ها رفتند

راه انتخابات را پيش گرديد،  تان را رخصت کنيد، دروطن تان برامريکايی وانگليسی
ونژادی وتعصب مذهبی سراسرتاريخ ما را  قومی، قبلوی، زبانی چنين سازش. گيريد

  . چرا برای نجات وطن خود ازگذرگاه عقل عبورنميکنيم. پوسيده ساخته است
وش شد، پدرخماری    اعضای فاميل بدقت بياينه را شنيدند، وقتيکه تلويزيون خام

اکنون رهبران . پادشاه گردشی هم نمونه ازقدرت نمايی پادشاهان بوددرگذشته ها: گفت
نام انتخاب ودموکراسی برخ حريف  ميخواهند، محبوبيت تخيلی شان رازيرسیسيا

  .بکشند
پيروزی فاصله گفتارقبل ازانتخابات وعمل کرد بعد از : عثمان اضافه کردجی حا

. بلکه خوبترين سوژه طنزنويسی است. ميشودت نه تنها به افسانه تبديل شده وانتخابا
واژه های جهاد ودموکراسی به پروازگلوله . سياست سکه بی ارزش وفاقد اعتباراست

های تانگ روسی وراکت امريکايی سينه مردم را سوراخ کرد ودود دموکراسی 
ناگفته پيداست که اين . وجهاد ازدماغ فرد فرد اين وطن مانند خون فواره نموده است
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 متحدين حزبی ومجاهد طرف شمال طرفکه  بود ای چند پهلو داشت، مانند گلولهبيانيه
  .   فيرگرديد

کاکا وپدرش چيزی درک کرده نتوانست، مگربيانيه دکتورنجيب اهللا خماری ازگفتار
 کشورهای بيگانه وهمسايه مداخالت"استاد دانشگاه گفته بودزيرا. دردلش نشست

زيرا منافع شان دربی اتفاقی . نميگذارند، يک دولت مستحکم درافغانستان حاکم باشد
افغانستان آباد مستقل تحت يک وحدت ملی قد راست کند، هرگاه يک . مردم نهفته است

  ".    دشمن جای پای ندارد
ً کاکايش نسبی حرفهای داکترنجپدر و اگر وحدت ملی يب اهللا را تائيد کردند، واقعا

  .  تامين گردد، افغانستان خارچشم دشمنان درقلب آسيا خواهد بود
وبه ارشادات استاد  خماری درمجلس حضورفزيکی داشت، روحٌا درصنف بود 

ممالک مترقی ازجنگها تجربه کافی دارند، شرايط " اوگفته بود. فاکولته گوش ميداد
مداخله فرصت طلبان بخاطراز بين بردند تمدن . فعلی وطن ما را قبال ازسرگذارنده اند

سالح های جديد وتوليدات جنگی . هاست، تا منافع خود راازاين مدرک تامين نمايد
الک مترقی دوران جنگ و پايان جنگ بدست ممشند، هزاران تجارت دران را ميفروش

.  وآزمايش سالح های مرگبار شان ميدان جنگ کارداردمخصوصٌا تطبيق. ميافتد
متاسفانه مردم ما از خواب غفلت بيدارنميشوند، زمينه استعمال آن سالح های مرگبار 

  .   را در کشورخويش برای شان مساعد کرده اند
 سنتی لباس جديد  خان هشتاد سال قبل برای جامعهاميرامان اهللا: ان گفتحاجی عثم

دموکراسی دوخت، تا ملت سرتا پا بيسواد راازلحاظ علمی، اقتصادی، اجتماعی 
اما بدبختانه ملت به کهنه عادت کرده بود، درآن لباس . وفرهنگی درآن لباس بگنجاند

. مند بودند، در اقليت قرارداشتندشخصيت های که بدان لباس جديد نياز. تطابق نکرد
. استفاده کردند" مثل امروز"دشمنان ازاکثريت کهنه کاران عقب مانده، زير نام مذهبی 

کفر آميز تخريب کردند و پدران ما ساده لوحانه فريب وطن فروشان حکومت مترقی را
  .مردم تا اکنون بياد آن ايام اشک ندامت ميريزند. انگليس پرست را خوردند

آمدن ورفتن اين گله های بی سروپا وسالح بردوش، در تخريب : رخماری افزودپد
ً  زمينه . وطن کمربستند، برای مداخله گران اهميت ندارد، اين ها کی هستند صرفا
مردم را باهمان . سازی برای نصب کسانی خواهد بود، که با ايشان درتفاهم باشند

ت سوگند خوردن زيرنام عقيده سالح به مقدسا. عقايد مذهبی شان تباه خواهند کرد
برداشتن، پل استحکام برای رسيدن وپياده کردن مطالب اصلی که خواست غربی 

  . هاست، شدند
 خماری فکرجوان داشت به گذشته تاريخی افغانستان توجه نکرده بود، شنيدن چنين 

  .قصه ها برايش خشک و بی حاصل بود
 با فاضل دراتاق کوچک خوابش اتفادق  زندگی را برايش مفهوم ديگرداشت، عشقيکه

وسعادت را  آن سرورديدارشبنم نازنين، ياد. ميانداختافتاده بود، قلبش را به تپش 
  . برايش زنده ميکرد
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شبنم وپروين ازهمان روزکه حميرا عصبی شده بود، ديگر نيامدند، خماری ازخسته 
  .گی زياد يکروز خانه شبنم رفت

ديوارهای اتاقش خالی خالی بود، فاضل تمام کاغذ هايش .  شبنم او دراتاق فاضل برد
 بوستان عشقم خدمت نامزاد نازنينم شميم: ا بجا کرده بود ونوشته بودرا دريک بکس ج

دراتاقم "  ميدان هوايی رفته بودند، برايش گفته بوديادش آمد درروزاول که. تقديم است
  ".    شبنم بگيريک چيزی برايت ماندم، هروقت که خانه ما رفتی از نزد
روزها با نوشته ها و رسم .  شبنم بکس را برايش داد، يک مصروفيت خوب پيدا شد

  . شبنم هم چند زمانی شهرارا نيآمد. هايش مصروف بود
ما . مثل فاضل انسان سرتنبه است" يک شب کاکا وپدرش در مورد عالم تبصره کردند

است که خانه را بفروشد، با پول مگراومعطل . برايش پول پيشنهاد کرديم، خارج برود
درچنين شرايط کسی خانه نمی خرد بلکه خانه های مردم با فروش . خود خارج برود

  ".همين که جنگ خالص شود، همه مردم برميگردند.ظرف باقی مانده است
آرزو برگشت صلح آميز را شايد مردم بگورببرند، چندين سال است که : پدرش گفت

مردم تا بداندان مسلح هستند، تا زمانيکه دولت . ابترميشوداوضاع واحوال خراب وخر
نسبت به سالهای . جديد نظم ميگيرد، يک کشتار وخون ريزی را انتظار داشته باشيد

  .اول فرارمردم زياد ترگريده، مخصوصٌا دراين اواخر که آمد آمد مجاهد است
د، ديد وگفت،  طرف فوتوی امان برادرش وانابت که به ديوارخانه نشيمن نصب بو

انسان يکبارازجايش حرکت کرد، به هرقميت که باشد درتالش زندگی جديد ميشود 
  "     وبرگشتن شان به زودی محال است، خدا ميداند که امان  وانابت را بازميبنيم يا نی؟

روز رفتنش گفته بود،  که درکوکی گيالس چای را بدست حاجی داد وگپهای انابت
  ".که بازديدارتان نصيبم ميشود يا نهخدا ميداند "تکرارکرد

  .حميرا از رفتن عمه های خماری ياد کرد
 حاجی گفت، خواهرانم درسن کهولت قراردارند، شايد خاک وآب دانه اخيرعمرکش 

  .شان کرده باشد
  .يکی آب ودانه ودگر خاک گور= دوچيز ميکشاند انسان را به زور

                      
  

    حادثه شاه شهيد                                 
  
خستگی  خماری هرروز دراتاقش با نوشته هاونقاشی های فاضل، مصروف بود، از 
  .گزير، مادرش وکوکی درآشپزی کمک ميکرد نا

برای بازگشت، کاکا و .  دسترخوان را تيارکن، عذا آماده است:يکروز کوکی گفت
برای قصه ها و چشم ديد های . ند، دقيقه شماری ميکردندپدرش چشم به دردوخته بود

، ازوقايع دورهم نشسته بودند. دنًالچيزهای بيرون ازمنزل بشنو، اقندشان منتظرميبود
کوکی که سخت گوشهايش را برای شنيدن . لفون بصداآمدزنگ ت. روزگپ زده ميشد
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. ل کرددلم هو....خدا خير..وگفت، آه  کوک کرده بود، ازجايش تکان خوردقصه حاجی
لفون توخليل ازصدای گريه شبنم . فتادلفون ازدستش اراگرفت، يکبارگوشی تگوشی 

. صدای فرياد مردم، غرش هولناک توپ،تانک وسالح های ثقيل ميآمد. شنيده شد
  .پدرخماری دويد گوشی راازدست کوکی گرفت، شبنم جزگريه، ازگپ زدن مانده بود

    زمان پرسيد  که چه واقع شده، چراگريه ميکنی؟
  .م وطفلش گريه ميکردند وبس شبن

برادرکجا ميروی؟ تالش : حاجی گفت. زمان خواست شاه شهيد خانه شبنم برود
ازچارطرف مرمی ميبارد، راه بند است، ناحق . بيجاست، بيا خداهمرای شان باشد

  .            کشته ميشی
د درچنبود،اززمين بلندش کرد، کوکی چون سيماب بيقراردست کوکی راگرفت  حميرا

  .ساعت بيشترازصد بار تشناب رفت وآمد
. ما گفتمش که بخاطرخانه کشته ميشويد. پدرخماری برای عالم دشنام دادندحاجی و

  . بروبرو، توته غيرت، خود راکم  نياورد، منتظراست که ازپول خانه خود سفرکند
ازحرکت اعضای فاميل نداخته بود،چراغ تيلی درهرکنج خانه سايه ا برق نبود،

 ميخورد، تصويرهرکس که ازجايش شور. رمعلوم ميشدمخشوش درديوارهای ناتصوي
يکبارازجايش . ديواردرحرکت ميآمد، درذهن خماری صحنه جنگ رانشان ميداد

دختربا جرئت : وگفتمادرش ازترسيدن خماری قهرشد. بردخيززد، دربغل پدرش پناه 
  ازگريه شبنم ترسيدی؟

  .کولته ميرویمگرفردااين ترس را فراموش ميکنی، فا
جان پدرمن وکاکايت تالش داريم تراهمرای :  نوازشش ميداد گفتپدرش درحاليکه

 نظرکند اوگپ را فروش خانه صرفبرای عالم گفتم از. عالم شان هند روان کنيم
بودنت دراينجاه مشکل . روان کرده نميتوانم تودخترجوان هستی،  تنها ترا. نميشنود
همرای شبنم   حوصله کن، انشاهللا عالم راضی ميشودهوش کنی فاکولته  نروی،. است

  . شان يکجا هند برويد
  . بعد تصميم بدست خودت است، درهند ميباشی ويا پراگ نزد فاضل ميروی

ما تصميم گرفتيم بشرط که عالم راضی شود، : حاجی عثمان به تائيد برادرش گفت
  .اوعجب انسان غيرتی است

غيرت نيست بيعقلی است مردم  پای پياده خود را زمان گپ برادرش را قطع کرد، اين 
آخرعالم فرزند اين خانه . تا پاکستان ميرسانند، شاه زاده غيرت خود را برخ ما ميکشد

  . دراين روزغيرت چه منعی دارد، اين جهالت است. است
. کوکی ازغم مثل کالبوت گشته بود، قالب تهی ميکرد.  شام خوردن از ياد همه رفت

خماری کاکا،  پدرش چند باردعا . ه بعد طرف  تشناب ميدويد وپيچ شده بودهر دو دقيق
  .خماری خود را دربغل پدرش چون کودکی  چسپانده بود ودعا ميخواند. خواندند

حميرادويد کوچه را يکبارصدای دروازه کوچه شينده شد،بعد چهاروپنج ساعت 
  .بازکرد، شبنم شان آمدند
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بخيزکه دخترت : کرده بود، حاجی صدايش کرد کوکی درکنج خانه خود راچملک 
  .خون خشکيده کوکی دوباردربدنش جريان پيدا کرد. بخيرآمد

روی ولباس عالم وشبنم آلوده با خون بود، گويا که خون ضايع کرده باشند ومانند 
  .زعفران رنگ رخسار شان زرد پريده بود

  "زخمی شدی ؟" حاجی عثمان ازعالم پرسيد
  .  نی

وگفت  دستش لمس کردسروصورت تان خون جاريست، روی عالم را بازا:حميرا گفت
  ". خون تازه است"

پروين مثل بت برنجی رنگش . ودشبنم ازگپ مانده ب. بغل کرد کوکی دويد شبنم را
هرکس عالم وشبنم را ميپرسيد  .جسمش فرارکرده بود، ميلرزيدزردپريده بود، روح از

  "زخمی شديد؟ " 
  .  شفاخانه ببرم شما را به:  زمان گفت
  .                                                   نی ما زخمی نشديم: عالم گفت

  .چرا خونآلود  هستيددچه گپ شد قصه کن :  زمان 
 درشاه شهيد شش شام: عالم درحاليکه صدای هولناک درگوششهای چکش ميزد، گفت

آسمان راکت ميآمد، اززمين جنگ تن بتن بود، از. جنگ شروع شد، جنگ عادی نبود
  . مجاهدين با سالح و راکتهای سرشانه خانه مردم را هدف ميگرفتند
طرف خانه روان . وقتيکه ازدکان برآمدم، طرف مندوی رفتم يک مقدارسودا خريدم

. سرک اول شاه شيد خوردراکت دررسيده بودم، اولين درقمست اخيرجادره ميوند. شدم
درنزديک گلوپ مطبوعات دو . شاه شهيد رساندمراه مکروريان بطرف خودرااز

به شفا آنها را . کنارسرکت درخون شط ميزدندوجوان درحدود هفده ونزده ساله درن
نزديک خانه ما درسرک افتاده زخمی ديگردروقتيکه برگشتم سه نفر. خانه انتقال دادم

  ..... فريا ميزدند، کمک کمک. بودند
  ......شبنم با گريه گفت، محشر بود محشر

  .عالم ادامه داد، شبنم را صدا کردم بيا کمک کن
شبنم ،خليل دربغل مادرم داد، ما جوانان را بغل کرديم درسيت پش سرانداختيم ويکيش 

دونفرش خون ضايع . موترانداختورا کش کردم، درکمی وضع بهترداشت، شبنم ا
  .ميکردند

عالم . ادثه هولناک بودنمايانگرحعالم وشبنم صورت ولباسهای خون های تازه درسرو
  . اتاق نشيمن را ترک کرد

  . کوکی صورت پريشان شبنم را بوسيد وگفت، دخترم شکرسرتان شما بخير گذشت
ما سر امروز گفت، مادراگرشبنم هنوزهم هوش وگوشش طرف همسايه هايش بود،

سرعت طرف شفاخانه عالم ب"اوقصه را دنبال کردوگفت. دا چه خواهدگذشت، فربخير
کرد، چادرم را پاره کردم، دست وپای زخمی شان را بستم که خون ضايع حرکت 
زياد درد داشتند روده هايش . يک پسر حدود نزده سال داشت، شايد زنده نماند. نکنند
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خليل دربغل پروين گريه ميکرد، . دستم درشکمش داخل کردم، با چادرم بسته کردمرابا
  . طرف گريه وناله آنها ديد، ترسيد وچپ شد

دفعه اول . عالم صورتش را شست وشوکرد، دوباربه اتاق برگشت وبه قصه ادامه داد
کسيجن نفس نرس مرد پير را که با بالون آان رابه شفاخانه انتقال دادم، يک که دوجو

 موقع که ديد، زخمی های نيم جان را. دهليز شفاخانه ميبردميکشيد، کراچی اش رادر
را به شدت تيله کرد، اجل ميبرم، کرچی مرد پيرل اتاق عازموتر درسرشانه خود داخ

کرچی رفت وبه شدت به ديوارخوردود، پس طرف . درانتقال زخميها کمک نمودمرا
  .ما آمد

مرگ هم نا جوانمردانه سراغ جوانان (پايش کرچی را تيله کرد وگفت نرس دوباره با
مرمراخدا به باقی ع" مرد پيرسروکاکل خون چکان جوانان را ديد، صدا کرد). ميرود

همين جوانان بدهد، اين زندگی برای من عذاب جاويدانی است، مرگ يگانه  راه نجاتم 
  ". است

ازبسکه حواس شان . کاکا وپدرشبنم با خشم طرف عالم ديدند، سرشان را شوردادند
  "دخترما يکروز از خاطر شماکشته خواهد شد" پريشان بود، يکی شان صدا کرد

 داد، ازديدن ن صحنه های جنگ شاه شهيد رانشانتلويزيو آمد، درهمين دادوفرياد برق
  .آن همه وحشت کردند

اين خانه بزرگ بی صاحب است بيايد .حق رفتن به شاه شهيد نداريد: پدرش صداکرد
  . همرای ما زندگی کنيد

  .خانه وزندگی چطور ميشود:  پروين 
  .رميشداگرامروزتمام تان کشته ميشدين چطو: حاجی عثمان قهرشد وگفت

ديوارهای حويلی امروزغلطيد وتا فردا دارايی خانه چورميشود، مادردلت :  عالم گفت
  .جمع باشد

مردم درجان خود هستند کسی  ت شاه شهيد خون ميچکد، دراين روزهربلس:پروين گفت
  . پشت مال نميگردند

باره  شفاخانه دوخمی فرياد کمک ميکشدند وقتيکه ازز. هرطرف مرده افتاده بود: عالم 
  .ميکردند که مردم خانه های  ويران را چورطرف شاه شهيد برگشتم، بچشم خود ديدم

هرچه بود، گذشت برويد : پدرخماری دست نوازش درموهای خماری کشيد وگفت
  .لباس های تان راعوض کنيد

لقمه نخورده  حميرا رفت وغذا را آماده ساخت دورسفره جمع شدند، هنوزيکی دو
  .لفون کردد تبودند، قادر ازهن

بعد ازيک صحبت . امروز درشاه شهيد جنگ بود، شبنم شان خانه ماست: پدرش گفت
  .  گوشی را گذاشت دو باره زنگ آمد. کوتاه خداحافظی کرد

لفون کرد،عالم ومادرش برايش اطمنان دادند، همه صحت وسالمت فاضل ازپراگ ت
  .هستند

  ".  بروهمرای فاضل گپ بزن" پدرش، خماری راگفت
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  "  هوش کنی دانشگاه  نروی"خماری گوشی را گرفت، فاضل گفت
  .  اه منع کرده استگپدرم مرااز دانش: خماری با معصوميت گفت

  :پدرش وکاکايش چنين گفتند. وقتيکه از فاضل خدا حافطی کرد
ت، عالم شما بايد همرايم ما زندگی کنيد،حويلی بزرگ با اتاقهای متعدد خاليس:  حاجی 

  .داردخط السير جنگ قرارشاه شهيد در
به عالم گفت، قادربخاطرخماری خيلی نارحت است، خماری را بايد به هند : زمان 

حاال . اگرازخانه وزندگی تان تيرميشود، شماهم همرای خماری هند برويد. روان کنم
تا خدا توبه تان . کارتجارت را ياد گرفتی، دردکان خود ما همرای قادر و قيوم کارکن

قادر . نميتوانم دخترجوان رابدست قاچاقبرروان کنم. وپا برويدکند، اررا قبول 
آمدن ورفتند قادريک سرگردانی . باخود هند ببردميخواهيد کابل بيايد وخماری را

شماهم رفتنی هستيد، نامزاد برادرت را با زن، فرزند و مادرت گرفته . اضافی است
  . بخيرحرکت کنيد

ه دست را با دندان بازميکنی، چند بار برايت گفتم عالم چرا گر:  حاجی عثمان گفت
شما قادر را نمی . جواب مثبت ومنفی برايم ندادی وگرنه تا حال تمام تان رفته بوديد

 اگرمسله خانه شما را پابند ساخته، ما .آمد شبنم وخماری را باخود ميبردشناسيد، اگر
  .تا اندازه توان از خانه تان مراقبت ميکنيم

 را خميده بت يکه درحق ما کرديد، شانه هايمی  صاحب احسان ومححاج: پروين
عالم از نيت نيک تان برايم قصه کرد، مه ميخواهم  اقًال خانه را بفروشم .  است ساخته

  .......ومال خانه را 
چقدرمال خانه درسرای ليالمی موجود : حاجی عثمان شانه هايش را باال انداخت وگفت

  تند که مال خود را بفروشند؟آيا مردم نمی خواس. است
  . مردم کلی خانه خود را بدست همسايه های خود دادندورفتند، سرخود را زنده کشيدند

 تان ما  و ازخانهاگرمال خانه برايت شيرين است، درخانه ما بگذاريد: زمان گفت
  . مراقبت ميکنيم

همرای قيوم چرا .   آنها گرم صحبت بودند، خماری دراتاقش رفت خود را مالمت کرد
  . حاال پدرم برای عالم  بخاطرمه زاری ميکند. برادرم هند نرفتم

غرغره اوراديوارهای خانه اورا ميخورند وحويلی بدان بزرگی مثل تناب دارد،کرفکر
  .کند ونفس ازکف پايش ميبرآمديم

طرف می تمام مردم هر: م رفت، او قصه کرد دوباره اتاقش را ترک کرد، پيش شبن
زير باران  وپا برلچ، باحجاب وبی حجاب در، مرد، طفل، پيروجوان سرلچزن. دويدند

دم لفون کرزمانيکه مه برای شما ت. اه بردنددرمسجد آخر جاده ميوند پن .مرمی ميدويدند
زن طفل يک. ديوارحويلی ما که راکت خوردبه دوزن با اطفال شان ميدويدند،

  .بغلش افتاد شيرخورش از
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رکنان گفت، دخترم خوشحال هستم که کالچ خماری يک شک کوکی، دوباره سه بار
همه تان بخيرهند برويد، قادر بيچاره ازخاطرخماری درهند . بهانه خير وسالمتی باشد

  .خون جگرميخورد
  نگفت که ميترسی؟  خماری  فاضل ،پرسيد بدهدت روحيه صحبت راتغيرخواسين  پرو

   ".نی  چرا"  
فاضل ازمه خواهش کرد،همرايت بخوابم که " فتپروين با محبت مادرانه وبا لبخند گ

  ".  نترسی
خماری بگير " دراين بگو مگوها پدرش چندين قطعه خط را برای خماری داد وگفت 

خط ها را که چقدر دير درپست مانده بود وخطی را که عنوان خودش بود، برای همه 
  .  بلند خواند

همه "  تنها بخوابد که ميترسدخماری را نگذاريد،"فاضل برای پدر خماری نوشته بود
با ازخنده شان خماری عصبی شد، به اتاقش رفت مگر . با يکصدا بلند خنده کردند

حالتش عادی گرديد، خط فاضل را بخوانش . خنده آنها، فاضل درچشمش مجسم شد
  .     گرفت

رويت راعرق بوسه )  آهو ی وحشی  من" (فاضل با دست نويس زيبا  نوشته بود " 
  .شب و روز را بدون تشويش بگذارانی.  اميد وارم با صحت و نشاد باشی.ميکنم

يادم .  نامه مينويسم، چشمان زيبايت درجلوچشمم جلوه گراست  اکنون که برايت
خواب وقرارم راازمن گرفته . اززمان ميآيد که با چشمان جادويی مراجادو کرده بودی

صحرای زيرا در. می خورد، تيرم به هدف نهرقدربرای شکارت ميکوشيدم. بودی
محبت فامليت سرمست بودی وازخراميدن هايت تيروکمان ازدستم می افتاد، ازشميم 

 بند ميشد، نميتوانستم انمدست ميدادم، زبعقلم رااز. رت مست وبی هوش ميشدممعط
  .....".  حرف دلم را بيان کنم

زير خط را در.  ازمسافری نوشته بود  زره زره  خاطرات نامزادی را نوشته بود،
  . پشتی اش گذاشت وخوابش برد

  . فردا قلم را برداشت وبرايش نوشت
 جمله آنرا درتم رسيد بعد ازمرورچندين بار، هرنامه شکوه آميزت بدس:  فاضل عزيزم
درعالم خيال با توحرف ميزنم و شب م، با کلمات که نوشت بودی، هرروزحافظه سپرد

  .ترا خواب ميبنيم
نامه را تمام . ابی گپ ميزنی، نميخواهی همرايت عادی شومدرخواب هم با من کت

  کنی؟لفون نميدختر عزيزم چرا ت: کرد، برای پدرش داد که پست نمايد، پدرش گفت
  . دراتاقش تيلفون ندارد:  خماری گفت 

شميم ازخواب خرگوش بيدارشو،درتلفون دستی اش زنگ : پدرش با محبت پدرانه گفت
 اندخت وسرش راپاهين گرفت، حاجی کاکايش دست خماری ازحيا رويش گل. بزن

ودو باره به اتاقش  ازمحبت کاکايش اشک درچشمش جمع شد. نوازش بسرش کشيد
 آن می نشست، تصويرزو که درزمان نامزادی همسشه فاضل دردرچوکی با. برگشت
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.  با اوگفت وشنودداشتبه فاضل فکرکرد، درذهشن. رسمامی ميکرد،نشستخماری را
   .عمه خماری.ادراتاقش مخفی کرده بود،با زبان شيرين کودکانه صداکردخليل خودر

 شبنم کوچيدن. خماری ازجايش پريد، لحظات شيرين تفکرراازدست دادوخليل رابوسيد
خماری خالی ازاهميت نبود، جمعيت خانواده اندک بزرگترشده بود، شام برای 

 راکمتر حس ميکرد وبا ديدن باموجوديت شبنم، تنهايی. دورسفره نه نفرباهم مينشستند
خليل يگانه کودک درفاميل بود، . عالم وپروين هرلحظه فاضل درچشم مجسم ميشد

  . ليل  سرگرم بودخ خماری با ،درنبود برق، تلويزيون وراديو
چندهفته بعد که پدرش سه قطعه خط ديگر برايش داد، نامه ها مدت طوالنی درپست 

رويش را . د خدا ميداند، چقدرفاضل پريشان شوداگرتيلفون نباش:معطل شده بود، گفت
اين خط ها بعد ازشش . طرف خماری کرد وبا اشاره گفت، عاجل برايش زنگ بزن

  . ماه رسيده است
 تجاهل ازاتاق برآمد، خماری نميتوانست درمقابل بزرگان با وی درد دل کند، با يک

گوشهايش . بگوشش آمدتا آخرنخوانده بود، صدای پدرش  نامه را.بازکردخط فاضل را
چند لحظه بعد . باشندپدرش گپ ميزند، فکرکرد شايد قادررا نيزکرد، بداند با کی 

  ".بيا نوبت توست با فاضل گپ بزن "پدرش برای اولين باردراتاقش آمد
دست اخته بود، با شوق وهيجان گوشی از قلبش ازخوشی به شدت ميزد، رنگش را ب

  .هايش را نوازش دادصدای رسای فاضل گوش. پروين گرفت
: خماری گفت. بزرگان اتاق نشيمن را ترک کردند.  چقدرپشت صدايش دق شده بود

  خط های که چند روز قبل برات روان کردم، گرفتی؟        
   درمقابل فاضل ازاو پرسيد اشعارم را خواند؟

  مگرپدرم گفت که مامورين پست کارنميکنند، بايد بلی خواندم،:خماری با نازگفت
  .لفونی تماس بگيرمهمرايت ت

لفونی خوب صحبت ت. يت مهربانی اش را ميدانمچه پدرمهربان؛ مه قم: فاضل گفت
آدم دوباره " است، با آنهم اشعارت را برايم روان کن، بسيارشعرهای مقبول مينويسی

  ".عاشق  ميشه
، کامٍال صحرايی پشت عشق نگرد، ای عشق نيست جنون است: خماری خنديد وگفت

    .ه امشد
  در. ايکاش که نزديک ميبودم استاين جنون ازدوری من برايت دست داده:  فاضل

درحاليکه . رنج ميدهد، غصه نکن شبنم برايم گفت دوری دوستان تراهرصورت،
تا حالتش را فاضل درک نکند، حيران  گلوی خماری گرفته بود، باالی خود فشارآورد

  بود چه بگويد، پرسيد چند بجه شب است؟
  "ساعت دوبجه صبح بوقت پراگ است"فاضل 
  .   خدا حافظ...خدا حافظ ...واه :  خماری
  چرا چرا از ناوقت شب ترسيدی ؟: فاضل
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گوشی " لفون نکنيموشش ميکنم که بی وقت تنی فردا دانشگاه ميروی برو بخواب، ک" 
هروقت همرای فاضل گپ ميزد . را گذاشت طرف اتاقش رفت، حالت عجيبی داشت

ازخوشی وهيجان . پروازميکردمم وتباآه گفت، ايکاش بال ميداش. هوايی ميشديکبار
  . صدای فيرها از دورشينده ميشد، احساس نميکرد

  .پروين بخواب رفته بود آهسته لحافش راکنارزد واستراحت کرد
.   يکماه بعد دريکشب شنبه انفجاربسيارخطر ناک درنزديکيها منزل شان شينده شد

پدر، . يد، طرف بسترش رفت، خماری نترس من در پهلويت هستمپروين ازخواب پر
عالم اتاق خماری را تک تک زد، پروين گفت ما . کاکايش وعالم شان همه بيدارشدند

  . بيدارهستم
  .  شبنم خليل را در خواب بغل کرده آمد، در يک اتاق جمع شدند

برق نبود . ينده شدانفجاراول خيلی قوی بود، به تعقيب آن انفجارات خورد و کوچک ش
همسايه ها ازخواب بيدار شدند، اليکين های شان را . شهرمانند کورستان تاريک بود

کوکی الکين را روشن کرد، شبنم چراغ دستی را بدست عالم داد، تا . روشن کردند
. درهمان حالت سراسيمه گی  خماری با ديدن چراغ دستی لبخند زد. برای پدرش بدهد

دور چراغ . رنگ از رخ همه کنده شده بود" پرزه اختر يادت آمدميدانم "شبنم گفت 
  . لی نشستنديت

  .شبنم گفت، خدايا اگرکشته شوم طفل درشکمم ميمرد
   چراازما پت کردی؟نميدانستم که حمل داری:  خماری
  . خماری عزيز درزير راکت های مرکبارهوش درسرآدم نميماند:    شبنم

ه نام طفل شبنم فکرميکرد،  کرد، خماری دربار خبرحمل شبنم روحيه غمين راعوض
لفون هوش اورا پراند، پدرش گوشی را برداشت دوستان از داخل کابل بودند، صدای ت

  .  ازحال واحوال يکديگرخبرميگرفتند
دوستان .  هند تيلفون کنندشبنم وخماری به اتاق نشيمن رفتند، ميخواست برای حماسه

  .ون کردن،  شبنم ميسرنشدلفزياد تلفون کردند، وقت برای ت
واگر ميخواهی که خليل وطفل اگر برای حماسه دلت می تپد : حميرا برای شبنم گفت

زود شوهرت رابگو که درقصه پول نشودهرچه شکمت است، زنده بماند که در
  .                                ترخماری را گرفته بخيربرويد

 همرای شما اينجاه زندگی ميکنم تا دل پروين شبنم گفت، ديشب همرايش گپ زدم، فعٌال
  . آهسته آهسته ازخانه شاه شهيد سرد شود

به زحمت خانه و زندگی ساخته، . دلم برای پروين می سوزد، بيچاره درجوانی بيوه شد
از زمان عروسی اش . خاطرات شيرين ازآن خانه  دارد. از خانه خود دل کنده نميتواند
  .ی ميکند، نميتواند يکبارازحاصل زحمات خود دل بکندتا حال درهمان خانه زندگ

  .خانه را نفروشيد ما از خانه تان مراقبت ميکنيم: حميرا



 102

نظيفه دخترش ازالمان هروقت زنگ ميزند و . حميرا جان بايد برايش وقت بدهيم: شبنم
برايش ميگويد، مگر پروين هنوزهم دل کنده نميتواند وحتیُ  نظيفه مرا تشوشق کرد، 

  .   درم مجبور بسازدما
جدی فرشته است، نمی خواهد کسی راحرف نظيفه خبرندارد که شبنم يک : حميرا
  . با خنده گفت، نظيفه ازکی خواهش کرده. بزند

  .  کوکی همرای پروين دراتاق خواب خماری بودند، شبنم نيز نزد شان رفت
 مادرت است، همم از شبنم بايد پيروی کنی، خشودخترعزيز: حميرا برای خماری گفت
  . اصٌال مادراصلی هردخترخشو است. باالی عروسش حق دارد
  .تان را دوست داريد؟" عروس"شما کدام دختر: خماری با شوخی پرسيد

. دخترنداشتم، آنها دخترانم بودند، هرکدام شان مثل توبرايم شيرين هستنداکه ت:   حميرا
. وظيفه مه ختم شد. وين استحاال اگرترا دارم، مال مردم هستی، مادراصلی تو پر

  .هرمادر وظيفه امانت داری را دارد و بس
  .مادر، مه جای شبنم فرشته را درقلب پروين گرفته نميتوانم: خماری 
 تا آخرکسيکه .دارد والدين جای خاص هردختر وپسردرقلب... چرا نی :حميرا

" عروس"م اگرجنگ نميبود، امروزدختر هاي. عمرهمرايت زندگی ميکند، پروين است
  .  ذکيه ونرگس دخترانم هستند. درکنارم ميبودند

يا مرضيه م قادرذکيه خاندختر اين فاميل کی بود، " عروس"ن خماری سوال کرد، اولي
  خانم لمر؟

 دختربخاطر. خانم لمراست" مرضيه"ی اينخانهدختراصلاولين عروس ويا :احمير
. برادرت عروسی کرد  قادريکسال بعد. خانه ما جشن بوداصلی خانواده چند ماه در
  . ذکيه دختر دوم فاميل است

وقتيکه رژيم شاهی تغير کرد، پدرکالنت مرد با تجربه بود، ميترسيد که در بين خاندان 
بخاطر . شاهی جنگ شروع نشود، تصميم گرفت، لمر، قادر وبصيربايد هند بروند

 زعروسی بصيراسه ماه بعد. کردابت باعجله بصيرراعروسی سفرجوانان فاميل، ان
  .هرشش شان هند رفتند

  . مادر بصيربايد خيلی جوان عروسی کرده باشد؟:  خماری گفت
هرکس . مثل عروسی گدی بود. عروسی بصيرومينه خانمش بسيارجالب بود:  حميرا 

  .انابت راآزارميداد، عروست مثل گدی وخودت مثل عروس جوان هستی
  . ؟انابت درعروسی اش بسيار جوان بود:   خماری
دقيق نميدانم، مگرنسبت به کاکايت بسيارتفاوت . بلی درصنف دهم مکتب بود: حميرا 
  . انابت مانند خودش فرزندانش راهم جوان عروسی کرد. داشت
  .بصيرنسبت به ليال بزرگ است؟: خماری

ليال بعد ازختم صنف دوازده عروسی کرد اما بصير . نی ليال اولين فرزند انابت است"
ازفرزند های انابت . بود، باقی مکتب راهمرای مينه خانمش درهند خوانددرنهم مکتب 



 103

سن قانونی عروسی ليالوفرشته در. خيلی جوان عروسی کردند "بصير وخاتول"
  .           کردند

   چرا لمر و بصير به آستراليا رفتند؟:خماری 
مش، بصير خان وقتيکه آسترليا رفت، بخاطرخود و.لمردرتجارت عالقه نداشت: حميرا 

  . مرضيه ومينه باهم خيل دوست های شيرين هستند. ومينه را با خود برد
مرضيه مکتب را درواليت خوست خالص . سن باهم تفاوت ندارندمرضيه ولمرازنظر

 همرای خواهرش يکجاه زندگی ميکرد، شوهر.برای تحصيالت عالی بکابل آمدد کر
. وخوش برخوردبودا کرکترمرضيه دخترمقبول، ب. ش پسرکاکای کوکی استخواهر

بوبو، کوکی ومرضيه . پشتو گپ زدنش بسيارخوشم ميآمداز. رين پشتوگپ ميزدشي
 رخورداربود، ازادبيات عاميانه درسواد بچون مرضيه از. زبان بودندان پشتوهرسه ش

مگربوبو وکوکی بعضی . بسيارمقبول پشتو صحبت ميکرد. گپ زدن استفاده نميکرد
ايجاد ميشد، فکر ميکردم، چند نفر مهمان آمده د، آنقدرسروصدازها بلند گپ ميزدنرو
  . است

  اندرزمادروقصه های فاميلی براش خماری درس بزرگ زندگی بود، وحشت راکتها 
گفت  در". چه فاميل با محبت داريم"د گفتچشم هايش راه کشيده، باخو. راازيادش برد

:  بغلش زد وبا خنده برايش گفتوشنود ها کوکی آمد تا خماری را به اتاق روان کند،
رويش را بوسيد وگفت، . بعد ازاين خود رادراتاقت قفل نکو، ازتمام گپها خبرت ميکنم

دستش را درشانه . ياد انابت بخير؛يک يکبار ميدويد خبرخماری را دراتاقش ميگرفت
وقتيکه در . زياد نازميداد، انابت مالمت استخماری زد و گفت، خانم کاکايت ترا

  قت ميآمد، چرا برايت قصه نميکرد؟ اتا
صحبت با مادرش واگاهی ازواقعيت های فاميل برايش وقارمی بخشيد، خود را 
منحيث يک خانم حس ميکرد وبا صميميت سرش را شورداد، می خواست چيزی 

. اما کوکی گفت، اگرامروزخبرنشدی بعد ازعروسيت، شبنم برايت قصه ميکند. بگويد
او يک فرشته است، هيچ . قصه يی، دل سوزو با حوصله استدرجمع دخترهايم شبنم 

ازطرزکالمش وادی . وقت بدی ها را نمی بنيد، هميشه با صفای قلب برخورد ميکند
  .بااليش افتخارميکنم. احترامش برپروين وعالم شوهرش خيلی خوشم ميآيد

مرای خماری با لبخند ازجايش بلند شد وطرف اتاقش رفت، ديد شبنم چه معصومانه ه
  .خليل در روی اتاق بدون تشک خوابيده است

  
                         کوچيدن شبنم در شهرارا 

                  
. شبنم کوچيدندفاميلش درشهرارا درخانه بزرگ پدر بعد ازحادثه شاه شهيد، عالم و

موجودت پروين، عالم، شبنم ومخصوصٌا خليل کوچک جمعيت خانواده را بزرگ 
عالم "زن وشوهر. عالم نيز دردکان همرای خسرش وپدرخماری کارميکرد.ادجلوه ميد
  . با کار دولت مقاطعه کرده بودند" وشبنم
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خماری وشبنم شاه شهيد رفتند، تمام اموال شان درشب . شد بعد ازچند روزکمی آرامی
حتا لباسهای . ازظروف انتيک واجناس گران بها خبری نبود. جنگ سرقت شده بود

  .يک شب از دست دادپروين زحمات يک عمرخود رادر. نم را دزديده بودندمقبول شب
اما خانه .   ديوارهای حويلی گلوله بارن شده بود و يک ديوارحويلی کامال غلطيده  بود

 را ينروی خانه اندخته بودند وخوبتردزدان تمام فرش وظرف را. رجا بودشان پا ب
  .باخود برده بودند

  .روی بسترشان پراکنده بودلباسها در دراتاق های خواب شان 
. سرزنده ومال  ميراث شد" پروين ازديدن آن صحنه، دو دست را برفرقش زد وگفت

مردم ازخدا نميترسند دربيست سال بيوه گی خانه وزندگی ساختم دريک شب ازدستم 
  ". رفت

اما دلش آرام نميگرفت هرطرف . شبنم بازوش راگرفت، ازاتاق خواب بيرونش کرد
  .ديد وگريه ميکردمي

. منتقل شدند بی ارزش باقی مانده بود،زمانيکه شهرارا  دراتاقهای خواب چيزهای
اما در فاميل سلطان مسايل مالی چندان اهمت نداشت، مهم آن .  دست خالی بودندتقربيٌا

  . بود که سر شان سالمت بود
هسته آهسته امحبت خانواده سلطان غصه خانه وزندگيش رااپروين درجمعيت ب

زيراهرشب درهرکنج شهر يک حادثه جديد رخ ميداد، پروين خود را . فراموش کرد
  . در آن مصيبت تنها حس نميکرد

خواب .  خماری را تشويق کردند، بخوابد.  يک شب قصه ها بسيار وحشتناک بود
پدرمه ديگه طفل نيستم " گفت.ازچشمانش فرارکرد، نميتوانست دراتاقش تنها باشد

  ". دراتاقم  نميرومقصه کنيد من
دخترعزيزم دراين وطن مصيبت ووحشت آمده که آدم طاقت :  پدرش با دلسوزی گفت

  .دراين سن با مصبيت بزرگ ميشويد. وامثال تو ميسوزددلم برای تو. نش را نداردشيند
ما درسن سيزده ساله عروسی کرديم، خماری راازناززياد در يک قفس :  کوکی گفت

بگذاريد که  . خفی کرديد، ازجريان زندگی خانواده خود خبرنداردطاليی جداازاجتماع م
  .درزندگی پخته  شود

دخترعزيزم هوش کنی که از خانه " حاجی کاکايش خماری درآغوش کشيد وگفت
نبرآيی، ظالم ها ديروزدرقسمت های کوته سنگی، پل سوخته وچهل ستون ودشت 

جسد . يس پاهين کردند وکشتند برچی بسهای شهری را توقف دادند، خانم ها راازسرو
  ".  شان درکنارسرک را قطار گذاشته بودند

  " ؟چادر نداشتند ها  زن"  پروين
ترس چادری د شان شناخته ميشد، بيچاره ها ازاگرروی شان لچ ميبود اقال جس:  حاجی
  .کس جرئت نميکرد، طرف جسد ها برود. داشتند
 جهاد شروع شد، کشتار روزهای اول کهدر. زنها چه ميخواهنداين بدبخت ها از: عالم 

  . حاال چه دليل دارند. بود، ادارات دولت را فلج سازندزنان بخاطر
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  .درچهارآسياب يک فاميل رابا تمام اهل خانواده آتش زدند:  حاجی 
  دليل  ؟"  حميرا
  .دليل ندارد، شايد کدام عضو خانه شان دردولت کارميکرد: حاجی 
  .نند، اگرکارنکنند ازگرسنه گی ميميرندبيچاره مردم چه ک:  پروين

اکثريت زنها بخاطرنفقه فاميل شان کارميکنند، ... کارکردن جرم است؟: حميراگفت
  .چرااين احمقها نيمدانند

دزدان قريه . مشکل مردم اينست بنام مجاهد، هرکس دشمن خودرا ميکند: حاجی گفت 
  .ومحل، بخاطرمنعفيت شان، مردم رااذيت ميکنند

حاجی صاحب شما دقيق ميگويد، درهرجاه که حمله ميکنند، باشنده همان : گفتپروين 
  . منطقه ومحيط هستند

 درصف مجاهدين افراد بيسواد، عقده يی وفاقد :شورداد وگفتزمان با تاسف سرش را
  .  هرگونه احساس وطن پرستی، ناموس داری جا گرفته است

سی بدست گرفتند وسينه مردم را بدبختی همين است، مذهب را منحيث تيغ سيا: عالم
  .     ازسنگ وچوب اين وطن بوی سياست ميآيد. پاره ميکنند

  :حاجی عثمان گيالس چايش رادست خماری داد، چای تازه پُر کند گفت
درحزب هرکس . مند، باسواد وبا تجربه هستنداگرازحق نگذريم، اعضای حزب دانش

. تربيه ميکردنددرحزب جا ميگرفت، اوراد کم سواد هرگاه افرا. جا نميدادندونا کس را
اسالم . يک پروگرام وبرنامه اسالمی می داشتند. ايکاش مجاهدين هم اين کارميکردند

ياد . يک مکتب بزرگ عاطفه، برادری، ترحم ومبراازهرگونه خيانت و تجاوزاست
تان باشد اکنون مردم را بخاطرهمکاری با دولت ميکشند، اگربه قدرت ريسدند، همه 

ببنيد با کشتن مردم بيگناه وايجاد ترس کارد به استخوان مردم . ا با تيغ حالل ميکنندر
هيچکس به مرگ کس گريه نميکند، ميگويد . رسيده، مرگ يکانه راه نجات مردم است

  .بيغم شد
همچومجلس  طوالنی وحشت آورهرشب تکرارميشد،خماری برای اولين باردر بحثهای

 اما افگارش هنوزهم قضيه .پاچگی ازجايش برخاستاشتراک داشت، ناگهان با دست
 شانه هايش را زير. اتاقش رفت، روی بسترش درازکشيدف طر. ميکردرادنبال 

به علت آن قصه ها خوابش نميبرد، به فاضل وبه آينده خود، به  صورتش گذاشت،
بسوی آسمان ديد ستاره ها اندک اندک درآسمان بودند . ماجرای روزمره فکرميکرد

 درهم وبرهم، نيمه خواب وبيدارطول شب رابا افکار. ب رفته بودندثريت آنها بخواواک
درپنجره اتاقش روشنی انداخت، خواب در  آهسته آهسته سپيدی سحر.سحر کرد

چشمانش سنگينی کرد، ميخواست اورا درعمق دلش ببرد سرش را زيرلحاف کرد وتا 
  .ساعت دوازده ظهر خوابيد

ويرهای تمام تص. بازکردد، بکس فاضل راراتاقش بو  بعد ازصرف نان چاشت د
ای مقبول گذشتاند، نوشته هايش راخواند چه شعرهرسامی شده را يک يک ازنظر

با مطالعه تمام روز را . وتمکينش بسيار شکايت ها نوشته بودازناز. برايش سروده بود
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ی ديدن تصويرها وخواندن اشعارش همراهياد گارهايش سپری کرد، شبنم نيزدر
از روزهای پُر غصه فاضل برايش قصه ميکرد وچندين بارشکرخدا بجا کرد . ميکرد

  .  که نامزاد شد واز کابل رفت
يک . شيميم دخترم کجاستی بيا که يک بوجی خط برايت آمده: شب ديگر پدرش گفت

مدتی طوالنی . تعداد زياد دوستان ازهرگوشه کناردنيا برايش نامه گسيل کرده بودند
درميان خط ها . اکثرآ برای تبريکی نامزاديش نوشته بودند. طل شده بوددرپست مع

آنها درباره . خط خاتول، فرشته و حماسه دختران کاکا هايش بسيارجالب وخواندنی بود
اززمانهای که فاضل همرای عالم درخانه شان ميآمد،  قصه های . فاضل نوشته بودند
  . جالب نوشته بودند
 است که يک روز اخترآرمونيه وخاتول دايره ميزد ، تراگفتند يادت: حماسه نوشته بود

دل دعا ميخواند که  زدی، ما را شرماندی، فاضل درتنبور رقص کن وتو به گفته اختر
  . رقص ترا ببيند

برايش يک دنيا اميد ومحبت خط ها.  ديده بودند، نوشته بودندفاضلهرآنچه درآن ايام از
  . بود، قوت قلب ميبخشيد

ايی خود راعادت ميداد وکوشش ميکردکه پدرومادرش ازرنج تنهايش غصه  به تنه
يگانه فرد جوان خانه بود، ازنازونعمت . شبانه کتاب ميخواند، روزميخوابيد. نخورند

  .مادرش وکوکی وشبنم برخورداربود" پروين"خشويش 
 .همچنان شب کاکايش وپدرش وعالم او را درآغوش ميکشيدند ومثل کودک  ميبوسيدند

  . هرشب پدرش وکاکايش وعالم ازچشم ديد شان قصه ميکردند
چاه فرق نميکنند حاال برای ديوانه شدند راه راازمردم يکباره :   خماری با خود ميگفت

خدا ميداند . آمدن مجاهدين خوشحالی دارند، مگرفکرميکنم که يک اشتباه بزرگ است
  .ورت ميگيرددرآمدن شان چقدرمردم کشته ميشوند وچقدرچورو چپاول ص

هرگاه کدام شب برق . وحشت درآغوش ميکشيدوشهرراغبارغم وشبها برق نميبود
  .ميبود، درتلويزيون ماتم مرده ها بود، خبرخوش نداشت

تحوالت ی مترقی، ازپيشرفت های افتصادی ودرتلويزيون کشورها:  پدرش ميگفت
 عت بعد ازساچند . فت مردم ماست، چطورکشته ميشويممثبت گپ ميزنند، اين پشير

وازشدت انفجار تخمين همه دستپاچه شدند. راکت شينده شدصدای انفجارشديدحرف او
  .ميکردند، درکجاربايد خورده باشد

 مردم هرشب آماده گی مرگ : کاکا و پدرش هردو سرشان راشوردادند وکاکايش گفت
  .را ميگيرند که امشب راکت درخانه شان ميخورد ويا فردا شب

دربغل کوکی چسپانده نرفت، همرای شبنم قصه ميکرد، خودتاقش  خماری ازترس ا
ی مانند طفل خماری راازبغلش درحالت پريشانی انابت ازآسترليا زنگ زد کوک. بود
که بسيار  .بيا خماری همرای انابت گپ بزن: زد، گوشی را گرفت وباخننده گفتکنار

نفجارديگرآمد، تيلفون  صدای ا.بربازقصه های شيرين انابت لذت برايش دلنتگ شدی، 
  . ازياد شان رفت
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داشتند تمام فاميل وهمسايه ها انتظار. تشب ازنيمه گذشت، حرف جاجی حقيقت داش
  .چه وقت راکت درخانه شان ميخورد

پاکت را باز .  درروی بسترش گذاشته بود به اتاقش رفت، خط فاضل را پروينخماری
  .  کرد، در روشنی شمع بخوانش گرفت

درهمان کشور، . عشق ومحبت مردم وطن عزيزما کيفيت ديگردارد" بود فاضل نوشته
کرديم ونوشته بود، خماری م، در برابرعشق خود بی وفايی نمياگرفقير وبينواهم بودي

مردم با  ها طرف  باغ باال ميرفتيم، چقدريادت است که يگان روز به تماشاه  تاک باغ
هرروز . مثل قلب عاشقان پاک بوددرياهای خروشان وطن با آب زاللش. صفا بودند

کناردريا هرروزکه از. ميزند، ديوانه ميشومشوق ديدارکابل با زيارت هايش بسرم 
کابل می گذشتم ومخصوصًا روزهای بارانی که دانه های باران بروی زلفان سياه 

. چقدرت ازتماشای مخفيانه  صورت نازنينت لذت ميبردم. تومانند نقره درخشش داشت
. بل ازرخصتی مکتب عايشه درانی  خود را به کنار دريای کابل ميرساندمدوساعت ق

  . در زيرآفتاب سوزان عرق ميريختم،  تا ترا تماشا کنم
آفتاب مقدس وطنم . است ودلگير، محبت با هوای ابرآلو اروپا سرددراينجاه آفتاب مرده

 ميد واروامی عشق ومحبت مردم توام ميشد،دل هرعاشق نااميد را گرم که با گر
زيرا . هرزمان که آفتاب می خفت مهتاب روی تو گرمترازآفتاب روزبود. ميساخت

ای کاش شرايط و . حرارت عشق از زيرجلد نازکت چشم فاضل خسته را گرم مينمود
تو دردلم چنگ ميزند، هرلحظه ديدار. اازتو دور نميساختروزگار نا مساعد مر

   .ميخواهم برگردم ترا و وطنم را باز ببينم
  .  فردا خط فاضل را برای شبنم داد

دريا طرف ليسه عايشه ازکنار"ع"يک دعا در شاه دوشميره هميشه بعد از: شبنم گفت
بند بسته کرده "ع"درشاه دوشميره . درانی ميآمد واز دور دزدانه ترا تماشاه ميکرد

  " .هردوی شان خنديدند".بود
خود ومست و سرشارازباده  چشمان خماری راه کشيد وفکرکرد، درآنوقت چقدربی 

  .عشق بيچاره را قميت نميداد. نوجوانی ونازدانگی بود
  .تو برای فاضل چه نوشته بود؟:  شبنم پرسيد

  "چيزی بد ننوشته بودم"  خماری 
  .گوش کن که فاضل برايت چه نوشته است:  شبنم

، وپايی ازآزادی فکریشميم خوشبويم درجواب نامه ات بايد گفت، بلی دختران ار(
ولباس برخورداراند، نمونه از پيشرفت وترقی کشور واخالق پيشرفته اجتماعی، مد 

اما يک چيزرا برايت صادقانه اعتراف ميکنم، عشق بمعنی . شان را نشان ميدهد
عشق هم مانند پيشرفتهای تجارتی شان، شيوه . واقعی درسرزمين اروپا  وجود ندارد

  . تجارت را کسب نموده است
در حقيقت ازاصل . برهنه گی رانمونه ازدموکراسی وپيشرفت ميپندارندهمان طوريکه 

صورت شان هم عوض شده است، جراحی های . محبوبيت ومحبت کناررفته اند
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انسان با بدن برهنه قسمی . بی ارزش تراستهرچه برهنه تر. پالستيکی زياداست
 هيچ شخصيتی خالصه تن لخت. لباس به زيبايی انسان می آفزايد. ديگری بنظرميرسد

 من جوانه زده عشقی که درقلب. بلباس به زيبايی وغروز انسان ميافزايد.درقبال ندارد
  ). باروشده، بنام شميم يا خماری عزيزم است وبرای ابد ميباشدو

اوعاشق سينه سوخته است، دلت جمع باشد به اروپايی ها دل : شبنم قهقه خنديد و گفت
  .بسته نميکند

  :  برايش نوشت خماری قلم برداشت و
انسانها برای ديد چشم غماز شان محدوديتها . زيبايی به هررنگ که جلوه کند زيباست(

لخت بودن يک زن صدمه بر زبيايی اونميزند بلکه به شهوت . را تعين کرده است
  .ميآفزايد"همسرش"مرد

  عقيده شما نمايندگی ازعقيده مرد های شرقی ميکند ويا اينکه نظرخود را بخاطرمن
اما بايد گفت که زيبايی يک زن شکل يک سکه با ارزش را دارد، هردو . نوشته ايد؟

هروقتيکه تنها بودی به هردوی، روی سکه فکرکن و . روی آن قابل اعتبار است
آن کابل زيبا به کابل سوخته وشهرمرده ها مبدل شده نه . فکرکابل راازسربيرون کنيد

دام ها خالی ميگردد ودرعوض دشت آهرروزشهراز.  وجود دارد ونه مردمعشق
وسخاوت همه محبت، مردم داری وصفا . ودامان کابل با توغ شهدا پُر گرديده است

خانواده وجود اعتماد باالی اعضای . پيراهن جان خود ميترسندمردم از. دفن شده است
حاال وجود  آن مردم های که شما ديده بوديد. برادرازبرادرميترسدپدرازپسرو. ندارد
. گی اش را می ربايدرا با تيغ حالل ميکند ومال ودارائی زندهرکه يکديگر. ارندند

اگر . کردند مردم اصل کابل همه فرار وآدم کشان درکابل افزوده ميشود،قاتالنهروز
 برای صرف شهرخاليست همه جا خاليست وقتيکه دوردسترخوان. دقيق برايت بنويسم

ما نيست، خانه ها خاليست وقلبم هم چنان ما بشمارانگشتان غذا جمع ميشويم، تعداد
  .  خاليست

  . هيچ خانه درشهرکابل صاحب ندارد، شهر بخانه اروا تبديل شده است
). حتاهمان آفتاب مقدس که ترا درمسافری ديوانه کرده است، بروی مردم  لبخند نميزند

ونی گپ شميم دخترم چراباز خط نوشتی، تيلف: فردا پاکت را به عالم داد، پدرش گفت
  . بزنيد، صدای هم ديگر را بشنويد

کاکايش صدا کرد، بگزارکه گفتنی های خود را درخط نوشته . سرش را پاهين انداخت
  .کند، درتيلفون نميشه

کاکا جان خط نوشتن ازاعماق قلب : شبنم درحالکه خليل را سرزانو اش ميخواباند گفت
واگر نرسيد دل خماری خوش اگر برايش رسيد خوب . سخن ميگويد، بگذارکه بنويسد

با خنده ادامه داد، . روز را با نوشتن خوش بگذاراند. ميشود، چيزی نوشته کرده است
يک وقت خماری همرايش گپ نميزد، حاال اين قدرگفتنی دارد که پنج ورق نوشته 

حاجی . ی وعالم طرف دکان رفتندبوسيد وهمرای پدرخمار حاجی سرش را.کرده است
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 نامزادی خيلی مدت کوتاه است، دلم برای خماری میچهارما: درروی حويلی گفت
  .سوزد
دوستان شان برای فاتحه رفتند عصربخانه فته بعد شبنم و کوکی خانه يکی ازچند ه

  .برگشتند ازرفتن پشيمان بودند
  . تا که زنده هستم و دراين وطن هستم جای نميروم: شبنم گفت

  .يد؟قصه کنيد چه ديديد وچه  شنيد:پروين گفت 
سه نفر را کشتند و . چند شب قبل درخانه دوست اش افراد مسلح حمله کردند: کوکی

پول دارهم نبودند، صرفآ يک تن از اعضای فاميل شان . تمام پول دارای شان را بردند
  . دراديو تلويزيون کارميکرد

  ."صدايت از راديو نشينده نشود"درخانه شان انداخته بودند چند بار شبنامه
شکرکه وظيفه " شکست وگفتشبنم سکوت را . عت همه ساکت بودندساچندبرای 

  ".نميروم 
بنام رهبرتحت انديشه ورهبری بيگانه هاجمع شدند، دزدان را بنام چند نفر: پروين گفت

آنها سياست را اگر. ازرهبر تا صفوف فاقد انديشه سياسی هستند. جهاد سالح دادند
 بيچاره مردم. وزی شان ضرورت دارندرت پيرجامعه درصوبدانند برای هرفرد 

  . استعداد شان کشته ميشوند بخاطر
به اتاقش  ميرفت وبدامن . خماری هروقت ازقصه های تلخ وخشک سياسی خسته ميشد

اخترسوسن " شيندصدای کوکی رابود،ازجايش برخاست هنوزدردهليز.کتاب پناه ميبرد
  ".را دوست داشت

کوکی محرمانه گپ . طرف کوکی اشاره کرد پروين ديد خماری هنوزدردهليزهست، 
  .زراعت کارميکردپدرسوسن در وزارت ." صدای مادرش بگوشش آمد. ميزد
ز احترام همسايه ها نيز بی آزارمعلوم ميشد، در کوچه ا. خدا پرست ونماز گذاربود آدم

  .بودبرخوردار
آرامی به . ايه شان بودکرد گوشهايت غلط ميشنود، سوسن نام دخترهمسخماری  فکر
  .دهليز رفت وگوش کرددوباره در

  .پروين پرسيد، با فاميل شما و رفت وآمد داشتند؟
حميرا يک انسان . رفت وآمد شان با خانواده ما از طريق حميرا برقرارشده بود: کوکی

هميشه به نماينده گی فاميل سلطان درمرده  وزنده . آرام با کرکتروکم حرف است
يانًا اگرحميرا مريض ميبود، مه درعزا داری همسايه ها اح. همسايه ها اشتراک ميکرد

مديربا ظاهر پاک . بافاميل مدير صاحب هم همين رويش راداشتيم . شرکت ميکردم
ه به انداز. ازهيچ گونه اختالص دريغ نميکرد. ونمازگذاريش، دارای نفس ناپاک بود

.  ونه مجاهدحزبی بوداونه .قدرتش ازدامن سرکارچرک وچتل راحق مسلمش ميدانست
. ريت عمومی رسيده بودتا مقام مديپيوند های قومی وزبانی  . بواسطه وسيله چاپلوسی

کاربرميگشت يک قطعی دوليتره شيرگاو، فارم های دولتی و يک سبد هرروزکه از
زمانيکه يکدانه تخم در بازار پيدا . تخم مرغ فرمها را رايگان بخانه خود انتقال ميداد
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 به قميت مناسب بدست میدم گران شده بود، ماازخانه مديرن آوبه قميت جانميشد 
از ترس برای مردهای فاميل نميگفتيم، حاجی قهرميشد وميگفت، که تخم ها . آورديم

بعد ازحادثه قطع شدن دست پسرش . اجازه نميداد ازخانه مدير تخم بخريم. حرام است
تحق کمک ميدانست، دردولت خود رامس. برای مجاهدين خوش خدمتی ميکرد" فريد"

  .      دست پسرش بخاطرکاردولتی ازطرف مجاهدين قطع شده است
  . پروين ازجايش تکان خورد وعلت قطع کردن دست فريد راپرسيد

يکروز قبل ازبرگشتن مدير صاحب از کار بخانه، يک نفر ناشناس بنام : حميرا گفت
زمانيکه فريد بخانه . همکارش يک بکس دستی را به خانه اش آورد، بدست فريد داد

دست راست فريد بجرم خيانت پدرش . بم دربکس جا بجاه شده بود، انفجارکرد. رفت
بعدازآن حادثه . که ازدارای عامه تخم وشيرنوش جان ميکرد، ازبند قطع شد

  . مديرصاحب بی شرمانه برای مجاهدين جاسوسی ميکند
 پسراز مقامات دولتی ازيکطرف با استفاده ازقطع شدن دست" مديرگرگک، گرگ شد"

پسرش را برای تحصيل . بنام انسان صدمه ديده ومظلوم، موقف خوبتر بدست آورد
. حزبی وغيرحزبی را بنفع خود ميدهدجاهدين نيزخاينانه را پوربرای م. بخارج فرستاد

اما بارکج بمنزل نميرسد . برای مجاهدين تسليم کردچند سال پيش يک فارم زراعتی را
سوسن خودکشی . رسوسن که فاکولته ميرفت، درخانه اش حمله کردندومجاهدين بخاط

  ". کرد
وجود که  حميرا با. درتمام بازارکابل تخم پيدا نميشد"بوبو "درمريضی : کوکی گفت

پروا ندارد خدا خانم مديرصاحب " بسياراحتياط کاراست، درمقابل مردهای فاميل گفت
  ".نگيرد، هرقدر تخم کار داريد پيدا ميشود

اگرمادرم باآن تخم حرام " ا شنيدن اين خبرآتش خشم درجان حاجی درگرفت و گفتب
. هوش کنيد که شريک جرم او خانواده نشويد. دردنيا زنده ميماند، مرگش بهتراست

  ". اگرما وشما مانع خيانت شان شده نميتوانيم، اقال بازار تجارت شان را رونق ندهيم
صرفا .   رااز ترس درخانه افشاه نکرديمازهمين خاطر رابطه عشقی سوسن واختر

. ًدرشيرنی خوری شبنم، با اساس پا فشاری اختر تنها سوسن را شبنم  دعوت کرد
  .با ادب وآراسته با زيورعلم بود خيلی دخترهوشيار. سوسن را درمحفل ديديم

 ميدانی ؟ ما سوسن راازترس مردهای فاميل از" حميراخنده کردوبرای پروين گفت
  ". خويش شما قلمداد کرده بوديمجمله قوم

  . جاجی صاحب دخترمدير را نمی شناخت ؟: پروين خنده کرد
بهانه را کرده  دختر مديرصاحب راميشناخت ما اين اگريکی ازمردهای فاميل، : حميرا

  .نميتواسنتم
مديربا دست خود "کوکی هنوزهم درمورد کارمديرگپ هايش خالص نشده بودگفت

  برای مجاهدين تسليم کرد، مدتهاازسبب همکاری صادقانه باتمام فارم های زراعتی
 برای خون بهای دختر. استفاده کردودنيزدخترخازخون .برادران مجاهدش بيکاربود

  ". اوآمدن مجاهدين را ميداند. ش، با دولت دعوا کردا
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علم گل توربين های برق را بنفع مجاهدين قطع " پروين قصه هم سايه خود را کرد
زدان درتاريک شب دختران جوان مردم بپرانند، شبهای تاريک کابل را با کرد تا د

  ".        پرتاب راکتهای استينگرچراغان ميسازند
مديردراثرخيانت که دردارای عامه کرد، با "يک شب پدرم قهرشدوگفت : شبنم گفت

دزدی ازدولت . پسرش جبران شد" فريد"گرفتن جان شيرين دخترش وقطع شدن دست 
اگرمجاهدين اموال ومواد ارتزاقی رااز . دزدی ازملت گرسنه ورنج کشيده استيعنی 

بخاطرکه ازطرف دولت دزدی . راه سالنگ با خود ميبرند، تمام مردم دعای بد ميکنند
اما اگر مديرتخمهای فارم را دزدی ميکند، هيچ کس اورا دعای بد . شان افشا ميشود

مگرخدا حق .ان با تقوا معرفی کرده بودبخاطرکه خود را درچشم مردم انس. نميکند
دزدی، . هردو جرم نظربه شرعيت الزم مجازات است. وباطن را ميشناسد، می بيند

مدير به انداز کافی . دزدی است، اندازه کم و زياد ازحجم گناه شان کاسته نميتواند
ت سواستفاده ازدول. ازدولت مکافات گرفت و پسرش را برای تحصيل به اروپا فرستاد

  ". خيانت، برحق ملت پا برهنه وتن برهنه و فقير است
اعمال بد خانين نه تنها اعتبارمجاهدين درجامعه سقوط داد، بلکه درفاميل : حميراگفت

مردم ازيک ديگر ميترسند از رفت . ها نيزعدم اعتماد، ترس ازيکديگر ايجاد کرد
  . ری ميکنيموآمدهای که قبٌال درفاميل ما وجود داشت، ازهمين ترس جلوگي

شنيدن قصه خانواده مديرهمسايه شان، برای خماری يک صفحه جديد تاريخ بود، از 
هرقدردر ازدرد مردم خبر . بدبختيهای، تلخی های جامعه بخصوص زنان آگاه ميشد

. ميشد، چون ماری بخود می پچيد وازنرفتنش به هند سنگ مالمتی به سينه ميکوفت
ترس اخطارگروپ های مخالف کارشان راازدست داده اکنون آگاه شده بود که مردم از

بودند، در شرايط جنگ، بيکاری، بيماری های روحی، بلند رفتن نرخها وقعطی مواد 
با وجوديکه . با ديگران بمقايسه ميگرفتفاميل خودرا. وشاکه برآشفته ميشدخوراکه و پ

 ميديد که فاميل ها اما با آنهم. زندگی شان نسبت پرابلم های جنگ لذت پيشين را نداشت
درهردو طرف خط جنگ اعضای فاميل شان راازدست ميدادند، يا قبال از دست داده 

مصيبت های . هرکس يک درد داشت. روح نازکش راعبارغم فراميگرفت. بودند
جنگ هرعضو خانواده را برجان هم انداخته بود، درهرفاميل کسی ازدولت دفاع 

  .  انست و يا ازهر دو متنفر بودندميکردوکسی مجاهدين راحق بحانب ميد
 جنگ شروع نهای تراژيدی به همين دليل درنشستها، ديد وبازديد های دوستان با داستا

درهر کجا پيوسته . ميشد، ازشنيدن آن برآشفيته ميشدند وبا خشم وخشونت ختم ميگرديد
صحبت دوستان روی موضوع داغ جنگ ميچرخيد وگاهی هم . صحبت ازجنگ بود

مشکل عمده . ميآفتاد، دوستان هم ديگررا با جمالت تند وخشم آلود می کوبيدنداتفاق 
ازکدام جناح وازکدام مهمان بايد دفاع . ميزبان، رعايت خاطرهردو دوست مهمان بود

درهرجا آدامها سياسی . صحبت ها بسيار اوقات با خشم و دعوا خاتمه پيدا ميکرد. کند
معلوم نبود کی وطن . ، وطن پرست ياد ميشدشده بودند، هرجاه حرف از وطن فروشی
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هرکدام بخاطر دفاع ازجناح  مورد نظر خويش دليل . فروش وکی وطن پرست است
  .   داشت

کمتربه . حاجی عثمان روی داليل فوق ازرفت وآمد خويشاوندان جلوگيری ميکرد
  .آمدن دوستان عالقه نشان ميداد

. اداب معاشرت رعايت  نميگرديدصحبت ها عمومًا روحيه زشت وخشم آلود داشت، 
جوانان خون گرم در برابر بزرگان تواضع وحرمت را رعايت نميکردند، احساساتی 

اتفاقٌا درخانواده سلطان دوستان . هرکس خود را معلم سياست ميتراشيد.حرف ميزدند
با عقايد مختلف يکجاه ميشدند، بخاطرجلو گيری ازرسوب همچون بی نزاکتيهای 

درنشستها حرف همکاری، .  داره وکنترول مجلس را به عهده ميگرفتحاجی عثمان ا
  .محبت ودلسوزی وجود نداشت

با صحبت .  بودندزجناح های مختلف درخانه شان آمدهمهمان ادريکی ازروزهاچند نفر
 جوانان، حاجی خشمگين شد، يکی ياسی دورازاداب واخالق واحساسات های خشک س

  .ازمهمانان راازخانه کشيد
اما .  اوقات دل شان ميخواست به ياد گذشته های شيرين مهمان داشته باشندبعضی

اگر . مهمانان با چهره های عبوس جنگزده ميآمدند، صميميت های سابق وجود نداشت
شد، گپهای سياسی زياد نميزدند، اقال از برادرکشی، ويرانی، قميتی وقطعی گپ بلند مي

وبحثهای علمی ديگرآن جر. ه خيمه ميزداه درخانسيروحيه غم آلود جنگ مانند ابر
 شادی و. وجود نداشتا وخنده ها وپرزه های شيرين اختروادب جوانان، شوخی ه

 ای هرگاه مهمان نا خواسته. محبت آن زمان جايش را به اندوه جنگ عوض کرده بود
ردند وصرفٌا حرف های  خماری مجلس را اداره ميکحضور پيدا ميکرد، حاجی و پدر

  .ونقره وزيورات چيزی ديگر را بحث نميکردند تجارت طال
ازعبورکردن نتگنای سياسی، اداره ميرا،پروين وشبنم مجلس را درمجلس زنان ح

ست دراين رابطه کوکی ازاستعداد کمتر برخورداربود، بعضٌا با گپ های  را. ميکردند
  .  ميشدپوست کنده خود باعث آغاز ماجر

ساخت، قلم برميداشت وبرای فاضل ازگذشته ها ها روح خماری راافسرده مياين فشار
  .مينوشت

  .يکشب موضوع همسايه های سابق وجديد ياد آوری شد
  .چهره کوچه ما عوض شده، همسايه های سابق نمانده است:  شنبنم گفت

  . هرروزيک فاميل جديد درکوچه نمايان ميشود
  .کوکی  اضافه کرد، خانه مدير صاحب چهره های جديد پيدا شده است

  . پدرخماری با عصبانيت پرسيد، شما ازکجا خبرميشويد، همسايه های نو آمدند؟
خانه مدير صاحب مقابل : کوکی درجواب زمان گفت.شبنم با تجاهل اتاق را ترک کرد

حاجی ورويش را به طرف حميرا کرد وبا  . خانه ماست، ميبنيم که چهره های نو آمده
   ؟بازکدام تخم فروش نو آمده: کنايه گفت
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 کوکی ازترس روحيه  قصه را تغير داد و درباره نواسه ماما غنی قصه دلخراش تراز 
  .يکبارخماری از جايش تکان خورد و گيالس آب از دستش افتاد. سوسن را آغازکرد

حاجی عثمان برای کوکی با چشم وابروبخاطرخماری اشاره کرد وگفت،  صد 
رتا سرافغانستان روزانه صدها حادثه درس. باربرای تان گفتم که درقصه مردم نباشيد

  .چراوقت خودرا تلخ ميکنيد. با تکرارقصه ها درد شان راکم کرده نميتوانم. ميشود
خليل را درسر زانوی شبنم . حميرا گيالس را برداشت و بروی خانه را صافی کرد

خواب برده بود، او را دراتاقش برای استراحت برد وبرگشت خ ازدهليز خماری صدا 
ازشبنم . رساند بمشکل لنگ ولنگان خود را بدهليزپاهايش ازحرکت بازمانده بود،. کرد

  .  درمورد نواسه ماماغنی پرسيد
خماری در بغل . مادرم مثل بوبوقصه های ديو وپری راميکند: شبنم نارحت شد وگفت

يش برای انتقال او به هند، خماری تازه ميدانست که چرا پدر وکاکا.گرفت ونوازش داد
آنها خماری راازحواداث .هنش هزاران سوال پيدا شدذدر. عالم زاری ميکنندای بر

  .  تنها شبنم يگان چيزرا برايش ميگفت وبس. دلخراش خبرنميکردند
 روی داليل مختلف خماری مثل مردم های قديم که قصيده پخته ميکردند، گوشه خانه 

  . رااختيارکرده بود، تا قصيده پخته شود و به هند برود
و م نزديک ترک يار خويش و قوفاکولته نميرفت. ش قصيده شده بوداشعار فاضل براي
حالت او شکل يک  زندانی  .رفت وآمد دوستان، آشنايان قطع شده بود. ديارکرده بودند

کرده بود، بايد رنج تنهايی را تحمل ازرفتن هند بخاطرعشق فاضل صرف نظر. داشت
  .رش زياد رنج ميکشيدبرای مادرش غميگن بود، ازخاط. ميکرد

چهره اعضای درخماری همه وحشت را.  ميرسيدند بقتلدختران وحشيانه  زيرا زنان و
  .فاميل بخصوص مادرش ميخواند

  
  
   تصميم قطعی برای انتقال خماری                         

 
را  بود، برای فاضل اطالع مسرت آميزتصميم انتقال خماری وفاميل شبنم قعطی شده

لفون کردند، ش وفاضل تسيلمان برادر. خط های خماری برايش رسيده بود. بودندداده 
  . تمام جريان که درخط  نوشته بودی، برای ماحيرت انگيزاست.  پرسيدند

  .آنچه درخط  برای تان نوشتم، دقيق است وهنوزکمترنوشتم: خماری گفت
شروع ا اروپعنقريب جشن کرسمس در. خواب ازچشمانم فرارکرده است: فاضل 

  .درهيمن رخصتی کابل ميآيم. ميشود و دانشگاه برای عيد کرسمس رخصت است
پروين، شبنم " بدون اجازه پدرم حرکت نکنی، عنقريب مه همرای فاميلت:  خماری 
  .  هند ميروم" وعالم
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 زمان برايش اجازه نداد وطرح نمود،همرای پدرخماری  موضوع آمدنش رافاضل
 من تصميم دارم، خماری، پروين، شبنم، عالم همه يکجا متوجه درسهايت باشتو: گفت

  .  درآنجا اگر مه باشم ويا نباشم تمام فاميل است. به هند روان کنم
  .   قادرتمام مراسم عروسی را سر براه ميکند، شما ازآروپا هند برويد

مگرتصميم قطعی برای سفر، قناعت دادند پروين بخاطر صرف . شبها پرهراس بود
  .روش خانه، کار پرتالش حاجی وزمان بودکردن ازف

ن پاکستان برای امادگی رفت.  تصميم بران شد که توسط قاچاقبرتا پاکستان برسند
درذهنش عمه هايم وديگردوستان ظاهرميشدند ومشتاق .  بوجود آمدخماری دلگرمی
  .  ديدارشان بود

  .    عمه هايم تاحال درپاکستان هستند؟: يک شب ازپدرش پرسيد
دخترم اگرباشند ويا نباشند شما برای يکشب ويا شايد برای چند ساعت : ان گفت زم

  . درپاکستان باشد، قادرشما را فورٌا به هند انتقال ميدهد
قادردرپاکستان تمام آماده گی را . در پاکستان باهيچ کس حق تماس گرفتن را نداريد

  . شمارا به هند انتقال ميدهد. گرفته است
 با آبله کف دست آبروپروين با وجوديکه يک عمر. پراگ دوام داشت تماسها باهند و

خود را مديون . ولی چاره جزخنده، نسبت آن تصميم نداشت. مندانه زندگی کرده بود
  .احسان فاميل سلطان ميدانست

. ما مديون فداکاری مادری مثل توهستيم:باالخره يک روزحميرا وکوکی برايش گفتند
اگرفدا کاری تونميبود، فرزندانت بدون . ب تربيه کردیدو فرزند با تحصيل، مود

درحقيقت ما بايد قميت . تحصيل ميماندند ونصيب دختران ما ميشدند، ما رنج ميبرديم
  .فدا کاری شما را بدانيم که تمام جوانی تان را وقف تربيه و تحصيل فرزندانت کرديد

پوست کنده راست و وجديدت داشت، حرفش را حزاکوکی درگپ زدنش هميشه شيوه م
 يه کردی حاال بچه های تو نيستنداصال تو برای ما بچه ترب: پروين راگفت. ادا ميکرد

  . بچه های ما دل ما ديگراين گپها را نزنی. فرزندان ما هستند
  . شبنم ازحرف مادرش کمی ناراحت شد، فورًااز پروين معذرت خواست

 حاال هردو مرديدانی؟فرزندانت متا کی خوده مسوول : کوکی دوباره پروين را گفت 
  .زندگی شان هستند، توازمسووليت خالص شدی

وقتيکه شبنم از: وگفتوجه اشاره شبنم شدپروين مت. شبنم برای مادرش اشاره کرد
. همرای فاميلت زندگی ميکنم، هرعضو خانواده را دقيق ميشناسم، مه خفه نميشوم

خوش ميشوم، يکدوست . خته بوددرتمام عمرکس مرامتوجه نسا. کوکی راست ميگويد
  .   اگر مخالفت مه نميبود، تا حال هند رسيده بوديم. جلوی اشتباه مرا بگيرد

اما تا جايکه خماری، شبنم را ميشناحت او . اين بگو مگوها خيلی دوستانه وجالب بود
را کشيده وهميشه  روزگاررنجپروين بسيار: شد، برای حميرا گفتکمی ازمادرش حفه 

مه وعالم . بودنش درخانه ما احساس  ناراحتی ميکند، ازا شهامت پيش بردها برزندگی 
مادرما : باالخره عالم برايش گفت. برايش گفتيم که فاميل سلطان  با ديگرها فرق دارد
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جنگ . رميکنم، چرا خود را رنج ميدهيددکان شان کانان مفت نميخوريم، آخرمه هم در
غبار تحقير در سروصورت مردم بچشم د، دادبرباتمام شهامت زنان ومردان را

، نميخواست خشويت از بود ودلسوز شبنم نيزازجمله زنان با شهامت، با وقار.ميخورد
   .اين ناحيه رنج بکشد

 داشته بايد واز بايد مانند شبنم، کرکترعالی. کردحميراهميشه برای خماری نصحيت مي
  . شبنم پيروی کند

فرشته زيرااو.  دوست داشتنی وبهشتی استنخماری دقيق درک ميکرد، شبنم انسا
  .           صلح وخوش بختی فاميل بود

  روحيه صحبتها درخانه عوض شده بود، گپ هميشه ازرفتن به هند، ديدار دوستان و 
  .سروربدلها راه پيدا کرده بود. ديدارفاضل بود

  واميد ديداریبه خوشی وجبين باز، به دلگرم. دخماری باالخره تن به مسافرت داده بو
 شبها دربسترعوض .نيروی جديد بخشيده بودنش، اورانامزادش، دوستان وبرادرا

  .درلبان عنچه اش خند موج ميزد. مسافرتش فکرميکرده بغصه جنگ 
  
  

   آزاد شدن پاسپورت ها  1989سال                      
  

ربا مجاهدين با ه خاط   دولت درک کرد که بقای بيشتربرايش نمانده، حزبيهای آزرد
نسبت همان اشتباه . نمودند برای سقوط دولت فعاليت ميٌان شديدمقدس شاهمبستگی نا 

  .روحيه وحدت وهمفکری بين صفوف حزب  ضعيف گرديده بود
مردم ازترس از راه های زمينی با قبول تمام خطرطرف پاکستان ميرفتند، جلوگيری 

 احتياط انيکه زيرسن عسکریکس.  جدی بودازفرارمردم برای دولت يک درد سر
  .     نداشتند، بنام تجارت ويا ادای حج پاسپورت اخذ ميکردند قرار

جالل آباد که نزديکترين اماازکابل تا.  درمرزپاکستان وافغانستان کامال بازبودسرحدات
مردم نا .  بزرگ برای سفربودفاصله برای مردم بود، نسبت جنگ وبی امنيتی، موانع

ال ازيک واليت تا واليت ديگرواز راه طوالنی ترطرف پاکستان با زن واطفگذير
درهرمنطقه گروپ . سفرميکردند، درطول راه با حوادث غير مترقبه مواجع ميشدند

 قرار تجاوز مورد رازنان ودختران مردم . مختلف پول ودرايی شان رامی ربودهای 
  .ميدادند

راه اميد برای . پورتها گرفتبا تکرارحوادث باالخره دولت تصميم برای آزادی پاس
بخاطر سفر راحت . تمام مردم بازشد، درخانه خماری شان جشن خوشی برپا گرديد

 پاسپورت عالم و پدرخماری با  اجرایکردند، برای نظرازقاچاقبر صرف وبی خطر
  .    گردانی ميکشيدند خسته گی ناپذيردرشعبات مختلف سرتالش

  جديد بازل برای اجرای امورنمايندگی هایابرياست پاسپورت درنقاط مختلف شهرک
.                                                      مگرسفارت خانه ها از دادن ويزه معذرت ميخواستند. گرديد
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، تجارت زيرا پول وسرمايه شخصی.  نداشتند  فاميل سلطان ازمصادره ويزه تشويش
  .بزرگ درهند داشتند

  .  تصميم جدی برای رفتن وعروسی خماری گرفته شد
کرمسس صرف نظرنمود وبرای آمدن خماری شان الی رخصتی  رخصتیفاضل از

هروز بفکرترک وطن . روزنه اميد درقلب خماری بازشد. ماه مارچ انتظار داشت
  .   ووصال فاضل عزيزش بسر ميبرد

با وجوديکه جنگ لعنتی هروز شديد ترميشد و فيرسالح های ثقيل تانک و توپ زمين 
مردم نيزبرای نجات .  اما ترس ازمغزش فرارکرده بود. رزاندرا درزير پای آدم ميل

 روزانه صد ها نفر برای .تمی، برای گرفتن  پاسپورت اقدام کردندشان ازمرگ ح
  .  گرفتن پاسپورت، درنمايند گی های مختلف  شهرصف می بستند

مرگ وزندگی برای مردم کامال بی تفاوت شده بودند، سوال وطن ووطن پرستی 
  . ردم مطرح بحث نبوددربين م

 هرقدرمردم کابل ازوطن خارج ميشدند جای شان با آمدن مردم جهادی پُر ميگرديد
زيرا قلت پروسونل درهر . هرروز ادارات دولت بدست افرادغيرمسلکی وفنی ميآفتاد.

  .وزارت آشکاربود
شب وروزآتش باری نه ازفاصله دور، بلکه . چهره کابل زخمی کامال تغير خورده بود

  .  دراطراف کابل رسيده بود
جاه بجا شدن افراد استفاده جو دردولت زير نام بازگشت بوطن باعث تارج  دارای 

اعمال چنين افراد . بخاطرتقسيم دارای عامه بروی هم ديگرآتش کشودند. عامه گرديد
  .   درتخته سياه نوشت" جهاد" نام 

بودند، هرشب قصه پاسپورت با شعبات رسمی درتماس  بخاطرپدرخماری وعالم
 کارقانونی وجود : چنين گفتجواب سوال کوکی عالم شام روز سه شبنه در. يکردندم

از . ندارد، ادارات توسط يک تعداد مردم اداره ميشود که فهم و تجربه اداری ندارند
در دفاتر رسمی حرفهای غليظ  دور از . اداب معاشرت واخالق دفتری بی بهره هستند

  . عمال ميشودنزاکت استاخالق و
 سرگردان شعبات بودند، ازشعبات مختلف تزمان وعالم هردو بخاطرگرفتن پاسپور
 بخاطريکنفر: زمان يکشب قصه کرد. کردندچشم ديدها وحوادث مختلف را قصه مي

او برادر برای اجرای کار " اجرای کار قانونی خود همرای مامورشعبه دعوا کرد
رگفت،کدام قانون، توازکدام دنيا قانونی آمدی،  ماموردفت"قانونی خود چرا پول بدهم
ما ازکدام قانون . قانون وقت مرد، جنازه اش خوانده شد. قانون گفته روان هستی

مه از . هرکس ازقانون زور وسالح گپ ميزند. پيروی کنم، هرکس ازخود قانون دارد
ی کارآمدند، شکم فاميلم نان ميخواهد و فردااگر برادرها رو. قانون خود پيروی ميکنم

  .شکم گرسنه نميخواهم دار زده شوم. مرابنام مامور دولت دارميزند
باالآخره چند هزارافغانی بدست .  کارتمام مراجعين دراثر دعوا آنها معطل گرديد

  . ماموردادم، کارهردوی ما رااجرا نمود
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وخونين که شديد ترراحتی حوادث روز.درخانه قصه ها اندک اندک عوض شده بود
  . گذشته بود، قصه نميکردندتراز

ان ازچک وقيوم وقادراز دوستان مثل فاضل وسيلم.  فضای خانه کامال تغيرکرده بود
 های پاسپورت شان میازآستراليا زنگ ميزدند، صرفٌا ازپيش کاروکاکا امان ولمرهند 

  . همه منتظر برآمدن خماری وفاميل شبنم بودند. پرسيدند
کابل را فراموش کرده بود، فکرميکرد فاضل خماری کامالجنگ وفضای اختناق 

يکروزغيرانتظارخط  فاضل رسيد، نمونه . انتظارنامه اش را نميکشيد. درکنارش است
 به مشوره مادرش و. لباسهای عروسی راازمجله کنده بود، دربين نامه گذاشته بود

 درواندامش را اندازه کرد وروين وشبنم يکی راانتخاب کردند وپروين قد پکوکی و
  .لفون برای فاضل ياد داشت دادت

  خماری درهيجان ومسرت عروسیال انباشته بود،وصسروروهيجان فضای خانه عطر
ازاجراات کارهای شان  ازخوشحال هردوشب بعد زنگ ميزد وفاضل. بسرميبرد
برای تمام فاميل پاسپورت پيشناد : يک روزپدرخماری برای فاضل گفت .ميپرسيد

وخانمش کوکی درکابل ميباشند، مه وخانمم نيزبخاطر کرديم جزجاجی برادرم 
شايد تا ماه مارچ طول بکشد زيرا تمام ملت برای پاسپورت . هند ميآيمتان عروسی 

 ندارد اجراات خيلی بطی پيش عبات پاسپورت هم بحد کافی پرسونلپيشنهاد کردند وش
  ".مثل ما هزاران فاميلها ميخواهند، ازکابل برآيند. ميرود

  .موضع امنيت خيلی مهم است، ديرآيد و درست آيد: فتفاضل گ
اين آمادگی ها شوروهيجان در وجود همه اعضای فاميل سلطان، درداخل  وخارج 

  .  سروردر رخسارهمه اعضای خانواده ديده ميشد. خلق شده بود
انسان به خيرخود نميداند، شايد سختگيری هايم بخاطر فروش : يکروز پروين گفت

رفتن ازطريق هوايی بهتر وبی . ه بود وسبب شد، تا پاسپورتها آزاد شودخانه يک بهان
  .خطر است

 شبنم ازحمل دومش زيادترمطمين شده بود، برای نام گذاری طفلش، نام های مقبول 
  .   دختروپسر راهمرای خماری تکرارٌا يادداشت مينمود

رده بود، روح  اين نوع گفت وشنودها روحيه اعضای خانواده مختصرشان را تازه ک
  . تازه دربدن خسته شان دميده بود

از بس مردم با . برای چندهفته راکتبازی هم نبود، آرامش برای مردم کامال بيگانه بود
بعضيها . صدای مرگبار راکتها عادت کرده بودند، از يکديگر ميپرسيدند، چه گپ است

ی درچهره مردم ميگفتند شايد مجاهدين با دولت تعهدات صلح راامضا ميکند، خوش
  . ديده ميشد ودعا ميکردند، مجاهدين سالح شان را برزمين بگذارندوبرگردندند

درچنين روزها خوش خماری وشبنم برای خريد بعضی ضرورت های زنانه  
  . بازاررفتند، بازاررفتن برای شان حدادثه عجيب وباورنکردنی بود

خماری ميدانی که : ری گفتمخصوصاً  پدرخما. شب پدران شان وعالم شديدآ قهرشدند
اومرد خدا . وجود تو خالصه شده استت يک جوان هستی، همه آرزوهايش درتوامان
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سرک جمع کنم وبنام جسد برايش وته های بدنت راازنميخواهم که ت. انتظارت است
  .اين اولين خشم پدرش بود، درزندگيش اتفاق افتاد. نشان بدهم

 مام سرکها خون جاری شد و جسدهای زن،ت  بعدازيک وقفه چنان راکت بازی شد،
تعفن الش مرده ها تمام شهررا پُرکرده . مرد، طفل درهرگوشه وکنارسرک افتاده بود

  .ازجاده ميوند تا سينما پاميربکلی هموارگرديد. بود
مردم ازترس . رها کردندت راباغ وحش کابل سنگرگرفتند وتمام حيوانا يک گروپ در

ک با مرگ عادی شده بودند جوانان بی با.  ميگريختندمرمی وازترس حيوانات وحشی
 گرمی شان درزير باران مرمی میسرشارازباده جوانی، پشت حيوانات برای سر

  .دويدند
برنامه سياسی نماينده گی از.برای مردم درد ناک وقابل استهزازبودمضحک  اين حادثه

  . مجاهدين ميکرد
اين افتخاردردنيا بی  سابقه است، . هرکس برای هم نوع خود خدمت ميکند: عالم گفت

  .با چند سال جنگ وخون ريزی باالخره باغ وحش را تسخير کردند
رهايی "عمده ترين خبرمهم  راديو تلويزيون واخبارنيزهمان دست آورد مهم ايشان 

  . وکشتار مردم بی گناه کابل بود، نشرميشد" باغ وحش
پدرش وحاجی کاکايش .  شروع شدبا رهايی باغ وحش دوباره گپ های سياسی درخانه

باهفت گروپ که . برنامه جنگی دولت تحت يک پالن منظم اردو اجرا ميشود: گفتند
دولت . درحقيقت نمايندگی ازهفت کشورمختلف غربی وعربی  ميکنند، ميجنگد

  .تا ازداخل انفجارنکند، شکست نمی خورد.افغانستان اردوی منظم وهدف يگانه دارد
رهايی باغ وحش نمايندگی ازعدم نظم و دسپلين سياسی . ا نميخواستندمردم بيناد گرا ر

  .  عدم درک سياسی شان را نشان دادند. شان بود
اگرانشعاب ازداخل حزب صورت نگيريد، مجاهدين موفق نميشوند، زيرا :  زمان 

 يک چوکی رياست جمهوری هزاران نفر بخاطرشايد .رهبران برنامه واحد ندارند
  .ديگرهالک شود

عالم قصه جالب را بيان کرد، درپل باغ عمومی درجمعيت بزرگ راکت خورد، کدام 
خانم ديگر دست قطع شده را . خانم دستش قطع شده بود، چند متردورترافتاده بود

. پوليس زخميها را به شفاه خانه انتقال ميداد. گرفته زير چادری خود مخفی کرده بود
يست، اورا کش وگيرداشتند، باانبالنس شفا ديدند که اززيرچادری آن زن خون جار

اوخواهرزخمی شدی، " پوليس ميگفت. هستم بدهند، خانم چيغ ميزد مه جورخانه انتقال
باالآخره دونفرکش کردند، دست قطع شده گی با چوری "  ازچادريت خون سرکرده

قصه عالم ازچشم ديد روز راکت بازی هم وحشتناک . های طال از زير چادريش افتاد
  .بود وهم خنده آور

چه زن احمق، باحماقت اوچقدرزخميهای ديگرمعطل شدند، خون ضايع : کوکی گفت 
مردم . عقب مانده گی ميشود ،احمقانه ازعقدههرعمل :حاجی سرشورداد وگفت .کردند

يک شايد آن زن درزندگيش هيچ طال نداشته و. يارکمبودها دارندزندگی شان بسرد
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ه صاحبش در آن چوری ک ميسرشده بود، خواست بامفت برايشدست با چوری طال 
  . جبران کندراکت مرد، عقده خودرا

. درخانه باز گويی ميشد" دزدی دست يک مرده با چوری هايش"برای چند روزقصه 
استاد اصف واستاد حليمه : چند روزبعد آن حادثه حماسه تيلفون کرد وبرای شبنم گفت

  . همرايت صحبت کنندپدر ومادرنسرين درخانه ماست، ميخواهند
  . شنيدندعد ازمدت های طوالنی آوازشبنم را آنها ب

حليمه ازکمکهای قادراظهارسپاس نمود، ازرسيدن نسيمه دخترش به جرمنی برای 
  .شبنم اطمنان داد

اين روز . سپاس نيست، ماافغانها بايد يکدگرخودرا کمک کنمقابل تشکرو: شبنم گفت
نکنيد هروقت خانه ما درهند دراختيارتان است خود را بيگانه حس . روز کمک است

 درخدمت تان خواهند بود، مخصوصًا قادر باشد، فاميل ماوهرکمک ضرورت داشته
     .استودلسوز جان برادرم،خيلی مهربان 

  . حليمه بعد ازجهان سپاس ازآمدن شبنم شان به هند خيلی اظهارمسرت کرد
دوستی ومحبت هيچ وقت فراموش : ت شبنم گوشی تيلفون را گذاشت وبرای خماری گف

. کمک هيج وقت ضايع نميگردد، اين فاميل داغ ديده باالی کس اعتماد نميکنند. نميشود
چقدرخوشحال شدم، نيسمه بخيراز .ميدانندچون ازمحبت واخالص فاميل مامگربرای ما
  . هند رفت

   . استخماری نميدانست، قادر چه کمک کرده
بخاطرنسيمه پريشان بودند، قادر ويزه سفارت  پدرومادربعدازحادثه نسرين،:شبنم گفت

  .  جرمنی را برايش گرفت، وروانش کرد
چند سال مرا فريب ميدهی : برای شبنم گفتاری آمدوخميکبارداستان کشتن نسرين بياد

  . واز داستان حقيقی نسرين برايم قصه نميکنی
 کوکی لباسهای خليل .رفت مانسرين ازيادقصه  امروزآنقدرداغ است، قصه های: شبنم

 آن خانم جالب نوگفت، قصه دست قطع شدعوض ميکرد، يکبارسرش رابلند کرد
  .ترازقصه نسرين است

  .نی شبنم هروقت بهانه ميکنی، بگوکه نسرين چه قصه داشت: خماری
  . ازدواج اجباری باالی نسرين طبيق شد، سرنوشت بد درقبال داشت: شبنم

  چرا نسرينيف ميکنی، انسانهای روشنفکربودند، ن تعرنسرياز پدرومادر:  خماری
  را جبرًا عروسی کردند؟     

  . جبرازطرف پدرومادرش تحميل نشد: شبنم
  . از طرف کی بود؟ چرا مخالفت نکرد: خماری

  .همين مخالفت بالی جانش شد: شبنم 
  نسرين کس ديگر را دوست داشت؟: ریخما
  نی   :    شبنم

  .  ، خود کشی کرداز شوهرش بدش ميآمد: خماری
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  . معلوم دار بدش ميآمد، دوستش نداشت: شبنم
  . نسرين خود کشی کرد:  خماری
درحاليکه محبت نسرين روحش را ميآرزد، با آه سرد زيرزبان چيزگفت که . شبنم، نی

  . خماری درک نکرد
  توهم عالم را دوست نداشتی، حاال دوست داری؟ : خماری

دوم توافق روحی خيلی بر زندگی . نسان مطرح استاول مسله پيوند قلب دوا: شبنم 
اما بخاطر مشکالت که . مثال من اول عالم شوهرم را دوست نداشتم. تاثيرميگذارد

برای دختران جوان در شرايط فعلی است، به سوال پدرم بلی گفتم، حاال توافق  روحی 
  . داريم

  حالی دوستش داری؟: خماری
هيچگاه . مادرخيلی مهربان داردتحصيل کرده وخوب مرد. چرانی، شوهرم است: شبنم

ميدانی همين سازش . کدام گپ خالف برداشت روحی يکدگرما بلند نشدهدرخانه ما 
درگذشته . پول ثروت وداراینه . خوشبخت ميسازد  نظرانسان راروحی ويا توافق

 ت به شوهرشان بعدمادران ما چشم بسته ازدواج ميکردند ومی گفتند، عشق زن ها نسب
پسرويا دختر ازفاميل  به همين دليل فاميلها تالش ميکرد، همسر. ميآيدازازدواج بوجود
  . نجيب زاده باشد

  ...... افکار سنتی بود، حاال کهنه شده ... ای..ها : خماری
يط مالقات شرازمينه ديد وبازديد و.افکارسنتی هم بود، طرزتفکرشان بدنبوداگر: شبنم 

والدين تالش ميکردند همسرآينده فرزندان شان . نبودميسربرای جوانان مثل امروز
هرگاه . ازنجابت فاميلی برخوردار باشد، تا بعد ازازدواج بين زن وشوهرشيون نباشد

اولين عشق را درآغوش شوهرش . دختربعد ازشب زفاف به خانم وهمسر تبديل شد
بتش ين با غرخانگل اگرغريب هم بود، نسر. ديد، خود بخودعاشق شوهرش ميشود

يک انسان جاه . هيچ مفکوره ثابت نداشت.وبی تربيت، احمق بوداما اواصٌال . ميساخت
کرکترعالی نداشت، درهرنوع شرايط  خود را تطابق . طلب وعقده يی ومنفعت جوبود

اين گونه مردها مورد پسند خانم ها نمی باشد، مرد بايد يک غرورو مردانگی . ميداد
وقت حفيظ اهللا امين، شه وايدلوژی سياسی نبود، در اندياوحزبی صاحب. داشته باشد

  .  زمين راميگفت منمون باش که بااليت راه ميروم. سکرتر وزيرمقررشده بود
اما بازهم بنام حزبی . ازدوران افتاده بود زمانيکه نسرين درآن وزارت مقررشد،

  . نسرين را اذيت ميکرد
ندارند، ازحزب  برطرف پدرم گفت حزبی ها جز يک زن حق  زن دوم را: خماری
  چراپدرش نسرين را کمک نکرد؟ . ميشوند
  .     قصه کهنه شده....خماری چه پشت نسرين ميگردی...واه :  شبنم

  .  چرا عروسی کرد... خماری با لجاجت پايش را در زمين کوفت
  . عزيزم عروسی وجود نداشت نسرين رااز سرک پراند:با حوصله مندی گفت: شبنم 

  .سکوت کرد....  ازشنيدن اختطاف نسرين بازماند دهان خماری
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  .قصه تراژيدی نسرين باعث مالل خاطر شبنم شد، خماری ازاومعذرت خواست
  .پروا ندارد خدا کند که امشب خوابت ببرد:  شبنم

بعد از انتظارچند سال : وقتيکه طرف اتاق خوابش رفت، شبنم  رويش را بوسيد وگفت
 امشب خواب ارام کنی اگرفردااز بی خوابی شکايت باالخره ازاصل قصه خبر شدی،

  .   کردی، شديدآ قهرميشوم
هوا سرد بود، بعضی شبها شمالهای ماه حوت چنان پنجه ميکرد که آدم را درخانه يخ 

دست داده بودند ودر ويرانه زندگی ميکردند، بحال مردم که خانه های شانرااز. ميزد
  . دل خماری ميسوختبجای دروازه وکلکين پرده زده بودند، 

نسبت خوشی عروسی  های فاضل درخانه ودکانلفونت روزهای وصال نزديک ميشد، 
خماری را . درخانه برای خماری وشبنم تلفون مينمود. ووصال روزه مره شده بود

بسياراست، نشود  دراروپا دختران تناز: خماری برايش گفتيکروز. زياد آزار ميداد
  . حق به اميد عروسی هند ميروممه نا. بکدامش دل بسته کنی
  .  عزيزم صد پری غربی را به يک تارمويت نميدانم: فاضل خنديد و گفت

  . دل مره خوش ميسازی خدا ميداند، چقدرچشک حالل چشيدی.. آه ..و او:خماری 
ميدانی گنج هميشه در . خماری خربوزه نيست که چشک حال باشد. فاضل شوخی کرد

درهمان وطن غريب ما . ن ويرانه خود ما وجود داردعشق درسرزمي. ويرانه است
کدامن ما که دست شان بدست نا محرم پاک ما وهمان دختران پادرهمان دلهای 

  .نخورده، لذت ديگر دارد
اما اخترچوتارخوب آب باز ماهر . دراينجاه برای آدم عاشق مثل مه عشق وجود ندارد
 گوش کن به ارتباط همين سوالت شده وسيلمان برادرت نه چندان مزه نداره، خماری

ما افغانها بروی عشق . بايد بگويم که عشق درخانه های خام گِلی ما، خيلی پخته است
مثل تار شيشه گدی پران . خود پا نميگذاريم، بايد بدانی که عشق فاضل خام نسيت

مه هم ازهمان .نميدانی؟. هرقدر کش و گيرشود، قطع نمشود. بازان کابل پخته است
تومدتهاست که همرای پروين مادرم زندگی ميکنی چقدر . غيرتی افغانستان هستيمنسل 

. زن غيرتی است،  تمام افتخارات زندگی نظيفه، عالم وخودم ازشهامت مادرم است
فکر . بدون مادرم ما کسی نيستيم وکدام افتخارهم نداريم ونه کس باالی ما حساب ميکند

ت، فرهنگ وطنی، مادر وهمسر را فراموش نکنی که به چهار روز آروپا عشق، غير
هرانسان ازبطن . کسيکه وطن نداشت خانه ندارد وخانه نداشت عشق ندارد. ميکنيم

  .مادر باعشق خلق شده است، عشق تنها شهوت نيست
آنقدرعاشقانه وبا احساس گپ ميزد، گلوی خماری را بغض ميفشرد و ازهيجان سرتا 

  . مادرش با افتخارياد کرد، خوشش آمدپا آب گشته بود، فاضل که اززحمات 
  فاضل هنوزدرلين است؟ :  شبنم دو باره به سالون آمد وگفت

  .خماری ازفاضل خواست که همرايش گپ بزند، گفت، خدا حافظ 
 همان طوريکه لحظات هجرت برايش سخت ميگذشت، روزهای وصال نيزکمتر

ه مارچ وتاريخ پرواز هرروزجنتری را ورق ميزد، رخصتی های ما. ازآنروزها نبود
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پدرجان کارها "پدرش که خانه ميآمد ازوی ميپرسد. پراگ به هند حساب ميکرداورااز
  "بکجا رسيده؟

  .خير باشد انشااهللا خالص ميشود. ميفامم که بسيار دق شدی:   پدرش خنده کرد
کار پاسپورت و ويزه به خير خالص شود، : شبنم ازبی قراری خماری هميشه ميگفت

شبنم هيچ وقت بی حوصله . کاکايم وعالم خدا نا خواسته شهيد پاسپورت نشوندميترسم 
  .نبود، حوصله مندی وکرکتر آرام او خماری نيزحوصله مند ميساخت

  درهمين روزهای خوشی آخرين خط فاضل را گرفت، سرتا پا از مقوبلی چشمانش 
عرانه رسم کرده روز وداع را با اشک ريزی خماری وبا مژگان بلندش شا. نوشته بود

ترا خماری صدا " وقتکه خط  را خواند، روز وداع  يادش آمد، فاضل گفته بود. بود
ديگر آفريده ومخصوصآ چشمانت را خدا بدست خدا ترا يک چيز. کنند خيلی بجاستمي

  ".خود رسم کرده است
خط را چندين بار خواند وخود را درآيينه ديد وگپ های شبنم بيادش آمد برايش گفته 

  ".  چشمانت بچه مردکه رااز حال کشيده" بود
مسافری عشق هم خوب چيزاست اگرعشق فاضل دردلم نميبود"کمی به خودباليد وگفت

با  فالکت بارجنگ مراازپا درميآورد،اما عشق بود که دوستان، تنهايی وزندگی
  ".هر روز اميد دردلم چنگ ميزد. مشکالت ساختم

". عنقريب باهم ميرسيم"د، خود را تسلی داد احساسات عشقی بااليش غلبه کرده بو
  .فردا خط را برای شبنم داد

   شبنم خط را دوبار وسه بارخواند ودلش نبود خط را پس بدهد،مخصوصٌا
  .اين قسمت خط را خيلی بدقت ميخواند

  :  شميم نازنين" 
  .اميد است لبان غنچه ومقبولت هميشه با لبخند شگفته باشد

  .يت بايد بنويسمدرجواب نامه های واسوس
  نه مرادم نه مريدم، نه سياهم نه سپيدم 

  .نه چنانم که توگويی نه چنينم که تو خوانی
  نه به آن گونه که گفتند و شنيدی

   نه به زنجيرکسی بسته مگر، بسته به زنجير زلف سياه شميمم 
  من در اينجاه و تودرآن خلوت تنها

  برای اين دل سرکش، دراين کشورتنها 
  ست ونه آن زلف سياه  ا نه شرابدوراز تو

  نه خانقاست دراينجاه ، نه مسجد ونه ميخانه، بجزخواندن درسها
  واه سخن عشق در اينجاه همه زشت است

  داند، با توگويم درعالم روياببا کی گويم سخن عشق که 
  با قلم گويم در اينجاه که شايد تو بخوانی

  حقيقت عشق فاضل، نه برنگ است نه به بو
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  ين عالم دوری، به های است و نه هو نه درا
  نه در اين جاست ونه بدان جاست، نه به جام است و نه سبو

  بچشم ناز توسوگند که دراين خانه دل جای تو تنهاست
  بتو صد بارگفتم و باز ميگويم که
  خمار چشم خمار توام تا به ابد

  تومرا جان وجهانی، گهی پنهاه و گهی بازعيانی
  گيسويت دماغم مست گرديدهبدان شميم دل آويز 

  بياد جام چشمانت دلم چو بسمل تپيده
  تو برايم بزرگی چو فلک، چرا کوچک مينمايی؟

  . مه خمار خماری هستم... شميمم..به خود آ 
  " فاضل                              " 

    
 پدروکاکايش درتالش بودند، تا رخصتی های مارچ که فاضل بطرف هند ميآمد، 

  .  ويزه وتکت را مهيا بسازندکارهای
، اختر ونظيفه خواهر وسی را گرفته بودند، انجال ،ليالدرهند آمادگی عرقادروقيوم 

قادر وقيوم درتلفون از . فاضل در رختصی  ماه مارچ برای سفر هند آماده شده بودند 
يم  نازدانه ام باال ميگفت، خواهر يکدانه وقادر خماری را. ترتيبات عروسی گپ ميزدند

مخصوصآ در مدت طوالنی بکلی تنها مانده بود، سه شبانه روز برايش . زياد حق دارد
  .جشن ميگيرم

کارها بخوبی پيش ميرفت، درآخرين روزها سفارت هند برای افغانان ويزه را قطع 
خماری سوادی شده بود وچرت ميزد، چشمانش راه ميکشيد و خوابهای غبارآلود . کرد

" آه و اف ميکشيد وچرت ميزد. با فاضل، ميديد، بيادش ميآمدرا که درشروع آشنايی 
  ". چرا درکارما بندش ميآيد

  . خود راازغصه آب نسازخدا مهربان است: شبنم دلداريش ميداد
بکس . ازروحياتش ميخواند که کاربکجا رسيده است. منتظرپدرش ميبود که خانه ميآمد

 تا ذهنش مصروف خوشی ها ميخواند فاضل را بازميکرد، اشعارش وخط هايش را
  .باشد
برايم   وتجارت که داريم، امروزسفارت هند بخاطرقادر:  خانه آمدوگفتشب پدرش  يک

  .فردا بخيردفترتکت فروشی آريانا ميروم، تکتها را ميخرم. ويزه داد
. چنان خوشحال شدند که در پيراهن نميگنجيدند، هرکدام خماری را تبريکی ميدادند

. چنان سروصدا ايجاد گرديد که خليل ازخواب بيدارشد. بغل کردندهرکدام يکديگررا
 فاميل طرفش ديدند، بزرگان. اول گريه کرد وبعد از خنده ديگران به خنده شروع کرد

 و بکسهای سفر بسته بندی شد، اشعار. اوج گرفت هاسکوت کردندوبعد دوباره خند
شبنم و پروين . ه هند ببردبکس گنجانيد، باخود بنوشته های فاضل را نيز خماری در
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عالم : درضمن خوشی پروين گفت. زياد ترخوشحال بودند، خوشی آنها دوطرفه بود
  .بچيم خانه سبيلی باالاخره فروخته نشد

برای شش نفر تکت . دراين روزخوشی ازخانه گپ نزنيد:  حاجی با خشم گفتند
  . ميخريم، شما وعالم نيزعضو فاميل ماهستيد

  .  طول نکشد، آماده گی تان را بگيريدخريداری تکت شايد
نميپرسيد چرا خريداری تکت طول . خماری ازخوشی وهيجان درهوا وخيال خود بود

اصًال گرفتن ويزه و پاسپورت برايش مهم . فکرميکرد شايد مقرارات همين باشد. کشيد
  .بخاطر تکت کدام تشويش خاص نداشت. بود

مشتاق ديدارهمه . ستان که درهند بودند صرف به فاضل فکرميکرد به عروسی، به دو
آنقدر . زياد شناخته بودمخصوصًا قادر برادرش که ازطريق تلفون اورا. شان بود

نازش ميداد که آرزو داشت يکبارازنزديک ببنيش، يکباره سربه هوا ودل به تماشاه 
ا آنقدربه فاضل به گذشته های که باهم بودند، فکرميکرد وبياد همان وقته. شده بود

  .  هرشب دريشی خواب را که فاضل دکمه هايش راکنده بود، ميپوشيد
چرااين دريشی خواب راهروقت ميپوشی، دگه لباس خواب :  پروين يکشب قهر شد

  نداری ؟
چون روزهای . پروين نميدانست که چه خاطره خوش وعشقی ازآن پيجامه داشت

رشب زفاف برای تصميم گرفت د. وصال فاضل بود، احساساتش نيز تحريک ميشد
  .  ازدکمه کندنش ياد ميکند فاضل

 اميد احوال تکت معلوم نشد پدرش بدفترتکت فروشی ميرفت ونا.   يک هفته سپری شد
  .برمی گشت، سودايی شده بود

ازهند برادرانش زنگ ميزدند، احوال کارها را ميپرسيدند وبرای خماری مژده ميدادند 
  ". لباسهای مقبول برايت خريديم"

پا ميزد،علت ناميديش را ونا اميدی دست ون شب خماری درحال خوشی يگا
  . ، فکر ميکرد خوشی زياد باعث اين حالتش شده استنميدانست

 شام روز دوشنبه بود بعد ازصرف غذا؛ باشبنم درباره سفرقصه ها کردند وبرای طفل 
 بود به اگردختر بود نامش شمشاد است، اگر پسر" دومی شبنم نام انتخاب کرد، گفت

    .گرديد زيرا قدم ميمونش باعث  وصل ما .وزن نام فاضل، نامش را واصل ميگذاريم
خماری شبهايکه به مراد ميرسيد با مسرت استقبال ميکرد، درقلبش خوشی موج ميزد، 

هرشب با . درذهنش لحظات استقبال دوستان وعزيزان ونامزادش را ترسم مينمود
  . صحبت های تيلفونی داشتنامزاد وبرادرانش درباره عروسيش

 رنج بيکران عزيزان ونامزادش که طی دوسال دوری، روی شانه هايش گذاشته بود، 
 . با لحظات مرگبارجنگ تحمل کرده بود، فراموش ميکرد

  " پدر تکت ها را خريدی ؟." هرشب از پدرش سوال ميکرد
ارها درست دخترم انشااهللا همه ک" پدرش اورا درآغوش ميکشيد وبا لبخند ميگفت

  ".ميشود
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 مگرمشکالتی را که درادارات هرروز مواجه بود، برايش نميگفت زيرا ميدانست که 
  . قلب کوچک وی تحمل ندارد ونميخواست خوشی ومسرت اورا برهم بزند
  . طوفان خشم جنگ های داخلی قفس سينه کوچک اورا درهم شکسته بود

 کوچيدند، نظربه هدايت نامزادش زمانيکه خانم پروين وشبنم از شاشهيد به شهرارا
خماری عادتٌا نامه های . مادر فاضل دريک اتاق همراش استراحت ميکرد"پروين "

اشعارعاشقانه اورا . نامزادش را شبانه که دربسترخواب ميرفت، با خود زمزمه ميکرد
آنشب طوفان شديد توام با رعد وبرق آرامش شب را . خوانده خواند بخواب ميرفت

  . بودبرهم زده
آهسته اززير لحاف . خماری چشمانش را بست، صدای رعد او را نميگذاشت بخوابد

سرش را بيرون کرد، ديد که پروين در روی خانه با نوک پنچه های پا طرف کلکين 
  . تا صدای را که شنيده بود، خود را مطمين سازد. ميرود

  "پروين کسی درحويلی است؟" خماری گفت
ای ماه حوت خيلی ناراحت کننده است، بخواب دخترم بخواب نی دخترم شماله: پروين

  .چيز مهم نيست
دلش به . از زيرلحاف نظارحرکت پروين بود. خماری سرش را در زير لحاف کرد

دم چنجره . پروين دوباره با نوک پنجه هايش روی اتاق درحرکت افتاد. لرزه افتاده بود
ديد، قلبش به شدت تکان خورد رسيد وسرش را خوب پيش کشيد، کسی را در حويلی 

  .وبا سيمای پريشان طرف خماری آمد
  "چه گپ است؟...چه ...پروين  "  خماری پرسيد
پهلويش دربسترخماری در" يچ گپ نيستدخترم مه هم سودايی شديم ه" پروين گفت

درک کرد، پروين ازترس اری ازحالت سراسيمه گی پروين چيزخم. خود را انداخت
  . دربغل خود فشرد، بخواب دخترم بخوابميلرزيد وخماری را

  " چه گپ است؟" خماری دوباره پرسيد 
خاموشانه گفت، چپ  ...اشت ... پروين انگشت شهادت خودرا درلبانش گذاشت، اشت

  .گپ نزد
در پله های  زينه دويدند ودراتاق پدرخماری صدای فير به سرعت برق آسا چند نفر 
  .شنيده شد

  
  شب هولناک و  زوزه طوفان های ماه حوت                        

  
از پدرمريضش واز چند  زخمی غم .   شبنم يگانه خانم جوان بود،؛ زخمی نشده بود

بعد ازرفتن مرد های مسلح، درسه منزل باال و پايان ميدويد وخيلل . خوری ميکرد
به خانه سلطان زرگر . پشتش گريه کنان ميدويد ازطفلش که ازصدای فيرترسيده بود،

  . ميدان جنگ تبديل شده بود
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  .آسانه سقوط قرارداشت

ود نرس وداکتر، شفاخانه ها ازکمب. تمام مردم فرارکرده بودند ويا درشرف فراربودند
  .              جفا خانه تبديل شده بودرا بر

 اوفکر. نرسهای مسلکی به زخميها ميرسيدفتده بود، بيشتراز شبنم ازکارنياقلب بزرگ
زيرا درآن منطقه خانه سلطان . ميکرد، دزدان برای چپاول پول وثروت آمده بودند

اکثرٌا فاميل هايکه با دولت . با دولت هيچ گونه روابط نداشتند. زرگرخيلی مشهور بود
گرفتند، فاميل زرگرها به ميوموقف خوب داشتند مورد حمله قرارهمکاری و يا مقام 

يداد، باغم شانه م. شبنم هدف اصلی حمله را نميدانست. تمام مردم منطقه معلوم بود
پدرومادرش درمنزل . پا درميآوردتن غم اوراازوچقدرنميدانست لحظات چطورميگذرد

خماری نيز بعد از رفتن قيوم شان به هند، از منزل دوم  به منزل . سوم خواب بودند
  . همرای پروين يکجاه ميخوابيد.  خوابش راانتقال داده بودسوم اتاق

 شبنم چند نفر وحشی مسلح که دهن ودماغ شان را با لنگيهای سياه بسته بودند، در
چيزی بداماغش ازسرقت انسان خطورنکرده . همگام برگشت ازمنزل باال ديده بود

 زينه  درنزديک راه"پدر خماری"اتاق کاکايش. خليل را بغل زد دويد، باال رفت. بود
کاکايش، حميرا وعالم شوهرش که ازپشت مردهای مسلح . بود، سرش را داخل کرد

مادرش . پدرشبنم درباالی سرشان ايستاده بودندمادرو. ده بود، درخون شط ميزدنددوي
  . فورًا خليل رااز بغلش درروی خانه انداخت. چيغ ميزد کمک کمک

به تعقيب آن . بود، فورٌا پايش را بسته کردعالم درهردو پای وکمرش مرمی خورده 
  . گپ زده نميتوانستم، حتی گريه از يادش رفت. پای حميرا را نيز بسته نمود

 صدای گريه مادرش وخليل مثل مرمی مغزش را پاشان ميساخت، باالی مادرش چيغ 
از بازو پدرش گرفت، مانند  گنگه ها تيلفون را . زد، صدايش بيرون انعکاس نکرد

. متوجه شد، عالم با پای زخمی وخون چکان خود را به سينه کش کرد. ستش دادبد
  . خليل را دربغل گرفت و نوازش داد، گريه نکند واز پشت شبنم نرود

دست فکرکرد مادرش، عقلش رااز. وی روی خود ميزد و صدا ميآنداخت مادرش بر
  .    گپ هايش را نمی فهميد، بکدام زبان گپ ميزند. داده است
 شبنم نمی.زود حرکت کنيد هنوززنده است. ه دعوا داشتنوکريوال شفاخانپدرش با

کاکايش را صدا کرد، . دانست کی زنده است، همه  شان برايش زخمی معلوم ميشدند
  .  مگر شبنم گپش را نه فهميد. او چيزی گفت
  .    بود، با حمل چند ماه پايان وباال ميدويدرشبنم يگانه نف
  .درم چه شدما: عالم پرسيد

چشمش با چشم . که مانع کارش نشود، کاکايش را بغل کرد او را با آرنج خود زد
تنها لب هايش شورميخورد مگرگپش . کاکايش گره خورد، صدايش خفه شده بود

ازجايش کشش کرد، تمام . توان بلند کردن اورا نداشت، مرد تنومند بود. فهميده نميشد
مانند ديوانه ها دراتاق کاکايش . سوراخ شده بودمثل چلوصاف . بدنش خون چکان بود
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زيرا او .هرچيز که بدستش ميرسيد، استفاده ميکرد. ميدويد، برای زخميها کمک ميکرد
 يک بوتل عطر بدستش افتاد در روی زخم های .در واقعه شاشهيد تجربه پيدا کرده بود

  .     شدازسوزش عطرناله هردو شان مثل طفل بلند . حميرا وعالم خالی کرد
  .    کوکی ازحرکت مانده بود، جذ گريه کاری ازاو ساخته نبود

  "مادرم کجاست ؟"عالم دو باره صدا کرد 
  صدای او را شنيد، متوجه نشد که اوازمادرش چه ميخواهد؟

پدرش دراتاق نشيمن با نوکريوال شفاخانه دعوا داشت، صدای دشنام دادنش ها را می 
فتاد، دويد، پروين درنزديک دروازه به روی خانه شنيد وچشمش به اتاق خماری ا

پاهايش درلخک دروازه معلوم ميشد، اورا کش کرده دراتاق زخمی ها . افتاده بود
 زخمش را بسته کرد، صدای انبوالنس ، سرتا پايش را بررسی کرد که جایانداخت

  .     بگوشش آمد
. ش وخليل درخانه ماندندمادر.  شبنم همرای پدرش زخميها را تا شفاه خانه رساندند

حميرا مادرش زخم شديد برداشته بود، بی . در راه فوت کرد" پدرخماری"کاکايش 
  . عالم و پروين وضع بهترداشتند. هوش بود

 بر آمدن انبوالنس سه ساعت را درازخانه تا شفاخانه جمهوريت ده دقيقه راه نبود،
زياد خون . ميرا شديد کارکردندزخميها را دراتاقهای جداگانه بردند، باالی ح. گرفت

دکتور " حاضرم خونم را برايش بدهم" ضايع کرده بود، شبنم برای دکتورگفت
ازخون ريزی . عالم و پروين نيز مورد تداوی قرار گرفتند. بخاطرحملش مخالفت کرد

دو مرمی که درپای . عالم جلوگيری کردند، مگرمرمی پای راستش را کشيده نتوانستند
پروين زخم شديد نداشت، صرفٌا دست چپش مرمی .  ود، آسان کشيده شدچپش خورده ب

دراتاقهای عمليات شبنم را نگذاشتند، او پشت دروازه هرسه . خورده بود، تداوی شد
مريض ميدويد و پدرش هم در روی چوکی دردهليز شفاخانه افتاد، ازمريضی واز 

  .  داشتوحشت مصيبت مثل سيماب بيقراربود، او نيز بتداوی ضرورت
.  شبنم ازناراحتی وجنون ميخواست، خود را با کارد زخم بزند ودريک اتاق بسترشود

هرکس درشفاخانه درنظرش غير نورمل جلوه ميکرد، حرکات دکتوران ونرسها که از 
يک تاق به اتاق ديگرميرفتند، يا دکتوران جراحی که پوزشان را بسته بودند، به 

  .رفتند، شبنم خيال ميکرد آنها در دهليزمی رقصندسرعت ازيک اتاق به اتاق ديگرمي
سه نفرمرد ميانه سال که چهار زخمی  راازسرای خواجه شمالی به شفاخانه انتقال داده 

شبنم فکرکرد باالی نرسها تبصره . بودند، درموردش محرمانه تبصره ميکردند
و برای نرس با شانه خود زد . ميکنند، درهمان لحظه يک نرس ازمقابل شان گذشت

  ".هرکس برای تان چيزی گفت، برايم نشان بدهيد" آن سه نفرمرد گفت
ان سرعت عمل ندارند، بکارش.  فکرميکرد، تمام مسوولين شفاخانه، قاتل مردم هستند

غم طاقت باچنان . اصلی ازمغزش فرارکرده بودقاتل . رقص ميکننددر روی دهليز
  .به پايان رسيد،شب فرسا 
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س صداش کرد، دست پدرش را گرفته مثل طفل او را کش  ساعت نه صبح  يک نر
عالم شوهرش مثل مرده در روی بستر دراز کشيده بود، از درد . کرده دراتاق برد

برای کشيدن مرمی پای راستش " وگفتدکتور جراح برايش تشريحات داد. دمينالي
ون ريزی ازخ. مرميهای پای چپش کشيده شد. امکانات اين شفاخانه محدود است

  ".را داريد، بهتراست خانه بروداگر درخانه امکان پرستاری او. جلوگيری شده است
سامان و وسايل  جراحی غير .  تعداد زخميهای وخيم زياد بود، مراقبت وجود نداشت

شبنم با وجوديکه گپ زدن را فراموش کرده بود، ذهنش بشدت کار . صحيح بود
. وی بستر دراتاق ديگردرازافتاده بودپروين درر. باهرکی به اشاره گپ ميزد. ميکرد

دستش را روی پيشانی پروين گذاشت، لبان . لحظات سکوت درذهنش مستولی شد
پروين کلمات بی مفهوم . پروين شورميخورد، چيزی ميگفت که شبنم اصًال نمی فهميد

  .را برزبان ميراند که صرفٌا برای خودش، برای کسی ديگر مفهوم نداشت
 دل بد ميشد ودکتورتابليت های ضد استفراغ را برايش توصيه  شبنم نسبت حاملگی

سنگين وساکت بود، چشمانم با . آنرا مثل گُل بو ميکرد. تابليتها دردستش بود. کرده بود
هردوساعت بعد تابليت های ضد استفراغ رااز . گذر لحظات تيره وتيره ترميشد

 تابليت جلوی دل بديش گويا ميخواست با بوی. دستکولش بيرون ميکرد، بو مينمود
  .ازديدن عالم حالت روحيش بهترشد، دو باره به اتاق پروين رفت. رابگيرد

. وضع جسمی شان بد نيست، وضع روحی شان خيلی وخيم است"  دکتورمعالج اوگفت
به مرورزمان بهترميشود، ازناحيه سر شکايت دارد، ضربه شديد درسرش و پشت 

  ".    وتشناب رفتن او را کمک کنيد، بايد خانه بروددربلند شدن. شانه هايش خورده است
مرگ رفع خطر" دکتورمعالجش گفت. ا خالص شدساعت دوازده ظهرعمليات حمير

ساعت يک بعد . بيهوش دربسترافتاده بود. شده است، مگربايد تحت مراقبت باشد
         .          ازظهر روز فردای حادثه، عالم وپروين را گرفته دوباره خانه رفتند

  چکنيم به هند تيلفون کنيم يا نه ؟"  وقتيکه خانه آمدند، پدرش ازعالم  پرسيد
وضع خوب نيست نبايد . بچه ها بيعقل طرف کابل حرکت ميکنند. همه پريشان ميشوند

  "بيآيند
  .صرفٌا سرشورميداد وبس. عالم درغم بسرميبرد، درد شديد اورااز پا درآورده بود

با .... ن نکنم آنها اماده گی عروسی را گرفته اند وشايد فاضل اگر تيلفو" حاجی گفت 
خماری نازنين با لباس . شنيدند نام هند، عروسی وفاضل يکبارقلب شبنم فشرده شد

  .چيغ زد، درآن لحظه صدای تيلفون بلند شد. عروسی درچشمش مجسم شد
  ".گوشی نگيريد که کمی فکر کنم که چه کنيم"  پدرش گفت

عالم متوجه ".کجاست زبانش دوباره ازکار افتاد...خماری کجاست"د رآمبازقلبش صدا 
ازمنزل اول طرف باال دويد وچيغ . از گپ زدن ماندی.... چرا چرا " حالتش شد وگفت

  "کجاست؟...  خماری...خماری... زد
. مثل ديشب گنگه شد.  صرفٌا از قلبش صدا ميبرآمد، جذ خودش کسی ديگرنمی شنويد

وميتپيد بايد خماری را ميديد، درذهنش ميگشت، خماری ازترس سکته قلبش گپ ميزد 



 129

چيغ زد عالم هم بيادش آمد و... اری مردهبا اشاره برای عالم گفت، خم. کرده است
    ......راست ميگی خماری کجاست

پدرش هم تا آن وقت متوجه نشده بود، کوکی فکرکرده بودهمرای زخميها اورا به 
شبنم باال .  شايد وضعش خوب نيست، همرای حميرا بستراست.شفاخانه انتقال دادند

زده بخود برگشت طرف پروين ديد، اومثل خرگوشی وحشت . لی بوددويد خانه خا
 را باال ميزگذاشته بود، کوکی دستش. ه های بنيش باال وپاهين ميپريدوپرد. ميلرزيد

ان لرزه داشت، دستش چن.شتت تيرخورده باشدوحشت ميلرزيد، گويا درپچنان ازدرد و
قط به فروين ديد، بچشم هايش خيره شد، اودوباره طرف پ. ميز را مثل زلزله ميلرزاند

شبنم . برای يک ساعت سکوت مرگبارحاکم شد. را بردنداشاره برايش فهماند، خماری 
پروين چرا نميگويی خماری " درچيغ زدن زبانش، بکارافتاد وگفت . دوباره چيغ زد

  "کجاست؟
  .جزاشک ريختن، گفتنی نداشت. رمهرسکوت برلب زده بود پروين ديگ
من به تنهايی اين غم را کشيده نمی توانم، مرده داری . حاال کارمشکل شد: حاجی گفت

  .کنم ويا زنده ازدست رفته را پيدا کنم
ازعالم پرسيد، فاضل کدام روزبه هند .  هنوزهم فکرميکرد، به هند اطالع بدهد يا نی

  ميرسد؟
  .روزشايد رسيده باشد و يا درهواهستندام: عالم 

جسد برادرم را نگهداری " حاجی عثمان طرف تيلفون رفت وبه شفاخانه اطالع داد 
 ازموضوع خبريا تيلفون کرد تاوبعد برای لمرپسرش وامان برادرش به آسترال" کنيد

  .شان کند
ند  کسی گوشی لفون کرد وقيوم برای تان به دکان وخانه تتا حال چند بارقادر: گفتلمر

لفون کرده بود، همه وايی دهلی برای خماری شان خانه ترا نميگريد، فاضل ازميدان ه
  .بدکان و خانه بدون وقفه تلفون ميکنند. شان پريشان هستند

  .بچيم چطورکنم خماری دگه نيست:  حاجی
  مرده را پنهان کردن غلط است، پدرجان تا کی پنهان ميکنی؟    :  لمر 
  . برای فاضل چه بگويم، او برای عروسی خود هند آمده چه بگويمبچيم : حاجی
اين حادثه تنها باالی شما واقع . پدرجان نميتوانی مرده زنده بسازی، برايش بگو: لمر 

  ......  نشده وصد ها فاميل زيرا راکت های مرگبارجان دادند
  . را گذاشتگوشی" بچه سگ خماری را زنده بردند" شد برای لمردشنام دادپدرش قهر

 يکی طرف ديگر. مراعات نميشدسخن ازوحشت گپ زدن ازياد همه رفته بود؛ آداب 
 غبار غم ونااميدی وبی ناسومسی در .ميديدند، اشک هم درچشم شان خشکيده بود

  .صورت شان هويدا بود
چه بگويم، خدا چه "ن مريضی ميدويد وميگفت آ بالفون آمد، حاجیبازصدا زنگ ت

هرپنج دقيقه بعد . درازميکرد، گوشی را بردارد اما جرئت نميکرددستش را " بگويم
  . تلفون زنگ ميآمد
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اوخانه نبود، همرای انابت يک احوال . فون کردلحاجی دو باره برای امان آسترليا ت
  . پرسی خيلی کوتاه کرد، گوشی را گذاشت

باالخره .شودجنازه پدرخماری دفن .حاجی وعالم تصميم گرفتند، بايد قضيه راافشا کنند
  . حاجی برای قادر به هند تلفون کرد

زدن قاطعيت درگپ .قادرآدم جدی، قاطع بود، باوجوديکه آداب سخن رامراعات ميکرد
ر ديگ خشم وناراحتی  ميجوشيد وسلول سلول بدنش يک غم نامرعی دخاص داشت، 

يد، يشان ساخت چه گپ است ما را پر:وگفتگوشی را برداشت  .را برايش پيام ميداد
 که فاضل، سيلمان ودراين روز. مدکان نيست زاره ترک شدهيچ کسی درخانه ودر

      اختر، ليال، انجال و نظيفه وهمه دوستان بخير رسيدند، شما گوشی را نميگيريد؟
ماتم " گفت ودوستان، سيل اشک ازچشمان حاجی جاری شدبا شنيدن نام فرزندان و
..... نه افتاده است، تنها مه و شبنم زنده زخمی ومرده درشفاخاسرم باريده، سه نفر

  .  گوشی  تيلفون ازدستش افتاد
رای ب. شبنم ومادرش درغم حاجی شدند، کمی به هوش آمد. ه ميرفتقادربلی بلی گفت

  ".قادر آدم عاقل است، تصميم ميگيريدازجزئيات چيزی نگويد، بگذار " شبنم گفت
مادرت را " صدای قادربود، ميگفت. خليل کوچک گوشی را گرفت.  دوباره زنگ آمد

خليل با زبان شيرين طفالنه همرای قادرگپ ميزد وخننده . صدا کن مادرت را صدا کن
  ".قادرچيغ زد خنده مرگت را ميکنی مادرت را صدا کن. ميکرد

  .  شبنم گوشی رااز دست خليل گرفت و سرجايش گذاشت
رای عالم مشوره کرد جنازه  فردا حاجی که ازعيادت حميرااز شفاخانه برگشت، هم  

" رش را ببنيدپد ميآيد روی حمتٌا را برای قادرپسرش معطل ميکنم اوزمان برادرم
. شده بودگليم غم درهند هموار. ردکان نبوددردکانش تيلفون کرد، کسی دبرای قادر

  .  خانه تيلفون کرد، ذکيه خانم قادرگوشی را برداشت وبه گريه شد
  ؟يدن برای مه نمانده  قادرکجاست  حوصله گريه شن:حاجی گفت

  . قادر پشت تکت رفته که کابل بيايدگفت،ذکيه 
  .بگويش که همرای مه عاجل تماس بگيريدگفت،حاجی 

  .   چند ساعت بعد  حاجی دوباره  تلفون کرد
 نميدانستند . کاکا جان جنازه ها را معطل کنيد ما ميآييم:گوشی را برداشت وگفتقادر

  .  کدام شان خطرداشتکی ميآيد، آمدن هر
.  تنها خودت بيا برای بچه های جوان خطراست، هيچ کسی  همرايت نيآيد:حاجی گفت

  . گوشی را گذاشت وجنگ به شدت جريان دارد. استوسقوط کست دولت درحال ش
پشتش گره خورده بود، يان انگشتانش ميماليد ودستانش در دانه های تسبيح را درم
رسيدن قادرجلوگيری کنيد، نبايد ن دوستان واقارب تاازآمد: طرف شبنم ديد وگفت

مراقبت شفاخانه  درشفاخانه بخانه انتقال ميدهم، فردا حميرااز.شوندخويش وقوم جمع 
ميترسم کدام راکت . م بينمآن کثافت برايش مناسب نيرابا وبسترست و تداوی و جایني

  .درشفاخانه نخورد
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روزبعد .  بودفقه کابل را زيرآتش گرفتهروزهايکه بود، راکت بدون وآن روزيکی از 
خماری برايش چيزی نگفتند، خودش درحالت از. را خانه آوردندپدرش حميراشبنم و

  . مرگ قرار داشت،هرلحظه ازحال ميرفت
 منتظرشب رابا ترس وهراس سحرکردندو. برايش گفتند، خماری هم زخمی است

  .بودند، نميدانستند چه واقع ميشود
نميدانست که ازاين ظلمت سنگين جان .  بازوی پدرش گره خورده بود بابازوهای شبنم

به اطراف نگاه ميکرد، جزمادرش و پروين که هردوکهن سال .  بسالمت ميبرد يا نه
  .وتيرتلخ بی ناموسی را خورده بودند، برای خماری نازدانه خون ميگريستند

تا زهردل شبنم را کم  حميرا که تا هنوزازجريان واقعی خبر نداشت، کسی ديگرنبود 
خماری درکدام شفاخانه است "حميرا يک دقيقه که هوش ميآمد، پرسان ميکرد . کند

آنقدرگيچ ومبهوت ميشد که چيزی .دو باره بی حال وحرکت ميشد" يدمرا به ديدنش ببر
هرلحظه .حادثه ايکه اتفاق افتاده بود،از يادش رفته بود. تحس کرده نميوانسرا

گرسنگی دست توانی، مريضی، خون ضايع کردن واضعف، ن. شوهرش را صدا ميزد
د، بی امان دست وپايش را به لزره انداخته بونگی گرس. وپايش را به زنجير کشيده بود

بوی غذا ، ازند ميکردشقاشق را بدهن. بخورداميکرد، يک قاشق عذکوکی برايش عزر
چه .... گپ نميزنداچر...زمان کجاست... اومرده" بهوش ميآمد،ميپرسيدوکمی سيرميشد
  "جسدش چه شد، او را دفن کرديد؟ ... وقت مرد

درهمچو . را به آرامش تشويق ميکردند، آرامش وجود نداشتصرفآ او. د جوابی نداشتن
حميرا ميپرسيد، چراغ کجاست، شمع بياريد اطرافم را . شبهای ماتم زده برق هم نبود

راز ميکرد تا چراغ خواب کنار چراغان کنيد وبياد شب هايکه برق بود، دستش را د
. گمان ميبرد، شوهرش هنوز در بسترخواب در پهلويش است .  بسترش را روشن کند

  .با او گپ ميزد
.  هرآنچه شمع، چراغ تيلی، گيس درخانه بود، جمع کردند، برايش روشن کردند

حواس شبنم . روشنايی دراتاق موج ميزد مگرحميراهنوزهم درتاريکی بسرميبرد
  .فکرميکردند، حميرا بينايی اش راازدست داده است.  پريشان بودوکوکی

ماتم مرگ . حاجی هفته قبل کمی مريض بود، به مرد سالخورده وبيمارچند ساله ميماند
از " م وپروينعال"ودومريض وزخمی  " خماری" زمان شهيد وماتم دلبند گم شده شان 

ازآنها مراقبت "مادرش گفتب. کرد برای بينايی،حميرا فکرميصرفًا.ياد شبنم رفته بود
  . خودش درکنارحميرا نشست".کن

عصا چوب  گرفته مثل دامن شبنموحشت ديشب گريه کردن راازيادخليل برده بود، از
 س وشبنم تر. ووحشت قلب کوچکش را پوشيده بودترس . اورا باال وپايان ميبرد

درتاريکی ". ايم کنره" ناچاربااليش فرياد، زداما . حساس ميکرداناراحتی وی را 
رها ل معصومانه طرفش ميديد، دامنش را خليمگر. چند بارپايش رازيرپا کرده بود

برای پانسمان وشستوشوی . ازعطوفت خليل درد شديد درقلبش احساس کرد. نميکرد
روی رنگ پريده اش نسته بود، امواج درد خجالت آوردرپروين وعالم رسيده نتوا
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چرا خود را ميخوری آنها ميدانند که چه غم " ش ميکردمادرش اورا سرزن. نمايان شد
  ".  سنگين را تحمل ميکنی

پوشيده بود، برای شبنم قميت ه های استخوانيش رامگرموهای نقره مانند پروين که شان
  .نميخواست به آن حالت فالکت ببنميش. الماس را داشت
يک حلقه گردش نی که به جذا محکوم شده باشد، درخانه مانند زنداکوکی درآشپز

برای غذا پختن هيچ چيزنمييافت، درحاليکه خانه سلطان هيچ وقت بدون خرچ . ميکرد
  . وخوراک نبود

وباره دنبال مادرش دويد، عالم درحالت مرگ د. خليل ازگرسنگی بی طاقت شده بود
 شبنم ازدل و.  شبنم گرفتقرارداشت، مثل تندرستها ازجايش پريد وخليل راازدم پای

روحی، دامن همه را درد طاقت فرسا جسمی و. بيمارش ميتپيد زخميها و پدرجان برای
موسی، بربادی آبرووعذت عدم خماری نازپرور نابيخوابی، وحشت، بی . گرفته بود

نا چارشبنم برای تسکين درد شان درجستجوی چاره شد، به ... فاميل وغيره و غيره
واب رفتند وخودش نيزاستفاده کرد، کوکنارداد، بخبرای زخميها مقدار. کوکنارپناه برد

  .بعد ازچهل وهشت ساعت بی خوابی، خوابش برد
 قادرآن پسررشيد .بودندنظارآمدن قادر شب وروز به کندی ميگذشت وبی صبرانه ات

تا درخاطرداشت، بيصبرانه انتظارش راميکشيد،را کاکايش، تنها ايام شبابش او
  .زهرکشنده درونش را با وا تقسيم کند

باز ميکرد مادرش ميدويد، دررا... تکان ميخورده دروازه تک تک ميشد، قلبشهربارک
 وجود اما نه اقاربی.  ازاقارب شان بودشايد کسی...شايد همسايه بود. وبرميگشت

آنها اقارب، ". بد برادر نداردروز" صرفٍا شبنم چنان فکرميکرد. يه ایداشت ونه همسا
  . نداشتند غم بزرگ در آنخويش، قوم، برادر وهمسايه شان را 

پدرش در . شام روزبود، صدای تک تک دروازه شد، شبنم دويد، دروازه را بازکند
کاش خماری کشته ميشد جسدش را " چهارغوک ميکرد وميگفت مانندروی خانه
  ".قادرميديد

جوانی وزيبايی اورا درتصوير . ديده بود وبس" طفلويت" قادر، خماری را درتولدش
  . ديش تماشاه کرده بودويديوی محفل نامزا

 .فاضل نيزهمرايش آمدندقادرتنها نبود، قيوم و. شبنم طرف دروازه دويد، دررا بازکرد
روی حويلی قادرسرش را بوسيد، قيوم خواست با وی احوال پرسی کند، چشم شبنم در

  .به فاضل افتاد، پاهايش لرزيد و درزمين افتاد
گ پدرم ومرگ خماری نا مراد جبران ازمر. برای مادر شان تسليت داندوقيوم قادر

  .ناپذير پنداشتند وبجوانی خماری زارگريستند
واقعيت را . ن اشاره کردحاجی طرفش ديد، به پروي.  فاضل دستان مادرش را بوسيد

طرف حميرا ديد . پروين ازگريه ميمرد وگفت، فاضل بچيم خاک برسرم شدبگو، مگر
  .جرئت نکرد، واقعيت را بگويد

  "پروين شهامت داشته باش بگو واقعيت را که تصميم بگيريم" ش گفت حاجی براي
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هرسه . يشدبچشم کاش خماری کشته م" وگفت پروين فاضل رادرآغوش گرفته بود
کردند، عقل خود راازدست داده و يا خماری شديد زخمی فکر. شان طرف پروين ديدند

  . است، عذاب ميکشد
  ".ه نبردند، خماری را ميديدممراامروز اين ظالم ها شفاخان" حميرا گفت

  . قلب فاضل به شدت تکان خورد رنگش زرد پريد، بدل دعا خواند، شکر زنده است
  ".شهامت داشته باش....بگو پروين واقعت را بگو" حاجی بازطرف پروين ديد وگفت

  ".فاضل زنده ازبغلم بردند"   پروين گفت
شب صبح نميشد . وماتم شدندحميراازحال رفت، همه در گريه . هرسه شان چيغ زدند

درفکر پيدا کردن . فردا جنازه پدرش را دفن کردند، ازمراسم فاتحه صرف نظرشد
  . خماری افتادند

  . همه دوستان درخارج خبرشدند.ماتم خماری به همه دنيا پخش گرديد
نظيفه . حماسه، انجال، ليال، سيلمان واخترهر روزازهند تيلفون ميکرد، گريه ميکرد

اضل که برای عروسی برادرش ازآلمان به هند آمدده بود، برای پروين تيلفون خواهر ف
پروين گپ زده نميتوانست، مانند طفل که تازه زبان را ياد گرفته باشد، بلی و . ميکرد

  .  نخيرميگفت و بس
. حاجی همرای قادر، قيوم و فاضل دکان ميرفت، تمام تصميم را دردکان ميگرفتند

  .ند، بخاطرحميرا درخانه گپ خماری را نميزدندهرطرف تيلفون ميکرد
اتاق حميرا وکاکايت درخون آغوشته بود، تا اندازه توان همان " کوکی برای شبنم گفت

وقتيکه . ه را تبديل کنيمبايد قالين خان. روز که شما به شفاخانه بوديد، خون ها را شستم
 زيرکلکين خانه پدرجمع وجاروب کردند، چند قطعه تکت طياره آريانا درخانه را

  . خماری پيدا شد
  "مادر تکت؟ " شبنم گفت 

  "کاکايم چه وقت تکتها راآورده  بود؟"  ازحميرا پرسيد
او پشت تکت رفته بود، مامورتکت فروشی برايش گفته بود که شب پشت : حميرا

  .تا ناوقت شب چشم براه اش بود، معلومش نشد.  دروازه خانه  تکتها را ميآورم
  يد ، تکتها کجا بود؟ قيوم پرس

  . در زير کلکين: شبنم 
  .تکتها را نديدم تمام خانه را همان را شستم، مگر:کوکی 

وقتيکه بخواب ميرفت، صدهزارافغانی "  حميرا به گپ هايش شمره شمرده ادامه داد
  پدرت ميخواست . درسرميز، پيش کلکين ماندم. را برايم  داد

،  نداشت درکهاپولشبنم خانه را پاليد . ورد،بدهدا برای مامور صاحب تکتها ميآپول ر
  .پولها را برده بودند

  .مادر، مامورتکت فروشی کی بود و چرا خانه ما ميآمد؟: قادر
  .او ميدانست که ما کجا زندگی داريم. خسران های دخترعمه قيسمی بود: حميرا 

  مگر کدام دشمنی همرای ما نداشتند ؟ : قادر 
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  .سر خود را شور ميدادندطرف يکديگر ميديدند و
  عجب معماست ، چرا پدرم  پيش او رفت؟  : قيوم

مگر   او پدرت . يک نفرآمر تکت فروشی آريانا بود. پدرت او را نشناخته بود:  حميرا
  .را شناخته بود

  . مادر قصه کو،  پدرم چه گفت؟: قيوم 
شد،  برای فردا پدرت گفت، کارکه درظرف چند دقيقه و يا چند ساعت انجام مي: حميرا

پول هم . پدرت ميدانست که دردولت بدون رشوت کسی کار نميکند. معطيل کرد
  .پدرلعنت تکتها را خالص نکرد، گفت که سه روز بعد بيايد. برايش داده بود

  ....ادامه ..مادر ...ادامه بده : قادر 
تها ازکجا  پرسيده بود تکپدرت. مدهآاوگفت که تکتها نيپدرت سه روزبعد رفت،: حميرا

. روز ديگرعالم ميخواست، دفترش برود. آزارميدهیمن آدم ريش سفيد را. ميآيد، بچيم
  .پدرت مانع شد ومراگفت نميخواهم که اوانسان کثيف با داماد ما آشنا شود

    چرا؟:قادر
  . پدرت فکر ميکرد، برای عالم خطرخواهد بود:  حميرا
  ؟ .ت، دختری جوان درخانه داريمچرا تکتها راخانه آورد، آيا ميدانس:  قادر 
اگربا ما مستقيم رفت وآمد نداشت، شايد ازعمه قيسی شينده ...چطورنميدانست :  حميرا
  باشد؟ 
  همان روز که پدرم رفت چه گپ شد؟ :قيوم 
  .     اوگفت مه خودم در خانه برايت ميآورم : حميرا
  . خانه مردم ببردچرا ؟ مامورتکيت فروشی چه مکلفيت دارد، تکتها را :  قادر
.  نميدانم، از پدرت در باره شکيب سوال کرده بود، کاکايت هم مريض بود:  حميرا

وقتيکه خواب . پدرت برايش چيزی نگفت، تا ده بجه شب منتظر مامور صاحب بود
که اين پول سردست بگذار، اگرمامور . ميشد، صد هزارافغانی را برای من داد

  .صاحب آمد برايش ميدهم
  ........"شکيب  کسيت وچرا  :  قادر 
  .شکيب نواسه عمه قيسی، پسرنعيم است: کوکی
پدرت گفته بود، مامور صاحب نميدانم چند وقت درپاکستان بودند، ازاحوال : حميرا

پدرت روی همين . مامورصاحب با تمسخرسرش را شور داده بود. شان خبرندارم
  .سه خواهرم راازمن ميپرسيدقضيه زياد فکر ميکرد، چرا تمسخرگی کرد، چرا نوا

  ؟  شکيب کدام  نواسه عمه ام بود:  رقاد
سازمان ی بود، تواورا نديدی، چند وقت درشکيب پسرنعيم بچه کالن عمه قيس:  قيوم

  .جوانان عضويت داشت ، بعد روسيه رفت و برنگشت
  .ما بايد قربانی بدهيمق که بخاطرخارج رفتن سازمانی شد،يک احم. عجب است: عالم 
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قيسی ازخسران های دخترش همه شکايت ميکرد، پست مردم بودند، : حاجی گفت
مسله جهاد وجهاد بازی که شروع شد، نصف خسرانهای دخترقيسی به پاکستان رفتند، 

  .درهردوجهت حمايت ميکردنديکی ازديگرخود.نصف فاميل حزبی بودند. اهد شدندمج
  . ردوهم طرف مجاهد دست داشتمعلوم ميشود، او پدرسنگ هم دردولت کارميک: قادر

بچيم اگرمردم صادقانه يکطرف استاده باشند، نمک حرامی نکنند، جنگ : حاجی گفت
حاال دردولت افراد مقررشده که اصال ازديدنش ميترسی ومی فهمی، . خالص ميشود

 وهفت يکی کارت دولتی. درجيب هرکس چند کارت است. اين آدم دوطرفه است
مثل ديوانه طرف دهن هرکدام ميديد شبنم خموش بود،. ستکارت ديگرازهفت گروپ ا

  .وميلرزيد
 فاضل درحاليکه باتکتها خودرا مصروف ساخته بود، همرای عالم برادرش آهسته 

  .صحبت ميکرد وگفت، بتاريخ پروازچند روزمانده است
ی همرای قادروقيوم مشوره کرد، بااستفاده ازهمين تکتها حميرا،عالم،پروين حاج

. عالم وحميرا تداوی شوند، درعوض ذکيه خانمت کابل بيايد. بروندايدهندوشبنم ب
  . ازقادرخواهش کرد برای پيدا کردن خماری، درکابل باشد

صد دل را . شبنم دردل گاهی دشنام ميداد، گاهی برای سرنوشت خماری دعا ميکرد
  يکدل کرده ازفاضل پرسيد، تاريخ پروازشما ازهند به پراگ چه وقت است؟  

  ".  دو، سه هفته بعد"  فاضل گفت
شبنم  هم حمل . پروين ازبسکه کنداغ کاری شده بود، ازجايش بلند شده نميتوانست

تنها کوکی بود تمام کارخانه، پذيرايی . داشت، بوی غذا سرش بد ميخورد ودل بد ميشد
  . ازفرزندان که ازهند آمده بودند

رباره آمرتکت فروش اطالعات بدست د.  قادروقيوم برای لمرآستراليا تيلفون کردند
عمه قيسی ازقصه خبرشد، خودش تيلفون کرد، تمام معلومات را به اختيار . آوردند

  .قادرگذاشت
 به هرقايم کند وخماری را" رحمان"اميل با فرابطه را: حاجی برای لمرپسرش گفت

  .به پول ميخريمممکن قميت 
دارد، د، قادرسن وسال بزرگترن هند برويگفت همرای وقيوم وديگرا نيز فاضل را

  .همين جا باشد که من مردنی هستم وسراغ خماری را پيدا کند
  . همه منتظرجواب پروين وعالم بودند. هيچ کس جرئت نميکرد، دست خالی هند برود

عالم بچيم اگرخودت وبا زن وبچه ات ميروی، بخدا ميسپارمت من ازاين غم : پروين
  .  ندهيدزنده  نخواهد ماندم، مرا آزار

. عالم وفاضل طرف يکديگرديدند، چطورمادرشان را با آن حالت تنها مانده بروند
  روز پرواز نزديک ميشد، اما . ازعدم رفتنش حاجی را مطلع ساختند
  . فاضل برای رفتن هند تصميم نگرفت

مادر تو به تداوی ضرورت داری، بعد ازصحت يابی دو باره بيا که کوکی :  قادرگفت
ذکيه خانمم رااينجاه  روان کن، دکان وخانه واوالدها را برای . م تنها هستندو شبنم ه
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. تمام امورتجارت را بلد است. قيوم سپرد وگفت، امين پسر بزرگم بچه خوب است
هرروزبا من درتماس باش، به کمک هم ديگر راه .متواجه باشی که تو پدرفاميل هستی

  . خماری را پيدا ميکنيم
تا آخرين . ون ودست خالی مادر زخمی اش را گرفته طرف هند رفت  قيوم با دل پرخ

فاضل ميخواست که عالم بخاطرتداوی . دقايق حاجی برای رفتن فاضل پافشاری داشت
  .  به هند برود، خودش سه هفته رختصی را با مادرش درکابل باشد

ميکرد، با وجوديکه بخاطرفاضل گريه ن. پروين بعد ازآن حادثه به لب گوررسيده بود
. عالم نميتوانست که مادرش را در حال  مرگ رها کند. اما دردل خون ميگريست

فاضل برای نظيفه خواهرش تيلفون کرد، دوباره المان برود، خودش پيش مادرش 
  . ماند

شبنم دربين . دوستان که از اروپا برای عروسی به هند آمده بودند، دوباره برگشتند
دست دادن کاکايش وغم خماری گمشده او را ازپا غم از. دوسنگ آسياب آرد ميشد

گرچه تالش بی نتيجه بود، .  او ميخواست تنها عالم برای تداوی برود. درآورده بود
نمی توانست رفتن عالم را جدی . نگاه های حيرت زده پروين، قلبش را دونيم ميکرد

تيغ زبان اين فرشته رحمت هيچگاه  زبان به شکوه وشکايت نکشوده بود، . بگيريد
  .  نداشت

 يکروز پروين، عالم وفاضل دراتاق خواب شبنم باهم قصه ميکردند، آنها راتنها 
  . کوکی مصروف آشپزی بود، خواست نزد حميرا برود. گذاشت

شبنم خود را يک . پدرش، حميرا، قادر وقيوم دراتاق پدرشان محرمانه گپ ميزدند
ته ومحبت فاميل ازاو فرارکرده گويا همه درها برويش بس. موجود اضافی حس کرد

  . طرف فاضل ازخجالت ديده نمی توانم: حميراميگفت. دردهليز پاهايش سست شد. بود
  خجالت، خجالت  برای چه؟ :  قادر

  . وقتيکه شبنم بخود شهامت داد، به اتاق داخل شود
تومقصرنستی، تقصيراز پروين وشبنم است که دربد ترين : قيوم برای مادرش ميگفت

 هوای نامزادی داشتند وگرنه خماری را به زور ويا به رضا همرای خودهند وقت
  .ميبردم
  نميدانم  چرا به عجله برای نامزدادی اقدام کرديد؟ ....نميدانم:  قادر

شبنم با شنيدن جمالت تاسف بارآنها، به شانه های خميده خود نگاه کرد، در دهليزميخ 
حاجی برای قادر وقيوم . نگاه ميکنندکوب شد، فکرميکرد همه اوراازچشم دشمن 
هيچ کس درترسم خط تقدير، تقصير . گفت، فرزندانم به تقدريربايد عقيده داشته باشيد

  . هيچ کس مالمت نيست، مادرت تا آخرين دقايق راضی نبود. ندارد
شبنم عزيز با : قيوم، سايه شبنم را ديد اززيرچشم به دهليزنگاه کرد، شبنم راديد وگفت

راضی ساخت، وگرنه تخيل نامزادی در ذهن که برای فاضل داشت، خماری راسوزيدل
  .خماری خطورنکرده بود
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پای شبنم را فراگرفت، بوی قلب بريان شده، پروين، حميرا وفاضل بداغش  لرزه سرتا
آنها . ت دادمپناه گاه خود را که آغوش پرمحبت فاميلم بود، ازدس: رسيد، با خود گفت

را قاتل کاکايش ومُسول گم شدن خماری حساب خود. نگاه ميکنندبه چشم يک قاتل مرا
پروين، عالم وفاضل باهم قصه . باره به اتاقش رفت دوبدون هيچ گونه جواب. کرد

کرد،همه اورا  به شدت تکان خورد، به يقين باروقلبش. ميکرد، با ديدن شبنم چپ شدند
  .ازديده يک قاتل می بينند

 ...قاتل...ری سلطان زرگردرگوش ميرسيد، قاتلفصدای تمام اعضای فاميل سی ن
بگوشش گرفته باال وپايان ميدويد، آن حويلی  را دستهايش. ازاتاق فرارکرد......قاتل

  . بزرگ با اتاق های فراوانش برايش نتگی ميکرد
. وی معذرت خواستنم درپاهايش افتاد وگريه کنان ازميرفت، شب هندوقتيکه حميرا

شبنم جان : اورا دربغل گرفت وگفت.  مثل باران جاری بود اشکشحميرا درحاليکه
راازغصه نکش، توان غم ديگربرای هيچ کس زتوميآيد، خودا" خماری"بوی شميم

  .نمانده، هرروز برايم هند تيلفون کن، غم هايم تسلی شود
  . مهربانی حميرااو را زياد تررنج داد، بيشترازپيش خودراغرق گناه دانست

 شبنم جان نااميد نباش خدا مهربان است، ميدانم که توبی خماری : قيوم برايش گفت
  . راه  زنده اميد بازگشت وديدار را دارد....زندگی نداری

مثل طفل خودرا دربغل فاضل " نا اميد نباش"فاضل وعالم نيز اورادلداری دادند
  . انداخت های های گريه کرد

ديده بودم، دربرابر مشکالت شبنم مه ترا با کوه حوصله مندی : فاضل برايش گفت
  .اين شوربختی مه است، گناه هيچ کس نيست. نبايد قامت راسايت خميده شود

.... شبنمی .....شبنمی....قادر بساعتش نگاه کرد، ازشبنم خواهش کرد، اجازه بده
  .پروازشان ديرميشود، شبنم را ازآغوش فاضل جدا کرد

  .ايی ميرفتندقادرو فاضل همرای حميرا وقيوم طرف ميدان هو
 عالم گفت، مه هم بخاطر حميرا ميروم، چوبهای زيربغلش را شبنم بدستش داد، قادراو 

  .  را بغل زده، درموتر نشستند
 اتاق حميرا، اتاق خماری مانند قبر. خالی ترشداتم زده با رفتن حميرا خالی بود،خانه م

  .ترسناک شده بود
 ها درسال سيزده پنجاه وهفت دربختيکه آغاز بدماه شوم ثور . هواسرد ودلگيربود

  . افغانستان بود، هنوزهم بدختی ميآورد
غم بی ناموسی، حاجی عثمان را مانند تارعنکوب بدرواستخوان های قوی بدنش 

عضو خانواده را غمی که دامن پاک خانواده را لکه دارساخته بود، دل هر. بودپيچانده 
  .درداخل وخارج دونيم کرده بود

خود را چملک نم پيش پروين دراتاق نشيمن رفت ودرگوشه خانهحميرا، شبرفتن  بعداز
آنقدردرخانه خموشی بود که خليل در روی خانه بازی ميکرد، .. کرده اندخته بود

ارشبنم وازپروين سوال خليل بادنيای کودکانه خود. نيدندصدای نفسهايش را ميش
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د، خليل دويد زپاهای وقتکه کوکی به اتاق داخل ش. ميکرد، هيچ جواب نميگرفت
  . مادربزرگش محکم گرفت وگريه کنان شکايت کرد وگفت، او دونفر مرده

حوصله سخن گفتن را باخليل نداشتند، خليل . هردوی شان مثل جسد، بی روح بودند
  . ترسيده بود

کوکی به تنهايی، آشپزی . روزها به کندی ميگذشت نان صبح وچاشت بياد کس نبود
  .ود که نان بخوردميکرد، اما کسی نب

آسمان لطف هميشه گی را .  همان روز که حميرا هند رفت، طويل ترين روز سياه بود
ازحرکت آن دو نفر، . نداشت، کوکی با آن سکوت ترس آور، باخليل باال وپايان ميرفت
کوکی فکرکرد، تمام . ازصدای پای شان ازتنش نفس های شان در دهليزصدا می پچيد

  . شهرمرده است
 ونشان آداميزاد وجود ندارد، برای يقين خاطرش، سرش را ازکلکين کشيد تا بداند، نام

  . يقينٌا شهرمرده است؟
بکوچه نگاه کرد، هواآنقدرتاريک و مه آلود بود، چشمانش جز سياهی چيزی را 

فکرکرد، حويلی بدان بزرگی . پايان طرف حويلی نگاه کرد، بازهم سياهی بود. نميديد
خود . تعادل خودراازدست داد، چشمانش سياهی کرد. ود دارددرفضای مطلق وج

خليل را درسينه اش محکم گرفت، تا دراين سقوط  . وحويلی را درحال سقوط ديد
  .صدمه نبيند

  .  قادروعالم وفاضل ازميدان هوايی برنگشتند
  ".شايد دکان رفتند"  حاجی گفت

عالم وفضل هنوزهم خانه باالخره روزسياه دلگير به سياهی شب تبديل شد، قادر و
باز شيطان را الهول ميکرد، تيلفون را گرفت، دکان . دل شبنم گوای بد ميداد. نيآمدند

  .چند دقيقه قبل از قيود شب گردی، عالم و قادر آمدند. کس در دکان نبود. زنگ زد
  .  ازخبر بد برای شان اطالع دادند، فاضل  به عسکری سوق شد

شبنم مانند درخت بی حاصل در مقابل .  لب گور رسيد پروين ازشنيدن آن خبر در
  . چشم عالم قرارگرفت، ازجنبيدن، شور خوردن عاری شده بود

اد هايش پيش ماست، فردا بخير خالصش ناس. پروا ندارد، غصه نخوريد: قادرگفت
قادرصدای خود را خود .ودندتمام اعضای فاميل گپ زدن را فراموش کرده ب. ميکنيم
  .  کوکی صدا ميزد،را درهم شکستباصدای حاجی ازاتاقش مرگبارحالت. ميشنيد

کوکی درغم . لرزيده لرزيده ، طرف باال نزد پدرش رفت. حرکت شدشبنم دوباره در
  .جان کندن پروين بود

شبنم پرسيد، قادراين چه مصبيت است، غم . قادر به تعقيب شبنم، نزد کاکايش رفت
  .باالی غم ميآيد

حرف بزرگان را نه شيندن، : طرف کاکايش کرده گفتستش راقادرسرش راشورداد، د
  .اين نتيجه را دارد
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اين : با بی حوصله گی گفت. حاجی درطول يک هفته پشت خميده،روح افسرده داشت
قادر را هدايت به نشستن کرد . دو برادربا شرف ترين، بدبخت ترين مرد دنيا هستند

رشد، دست گيرش کردند ويا خودش وگفت، قصه داستان غم تازه را کنيد، چطورعسک
  .به عسکری رفت

شبنم طرف پدرش ديد، سرخود راشورداد وگفت، پدرجان کس ديوانه نيست دراين 
  . پس فردا دولت سقوط ميکند، عسکری برود...روزبد که فردا 

من . ازاين دو برادربااين غيرت بی منعی شان، هيچ جای شک نيست: حاجی گفت
  . د تجربه کردمغيرت بيهوده شان را زيا

 قادر گذارش داد، بعد ازپروازمادرم و قيوم، دو باره طرف خانه ميآمديم، درچهاراهی 
برای دولت پوشالی که آخرين نفسهايش را . صحت عامه موترعسکرايستاده بود

افسر ميخواست، انساد . فاضل را به عسکری سوق کرد. ميکشد، عسکر جمع ميکرد
اسنادهايش پيشم است، فردا ديده شود، .  ازدستش گرفتمتحصيلی فاضل را پاره کند، مه

  .  هنوزدرمرکزتجموع هستند. چه گپ ميشود
  

  قادر برای غمها از هند باز گشته بود                   
  

عالم ازدرد ناله ميکرد، حاجی عثمان مريض . فردا قادر قطعه به قطعه عسکری رفت
کاندارن مقابل شود، دکان کامًال بسته ازشرم وغيرت نميتوانست با زرگران ود. بود
  .شد

قادرهرشب خسته . شبنم ومادرش مانند نرس ودوکتورازمريض ها پرستاری ميکردند
دولت سقوط . وبرميگشت وسرش را با تاسف شورميداد، ازبدحادثه عصبی ميبود

کردنی بود، جنگ خونين جريان داشت واليات ومرکز برای عسکر شديدٌا ضرورت 
  .دن مرگ حتمی بودداشت، عسکرش

چند بارفاضل را گفتم، هند برود مه ازپروازهای نا منتظم وجريان : حاجی عثمان گفت
 کشيد وطرف عالم ديد وگيالس آبش را سر. رشدن نميدانستمجنگ ترسيدم، ازعسک

  .گفت، شما چرا به رفتن هند تشويقش نکرديد؟
 فردا وزارت دفاع قادربخاطرحالت روحی پروين حرف کاکايش راتجاهل کرده گفت،

ميروم، سرنوشتش را پيدا ميکنم وازکاکايش پرسيد اگراجازه ميدهيد، عالم را بدکان 
لفون ميکنند، مخصوصٌا ازخارج همه دوستان دردکان ت.اشدبازبدروازه دکان ،اقالميبرم
  .قيوم ؟

عالم گفت . بغل عالم ديد، سرش را شوردادحاجی طرف پاهای زخمی وچوبهای زير 
  .  ه نميتواند مه همرايش ميرومراه  رفت

شبنم فکرميکرد، تمام جنگ درداخل خانه شان .   جنگ درسرتاسرکشورجريان داشت
خميه برآفراشته، صدای تانک وتوپ ، صدای مهيب راکت که در شهر پرتاب ميشد، 

شوهر وپدرش که دکان . داشتپروين درخط مرگ قرار. يش تکان دهنده نبودبرا
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صدای خليل پسرش وصدای پرنده . خانه مانند زاغ تنها ميبودندميرفتند، اومادرش در
توان گپ زدن، . کوه حوصله شبنم باغم خماری منفجرشده بود. سرش بد ميخورد

  .فکرکردن رااز وی صلب کرده بود
خدااين طفل نا مبارک را درشکمم خشک کند، از دل بدی :  يکروزبرای مادرش گفت

  .جان ندارم
 دلداری داد، ازنازمادرش مثل خماری يکباردلش نازک شد  مادرش مثل طفل او را

  . سروش را روی زانو پروين ماند. وهای های گريه کرد
 پروين درحالت مريضی با انگشتان ضعيفش روی شبنم راماليد وقطرات اشکشش را 

  .مرگ از مه است، ديدنی هايم را ديدم: پاک کرد وگفت
  . نمود ازگفتن کلمه نا مبارک، شبنم را توبيخ 

نازدادن اعضای . شبنم بفکرخماری افتاد ودرک کرد، چرا خماری زياد گريه ميکرد
  . فاميل دل آدم را نازک ميسازد

اميد درکشوروجود نداشت مردم بدان دل بسته کند، روزها وشبها برق نبود  که راديو 
طان اکثريت فاميلها مانند فاميل سل. وتلويزيون يک سرگرمی برای خانواده ها باشد
  .جای سرگرمی به سردری های العالج مبتال بودند

ديدن کشته مجاهدين . برق هم ميبود، تلويزيون جريان جنگ را نشان ميداد اگر
پروين کشتگان .ده بود، غم هرکس را تازه می کردوعساکرکه ازنعش شان پشته جورش

  .کدام تان فاضل هستيد و بروی خانه می آفتاد: را ميديد ميگفت
. گذشته بود ضعف کرد، وقتيکه چشم بازکرد، دوروزيدن مرده های عساکرديکشب از

چند ماه بعد فوتوی . ديگرگپ نزد، نان نخورد، يک نفس در بدنش حرکت داشت و بس
نم برای تشناب شب. شيرنی خوری فاضل وخماری را دربغل خود گرفته وگريه ميکرد

 را بلند کرد، درخانهوبکمک مادرش کوکی ا.  خانه افتادرویرفتن کمکش کرد، در
زنهاازترس راکت . پروين بلند کند يا شفاخانه ببرديک مرد نبود، آنها را کمک کند و
  .      ومرمی ازخانه برآمده نميتواستند

پروين ازگپ زدن مانده بود، برای بيست روزبعداز همان روزيکه عکس را بغل کرده 
ازشدت . جان را مراقبت کردندشبنم وکوکی يک مرده نيم .بود،يک مرده نيم جان بود

  . اين غم عالم نيزديوانه شده بود، بخاطرشبنم بروی خود نميآورد
هر روزازخواب بلند ميشد، . شبنم حوصله، برده باری واستقامتش رااز دست داده بود

ازترس ميلرزيد، . فکرميکردهروزيک اتفاق تازه رخ ميدهد. منتظر يک حادثه ميبود
. فضای خانه به اندازه کافی خاموش وسکوت بود. ند ميشدوبکمک دستان اززمين بل

طرف جسم بی روح پروين ميديد، . حس غمين مرگ درفضای خانه پرواز ميکرد
  .دلش داغ ميشد

ازپيش پروين شورنخوری مه بايد :  دريک روزپنجشبه قبل ازظهرمادرش گفت
  .آشپزی کنم
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يک قطره اشک ازچشمش يکباردرحرکت آمد، .  چشمان پروين بازولی بی حرکت بود
روی دست شبنم لغزيد، پروين دستش را دردست خود محکم گرفت، زير زبان چيزی 

همرای ازرائيل دست وپنچه نرم .تنها لبهايش شورميخورد وگپش فهميده نميشد. گفت
پروين دست شبنم را رها . خانه دويد، پاهايش را راست کرد کوکی ازآشپز.ميکرد

  . ت طرف شبنم ديد ومردنميکرد، تا آخرين رمق حيا
جسدش درروی اتاق نشيمن قرارداشت، شبنم  باالی سرش نشسته بود وبه دعا خواندن 

طرف کنج های خانه .  درذهنش تمام اعضای فاميل سی نفری حاضربود. شروع کرد
ديد جزسايه شوم مرگ کسی نبود، ازتنهايی چيغ ميزد، تنهايی هراس انگيزقلبش را 

فاميل سلطان در . دل آزارحس نکرده بودنهايی رااينطو سنگين واوهيچ وقت ت. فشردمي
يک غم شريک هم رباهم يکجا بودند، مگرشبنم آنروززندگی عادی حدود سی نف

  . نداشت، تا غم بزرگ را همرايش تقسيم کند
برای غسل دادن جسد پروين ازخانم همسايه تقاضا کردند، همسايه هاهم از هرگوشه 

قادر ميخواست، بياد گذشته ها، پشت مرده . د، شناخت باهم نداشتندوکنار تازه آمده بودن
  .شو بکوچه مرد شويها برود

برای . قادر زحمت نکشيد مرده شوها خارج رفتند:  کوکی درهمان روزغم آلو گفت
زدند، جزسه نفر کسی حاضر غسل دادن جسد پروين خانه های همسايه ها را تک تک 

برای خاک . ، درزندگی از ياد شبنم نخواهد رفتمرگ پروين آنقدرسخت گذشت. نشد
  . سپاری پروين حدود هشت نفر مرد اشتراک داشت وبس
خون در بدان شبنم  خشکيده .   روزها پيهم ميگذشت اما سراغ از دو گمشده پيدا نميشد

ازديدند پدرش که شانه های استخوانيش درزير بارغم خميده ميشد، ازمريضی . بود
ن برادرشوهر واختطاف خماری  دخترکاکای ويا خواهرش شوهرش، ازعسکر شد

هرروز چهره غم الود قادر را ميديد، بعد ازنزده ، بيست سال مسافری . رنج ميبرد
قلب شبنم مانند قلب طفل پاک بود، به . برگشته بود، غم برزگ را درآغوش ميکشيد

 شود وغم مجبوربود، درزيرکوه غم ايستاده. شرافت خانواده گی سخت پابند بود
 چون قاضی سخت گير نا کرده خودرابی گناه بود وبه گناهی. ديگران را کم سازد

  ". چرا خماری  را برای اين وصلت وادار ساختم." استنتاق ميکرد
ن غم بزرگ وبخاطرحميرا وتمام اعضای فاميل آنقدراحساس بدبختی و رنج  بخاطرآ

  .    ميکشيد، که توجه به حالت روانی خود نداشت
فراق حماسه خواهرش وانابت خانم کاکايش ارم آنقدر او را نا توان ساخته بود، يکبغ

يادش ازلخند دوست داشتنی انابت ميآمد که . که باهم زياد نزديک بود، بدماغش زد
بياد حماسه خواهرش که با وی دريک اتاق ميخوابيد . روزها باهم درد دل ميکردند

و را مثل گل پرورش داده  بود، چطور ويادش ازخماری نازدانه ميآمد، چطورا
. رازهای زندگی و نزاکتهای اجتماعی را برايش ياد داده بود، کودکانه  ميگريست

يکبارخود را دراتاق  خماری قفل ميکرد، حتا ازيگانه فرزندش خليل بدش ميآمد 
  .وفکرميکرد شايد يکروز بداغ اوهم کباب شود
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جای خماری درقلبم خاليست که " يگفتهند برای حميرا تيلفون ميکرد اوهميشه م
  ".لفون کن که باشنيدن صدايت غم هايم تسکين شودهرروز ت

  . برای تنهايی قادر تشويش داشت، چطور ذکيه کابل بيايد، زنها تنها آمده نميتوانستند
شب وروزمردم به ماتم ميگذشت وماتم شبنم . جنگ هم شدت بيشتر پيدا کرده بود

  . دوچند ماتم ديگران بود
  .    ماه ها گذشت اماازتشويش کاسته نشد وحافظه اش درست کارنميکرد

. هرشب به اميد صبح سپيد ميخوابيد، اما تاريکی شوم فضای خانه را رها نميکرد
زمانيکه فراق فاضل وخماری ديوانه اش ميساخت خود را مالمت ميکرد، گويا درجرم 

  . نابودی هردوشان مسوول باشد
اگرمن بخاطر :  خود را زندانی کرد، با ديوارهای خانه گفتيکروزدراتاق خماری

  . نامزادی فاضل و خماری پافشاری نميکردم، شايد خماری هند ميرفت
عذاب وجدان بود که خفه اش ميکرد، آن موجود پاک وصميمی ودوست داشتنی، مثل 

. گريه خليل مانند چکش مغزش را می پاشيد. ا حرکات غيرمعقول داشتديوانه ه
ض وقت ميخواست او راازکلکين پايان پرتاب کند و طفل دوم را که درشکمش بود، بع

  . ميخواست شکمش را پاره کند ويک توته گوشت اضافی راازشکمش بيرون بکشد
حالت غير نورمالش تمام . کوکی مادرش سخت از ديدن آن حالت شبنم رنج ميبرد

ه ميکند، چه می خورد وچه مگر خودش بياد نداشت، چ. فاميل را ديوانه ساخته بود
  .نوع حالت دارد

يکروزمادرش خليل . کوشش ميکرد خليل همرايش تنها نباشد. کوکی سخت نگران بود
راحمام ميداد، پدرش ازمريضی می ناليد، شبنم برايش دشنام داده بود، مادرش بعد ها 

  .برايش قصه کرد
 خماری وفاضل املگی وغم تلخ چون حمل داشت، ناراحتی های روانی ناشی ازح

برايش تحمل ناپذير شده بود که خود را هميشه دراتاق  قفل ميکرد، منحيث يک آنقدر
اگرخماری . خود را مسوول همه بدبختيها ميدانست. محکوم خود را محکمه مينمود

همرای قيوم برادرش به هند ميرفت، اگر نسبت نامزاديش با فاضل درکابل نميماند، 
ازگلوی خود ميگرفت، ميپرسيد ...وصد ها اگرومگر . يشدان سرنوشت دچارنمشايد بد

  که بگو مقصر کيست؟
 پاکستان  فاميلاطالعوزقبل بدون اوچند ر.يکشب همين حالت برای قادرنيزدست داد

خماری رفته بود، همان روزهم بخاطرفاضل درقطعات عسکری سرگردانی بخاطر
ل ازنظرروحی اورا کمک نه خانمش که حد اقدرخانه نه مادرش نبود و. يده بودکش

گلويش پاهين نرفت، لقمه نان از. ناگهان دروقت نان شام اشک هايش ريخت. ميکردند
مسوول خودم هستم؟ " روی بشقاب باغضب زد وگفتنان راازدهنش دوباره کشيد، در
  .زد سرش را بديوار". چرا پشت خماری ازهند نيآمدم

تقديرشان مت نيست قسمت وهيچ کس مال: دوگفت عالم اورا به آرامش دعوت کر
  . همين بود
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 قادربا شيندن آن جمله گويا دشمن اصلی خود را يافته بود، ازگلوی عالم گرفت اورا 
 مگرشبنم در روی  که جنگ خالص شود،را کش ميکردکوکی جنگ قادر. دخفه کر

قادرهيکل . دسترخوان چنان بی تفاوت نان ميخورد، که گويی چند ساله گرسنه بود
شبنم راصدا کرد، او . ت، کوکی به تنهايی نمی توانست جنک را خالص کندقوی داش

درحاليکه از سرو . چند لحظه بعد قادرکمی آرام شد. بجای کمک ازاتاق بيرون رفت
عه ميروم قوماندان درهرقط" رويش عرق خشم ميباريد، ازعالم معذرت خواست وگفت

م که درکدام واليت سوق شدند، به ميخواهم بدان. سوق شان اطالع نميدهدقطعه قطعًا از
  ."آن واليت بروم

اختيار بی .  دوباره به اتاق نشيمن آمدی قوماندان قطعه فحش ميداد، شبنمبرا قادر
 اين حرکت برای قادر. درفحش دادن غليظ همرايی کرد رادستان را باهم فشرد وقادر

 بی ادبانه دشنام حيران بود، چرا شبنم. غير قابل باور بود، چشمانش ازحدقه برآمد
ريه شد درحاليکه باخشم طرفش ديد ميخواست او را سرزنش کند، کوکی بگ. ميدهد؟
ترس خليل حرکات غيرعادی دارد، از. اده استدست دراازشبنم عصاب خود" وگفت
  ".همرايش تنها نميگذارم را

، مد، دود ازدماغش بيرون برآدته باشدرکوره داغ اندخمثل آب را. قادريکباره حليم شد
به . گريه کندواست با آن بزرگی خودش نيزدرحاليکه ميخ. برادرانه  شبنم رابغل کرد

توهم ديوانه شوی، مادرم هم اگر"ريه خودرا گرفت ونوازشش داد وگفتمشکل جلوگ
صدايش درخانه ...." استقهرخدا... اين قهرخدا است.ديوانه شده من هم ديوانه ميشوم

 ميکرد لحظه قبل ازشنيدن کلمه تقدير با عالم جنگدرحاليکه چند . انعکاس کرده بود
طرف توبايد بخاطرطفل هايت زنده باشی واز. عقيده داشته باشيمبايدبه تقدير: گفت

توهم خواهرم هستی، پيشتراز .  ميکنيمحلروی توديگرما تمام غم خماری را، در
 ازوطن خماری تو خواهرم بودی، مه هيچ محبت خماری  را نديدم، اوطفل بود که من

توخواهرم . واهرم بودیصرفٌا ازعکس هايش اوراميشناسم، پيش ازخماری تو خ. رفتم
پرتاب ميشد اين جمله راتکرارميکرد، صدايشدرخانه مانند تير...".توخواهرم....بودی

  . وانعکاسش را ميشنيد
 فردا برايش ادويه تسکين عصاب آورد وشبنم کنج خانه رااخيتارکرد، هزار و يک نام 

خواست تا چهل . هروز برای چهارساعت با کس مقابل نميشد. ف را ميخواندشري
شب يکه . آهسته آهسته حالت نور مال پيدا کرد. روزاين کاررا تکرارًا انجام بدهد

آن شب تنها دراتاق . هزار ويک نام شريف را ختم کرد، مادرش نذرپخته کرده بود
  .خماری خوابيد، درخواب ترسيده بود

کسی آن کتله نور را با . درخواب يک روشنی بسيارقوی را ديدم: گفت برای مادرش
هرپارچه آن کتله نوردرهوا دوباره يک ديگر را جذب . چکش زد و پارچه پارچه شد

  . مانند يک قرص مهتاب طرف من ميآيد. کردند
دودستم را برويم گرفتم، نور را درال بالی پنجه هايم . ازروشنی زياد چشمانم اذيت شد

مردريش سفيد را ديدم دست کمک برايم درازکرد، . ازتجلی نور به وحشت افتادم. مديد



 144

. او راست ميگفت.انم را بازکردم، خانه تاريک بودچيغ زدم چشم. فکرکردم پدرم است
ازصدای چيغش . زمانيکه چيغ ميزد، مادرش، عالم و قادر باالی سرش ايستاده بودند

ازلرزش بدن شبنم، اشک درچشم تمام . کردپدرش نيز بيدارشد و دراتاقش گريه مي
  . اعضای فامل خشکيده بود

بدنم را يک نوع ترس مانند مکروب مثل بيضه تخم پوشانده بود، قبل : شبنم گفت
ازانکه چشمانم را بازکنم، بيضه تخم وجودم را پوشيده بود، ازهم شکست وپاش پاش 

  .خودرا آزاد، فارغ ازآن مکروب کشنده حس کردم. شد
ازجايش بلند . م آن شب آنقدرعرق کرده بود، که تمام لباسش دربدنش چسپيده بودشبن

باحرکت طفلش اولين لبخند بعد . شد، برای اولين بارطفل درشکمش درحرکت آمد
با . ازچندين ماه روی لبانش نقش بست، همه طرف يک ديگرديدند، متعجب شدند

. ستند، به منعی لبخند ومحبت نميدانندتعجب آنها بلند خنده کرد، خيال کرد آنها ديوانه ه
  .  عالم او بغل کرد. باالی شان چيغ زد

  ".طفلم .... طفلم" .... شبنم گفت
  . خليل خواب است دخترنازنيم: مادرش گريه کرد وگفت

بعد . طفلم حرکت پيدا کرد: با همان خنده قهقه وديوانه وارطرف شکمش ديد وبازگفت
 بغلش کرد وگفت، بروعزيزم حمام کن که زياد عرق همه خوشحال شدند، عالم دوباره

  .کردی
مادرش آرام، آرام . وقتيکه طرف تشناب ميرفت، چيزی را ميپاليد آنها دو باره ترسيدند

  .گريه ميکرد
  .مه خوب هستم چراطرفم مثل ديوانه ها مينگريد، کتابم راميپالم:  شبنم گفت

  .يف را برايش دادکتاب هزار ويک نام شر" متکا" قادراز زير پشتی 
هزارو يک نام شريف را برای :  کتاب را گرفت، چندين بار بوسيد و برای قادرگفت

زياد . خماری هديه کرده بودم، زمانيکه بوبو وفات کرد، مه هم از اتاقش جدا شدم
  .ميترسيد، برايش دادم که زير سرخود بگذارد

ًا بيشترازبيست سال دوری او باوجوديکه تقريب. قادرهمان روزخيلی مهربان شده بود
قطعی دراخالقش و نوازش برادرانه اش . ومسافری دوباره با فاميل زندگی ميکرد

هميشه با احترام وادب گپ ميزد، بعد از چندين ساله جالی وطن . کمبود ديده نميشد
  .باهمان هيبت وقار ومتانت که شايسته اخالق يک مرد افغان است، باقی مانده بود

ازغصه درظرف چندهفته نقره يی شده بود، بقای جوانی اش را نشان موهای براقش 
جوانی اش هميشه درشادکامی وخوشبختی درکنارهمسر عزيز و دوست داشتنی . ميداد
اما اکنون غم باالی شانه های . هرگزازرنج خبر نداشت. سپری شده بود" ذکيه" اش

قلبش با وجود . يسازدبرکشيده ومردانه اش چون کوه زانو زده وقامتش را خميده م
با بانوازش برادرانه، جسم ظريف زنانه . شکست بزرگ روحی مهربان ترازپيش بود

ی صورت استخوانی وزعفرانشرد وبا انگشتان مردانه اشک راازشبنم را دربغل ميف
زمان " شومادرنازنيناين حرکات اوميراث مستقيم ازپدربزرگوار. شبنم پاک ميکرد
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د عصبی نميشد کوه زوزيرا. ددليل نبو نيزخالی ازدلچسپی وجدی بودنش. دبو" وحميرا
جوان همچون بادهای تند مانند پسرهای . پدرومادرش گرفته بودحوصله را نيزاز

. به داربه محکمه ميکشاندتا چوذرنبود، يکبارجدی ميشد، محکوم راگبهاری زود
 برادرشبنم برخالف لمر". لقب قاضی سخت گيررا برايش داده بود"ازاينروپدرکالنمش

که فرزند بزرگ پدرومادرش، اولين نواسه بچه گی فاميل سلطان بود، مثل خماری 
  .ازنازنعمت زيادکم حوصله وبی حاصل مانده بود

ازقادر درجوانی . هرگاه لمرخشمگين ميشد، هيچ کدام ما نميترسيدم"  شبنم فکرکرد
  ".  مثل بزرگان خوف داشتيم

رد، اوبا مهربانی وزبان لطيف شبنم را نوازش داد، چند روز بعد برای حميرا تيلفون ک
مادرش بعد ازختم . ازمحبت شيرينش سخت لذت برد. شبنم خود را مثل طفل حس کرد

  "حتمی حميرا مريضی اش بهتر شده، امروز بشاش هستی؟" تيلفون پرسيد
محبت حميرا افسرده مرا زدود، دوباره چشمانم " کودکانه وبا جديت  به مادرش گفت

گفت مادر حميرا بی صبرانه انتظارخبرخوش سراغ . ه کشيد، خماری بيادش آمدرا
اما . از ناز ومحبت بی جاه بوبو و انابت، خماری وحشی شده بود. خماری را داشت

شايد . حميرا با وجوديکه يکدانه دختر داشت، ازحرکات کودکانه خماری انديشه ميکرد
فاخره نخواهد بود، ازجسارت خماری مانند خودش مطين و آرام، با شخصيت 

  . تشويش ميکرد" خماری"ولجاجت کودکانه 
روی اين موضوع  هميشه همرايم گپ ميزد، مه برايش ميگفتم، ناراحت : کوکی گفت

بين شاگردان طب باشد، اگرخجالتی وآرام بود درنباش هنوز بچه است، بگذارشوخ 
  .                        ب نگذاشته بودپا دراجتماع مکتروحيه وانظباط نخواهد داشت، هنوزمکتب 

 مسُول لجاجتبيشتر رابيشترازخودم ميشناختم مگرمه خماریمادرميدانی،: شبنم گفت
اوهيچ وقت حالت يک طفل آرام نورمال . مورد همه اعضای فاميل بوداو نازهای بي

آخرين طفل خانواده بود، هرکس درناز . هرکس به شيوه نازاذيتش ميکرد.رانداشت
ی عمه هايم که هرشب حماسه، ليال وفرشته و دخترهاحتی انجال،. ادنش سهم ميگرفتد

برای شان اخطارميدادم که نازندهيد، . نازميداندجمعه خانه ماميآمدند، اورابی جا
. خماری بيچاره مثل پرنده وحشی که النه اش را گم کرده باشد، شاخه به شاخه ميپريد

درجمعيت جوانان ازسنش باالتر.  بازی نميکردبه همان دليل با کودکان همسن خود
 و مقابل پرزه ها.کارهای باالترازتوانش راانجام ميداد. زخودعالقه داشتابزرگتر

. انستتشخيص کرده نميتوشوخی های اخترپرخاش ميکرد، جهت مثبت ومنفی پرزه را
. ميگيريدگويی مثله ميراث خود را به زورکه همرای اخترچنان به دعوا ميکرد

  . بسکه بيچاره خسته ميشد به آغوش بوبو پناه ميبرد و شصتش را می چوشيداز
خماری ميبنيی وانديشه داری، خماری "يکروز برای حميرا گفتم، آنچه که تو درظاهر

فضايل زبيا وظريف در درونش آهسته آهسته مايه . بدان توجه ندارد، هنوزطفل است
  .    را پيدا ميکندهرگاه درسن نوجوانی رسيد، ميسرخود . ميگيريد
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برای . سخت گيريها وناز دادنهای بی مورد، لجاجت وسرکشی اورا نيرومند ميسازد
  .بارورشدن اين آرزو بزرگ حوصله مندی بزرگ بکاراست

  .حميرا معصومانه ازمن تقاضا کرد، شبنم ميخواهم کرکترترا دروجود خماری ببنيم
  . ا غروربارآمددرسن شانزده سالگی، خماری دخترشيرين، دلربا وب

. شکيبايی، فضليت وتمکين سخن گفتن را چون شاگرد با هوش ازمربيش آموخت
اما اندک رنجی ومزاج تند، . کرکترعالی مادرش و شبنم دروجودش خالصه شده بود

  .ازکرکتر بوبو در وجودش اثرگذاشته بود، آنهم ازصفات ويژه او بشمارميرفت
بين دختران فاميل سرآمد در. ه ساخته بودصش فاضل را ديوانهمان ويژه گی های خا

  . هرکدام ما وظيفه اصلی خود را دربرابرخماری فراموش کرده بودم. همه شد
شبنم درضمن . خماری آنقدردختر خوب وبا حوصله بود که نميتوانم، تعريف کنم

    .ميريختکوکی اشک  . تعريف که ازخماری ميکرد، طرف مادرش ديد
  .باديدن اشکهای مادرش به فرياد گريه کرد. ودگلوشبنم را بغض گرفته ب

  
  روزهای تلخ  زندگی  بعد از رفتن خماری           

    
. دورازديارپهناورهند، ازطريق تلويزيون تماشاه کرده بود  قادرماجرای کشوررااز

اسکليتش نميدانست که پيکرمادر وطن توسط توپ وتفنگ جنگ، گوشتش تکيده شده و
به کشتی سکشته وريخته تبديل شده  آن سرزمين شيران ودالوران .درحال افتادن است

بدقت حالت فعلی باچشم ديدهای  قبلی . خود نيزدرطوفان خشم جنگ عرق ميشد .است
آداب سخن گفتن، معاشرت اجمتاعی واحترام متقابل واخالق حميده . اش مقايسه ميکرد

دنمايی های احمقانه، ازميان جامعه رخت سفربسته وجای آن کلمات خشک سياسی، خو
وی خودرا دروطن زادگاهش بيگانه حس . استمعال کلمات پوچ وبی منعی گرفته بود

صبح ها تا شام . ازطرزبرخورد گستخانه مردم شديدآ تکان ميخورد.ميکرد
ازطرزبرخورد بی ادبانه آمرين قطعات . بخاطرفاضل درقطعات عسکرسرگردان بود

  .وعدم اجرات اصولی رنج ميبرد
  .انه نيزغم بزرگش ديدن رخسار زرد شبنم، قامت خميده حاجی کاکايش بوددر خ

کارخانه هم نيست که روزکوتاه شود، يک وقت دراين خانه :  يک روزکوکی گفت
حدود سی نفرزندگی ميکرد، روزمثل ثانيه کوتاه بود وزمان هايکه هنوزعمه هايت 

ان بودند، مه اولين عروس پدروکالن ومادرکالنت هم نسبتٌا جو. عروسی نگرده بودند
  . صبح تا شام ازکار بيکاربنودم. فاميل سلطان بودم

  گوش ميداد به قصه های مادرششب راکت بارنمانند خماری که درآن"شبنم مشتاقانه 
  . کوتاه شود تابا شنيدن قصه هاروزبرای مادرش گوش داد،

. ی عروسی کردبعد ازکوکی، حميرا مادرخمار. کوکی ازاقارب دورمادر بزرگش بود
  .ک بوديحميرا وانابت کامًال از فاميلهای بيگانه و نجيب زاده تبار ازب

  .شبنم ازمادرش پرسيد، انابت راچطوروبه رابطه کی پيدا کرديد؟
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مادرکالنش وپدر کالنش " حاجی سلطان وبوبو"کوکی با ياد آوری ازمحبت های 
 انابت را درخانه شان ديده حاجی سلطان،. پدرانابت همرای پدرکالنت رفيق بود: گفت
  . بود

 پدرانابت گفته بود، اگردخترم قبول کند، اين پيوند دوستی باعث دوام رفاقت ما نيز
بوبوانتخاب حاجی سلطان را قبول نداشت، ميگفت بايد دختر را به چشم خودم . ميشود
، اورا يکروز مه، بوبو وعمه خاورت بخانه انابت شان رفتيم، انابت درمکتب بود. ببنيم

  .باردوم بوبو، حميرا وعمه قيسی رفتند وانابت را ديدند. ديده نتواستيم
. پدرانابت، کاکا امانت را درخانه خود دعوت کرد، تا دختر وپسر باهم مالقات کنند

  . .فاميل خيلی روشن بودند
  "کدام عمه ام يک بزرگ است؟" شبنم

دوم وعمه قيسی سوم، "ی حاج"پدرت . همه خاورت طفل اول فاميل بود:  کوکی گفت
وعمه شمسی دختر آخربوبو . کاکا زمان پدرخماری چهارم و بعد کاکا امانت تولد شد

  . بود
کوکی روزها ازسرگذشت فاميل قصه ميکرد، تاغم تنهايی وغم گمشده گان را فراموش 

  .قصه کرد" مادرخماری"يکروزدرباره حميرا . کنند
ه است، بيشترازبيست سال دراين خانه  حميراازخانواده خيلی محترم ونجيب زاد

 هنوزهم باهمان لطافت زبان، ادب وصاحب چهارفرزند است،. ی کرده استزندگ
 اوبا اين کرترعالی خود دل. خورد وبزرگ خانواده برخورد ميکندتشريفات عالی با

هرگاه از بی ادبی فرزندان . همه را بدست گرفته، هيچگاه عبوس وخشمگين نميشود
هرگاه بی اندازه خشمگين ميشد، . ين ميشد، صرفًا لبش را با دندان ميگزيدفاميل خشمگ

گونه هايش ازحيا گل ميزد و چنان لبش را گازميگرفت که روز بعد لبش خون بسته 
درنوازش ودلجويی دربين ما بی همتا . آماس لبش اندازه خشمش را نشان ميداد. ميکرد

ان وفرزندان فاميل را بافضليت احترام بزرگ. بود و عروس دوستداشتنی پدرکالنت بود
نوازشهای حميرا . سرکش ترين جوان خانواده را مثل موم ميساخت. ونوازش ميکرد

  .تاثير جادوئی نيرومند مادرانه داشت
 بزرگان فاميل را بجايش بگذارجوانان وکودکان فاميل راچنان به شيوه عالی والقاب 

ن لطيفش بعضی روزها پيش خود زبايم ازراست بگوگرشايسته خطاب ميکرد، ا
  .خجالت ميکشيدم

اگرگپ خوب هم می زدم، زشت .  هميشه رک وراست بعضآ جدی گپ ميزنمن زيرا م
زيرا . وارخطا ميشدبو پشتوگپ ميزديم، دراوايل حميراهروقت مه وبو. جلوه ميکرد

بلند گپ ميزديم، ازحيا بروی ما ما. ه لهجه رگ وراست وبلند دارندپشتون هاهميش
  .اما دردل خود را ميخورد. نميآورد
   بوبو کدام تان را دوست داشت؟: شبنم

 حميراهم درقلب زياد تردوست داشت، اماالبته جای شک نيست مرا: کوکی بالخندگفت
وقتيکه حميراصحبت " بوبوراخداوندمغفرت کند،هميشه ميگفت. بوبوجای خاص داشت
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ن ازحيا تحت تاثرادب م". داردميکنم که ملکه جهان درمقابلم سخرانی فکر. ميکند
پدرکالنت هم چنان به نجابت عروسش . ازحميراآموختموفضليت اوقرارميگرفتيم وزياد

  . افتخار ميکرد
   ازانابت چطور؟:شبنم

چون خيلی جوان بود همرای . بزرگ فاميل دوست داشتانابت راهرکس مثل دختر
 با شما خيلی نزديک تمام عمه هايت ودختران عمه هايت هم سن وهم مفکوره بود،

  .بود
بلی يادم ميآيد همرای ما دخترها خيلی آزاد مزاق ميکرد، ما راآزار ميداد، : شبنم
  . چقدر پشتش دق شدم... اوف

  چند ماه بعد آوازه های عبيب وغريب برای پيروزی مجاهدين درگوشها چکش ميزد، 
مجاهدين . شته ارامش ندابمبارد يک لحظل ازفضای کاب. ومردم را تکان ميداد

ازکشته شدن وتلفات . تلويزيون اخبار مربوط به جنگ را نشان ميداد. رسيدنددرماهيپر
جستجوی دوگمشده درقادر. در بدن فاميل خشک شد ه بودعساکر، بخاطر فاضل خون 

که حميرا ذکيه خانمش . چنان درتالش پيدا کردن يک نفرمحرم بودهم . سرگردان بود
خستگی بعد ازصرف شام خواب ميشد، حوصله سيارشبها ازب. بکابل انتقال بدهدرا 

وضع قادرخيلی برهم صوصٌا با رسيدن مجاهدين درماهيپرمخ. گپ زدن را نداشت
  .    خورده بود

درماهيپرآنقدرجنگ شديد شد، که ازتمام قطعات عسکر جمع ميکردند و بجنگ ماهيپر 
 چقدرعسکربکدام تاريخ روان ميکردند، ازهمين خاطر قوماندان قطعات نميدانستند،

  . کجا روان شدند، تا ميسرفاضل پيدا ميشد
. هرآنچه قادر بخاطر فاضل انجام ميداد، درخانه قطعٌا گپ نميزد، يادآوری نميکرد
. صرفٌا همرای قيوم تيلفونی درهند تماس داشت، شايد دردکان برای عالم ميگفت، يا نی

  . اما نتيجه مثبت وجود نداشت
يکروز . خماری وفاضل سوال ميکردزهند تيلفون ميکرد،درموردحميراهرهفته ا  

. شبنم همرايش درتيلفون گپ ميزد، بعد ازچند دقيقه صحبت چشمش به بکس افتاد
بدون خدا حافظی گوشی . همان روزماتم که فاضل ازهند آمد، دردهليز برايش داده بود

 وفاضل دوباره کرد ماتم خماری بکس را باز.را برای مادرش داد، طرف بکس رفت
  .   تازه شد

لباس عروسی . فاضل تمام فرمايشات عروسی رااز پراگ خريد بود، باخود آورده بود
دستکول وسامان آريش وچيزهای مقبول که ازمجله برای خماری انتخاب کرده بودند، 

بعد ازديدن لباسها، خماری وفاضل . دربکس بودديگرکه فاضل به ذوق خودخريده بود،
  .وسی درچشمش مجسم شد، دوباره حالت چند ماه  پيش برايش دست دادبا لباس عر

  .                    روزچشمانم آماس داشتکه تا دو شب و.  آنقدرگريه کرد
رسامی های فاضل قبل ازنامزادی وتمام اشعارش ومکتوبهايش که برای بکس ديگر

. ، بودند ببردبا خود به ه بود، خماری ميخواست آنراخماری ازپراگ گسيل کرده
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با . بکسها راازاتاق خماری آورد، درپسخانه اتاق بوبو گذاشت که از نظرمخفی شود
ديدن لباسها عروسی برای يک هفته سرش چرخ ميخورد وفاضل با چشمان سبز 
وموهای طاليی اش وخماری باچشمان سياه ومژگان بلندش درلباس عروسی در کمره 

 مادرش ميديدم هردو آرام آرام گريه ازهوش ميرفت و طرف. چشمش ميچرخيدند
  .ميکردند

شبنم با چشمان خونين نگاهی به حويلی انداخت ودرختهای ياسمن حويلی را ديد، 
خماری بيادش آمد که هرصبح ازخواب برميخواست و پنجره اتاق خواب را بازمينمود 

  .تا ازبوی ياسمن مشامش تازه شود
ديوانه ساخته مگرخودت ديوانه شميم راشميم بدنت ما : شه برايش ميگفت شبنم همي

  .ياسمن هستی
سيراب  اگرشبنم سحرگاهی گلهای بهاری را:نازولبخند درجوابش ميگفتخماری با

پنجره برميگشت، دستانش را مثل ازکنار.  معطربدل وجانم زهرخواهدنسازد، شميم
  .چشم شبنم راه کشيد. کودک بگردن شبنم حلقه ميکرد

د که خماری را مثل گل پرورش ميداد، اورا تربيه ميکرد،  ايامی به خاطرش زنده ش
. همه آن حرکات از نظرش ميگذشت. راز ورمز زندگی برايش تشريح مينمود

چشمانش در يک نقطه معين کوک شده بود واحساس ميکرد در قفس سينه اش غبارغم 
  . وزن ميگيريد و قلبش را ميفشارد

مگر شبنم . متی اش ميساختمادرش بخاطرغصه زياد، اورا متوجه صحت سال
شنوايی خود رااز دست ميداد، گپهای مادرمانند يک جرقه درگوشش داخل وخارج 

  .    ساعت ها دريک نقطه چشمش کوک بود. ميشد
  . بی صبرانه انتظار صحب يابی وبرگشت حميرا وذکيه ميکشيدند

برای قادر  اقًال سه نفر شوند، بارغم سنگين را باهم يکجاه بدوش بکشند، مخصوصًا
  .غصه ميخوردکه ازغم وتنهايی هر روز پژمرده تر ميشد

حليمه وشوهرش : روز پنجشنبه، حميرا برايش تيلفون کرد وگفت  چند هفته بعد دريک
قادر . حليمه درليسه رزغونه معلم شبنم بود. استاد محمد آصف نزدم فاتحه آمده بودند

ت کرده بود، بپاس همان خدمات استاد زمانيکه درهند بود برای آن فاميل داغ ديده خدم
شبنم ازخوشی آن خبر چشمه . آصف ميخواست، حميرا وذکيه را بکابل انتقال بدهد

  .    چشمه گريه کرد، ياد روزهای جوانيش وياد ايام مکتب برايش زنده شد
  .    شب عالم و قادر که خانه آمدند، کوکی خبرخوش را برای شان اطالع داد

  .مادرم وذکيه خانمم بکابل بيآيند برای شبنم غنميت است:  بزرگ گفتقادربا يک لبخند
  .                         چراخبرخوش را برای ما نداديد ؟: کوکی گفت

آنقدرغم درسينه دارم، که برای خوشی جای  وجود ندارد، :  قادربا چهره غم آلود گفت
غمهای ماهم باالی سينه غمين م،نمی خواست. د زياد پافشاری کرداما استا. مطمين نبودم

  . را قناعت دادباالخره قيوم،  قادر.  اضافه شوداستاد
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بود، قصه ها قادرکه سالها ازفاميل دور. رارشدبعد ازصرف شام قصه های گذشته تک
  . حسرت آن محبتها بدل چنگ ميزد. بدقت گوش ميداد. برايش دلچسپ بود

فت، خماری عزيزم هميشه درمورد خود ونسرين را براش شرح داد وگبنم روابط ش
  .نسرين سوال ميکرد، مگرمه قصه اصلی رابرايش نگفتم

  . کشورجريان داشت سخت ميترسدازحوادث که در. ای رادرسينه داشترنج تنه او
ازجايش . قادرچشمانش راه کيشد وغم بزرگ استاد آصف را درسينه خود حس کرد

 شنيده ميشد، درمورد استاد آصف با صدای قادر. بلند شد، همرای حاجی دراتاقش رفت
  .کاکايش گپ ميزد

 عالم معموٌال ازدکان ميآمد، درخانه نشيمن همرای خليل خودرا مصروف ميساخت، 
شبنم اورا بحالش گذاشت، مادرش را درشستوشوی ظروف وجمع وجورکردن 

  .  آشپزخانه کمک کرد
دارد، ظرفها راازدشتش صدای قادر را شنيد که شبنم را کار. کوکی خيلی تيزگوش بود

: قادرگفت. شبنم چای را مقابلش گذاشت. گرفت، شبنم را با ترموزچای نزد قادرفرستاد
بيا خواهرجان در پهلويم بنشين ازخماری عزيرم برايم قصه کن، ميخواهم ازتمام 

شبنم گيالس چای بدستش بود، برزمين ....مگردرمقابل عالم بايد . شنومرازهايش ب
  .ان قادرخيره شدگذاشت وبه چشم

: وگفتوباره تازه شود، وری سخن را تغيرداد حاجی نميخواست، گپ های خماری د
  .  ازافتخارات مجاهدين گپ ميزد. قادرجان، نميدانم مديرچرا بدکان ميآيد

ازعدم همکارما برای . بلی مدير باالخره قناعت کرد، جنگ کارکثيف است: قادر گفت
مدير صاحب اين جنگ کار پرافتخار . "ومم گفتممجاهدين، به حرمت شما وپدرمرح

خانواده سلطان خوش ندارد، افتخارراازدهن توپ، تفنگ . وشرافت مندانه نيست
  ". وراکت بدست آورند، جنگ کارکثيف است

  .حاجی ازشنيدن گپ های مديرعصبی شد، برای قادرگفت
  "برايش اجازه ندهيد که مزاحم  تان شود"

ست مشتری درک ندارد، مه هم سرگردان هستم، برای قادر، کاکا جان، فروش ني
رويش را طرف  شبنم کرد، برادرانه خواهش کرد تا به عالم . تنهايی عالم خوب است

  .   بيشترلطف داشته باشد، گپ های خماری را درحضورش تکرار نکند
  

  بازگشت حميرا از هند                      
  

بت فاميل زندگی  وسفرنکرده يچگاه جدااز محيکه نعمت زندگی داشت، هحميراباوجود
 پهناورهند با دو دياريکه سينه ملولش را فشارميداد، درجهت تداوی اش با غم. بود

برای بازگشت به حويلی بزرگ شهرارا دل تنگ شده . عروس ونواسه هايش گذراند
ازشميم تا. ضای خانه شهرارا جستجو ميکردفرادربوی بدن وگسيوان خماری . بود
 قلبش بديدارشبنم وکوکی ميتپيد، بياد روز.گسيوان دل بندشد ماغش تازه شودطرمع
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هايکه فارغ ازغم دورهم بودند، بياد روزهای خوشی که درجمعه شبها مهمانان زياد 
رااستقابل کرده بود و بيا روزگار که دختر نازنينش قد کشيد وتنازشده بود، بی صبرانه 

  .    انتظار باگشت را داشت
چشمان غم کشيده اش . که قيوم فرزندش ازتصميم استاد محمد آصف اطالع دادزماني

 اما حميرا در.  بدهدوم ميخواست، خودش حميرارا بکابل انتقالزيرا قي. روشن شد
وبش بدن زخمی ومعيغم بزرگ شوهرويگانه دختررابا ازخانه وکاشانه خود،دوری 

ميدانست رفتن . ه شود مواجحادثهيخواست که قيوم درکابل بکدام  نمشد،ي ملمحمت
صحتش بهبود يافته بود، دلش هرروزبسوی .جوانانخالی ازخطرنيست، موافقت نميکرد

. غم ودرد را درسنيه مخفی ميکرد.کابل سوخته پرميکشيد، مگراجازه برای قيوم نميداد
  .اين فرشته رحمت غم بزرگ به پيمانه لنگرزمين درسينه داشت

ميخواست با آن مژده دل .  شنيد، فورٌا به شبنم تيلفون کردزمانيکه خبرانتقالش راازقيوم
  .اودر شاد کردن ديگران بيشتراز خود توجه داشت. شبنم را شاد سازد

 روز. ديدارش بودندای محبت های حميرا ميتپيد ومنتظرشبنم وکوکی دلهای شان بر
ی بح آمادگصبح روزشبنه، شبنم برای ناشتای ص. های برگشت حميرا نزديک ميشد

بعد ازصرف صبحانه . شدخوش سرحال معلوم مي. مقابل شدداشت، در دهليز با قادر
کوکی وشبنم به تميزکردن اتاقها پرداختند، برای شام . طرف دکان رفتندعالم وقادر

  . بخاطرحميراعزيزشان طعام لذيذ پختند
شبنم دلگيرنبود، خوشی درفضای خانه موج ميزد، چشمان منتظرش را زشام آنرو

  .          ازه دوخته بودبدرو
از ظاهرشدن . لحظات ديدارحميرا نزديک ميشد، دل شبنم ازخوشی واضطراب ميتپيد

  . درحالت حاملگی به مقابل استاد آصف ميشرميد
درآهينه خودرا تماشاه کرد، ازشکم برآمد، نيروازدست رفته وصورت استخوانی خود 

اوبه سالخوردگان . فش چه ميگذردچنان گيچ شده بود، نمی فهميد دراطرا. وحشت کرد
ناگهان دروازه حويلی بازشد، کوکی به استقبال حميرا وذکيه درحويلی . هم مانند بود

  .  پريد
دربازديد دوباره حميرا، شبنم جلو اشکريزی خود را بمشکل گرفت،حميرا اورا 

اتاق نشيمن . درآغوش گرفت، عطربدن حميرا،مشامش را چون گذشته ها تاز ساخت
  .  تازه پيدا کرده بودروح

حاجی واستاد آصف با هم معرفی شدند، آن دو مرد صاحب نظر وصاحب تجربه آغاز 
  .سخن کردند

عالم هم درگوشه ديگرمصروف .درگوشه اتاق خموشانه باهم گپ ميزدندکوکی وحميرا
وقتيکه ازباال پايان شدند، . ذکيه با شبنم ازاتاق خماری وحميرا ديدن کرد. خليل بود

  .ردردهليز خانمش را بغل کرد وبوسيدقاد
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وقتيکه درميدان هوايی همرای استاد بغل کشی کردم دستان : قادربرای شبنم گفت
. مادرم را بوسيدم، طرف ذکيه ديدم، ترسيدم که ذکيه بياد گذشته مرا بغل نکند ونبوسد

  .فورًا دستم را برسينه گرفتم، ازوارخطايی گفتم همشيره خوش آمديد
شبنم جان مه ترسيدم که ....ها"را درکمرقادرحلقه کرده بود، با خنده گفتذکيه دستش 

  .شوهرم مرا خواهر قرانی خوانده است
بيا وجوديت حميرا آهسته . رويش شادبود. شبنم بعداز مدت طوالنی خنده قادررا ديد

  .  آهسته شبنم استوارترميشد، يکی دوهفته بعد شبنم نيز والدت کرد
  . دختر شبنم راجشن کوچکی گرفتحميرا شب نام گذاری

بعد ازصرف شام تمام اعضای فاميل دورهم بودند، حاجی عثمان درگوش نواسه اش 
از . بعد هرکدام طفل را بغل کردند، مطابق رسم ورواج برای طفلک ميگفتند. آذان داد

از باد و باران والماسک .... شوخيهای خليل نترسی، ازجنگ پدر ومادرت نترسی
  .نترسی

شبنم " نی؟ يااين دخترک نام دارد"تيکه عالم دخترش را بغل کرد ازشبنم پرشيد  وق
  .حرفش را تجاهل کرد

  . عالم دوباره پرسيد وازحميرا خواهش کرد، يک نام برايش انتخاب کنيد
  "نامش شمشاد است: " شبنم آهسته گفت

سم ذهنش مج فاضل دردخترش ديد،ترش رادربغلش شورميداد به چشمان سبزعالم دخ
شمشاد "نام دخترش را تکرارکرد ...لبانش شورميخورد ...بعض گرفتگلويش را.شد

  .طفل را برای قادرداد"  گذاشته؟را زيبااين نام 
 مگربخاطر. پُرشده بود، ميخواست گريه سردهدشبنم درجوابش هيچ نگفت،دلش ازغم

  . خوشی آن شب برهم نخورد، خموش بود وذهنش به غم هايش مصروف بود
دختر جان برعالده جنگ پدرومادر، : مشاد را دربغلش شورميداد وبراش گفت قادرش

ازصدای تانک، توپ وراکت نترسی، از روی . بسيارگپهای ديگه دراين دنيا است
ذکيه خانمش اورا همرايی ميکرد، همه "  پشمی ها نترسی، از پاچه کشالها نترسی

ند ازگونه های استخوانی اش اشک هايکه درچشم شبنم گره خورده بود با خ. خنديدند
  .فروريخت

  . راستی اين نام مقبول راکی انتخاب کرده؟"قادردوباره سوال عالم را تکرارکرد 
اخترچوتاريادت : شبنم لب به سخن نگشود، قادر به مزاح وشوخی  شروع کرد وگفت

  . بخير اگرميبودی، حاال برای شمشاد چه لقبها ميماندی
ن کرده بود، گفمتش که يک دختر پيدا کردم، بسيارخوش امروزدکان تيلفو: عالم گفت

  . اين اولين خنده درخانواده سلطان بود، خنده هم لذت پيشين را نداشت. شد
شبنم برآمد سرش را تکان آه ازجگر. را کی انتخاب کرده استپرسيد، اين نام  قادرباز

، قادرگپش را ديگران متوجه نشدند. داد، آهسته گفت، کسيکه نام انتخاب کرد، رفت
  .شنيد طرفش چشمک کرد، عالم وحميرا نفهمد

  "خماری ميفهميد که حمل داری؟"  آهسته درگوشش گفت



 153

  . يا نه ،تازه احساس دل بدی ميکردم شايد دو ماه بود: شبنم
  قادرسرش را شورداد، ازتولد خماری يادش آمد، شمشاد را گرفته طرف ميزشيرنی 

ذهنش کامال باخماری بود، احساس  مگرعارف کردبرای استاد ميوه وشيرنی ت. رفت
   .ميکرد،جای شمشاد،خماری رادر آغوش دارد

  تا نيمه شب باهم قصه کردندآنشب برای اولين بار،.  آمدن طفلم يک مژده با خودداشت
ازگذشته ها واز آن جمعيت بزرگ خانواده، ازمسافرشدن همه اعضای فاميل وغيره، 

  .قصه کردند
کاش : ذکيه گفت. سياست، آدم کشی ووقايع روزياد شداخبارت دوباره  بعد ازچند ساع

همه تجارب تلخ را مردم بنويسند، برای نسل آينده يک درس عبرت وتجربه بزرگ 
   . تا راه اين احمقها را دوباره در تاريخ تکرارو تعقيب نکنندشود

گ، مردم  اودقيق ميگفت، با فرهنگ عقب مانده، با مغزمعيوب، با ترس ووحشت جن
 وگرنه همچوحوادث درکشورماچندين بار تکرار تجربه زندگی فراموش کرده بودند

 برخالف آنقدردلها سنگ وبی ترحم شده بود که برای خانواده های متبال به  .شده بود
  .  غم بودند،  تعنه هم ميدادند

 آه  تا آخرعمرسلطان درداغ خماری ميسوخت، مگرحاضرنبودند، ازشرم مردمفاميل
 مثل خماری .نخواهند شد که برای کسی درد دل کنند آخرعمرحاضرزجگربکشند وتاا

خانواده ها پياله . وفاضل هزاران جوان بيگناه ديگردرقريه ها قربانی اين حوادث شدند
  .، حتا سواد نوشتن وجرئت گفتن را نيزنداشتندزهر را سرکشيدند

 وجدان، شرف وناموس خود  برای جاهالن که اين عمل راانجام ميدهند، چون احساس
  .  را در برابر پول فروخته اند، به اعمال نا روا وغيرانسانی خود مباهات هم ميکنند

برای کسانيکه ازشرف وحيثيت برخوردارهستند، جنگ را کار احمقانه وشيطان   مگر
 .ميدانند

 هرخانواده به انواع مختلف:  استاد آصف که خود داغ دخترش را درسينه داشت، گفت
  .قربانی داده، برادرکشی ونسل کشی، ازبيعقلی ما افغان هاست

ا رعايت عالم هرشب خستگی ازصورتش ميبارد، با درد طاقت فرسا احترام مجلس ر
خليل را سر نانويش خواب . خليل فراموش نميکردميکرد، وظيفه پدری اش رادربرابر

اين انسان . ب ميرفتميبرد، بعد به کمک شبنم ازجا بلند ميشد وبه اتاقش برای خوا
خوبختانه مانند خودش . ارجمند روی چه جرمی سزاوارچنان جزای سنگين شده بود
  .  همسرعزيرومهربان داشت، تمام غم هايش به سينه ميکشيد

فاضل راکم کنيد، درعوض با دخترکت ای خماری وگپه: قادرهميشه برای شبنم ميگفت
  .نه ميشودعالم از غم ديوا. غم های بزرگ را تداوی کنيد

قادر . شانه ديگری را کم سازدن زياد بود، هرکدام ميکوشيد، بارمحبت اين خانواده چنا
اما برای عالم بخاطرفاضل برادرش کگانه خواهرش راازدست داده بود، با وجوديکه ي

  . ميخورد وغصه غم
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تان کردند خماری  روانه پاکساستاد پالن کارخودرا ترتيب کردند، استاد برای پيداوقادر
قادر . درباره مجاهدين گپ ميزدندرش راشبنم تيارکرد، استاد و قادرشب بکس سف. شد

شايد من جای بروم اگرسودا کارداريد، برای تان : رويش راطرف شبنم کرده گفت
عالم بيچاره پايش درد دارد، اورا آزار ندهيد، خودم تمام ضرورت تان را تهيه . بيآورم
  .   اريد برای خريد سودا بيرون برويددرغيرآن شما اجازه ند. ميکنم

قيبل ازاينکه جای دوربرويد، :   چند روزبعد بوقت ناشتای صبح حميرا برای قادرگفت
  "معلوم شود اوکجاست ؟. بايد خانه رحمان لعنتی را پيدا کنيد

درجالل آباد جنگ است وگرنه استاد آماده رفتن پاکستان است،او را : قادرگفت
  .کنددرپاکستان پيدا مي

مگروقت برای قادر بسيارنتگ . ميخواست رحمان درکابل پيدا شودحميرامخالفت کرد،
بود، ميخواست همرای استاد پاکستان برود و روابطی را که خودش قبال پيد اکرد بود، 

  .بدست استاد بسپارد
 جنگ شديد درشهرجالل آباد جريان داشت، راه کابل جالل آباد به علت جنگ مسدود 

  .  منتظر فرصت بودبود، قادر
 قبل از. را دراتاق خماری زندانی ميساخت، استخاره ميکرد  شبنم هرروزوشب خود

آمدن حميراازهند آنشب که کتله نورانی را درخواب ديده بود، گمان ميکرد خماری 
استاد همان مرد زيرا. بخواب خود باورداشت. ا کندبايد او را پيد. درهمين شهراست

. قناعت بدهداما چطورميتوانست،ديگران را. ودابش آمده بريش سفيد بود، درخو
خيلی مهربان بود، باآنهم برايش با وجوديکه قادر. ه کسی چيزبگويدجرئت نميکرد ب

خوابهايش معنی بزرگ . همرايش گپ دل خود را گفته نميتوانست. وباهيبت بودمرد تند
گپ حميرا را . ودوجودش ايجاد کرده باين خيال وانديشه انقالب بزرگ در. داشت

  .جدی گرفت، به تائيد گفت، بايد خانه رحمان درکابل پيدا شود
 هرشب خماری راخواب ميديد، هرروزی که ازخواب بيدارميشد، همرای دختر 

با نازهايش لبخند ميزد، شبنم . درمغزم با خماری طرف بود مگر. شمشاد قصه ميگفت
زمانيکه . تشوش مادرش شده بودبالبخند های بی موجب با حرکات بی موازنه باعث 

در رويا با خماری حرف ميزد، مادرش به ذکيه وحميرااشاره ميکرد، گويا روانی شده 
ً  . بعضآ شمشاد را خماری صدا ميکرد. است درحقيقت مادرش مالمت نبود اوواقعا

. يکروز ديوانه وار تصميم گرفت، بايد يک جای بسراغ خماری برود. روانی شده بود
دخترش را خواباند ومخفيانه يک چادری کهنه را پوشيد، . نست کجا بايد برودمگرنميدا

زمانيکه بدروازه مکتب رسيد مرد . طرف ليسه عايشه درانی رفت. خانه را ترک کرد
  . دربان درگوشه حويلی مکتب با استفاده نورآفتاب پشتش را بدروازه تکيه داده بود

  .ه طرفش ديدشبنم  دررا تيله کرد، مرد دربان حيرت زد
  "پدرمکتب شروع نشده ؟"  شبنم ازاوپرسيد 
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همشيره "دربان درجوابش گفت. مکتب کامال خالی وبه خانه ارواح تبديل شده بود
ازکدام شهرآمدی که بيخبرهستی، درزيرباران مرمی کدام معلم ومتعلم جرئت مکتب 

  " آمدن را ميکند، نميبنی ازبگرامی تا سينما پامير ويرانه شده؟
.... چه می خواهی ؟" چشمان درد کشيده اش بصورت شبنم نگاه دقيقی کرد وپرسيد با

اگر مرگ ميخواهی طرف جاده ميوند، شاه شهيد وکارته نوبرو مرگ در اومنطقه 
  ".قميت ندارد، مفت ورايگان است

".  ميپالمل است يک کسی را گم کرده ام اورابيشترازيکسا" شبنم درجوايش گفت 
  "اورا درمکتب ميپاليد ؟"  به خلل دماغ مبتال هست دوباره پرسيد، دربان دانست او

  ".بلی اين مکتب بوی او را بدماغم ميرساند" شبنم 
 مه هم :مرد گردنش را دربين دوشانه های استخوانی اش فرو برد، با آه سوزناک گفت

قف بدون تو. کسی را درليسه انصاری ميپالم، درد مه وتو يک درد است، درمان ندارد
يک پسرداشتم متعلم صنف يازده بود اورا تالشی برد، سه سال است، چشمم . ادامه داد

  .چند ماه قبل نامزادش هم خود کشی کرد. برديدارش کورشده
  شبنم ، چرا؟

 ناموس ازمادرش را برادران جان فدای دين و بخاطرکه نامزادش زنده گم شد، :دربان
  .  کرده، کشتندسرويس کوته سنگی باجمع ديگر زنها پايان

مرد درحاليکه چشمان پردردش به ديدارپسرش کم بينا شده بود، دستش را درپيشانی 
 نشتربزند با ميخواست آبله های دلش را. اش دربرابرآفتاب گرفت، شبنم را تماشاه کرد

  .غم های شبنم يکجا سازد
 وفاضل گمان ميکردم تنها مه بداغ خماری،شبنم سرش را پاهين انداخت، با خود گفت

  .ميسوزم، مگرنه ديگران داغ های پرالتهاب ترازمن دارند
قادردردکان نبود، عالم شوهرش ازسوال  ازحضورش مرخص شد، طرف دکان رفت،
  .زنهای گداعذاب شده بود،همرايش گپ نزند

يادش ازپيراهن گالبی که . راه برگشت طرف فروشگاه بزرگ افغان رفته ازدوبار
دراين گشت وگذارهيچ زن درشهرنبود، صرفا . ود، آمدخماری درعروسيش پوشيده ب

طرف شاه دوشمشيره . مردها بودند وآنها هم با نگاه های وحشت زده شبنم را ميديدند
شاه " که در. رفت، بياد آن روزهای که همرای خماری باالی فاضل خنده ميکرد" ع"

ند، درزيرپای برای دريافت گم شدگانش بدربارخداو" بند بسته کرده" ع"دوشمشيره 
  .رفت"پدرخماری"بعد طرف مزارکاکايش . شاه دوشمشيره دعا کرد

خود را درآن کشتی . نوع تداوی روحی بودهی ازحالت دشوارديگران، برايش يک آگا
  .          غم دردريای طوفانی جنگ وخون تنها حس نکرد

 باگريه شمشاد .ه ميکندکوکی گمان برده بود، شبنم مانند هميشه دراتاق خماری استخار
شبنم دراتاق خماری حميرا وذکيه تمام اتاقهاراپاليدند، فکرکردند. زددخترش، اوراصدا 

شمشاد دربغل مادرش گريه داشت، . زمانيکه شبنم داخل حويلی شد. خواب است
  . مادرش با ديدن شبنم بگريه شد
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و استاد، شبنم فردا که عالم بدکان رفت، قادر. ذکيه جريان را برای قادر قصه کرده بود
  حوادث زندگی: را دراتاق خماری خواستند،استاد برايش گفت

. انسانها را درميسرجنگ ووحشت سوق ميدهد، شما نبايد درمسيرحوادث برويد
 کوشش کنيد، يک مادرمهربان برای دوطفل سه ساله وچند ماهه تان باشيد، يک همسر

  .م  برای خود باشيددوست داشتنی ومهربان برای عالم، يک شخصيت حاکم ومصم
اگردربرابرحوادث زندگی باعظمت برخورد نکنيد، .  مسير اصلی زندگی را می يابيد

  .حوادث شما رادردريا پرتالطم غرق ميکند
  . استاد واقعيت زندگی خانمش رابرايش قصه کرد

ازقصه ای که برايت ميگويم، شايد تجربه بزرگ برای . اونيزمثل شما روانی شده بود"
تصميم گرفتم تا . درهند زمانيکه تعداد افغانها زياد شد.  خودت باشدحل مشکل

درتابستان . ازمرکزشهربه جای خلوت نقل ومکان کنيم،ازجمعيت افغانها دورباشيم
طاقت فرسای هند هميشه درتخت بام ميخوابيديم، برای رفع تشنگی اجمل نواسه ام 

رگشتم يک تعداد زن، مرد و موقعيکه ب. جهت خريد يک قالب يخ به مغازه محل رفتم
حتا درراه زينه . سراسيمه شدم، چه اتقاق افتاده. نوجوانان بگرد خانه ما ايستاده بودند
نميتوانستم باال بروم، نميدانستم چه واقع شده . منزل ما مردم اخذ موقع کرده بودند

يه غم خود رابمشکل باال رساندم، ديدم وشنيدم حليمه خانم با صدای رگبار بيان. است
  . انگيزدخترم نسرين را ميدهد، تمام مردم اشک ميريختند

اين حالت حليمه يک . ازتخت بام پايان آمدم، مردم راازخانه وراه زينه بيرون کشيدم
يک تعداد افغانهای محل ازموجوديت ما . مشکل بزرگ برای مصونيت ماخلق کرد

حماسه خواهرت را چندی بعد اين واقعه زمان اتفاق افتاد که . نميدانستند، آگاه شدند
  ". روی تصادف درمارکيت مالقات کرده بودم

 نسيمه دخترم  نجات، اين مرد خدا، اين فرشته،وگفتبادستش را طرف قادراشاره کرد
زيرااو به هم . بعد ازآن روابط با فاميل قادربرقرار شد. را نجات داد وبه المان فرستاد

  . صحبت ضرورت داشت، از غم هايش کاسته شد
  انسان به همراز وهم صحبت ضرورت دارد، اما صحبت با کی؟ 

ميدانم خودت غم های نهفته درسينه داری مگرنميشود، . با کسی که مورد اعتماد باشد
در بازاردرسرک عام دراين شرايط که دوست لباس دشمن برتن کرده ودشمن لباس 

.                                               "دوست پوشيده است، هرکدام مورد شک قراردارند، راز دل کنيد
قادربه تائيد استاد افزود، اين جنگ لعنتی هرخانواده را به جان هم اندخته است واستاد 

  .راست ميگويد چند چيزمردم ما را به هم انداخته است: گفت
شاهی اين مسله بيسوادی وفرهنگ سنتی، بدبختی اقتصادی، مسله انتقام جويی وعقده گ

  .چيزها مردم راازعقل بيگانه ساخته است
مسله سواد که اساس پيشرفت جامعه . اين مصيبت مربوط به دوره های گذشته ميشود

زيربنا وروبنای يک کشور مربوط به دانش . را تشکيل ميدهد، اجباری نبوده است
سنتی اگرمردم ازاين نعمت محروم باشد، تکيه برااساس فرهنگ . وفضليت مردم است
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هرگاه همين نيرو جنگی . دوام جنگ و درد مردم ما نيز فقرسواد است. ميکنند
وشهامت وجسارت شان را در روشنی دانش براه آبادی کشور وهمزيستی مسالمت 
آميزبا نژادهای مختلف کشوربخرچ بدهند، جنگ ختم است، اصال ص جنگ وجود 

  . ندارد
 بارغم را د سينه داری وبه مصاحب ميدانم" استاد دست نوازش بسرشبنم کشيد وگفت

بدبختی ما تنها صفوف جهاد وعساکر . تا زهرکشنده را بيرون بريزی. ضرورت داری
جوانان دردو . دولت وجنگ خوين نسيت، بلکه عدم درک مردم ازحق وباطل است

اما بدبختی اصلی . طرف خط جبهه برای زنده ماندن شان ميکشند تا کشته نشوند
هرکدام ازخون بهای . دربين رهبران کله سياسی وجود ندارد. سترهبری نا سالم ا

آنها . برای خود زندگی شاهانه ساخته اند. جوانان زيرنام مقدس جهاد استفاده ميکنند
بلکه . درد فقر را با تقواوشکسته نفسی که اصول رهبری اسالم است، درمان نميکنند

 ازجنگ بهر)  استکردن آبادی ويرانندختن درثروت ا( با پيروی ازاعمال شيطانی 
درد هايش راالتيام بت های حکيمانه استاد وقادرآنقدرصح . براداری شخصی ميکنند

يک نوع نفرت که دربرابرمجاهد، . بخشيده بود، که درجستجوی انسان با شيطان شد
حزبی، کارمند دولتی، رهبران سياسی، رهبران مذهبی دروجودش خلق شده بود، 

تصميم گرفت که خود . دروجودش تقويت کرد  صبروشکيبائی را.اندک خنثَی گرديد
  . نوشت بسپارد، تا ازپرده غيب چه صدا برميآيد را به سر

  . اما قلبش آرامش نداشت، صدای قلبش را با گوشش ميشنيد
قلبش چيزی را . با قلبش دعوا ميکرد، گمان ميکرد با يک انسان لجوج مقابل است

  .ساختن آنرا نداشتطلب ميکند که توان برآورده 
  ".  ميکشمت"زياد قلبش را با دو دست سخت فشرد وگفت ازفشار

با قلبش جنگ ودعوا داشت، چشمانش راه کشيده بود، ناگهان چشمم به شمشاد دخترش 
اشک های که نا خواسته  ونوازش قادرواستاد، بازهرکشنده درونش را با لطف. افتاد

  .     از جايش برخاست و شمشاد را بوسيد .ازچشمان منتظرش جاری بود، بيرون ريخت
لحظه طرف حميراهرروز قبلش را نيش ميزد، هر   ديدن رنگ زرد وگونه استخوانی 
  .حميرا ميديد، عذاب وجدان ميکشيد

اوخواسته بود، با .  نامزادی فاضل وخماری به تالش و پافشاری او صورت گرفته بود
اما متاسفانه هردو ازدست . فظ کندنامزاد شدن خماری حيات فاضل راازخطرمرگ ح

کاکايش شهيد شد وحميرا وعالم معيوب شدند، پروين مادرمهربان ودوست داشتنی . داد
  .    همه اين بدبختيها را مسُوليت خود ميدانست. اش مرد
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  پيدا کردن خانه رحمان                                 
  

تپش افتاده انه رحمان اصرارکرد، قلب شبنم درخروزيکه حميرا برای پيدا کردن    از
  .دوباره ياد آوری کرد صرف ناشتای صبح حميرا برای قادربعد درموقعچند روز. بود

  .    مادر آدرس منزل رحمان را چطور پيدا کنم ؟: قادرپرسيد
حميرا بدون آنکه فکرکند، قادر سالهاست درهند زندگی دارد، گفت خانه عمه قيسی را 

   در کجاست؟نميداند
 ازديگرچرا يکبارنميرويد، .يکی خانه مادرش زندگی ميکرددرنزد دخترعمه قيسی 

  . خويش وقوم شان پرسان نميکنيد، که خانه رحمان پيدا شود
  . ازاحترام برای مادرش سر شورداد.  با وجوديکه حميرا جواب الزم برايش نداده بود

هيچ . نه فاضل وخماری ميروندشبنم وارخطا ازجايش چون کمان جست فکرکرد،، خا
طفل داری، مريضی پدرو قيودات تحميلی شرايط نا . چيزی جلوی رفتنش را نميگرفت

تا تخيالتش را به حقيقت مبدل . امنيتی هيچ چيزمانع حرکتش نبود، پروبال باز کرد
  . سازد

  "استاد همرايم ميرويد؟ "  قادر رويش را طرف استاد کرده گفت
خورد همرای ما ميبود، دو مرد بزرگ هرخانه را که تق تق کاش يک پسر"  استاد

  ".      کنيم مردم ميترسند" تک تک"
  .جاويد رااز راه تان بگيريد: حميرا وکوکی هردو يکجا صدا کردند

" ست؟قادربا شهربيگانه بود، نميدانست عمه اش درکجا زندگی ميکرد، جاويد کي
. ميکند، زياد پياده رفته نميتوانديش دردرويش را طرف عالم کرد وگفت،عالم بيچاره پا

  بايد دکان برود وازاستاد آصف پرسيد، شما چه نظر داريد؟  
  ".بلی من همرای تان ميرويم"استاد گفت 

قادرميدانست، استاد هم با شهربيگانه شده، شهرکابل، شهرسابق نبود، همه جابه ويرانه 
به استاد گفت، خدا . نمبرمشکل بودپيدا کردن خانه های بدون آدرس و . تبديل شده بود

عمه ام کجا زندگی "کند زياد سرگردان نشويم و رويش راطرف کوکی کرد وپرسيد 
  "ميکرد؟

 بلی حاجی جبارشوهر" قناعت بخش نداد وگفت جواب کوکی باخليل مصروف بود،
  ".عمه ات در منطقه آدم سرشناس بود، مردم محل اورا ميشناسند

   درکدام محل،يک آه پرسوزکشيد ودو باره گفت،. وانه روبروبودقادرمثل آنکه با چند دي
  . منطقه را بلد نيستم

اگرجاويد را بگيريد خوب است، ميرويم وتاکيد کرد يک پسر  سيزده ويا " استاد گفت
قادرهدف معقول استاد را درک کرده بود، مگرنميدانست . چهارده ساله ضرورت است

باره درگپ وحميرا دويد، يکجا صدا کردند نواسه کوکی دو. جاويد راازکجا پيدا کند
  .ميگويم را" غنی"ماما 

  چند ساله است ؟ "جاويد"شد، فرياد زد، نواسه ماما غنی امقادرآهسته آهسته عصبی مي
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  .درهمين سن که شما ميخواهيد، حميرا گفت
  .فرورفتدرفکر.  شناسد، شايد مخالفت کندقادرميدانست که عروس مامايش اورانمی

  . کاش پای ميداشتم، خودم همرای تان ميرفتم:يرا گفت حم
 رويش را.  دراين شهربيگانه هستمکرد؛ منهم ذکيه شانه هايش راباال انداخته، صدا

  .ميتو بعد ازعروسی ما، با وطن وداع کردطرف شوهرش کرد وگفت، مه و
 .کوکی گفت پروا ندارد من همرای تان ميروم، شيما عروسی ماماغنی زن خوب است

  .همرايش گپ ميزنم، اجازه جاويد را برای تان ميگيرم
 :برای مادرش گفت. تمام گفت وشنيدها بوددرحالکه شمشاد را شيرميداد وناظرشبنم 

حميراخودش . ت داردمادرشما ازپدرم پرستاری کنيد، مرد مريض بيک نفر ضرور
 من همرای .پرستاری کنيد وذکيه دوطفلم مراقبت کندوحميراپدرم از شما. مريض است

  .قادرشان ميروم، اجازه جاويد راميگيرم
  .  تا برگشت من  تيارشويد،شبنم را گفت. قادرخواست که عالم را بدکان برساند
  .موترشخصی درآن منطقه خطراست،کوکی وحميرا بازيکجا صدا کردند

     عمه ام درکجا زندگی ميکرد؟،قادربرای سومين بارپرسيد
 گپ قادر را درحميرا. که پشت شبنم گريه ميکردبود،کوکی مصروف آرام کردن خليل 

  .ميان گريه خليل نشنيد، هيچ کس جواب نداد
" راگفتزخشم ميرقصيد، به نااميدی سرش راشورداد، بااشاره شبنمچشمان قادرا
  ".بروکه برويم

درطول . هرسه شان اول طرف تايمنی حرکت کردند، ازراه جاويد را با خود بگيرند
  .با جاويد چکار دارد، او راکجا ميبرد.  شد، برای مادرجاويد چه بگويدراه شبنم متوجه
شما درسرک منتظرم باشيد که مه به بهانه تنهايی خود از جاويد کمک "  قادر را گفت

  . بخواهم، مادرش اعتراض نکند
  . شبنم بعد ازچند ساعت همرای جاويد آمد. استاد وقادردرسرک منتظرشدند

آن منطقه خطرزياد بود، زيرا در.  خوبی برای رضايت شيما بودنهدليل تنهايی شبنم بها
  . باالخره داليل شبنم قوی بود....جاويد هم پسرنوجوان 

 نفردر شد، شبنم دردل خون ميخورد که دووقت نان چاشت. که ازنانوايی آمدجاويد
واستاد ازخستگی دريک رستورانت برای وقت ضايع قادر. سرسرک منتظرش بودند

 قادريک تکسی را صدا زد، با  باديدن شبنم،.ستند وانتظارشبنم را ميکشيدندکردن نش
سيت پيشروی استاد در. داخل تکسی انداختند پرسان خود رابرک کردن تکسی، بدون 

  .گرفتندادر، شبنم وجاويد درسيت عقب قرارپهلوی دريورنشست، ق
  "پرسيد پدرکجا بروم؟" دريورازاستاد 

  . ، جواب نداد، چون نميدانستاستاد مثل انيکه کر باشد
  .يد ما را تا قلعه برسان،قادراز پشت سر صدا کرد
  کدام قلعه؟ پرسيد، دريورکمی مکث کرد و

  وهستی، نام قلعه راازمن ميپرسی ؟برادرتکسی دريورت: قادر گفت



 160

 اين کاکای که پهلوی من نشسته گوشش کراست :جديت وآواز بلند گفتدريورتکسی با
  کدام قلعه ؟... برو ميگويی قلعهجواب نميدهد، تو

قلعه ملک، قلعه وزير، قلعه فتح، .  نميدانی که دراين شهر ويران چند قلعه وجود دارد
عه مرادبيگ ، قلعه حاجی ملک قلعه ذال، قلعه زمان خان، قلعچه، قلعه فتح اهللا خان، قل

.  نام نگرفتداشتند کارآنها دريورتمام قلعه ها را نام گرفت، تنها قلعه که ....نور
دفعتًا خواست که برای دريورتفهيم نمايد که . قادرحيران بود، کدام قلعه راانتخاب کند

رويش را طرف شبنم کرده منحيث شوهر.  تشيح جنازده ميرونديک فاميل هستند، برای
   بوبوی جاويد جنازه درکدام قلعه است؟،گفت

اش گرفته  خنده" بوی جاويدبو"شبنم ازخنده درزيرچادری ميمرد وجاويد هم با شيندن 
" شبنم آهسته گفت. مخفی کردزيرچادری سرش را روی زانوی شبنم گذاشت و. دبو

  ".قلعه موسی
 کدام جوان که دوروز قبل کشته شده بود، ازاخبار  درهمين حال خشونت،جاويد عکس

 کاکا جان ببين چطور" برای دريورنشان داد وگفت،. کنده بود، ازجيب خود کشيد
  ".ا کشتندجوان ر

بازهمين ، دريورفکرکرد، راستی به جنازه آن جوان ميروند، با تاسف عميق گفت
  ها راستی اين بچه گک را چرا ميبرين؟ ...هميشره نام قلعه را ميدانست،
  ".آغا اين بتوغرض نيست حرکت کن" قادرعصبی شد وصدا کرد

 نها نمیآ. عه موسی حرکت کرد، درهرگواليی چپ وراست ميگشت دريورطرف قل
دريک چهاراهی رسيد وگفت،کدام طرف چپ دريورباالخره . دانست، کجا پايان شوند

  راست کجا ؟
  . طرف مقابل،قادرمثل انيکه ادرس را خوب ميدانست گفت

متربعد يک جنازه راازکدام خانه کشيده درفاصله چند. دريورطرف مقابل حرکت کرد
مرده خانه ، زخانه برک کرد وگفتتکسی کم دورترا. بودند وبرای خاکسپاری ميبردند

  . اينجاست
تکسی پايان همه از. يدتنگه زد، پاهين شويخواست چيزی بگويد، شبنم دستش را قادرم
ازمردم محل پرسان چطورخانه راپيدا ميکردم، بايد به سرعت موتر،شبنم گفت. شدند
  .کنيم

 ،وگفتکرد تکسی دريورازپشت شان هان هانزمانيکه ازمقابل مرده خانه گذشتند، 
  .کجا ميرويد مرده خانه اينجاست

  ".اين جنازه خويشای ما نيست" قادر چيغ زد
بچه های کوچه وازدکان دارها وهرنفرکه مقابل ادرس نا معلوم روان شدند، از طرف 

کوچه های نتگ . هرکس ازدل خود يک ادرس ميداد وميرفت. ما ميامد، می پرسيدند
معلوم نبود، . که مردم خود سرانه آباد کرده بودندوباريک خانه های بدون نقشه ونمره 

  .  کوچه های تنگ کج وپليچ آخرش کجا ميرود
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مه وجاويد ازدکاندارها پرسان ميکنيم، هرطرف که ما حرکت کرديم، شما : شبنم گفت
يک نقشه که اززمان خوردی . هرقدرپرسيدند کس ادرس دقيق نگفت. ازعقب ما بيايد

  .  حرکت کردنددرمغزشبنم بود، بدان جهت
شبنم  اشارهصف وقادردورايستاد ميشدندکه درصورت پيداکردن آدرس، به آاستاد

نزديک يک خانه رسيدند، شبنم صد فيصد مطمين شد،همين خانه عمه . حرکت کنند
  .  قيسی است دروازه را کوفتند، کسی بازنکرد

وز با خستگی ر. ميکردندازدورجاويد وشبنم را نظارت قادرواستاد گرم صحبت بودند،
 ازهرکوچه وپس کوچه بطرف مسجد ميرفتند، قادرمردم .گذشت، وقت نمازديگربود

 مردم که ازدور. استاد داخل قصه ميشداشاره ميکرد، که يافتی يا نی؟ بعد دوباره با
را کردند، گويا دوستان قديم يک ديگروبرشان ميگذشت، آنها چنان احوال پرسی مي

  . تازه يافته باشند
. نوزهم درميکوفت، يک مردطرف مسجد ميرفت، نزديک قادرشان رسيد شبنم ه
  "چه وقت ازحج آمديد" وارخطايی برای استاد آصف گفتقادراز

  . چادری خنده ميکرد، بوقت حج هنوز يکماه مانده بودشبنم درزير
 ميشد نيزطرف قادر با تعجب نگاه کنار شان ردآن مرد که لنگی سياه بسرداشت، از

   اين برادربه خلل دماغ دچاراست ؟ فت، وباخود گکرد
 ازهمين خاطرحج به پاکستان رفتم،ازمن بعد.....، بلیمگراستاد هوشيارانه جواب داد

  .شما را ديده نتواسنتم
 درهمان خانه که درميکوفتند،شبنم جاويد را.  ازخسته گی حال دربدن شان نمانده بود

  ".  يگويم که کلی را گم کرديماگرکسی آمد، م" برايش گفت. سرشانه خود بلند کرد
با اشاره کرد، قادر، استاد دروازه را باز. جاويد ازسرديوارخود را به حويلی انداخت

هوا گرگ وميش شده بود، درحدودپنج وشش ساعت سر گردانی باالخره . شبنم آمدند
خانم " قادربااليش غلمغال کرد. ميرفتند" حويلی"برای رفع خسته گی، بايد داخل حياط 

  "هوشيارچرااين کارخام را کردی، اگرصاحب خانه بيايد چه کنيم؟
بيايد که داخل خانه برويم، تا مردم . غلمغال نکوکه همسايه ها خبرميشوند: شبنم

. مردم بخانه های شان برميگردندحاال نمازشام روا شده،بعدازنمازشام . ردندازنمازبرگ
که درکوچه کسی نبود؛ اينجا را بازمن کشک ميدهيم . چند دقيقه دم خود را بگيريم

  .ترک ميکنيم
جاويد صدا کرد، دروازه دهليزقفل .  درضمن گپ زدن به دروازه دهليزنزديک ميشدند

مشت زد، آيينه جاويد که زياد خسته شده بود با . شبنم وقادرهنوزهم دعواداشتند. است
ا برای شان ردروازه دهليز . خل خانه پرتاب کردخود را دا ويک کلکين را شکستاند

 ازدست جاويد خون جاریرشد، شبنم درداخل خانه متوجه شد،هوا تاريک ت. بازنمود
  . هرقدرپاليد چيزی نيافت، يک پرده کلکين را پارده کرد، دست جاويد را بست. ستا

ی داخل خانه کمسايه انداخته بود، پرده کلکين راکنارزدند، تاتاريکی درچهارکنج خانه 
متوجه شدند، ديوار . ويد دست خون آلودش راسهوًا به ديوارمانده بودجا. را ديده بتوانند
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جاويد کوشش کرد، خون دستش راازديوارپاک کند، ديوارازبد . خانه مردم خون پرشد
  .بدترشد

يک . ديوارجعلی نمايان شد. بين رفتکه ديواررا پاک کرد، رنگ ديواراز جاويد 
. ای خانه رنگ شده بودنصب وهمرنگ ديوارهاصلی قطعه ضخيم روی ديوار

 های ديوارقطعه بزرگی روی تابلو.  قطعه کرديکبارجاويد با ديوانگی شروع به کندن
  .بودشده نصب بمنظور مخفی ساختن تابلوها 

ازشاهان بسيارقديم مانند اميرشيرعلی خان،احمد .مالک خانه آدم نقاش وفرهنگی بود
رشهيد، اميرعبدالرحمن، امينوی،سلطانمحمود عزشاه بابا، تيمورشاه، شيرشاه سوری، 

محمد تره کی، اميرامان اهللا، محمد نادرشاه، محمد ظاهرشاه، سردارمحمد داوود، نور
 ين، ببرک کارمل وداکترنجيب اهللا وهمچنان مسجد سخی مزارشريف،امحفيظ اهللا 
با ديدن آن نقاشی حالت . طبعيی رامخفی ساخته بودغيره مناظرباميان وبتهای  بندامير،

، چطورجهالت جنگ استعداد ها وآثارکشورمارا نا بود يبی برای استاد رخدادعج
   .  ميسازد

ازترس که صاحب خانه نيايد وتکسی شايد پيدا نشود، . نقاشی های فاضل بياد شبنم آمد
جاويد ابتکار ديگربخرچ داد، يک چراغ دستی . ميخواستند فراررا برقرارترجيع بدهند

هرسه شان تماشاه وی تابلوها وعکسها روشنی ميانداخت ودرر. راازالماری پيدا کرد
 ، زمانيکه خانه رسيدند، حميرا. رترس ازمغزشان فرارکرده بودمناظدرديدن . ميکردند

  .کوکی، ذکيه، عالم وپدرشبنم همه چنان قهر بودند، گپ زده نميتوانستند
  لفون کرد، جاويد چه شد؟، شيما مادرجاويد تا حال چند بارتحميرا گفت

  .قادر وتمام فاميل شبنم را مالمت ميکردند
اگررحمان درکابل باشد ويا نباشد، دراين جاه قانون : حاجی عثمان برای قادرگفت

 استاد. بايد پل پای خماری راازپاکستان پيدا کنيد. نيست وهمرايش چيزکرده نميتوانيم
  .هم آماده رفتن بود، چند روزبعد همرای قادرحرکت کرد

مگر . آرامی بوددرکابل نسبتٌا .، هواخيلی سرد ويخبندان شده بودد بود   زمستان شدي
استاد درهمان .  مملکت جنگ به همان شدت جريان داشتدرجنوب وجنوب شرق

  . جنگ ها پاکستان ميرفت وبرميگشت
ويا  خواب بودروزشايديک. ازظهردراتاقش ميبوده خانه ميبود، عادتًا بعداستاد ک

باريک اندام  اوآنقدردرغم الغرو تاق سالون درازکشيده بودحميرادرا.استخاره ميکرد
  .شده بود، گويی چادری را بروری يک تيرکشيده باشد

روحش ازقالب جسم تهی . چشمان زاغش دروسط سقف دريک نقطه معين منتظربود
ازهمان نقطه متمرکزنوروسعی درچشمان زاغش ميخورد، مانند يک دايره . ميگرديد

  .درخيالش پرميکردتمام فضای اتاق را 
نا گهان حالت عجيب . شبنم که حالت روانيش برهم ميخورد، چنين چيزها را ميديد

. ازجا پريد وگوشش را برقلب حميراماند، صدای تپش قلبش را بشنود. برايش دست داد
راه رفتن استاد بداخل اتاقش، جسدوخيزخليل پسرش صدای دروازه آشپرخانه راحس 
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رد، دروازه باز بود، خيال ميکرد آن نور وسعی ازاتاق کرد، دراتاق که حضوردا
ديد چشمان زاغ حميرا بازوبسته ميشد، شبنم اورا با لگد . خارج ميگرديد

آيا تحمل اين رنج که شانه هايم را خميده ساخته، برای " حميراازجايش پريد وگفت.زد
  "جبران گناه های کبيره من کفايت نميکند؟

يد، ديد اودروسط اتاق ايستاده وباخدادعوا دارد، طلب شبنم گپهای حميرارانمی شن
اشک درچشمانش خشکيده و يال های درازو سفيدشمانند بالهای فرشته . رحمت ميکند

دوباره . حميرا دامن کشيد ورفت. دستش کوتاهی کرد. به اهتزازدرآمده، ازدنبالش دويد
خودش . اشتجزخودش کسی ديگری وجود ند. صدا دربگوشش آمد، در را باز کرد

. خود را درحالت نزع يافت، بلند پريد و به زمين افتاد. در برابرخودش ايستاده بود
با فرياد . چشمانش راماليد نور وجود نداشت، اتاق درتاريکی مطلق قرارداشت

  . با آن فرياد معذرت خواهی، همه به دورش جمع شده بودند. ازحميرا معذرت خواست
پدرش او . کمی حالش بهترشد. پدرش دعا ميخواند. واند استاد برايش قرآن کريم ميخ

عقيده ای که به وحدانيت خالق از روی صفا باشد، : را مانند طفلی نوازش داد وگفت
  . فروغ آرزوها را بچشم ميبنيد وراه طويل را برای وصلت کوتاه ميسازد

ه کتب به پيغامبرانش، ب" ج"بهرچيزيکه عقيده داری به خداو: استاد برايش ميگفت
بدامن . آسمانی وهرچيزيکه ديگری که بعد ازخداوند برايت قدسيت دارد، استخاره کنيد

ذهن وضميرتوبا نورعلم منور،با محبت فاميلی آراسته گرديده . آرزوهای تان ميرسيد
شما بزرگترازآنچه که من ميدانيم، . بی ريايی وبازی باآتش کارعاقالن نسيت. است

دنيا وآخرت دو طفلت درزير پای تان قراردارد، گلويش مادرهستيد، بهشت . هستيد 
. اما باآنهم شبنم راچون مربی صادق رهنمايی ميکرد. گرفته شد، تون آوازش تغيرکرد

. دست نوازش برسرش کشيده گفت، شبنم مقدس ترين قطره آن رحمت سحرگاه است
. بخشدکه بروی نازک گلهای بهشتی ميريزد، بدن نازک گل را طراوت وشادابی مي

  آيا ميخواهيد شادابی راازدست بدهيد؟. هرقطره شبنم سحرگوهرناياب است
اگر ميخواهيد که غبارافسرده گی رااز روی . باورداشتن يگانه وسيله وصلت است

ود استخوانی حميرا ومادرت کوکی با لخند پرازمحبت واميد واری بشوريد، لطفًا به خ
 هيچ چيزدر.يست همه بشريت متعقد باشيدبه خلقت بشروبه هست ون. باورداشته باشيد

  .انجام نمی پذيريددنيا بدون اراده خالق 
ذکيه چراغ تيلی را روشن . تاريکی شام گاو گم کنج های اتاق را سهمگين ساخته بود

  . کرد، روی ميز گذاشت
در ديوارديد، گمان برد سايه ها جان ميگيرند، مانند خماری سايه خود وديگران راشبنم 

شبنم ازغم . ناگهان خودرا درآغوش پدرش انداخت. رفتن جانش بسويش ميآيندبرای گ
ازبسکه غم بااليش غلبه ميکرد، آرزو . اقت فرسا به خماری نازدانه تبديل شده بودک

ازپدرش ميرض ونا توانش زياد توقوع  داشت اعضای فاميل نازش بدهند، مخصوصٌا
 ذکيه سفره رااماده کرد، دکان آمدند،ازشام آماده شده بود، عالم وقادر. نوازش داشت

  .شبنم بودزيرکانه متوجه هم برای صرف شام نشتيند، استاد همه درو
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  .                 قادر از سفر کوتاه برگشت

  
 راحت تمام فاميل ازغيابتش نا .ندشبانه روزبخانه برگشتبعدازچقادرخيلی خسته بود؛

 يگانه مردند،زيرا قادر احتی داشتبودند،مخصوصٌا حميرا، ذکيه وحاجی بيشترنار
 وازکاکايش دراتاق جداگانه خلوت نمودحاجی  با شام بعدصرف غذا .خانواده بود

  . غيابتش گذارش ميداد
. ماند که خودرا به سينه کش ميکرد می روزگارافغانستان به کشتی شکسته ایدرآن

 هرب شرق به شجنونی ميکردند، جنگ ازطرف جنوب وي نشقطعات عسکری عقب
آرمانهای دموکراسی کسانيکه درزيربيرق واحد حزبی بخاطردفاع از .کابل رسيده بود
  . شده بودهادست شان رسرنخ از ،درحالت سردرگمی بسرميبردند. تعهد سپرده بودند

عاقالنه مصروف ازبين بردن دولت وبندغير ين وحزبی درزدرهبران مجاهد يک تعداد
بلکه مستقمٌا اعدام حزبيهای . بات مملکت نبودبرای صلح وثنه تنها آن سازش . بودند

بلی آنهايکه با خون دل با، . وفاداربه ارمانهای دموکراسی را بدست خود صادرنمودند
بيواسطه که ازآمون مبارزات   شيربچه های غريب.انديشه مترقی تربيه شده بودند

ايستاده زب حسربازانه درسنگردفاع زمان بدترين شرايط  رمخفی دارزات خيابانی ومب
    . وموفقانه بدرآمده بودندبودند

راعليه انديشه  وجان فداجنگیلشکررهبران مذهبی  مجاهدين نيزرهبری يگانه نداشتند،
  . کرده بودندشستوشوی مغزی " کفر" چپی بنام

وطن رادربرابرخواسته مادر صديق فرزندان جنگی، وراستی دالوارانرهبران چپی 
  . ه قراردادندسياسی شان درمعرض معاملهای 

وطن وديگر کی بخاطرعقيده جهاد ودفاع ازمادرخط جنگ يمردان شجاع دردوطرف 
ی چند رهبران درط. وطن قربانی فراوان دادندعقيده دموکراسی بخاطردفاع ازمادربا

صدا کردند، با توپ " اشرار"بنام ا مجاهدين ر. ريختندسال جنگ، خون بی گناهان را
را کافر، کمونيست  ومجاهدين که آنهاند شان سنگرگرفتوتانک وراکت روسی درمقابل 

 را کمونيست ها ميلون نفری بخاطرراکت های استنگرامريکايوبی کتاب خواندندوبا
انيان سنگردفاع عقيده ومذهب راازياد  قرب.وقريه جات راويران کردند شهرها کشتند،
درت باهم ديگر بخاطرجاه وجالل وقباعقايد متفاوت دريک وحدت بی شرمانه . بردند

  . قول دادند وحلف وفاداری ياد کردند
 برعليه يک ديگرکينه توزشده بودند، هنوزهم با گ مردم عادی درطی سالهای جن

  . عقايد فوق الذکر ميجنگيدند
عارميدادند وگروپ های بنام مادرميهن شچپيها دفاع ازدموکراسی را عساکروصفوف  

بنام دفاع ازمادرميهن سينه به سنگرداده برواکنعره اهللا با انديشه مذهبی مجاهدين با
ت سربکف نهادند، جه، وطن پرست، با وجدان پاک درهردوانسانهای صديق. بودند
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با خونهای پاک وبا توغهای رنگا رنگ شان زينت بخشيدند وبرای دامن مادروطن را
  .ابد خفتند

سف کرد حاجی باحال ملت تا . قادرازحوادث وچشم ديدش برای کاکايش قصه کرد
درسوم حوت سال پنجاه وهشت که مجاهدين برعليه لشکرکشی روسها با نعره : وگفت

 عليه کفرجان اهللا واکبرمتحد شدند، هرکدام آرزو داشت، بنام وطن باعقيده مسلمانی
. نميدانستند که دروجود انسان های جا طلب غريزه ای موجود است. شان را فدا کنند

رهبران مسيراصلی شان را به . الی انسانها تحميل ميکنداين غريزه حکم ظالمانه را با
بختيها، آن چند نفرمحدود مسوول حقيقی خونريزی ها وبد. دندجهت منفی تغيردا

. درقالب شيطان درآورده استنها رامنفعت طلبی، مقام، وپول پرستی آ. رهبری هستند
  گرايانراست. را پيشه کردندتجارت ازبهای خون پاک شهيدان سياسی ومذهبی 

  . متعصب هيچگاه با چپی های هردم خيال هم عقيده شده نميتوانند
ادرس های .   چند هفته بعد جنگ ازماهيپر بداخل کابل رسيد، استاد درپاکستان بود

  .   راکه قادر برايش داده بود، روابط خود را تامين کرد
ت قسم. ساعت پنج عصرداخل شهرشدند" سروبی" شهرکابل  مجاهدين درجنوب

پلچرخی، بگرامی، سيد نورمحمد شاه مينه، قلعه زمانخان، يکه توت ومکروريان 
جريان جنگ وپوليس ازمقاومت دست کشيدند، امااردوی ملی . صحرای محشرشده بود

تمام اهالی پلچرخی ازخانه های شان به زندان پلچرخی . قطع نگرديد، مرمی ميباريد
افراد مسلح با تهديد سالح مردم را . کشوردرحالت بی سرپرستی قرارداشت. کوچيدند

  .معلوم نبود کی با کی ميجنگد. بيچاره رااذيت ميکردند
گذارش ازنتيجه کارهايش تنها برای قادر درهمين فرصت استاد ازپاکستان برگشت،

هروقت که استاد با قادردراتاقش خلوت ميکرد، شبنم حرفهای شان رااز . ميداد وبس
  .  پشت دروازه گوش ميکرد

کروزاستاد دراتاقش برای چند ساعت مصروف بود، شبنم ميخواست بداند که استاد ي
  .بيک بهانه دروازه را تک تک زد... درخانه تنهاست يانی

  . استاد گفت بلی
او با .   شبنم بدون معطلی داخل شد، چند ورق کاغذ بدستش بود، ازشبنم پنهان کرد

فتم اگرنوشيدنی  ضرورت باشد برايت گراستاد صرفًا خبرتان را" گی پرسيدسرافگنده 
  ".بيآورم 

اين فاميل ، صفات انسانی شبنم جان عزيز، نان ونمک " استاد با نوازش پدرانه گفت 
مه مهمان نيستم برای . مرا چنان گرويده ساخته است، ضرورت تعارف بيشترنيست

 ويا آن هرلحظه که غبارافسرده گی رادررخسارت می بنيم. انجام وظيفه وجدانی آمدم
سرگذشت تلخ خانواده خودم، درچشمم . غم که حميرا رااز درون ميخورد، نگاه ميکنم

اين نوع رنج ازمرگ . اين روزهای سياه ماتم را بچشم خود ديده ام. مجسم ميشود
اگرپروين وفات کرد، مرگش . نزديکترين دوست اضافه تر وتحمل نا پذيرتر است

نبود فاضل .  اما آهسته آهسته دل تان صبرميشود.برای همه تان تحمل ناپذيروتلخ بود
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اين نوع . تمام اعضای فاميل درهول بسرميبرند. وخماری يک نوع هول دل است
شت،گپش را برای زيرتشک گذاوقتيکه کاغذ هايش را در. پذيراستغمها جبران نا 
 دخترم شما بايد منحيث يک بازو، يک همدرد، ويک همسر، :گفتشبنم ادامه داد و

فراموش  برادرش راوغم مادرا اوبتواند درکنارشمات شوهرتان راحمايت کنيد تحيا
  .استاد به خانه نشيمن رفت درپهلوی حاجی نشست.کند

  حاجی سوال کرد، استاد عزيز چه ديدی، ازچشم ديد تان قصه کنيد؟    
زمانيکه کابل را به قصد پاکستان ترک کردم، درمسير راه از کابل تا : استادآصف گفت

تورخم مناظرعجيبی را ديدم، درعقل نميگنجد، آن دريارخروشان که مردم در آن ژاله 
ازخون ريزی بی گناهان فروکش . رانی ميکردند، تا بديوارهای دريا  آبش باال ميآمد
خيلی گل آلود بود، بوی خون ازآن . کرده بود؛ آب دريا آن شفافيت گذشته را نداشت

زديک که درميسر راه بچشم ميخورد، ويران شده قريه جات دور ون. دردماغ ميرسيد
 بضاعت سزاوارآن جفا و آيا واقعًا آن مردم بی. مردم چقدربدبختی کشيده اند.  بودند

داشتند؟ آيا آن زندگی فقيرانه برای آنها نامشروع بود، که تجاران دين بدبختی را
  ومذهب تيغ به سينه ايشان کشيدند؟   

م مظلوم برای آن بدبختی، استقبال آمدن تجاران دين را نميتوانيد تصورکنيد، چرامرد
  داشتند؟

 جزسقفهای سوراخ وديوارهای غلطيده و. به آتش کشيدندخانه های غريبانه مردم را 
  .جسد های زيرديوارغلطيده، چيزی ديگر بچشم نميخورد

. مزرعه سبزالمزرع شده بود، باغهای پر ميوه ننگرهار از دود باروت به ذغال ميماند
. اجساد سوخته وسينه های به مرمی سوراخ شده،  بدون کفن در دشتها افتاده بود

قبرهای خاکی وبدون نام ونشان هم وجود داشت، که زنيت بخش چشم مسافرين 
اينهم عجيب است چطوردر زيرآن باران مرمی توانستند، اجساد را دفن . سرويس بود

  .کنند
استاد .  قصه استاد با بدقت گوش کندحاجی ازذکيه خواهش يک چای را کرد، تابه

با . دومرد نا شناس دردو پهلويم دريک موترمنی بس تويوتا نشسته بودند: ادامه داد
از . زبان پشتوی غليط سرحدی صحبت ميکردند، از لهجه شان دانستم افغان هستند

 بعضی مناطق جنوبی و جنوب شرقی ياد ميکردند که حتُی مردم افغان ازآن نام و قريه
احساس کردم،  پيام نا مرئی . زيرا مناطق  مربوط به وزيرستان ميباشد. اطالع ندارند

. ُی درخواب هم نديده بودمهمچو آدم ها را حت. ونا پيدا ازطرف شان برايم داده ميشود
. نمايندگی ميکندکه ازعجايب زمان يگفتند که افغانستان سرزمين است،ديگری ميکی با

  پرسيدم يعنی چه؟. نيآوردمبه حرف شان سردر
درجواب با ارنجش درقبرغه ام زد وگفت آن جسد را نگاه کن، اين خود عجايب زمان 

  نسيت؟
مرد که درپهلوی راستم نشسته بود، با کدام مرد ديگر که درسيت عقب ما قرارداشت 

ديدم، که جسد سربازگمنام درکنار ... برک ...برک. چيزی گفت، دريوررا صدا زد
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نفرکه درسيت عقبی . ک فاصله داشت، افتاده وزاغ برويش نول ميزنددريا کمی از سر
قرارداشت، بالهجه خيلی شکسته با مرد که در پهلوی راست من قرارداشت، سرگوشی 

او انسان عجيبی بود، بالباس معمول مانند مرد های . کردند، مهفومش را گرفته نتواستم
پيراهن که درتنش زير. ه آدم ميآمدترشش، ترس درديدازديدن ريش نا . ن ملبس بودافغا

  . بزرگی ميکرد، واسکت صد مرمی داشت
شايد در زندگی آن مرد . سرويس پياده شدند، ازآن سربازگمنام عکاسی نمودندهردواز

  . شهيد هيچ کسی از وی عکاسی نکرده بود
تصوير " زمانيکه دوباره برگشتند با انگليسی روان لهجه امريکايی داشت، گفت 

دانستم که او ژورناليست امريکايی  ". لب، برای اخبارومجله خيلی خوب استبسيارجا
درفکرغرق شدم، شهيد بی کفن ما زينت بخش اخبارغربی هاست، تا بديدن آن . بود

  .تصويراخبار شان فروش ومردم شان يک سرگرمی برای مطالعه داشته باشند
 الی جالل آباد وازازباغ وبوستان ونرگس وشهموقعيکه درشهرجالل آبادرسيديم،

 .تن خون بی گناهان بخشم آمده بودريخگويا طبيعت هم از. رنج خبری نبودشگوفه نا
هوتل های نيمه ويران شهرجالل آباد وهوتل .رو پژمرده بنظرميخوردگلهائی خود 

زيبای سپين غرنيزسوخته ونيم سوخته، دراختيار مليشه های سرحدی وخارجی ها 
  . قرار داشت

.  حسس کردم را بيگانه ويا بهتربگويم خارجی خودرانيها ومردم سرحدی ازديدن آن وي
  .زيرا مردم اصلی شهرجالل آباد وجود نداشتند

بايک تن از آن مردهای دو پهلويم، پياده " ژرناليست" درشهرجالل آباد آن مرد عکاس
  مردی که درپهلوی چپم نشسته بود، ازايشان سوال کرد جای بود وباش داريد؟. شدند
 چه فکرکردی تمام اين شهردر همرای ژورناليست روان بود، گفت،ديگرش کهآن 

  . مامالک اصلی اين سرزمين عجايب هستيم. اختيارماست
 مرد پهلوی من خدا حافظی کردند، سرويس بعد ازتوقف نيم ساعت طرف تورهردو با

  .خم حرکت کرد
 سر صحبت را با. ود وقتيکه سرويس درحرکت شد، چون آن مرد پهلويم تنها مانده ب

  . ازافتخارات مردم مليشه سرحدی داستانها داشت. من بازکرد
 گفت؛  آن جسد گمنام خاطرافسرده داشتم،کجا ميروم، چون ازديدنازمن پرسيد 

کسانيکه دراين سرزمين کشته . اين سرزمين اصل وپدری ماست. بفکرخودت باش
دهنش بزنم،  بالجاجت گفتم، عصبی شدم، ميخواستم با مشت ب. ميشوند، مهاجربودند

افغانستان ومردمش دارای فرهنگ وادبيات وافتخارات . هرمليشه يی افغان نيست
  . تاريخی هستند

  برايم گفت، معنی جزيه راميدانی؟
ادامه داد درطول تاريخ ما مردم سرحدی آزاد يک پيسه . ندانستم هدفش چيست

ماليه شما .  ين برای ما جزيه دايدشما مهاجر. ماليه بدولت ظاهر شاه نپرداختيم"پول"
ازتجارات آزاد سرحدی برخور دار بوديم و هسايم،  به . دردامن ما ريخته شده است
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دولت پاکستان وافغانستان محصول گمرکی نپرداختيم، ورهبران ما ازامتيازات شهری 
ی افغان اصلما. يا نی؟... شما که مهاجرهستيدحاال بگويد، . هردوکشوربرخورداربودند

  . شما محکوم هستيد وما آزاد .هستيم
" پاکستان وافغانستان "هردو دولت : ازمناسبات دولت پاکستان با مليشه سرحدی گفت

انگليسها برقرارباشند که ما رااز . ازما مردم آزاد ميترسند، برای ما جزيه می پردازند
 يک پک با دعای نيک که درحق انگليسها کرد،. تابعيت هردو مملکت آزاد ساختند

چه درگذشته پرسيد اردردهنش انداخت وقطعی نصوارش رابرايم تعارف کرد ونصو
  . ؟دکردي می کار

 دلش سوخت وگفت، چه خون دل بی جاه خورديد چراوقتيکه دانست معلم بودم،
  امروز تمام شاگرکردیاگرميلون شاگرهم تربيه . سربخاطرديگران کشيديداينقدردرد

  . يک مسافر سرگردان هستیاش، شاگردووظيفه ماندی ، کشته شدند، توبدون معتياه
برايش گفتم آن جسد سرباز . حرفش با تعصب زبانش مثل خنجرجگرم را پاره کرد

راننده سرويس سرتا پا به حرفهای ما گوش ميداد، . شهيد را ديدی؟  شما زنده آن هستيد
با چشم بطرف مرد اشاره کرد وبمن گفت، حاالهم . ی موترطرفم ديددرآيينه عقب نما

  .ديرنسيت، کوشش کنيد که مثل آن سرباز شهيد نشويد
برايم تهفيم کرد، درباره خودم برای آن مرد مليشه . فرداغلغله تر وقيامت ترخواهد بود

ک درگپهای ما شرياندک تکان خوردم،دريور . يی معلومات ندهم، آن مرد مسلح بود
زيرانسل . شد، برايم گفت، استاد موقع که شما وفات ميکنيد، نسل آينده شما زنده هستند

. درخشيدگی شان تا فاصله نظام شمستی ميرسد. راکه شما تربيت کرديد، نسل نوراست
" اشاره به مرد پهلويم کرد"نه وضع ترا که زند هستی يا نيستی ونه وضع ما هايکه 

زيرا .  نه ما وضع ترا که مرده هستی، درک خواهيم کرد.زنده هستيم، خواهند فهميد
يکبارمثل که کدام شليک مرمی . سرنخ اين جنگ بدست خارجی های دور دور ميرسد

کابل طول زندگی اش زيرااودر. به سکوت تلخ پناه برددرتقدير خود خورده باشد، 
حراست  نه عسکرازسرحدات. سرحدادت کامٌال بازبودراننده گی کرده بود، پشاور

" روزانه صدها خارجی به مقاصد سياسی شان به گفته آن دريور. ميکرد ونه مجاهد
  .  درخاک ما داخل وخارج ميشوند" ازممالک دور

شهيد صرفآ    به ادامه صحبت، به مرد پهلويم گفتم، مال من ومال توومال آن سرباز
يطانی وباطل را کسانيکه درپيکر زمين خطوط ش. همانا لباس جان ما خواهند بود وبس

رسم کرده اند، حيات زنده جانها را بخاطر آن خطوط باطل بخطر انداخته اند، معلوم 
است که مال من، تو وديگران وبلخصوص آن شيطانها، همه مانند آن سرباز شهيد 

  .                        خواهند بود، با اين همه غوغای جنگ، دست خالی ازدنيا خواهند رفت
چشمان شبنم دردو خط . استاد همه اعضای خانواده را به سکوت بردصحبت های 

زيبايش درلباس سربازی ود، صورت زيبای فاضل باچشمان سبزموازی راه کشيده ب
  .درچشمش مجسم بود

  .  قصه های غم آلود استاد عمق کثافت کيهان بيان کرد
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ريخته ش فرو، مثلکه آب سرد که باالی ات هرکی مانند جسم بی روح جلوه ميکردند
  . باشد، آتش درون خانواده را سرد وتسکين ساخت

  . چه کسانی به سرنوشت جوانان صديق کشورما بازی کردند
سر زمين خدا داد را قدرتهای جهانی خط کشی ميکنند، انسانها را مثل پشه ميکشند 

  .ونتيجه هم دست خالی رفتن است وبس
سکوت ازذکيه يک گيالس آب بخاطر شکستاندن . استاد متوجه سکوت مرگبار شد

  .  ميريختی آتش سينه حميرا وشبنم فرو روشيدنی خواست، آبی راکه مينوشيد، نو
 اگرچشم ديدتان قصه نميکرديد، فکرميکردم تنها گنهکاراستاد: زگفتپرسو حميرابا آه 
وای بحال آن مادريکه جوان نازنينش را زاغ  ميخورد وهنوزهم مگر. خدا من بودم
  . زندش استچشم براه فر

همان خطوط موازی راه کشيده گوشهای شبنم گپها را ميشنيد، مگرچشمانم هنوزهم به 
چشمش . انتظارداشتد، فاضل ايکه شبهای عروسی اش  رافاضل را تماشاه ميکر. بود
صدای دروازه شنيده . بودميسرش برنميگشت، شايد دررويا با فاضل درگفت وگواز

 شبنم مانند پرنده ای ازجايش پريد و قصه های استاد نا .شد، قادر وعالم از دکان آمدند
  .تمام ماند

روزها ميخواست، ازاتاقش بيرون .  شبنم هرشب خماری وفاضل را خواب ميديد
درحاليکه حميرااو رامانند طفل نوازش ميداد، درمقابل شبنم هيچ وقت ازخماری . نشود

  .     ياد نميکرد
رنجش ميدهد، خود را دراتاق خماری فقل ميکرد اديدن حمير. ما شبنم ازاوميگريخت ا

 به اندازه به پيشگاه خدای تعالی عذر ويکروز. امن خدا وکتاب مقدسش ميزدودست بد
 ،که ازچشمش باران باريد وسرش را سرزانويش گذاشت، با خدا دعوا کرد. نيازکرد

  چرااينقدرعذاب ميکشم؟
کارهستی گم شده گانم را پيدا کن    چرااينقدراز زندگی خسته هستم، تو قادر به همه 

خودش ازخود . نداردتوان برخاستن . يکروزمتوجه شد، خودش ازخود خسته هست
 تنها ميشد، ازدوستان و. خود درستيزبود، آسوده گی راازخود ميراندنفرت داشت، با

دربرابرخود بی تفاوت، بی مسوليت شده بود، برای خود . ازمحبت شان فرارميکرد
   .سنگدل بود

  . پس چرانياز به محبت داشت، چرااز ديگران انتظار کمک داشت؟
يکروزحالت . به آزادی نيازداشتحاليکه درخودرا درقفس سينه خود زندانی کرده بود 

را هرجا که ميروم، ميگريزم وهردرکه ميزنم، در"د زدروحيش برهم خورد، فريا
. م، دستم را پس ميزنمنميکنفشارم تا احساسم رادرک کنم، باروميدستم را. ميبندم

بخاطر درد جان گاه که سرتا سروجودم مانند مکروب سرطانی ريشه دوانده است، به 
  .درد ديگران ميآفزئيم

آنقدرخود . برسينه ميکوبمسنگ مالمتی . هيچ عالقه ئی برای شنيدن دردهايم ندارم
 يا وازمحبتنفرت اززيبائی، ازدنميگيرد، خواهانه ميگيريم که تمام وجودم رانفرت فرا
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 .درگوشه دلم خودرازندانی کرده ام.  بيزاروبيگانهازهمه.  تنها هستم تنها.انسانها
ناچارفرياد ميزنم، فريادم را . اگراشک نريزم، فکرميکنم محبتم راازدست داده ام

  .نميگذارم کسی بشنود وخودم شنونده خودم هستم
. ت که خودرامستحق آن ميدانم وقتيکه فريادم را مشنوم، ميخندم، خنده يگانه محبت اس

ازهمه نعميت . با نگاهی محبت آميزنا آشناهستم، عشق برايم مرده وبی مهفوم است
  . دورميشوم، بخودم نزديک ميشوم

دوستی که درسخت ترين . هرقدر با خود نزديک ميشوم، همان آندازه ازخودم بدم ميآيد
  ".گريه استگريه است، بلی لبخندم " لحظات زندگی فراموشش نميکنم،

که درآن سکوت نفس ميکشم ولذت ميبرم " سکوت است"  چيزيکه بدان عشق ميورزم
زانو هايم را بغل ميزنم واين هديه را برای خودم  رايگان . و برايم آسايش می بخشم

  . تقديم ميکنم
ذهنم کارميکند، چرااز حميرا . پس ديوانه نيستم. خودم بهترين دوست خودم هستم

  .       اليکه هردو به محبت هم ديگر نياز داريمميگريزم ؟ درح
  .اين همه دوستی خودم، درحقيقت دشمنی بزرگ با اوست

 وجدانم آسوده تا پايش بگذارم،زيرايد گلگون سازم، قلبم را بايد دررا بر زرد اورخسا
ازجايش . نست راه نجاتم، ازبی کسی وتنهائیاين فاصله را بايدازبين ببرم، اي. شود

  .              بوسيد، خون گريستيش رادست وپا. بغل زديمن رفت وحميرا را نشبه اتاقبرخاست،
  

   ميالدی        1992 اپريل -ش1371                   هشت ثور 
  

يکی دولقمه هرکس گرفته .    دوردسترخوان نشستند، کوکی کجری قورت پخته بود
با محبت . دوف بود ونان نمی خوربود، شبنم از زيرچشم متوجه عالم شد، باخليل مصر

ست، چرا نمی توگچری قورت غذای دوست داشنتی خاص برايش تعارف کرد،
  .    خوريد؟

ميخورم بازهم خود راعارفانه به کوچه حسن چپ :  ازمحبتش بسيارخوش شد وگفت
  .همرای خليل خود را مصروف ساخت. زد

خودش نان بگذار.  نيست نان بخور، خليل طفلعالم خودت: کوکی برآشفته شد وگفت
  . زياد نازدانه شده، تمام روز پشت مه وشنبم  ميدود. خود را بخورد

اين طفل معصوم ازچارديواری خانه بيرون را نديده، : استاد طرف خليل ديد وگفت
  . تمام دنيا او دروجود اعضای خانواده برايش خالصه شده است

شبنم طرف . ا باخود دکان ميبردرشرايط آرام ميبود، اقال پدرش اوحاجی گفت، اگر
هنش تولد او را حساب کرد، تاريخ تولدش عنقريب ميرسد و محبتهای  ديد، درذپسرش

  . چشمانش راه کشيد. يادش آمدبا خليل خماری 
بجای آنکه غم های شبنم راکم کنيد، نان نمی خورد وشبنم : کوکی قهرشد، عالم را گفت

  . هم طرف تو ديده از نان بس کرد
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  .قادرلبخند زد. طرف عالم اشاره کرد، شبنم متوجه شدقادر
درختم عذا قصه های سقوط . عالم بی صبرانه انتظارداشت، خبرسقوط دولت را بدهد

جهلد .عالم گفت، مردم تازه فهميدند که مجاهدين کيست . دولت داکتر نجيب اهللا بلند شد
  .چيست؟

د بخاطرسرگرمی خود اخبارتند امروز مديرصاحب باز دکان آمده بو: قادربا خنده گفت
  کاکا جان برای شما نيزسالم گفت وازصحت تان پرسيد. وتيزرا آورد

مديرصاحب کيست؟ . پرسيدبنم بود، برای استاد دادوازقادر گيالس آب بدست ش
بدون آنکه کسی سوالش را جواب بدهد، پدرش . درحاليکه ازسالها مدير را ميشناخت

  .گفت؟" فنج"گفت، بازچند ساعت برای تان 
  .مه بدکان نيستم پيش کی ميآيد ؟. پدرت شهيد شد.  اواصال رقيق پدرت بود

بعد دانستم دوست شما . قادر، نميدانم در روز اول فکرکرده بودم، کدام مشتری است
  .بجای خود پس تکيه وگفت، يک مدت گم بود امروز باز پيدا شد. وپدرم است
يک روزبرايش گفتم، . ميکردچند وقت پيش دولت را تخريب : حاجی گفت

مگرخودت . مديرصاحب ما دردولت ديروز وامروزکدام وظيفه نداشتيم ونداريم
دروقت داوود خان مرحوم هم موقف داشتی، تمام روزدشنام ميدادی که يک بچه کاکا 

  . رفت وديگرش آمد
که چرا مواد کوپونی اکنون دردولت کارميکنی وهرروز داکتر نجيب را دشنام ميدهی 

. سالنگ طرف پنجشيرميبرنداد ارتزاقی  را برادران مجاهد ازرسد، موازحيرتان نمي
  .گپ مه بسرش بد خورد چند وقت دکان نميآمد

 درجنازه پدرت، برايش فهماندم که اين لطف برادران مجاهد مديرصاحب بود، درحق 
  .ما کردند
  .رايش زشت گفته بوداوشرم ندارد يکروزمه بدکان نبودم، عالم هم ب: خنديد وگفت قادر

، همين مردم های دو مديرآدم دو روی است:  حاجی بشقاب نانش را تيله کرد وگفت
يک مجاهد ازدولت بد گويی ميکند، کمرجهاد هم اگر. روی تمام کارراخراب کردند

  ....اما.بسته کرده وميجنگد
 زکاربرگويی ميکند، الحمداهللا اکاکا حاال ازمجاهدين بد: قادرسرش راشورداد وگفت

  .امروزبسيار قصه های جالب داشت، عالم را گنس ساخته بود. طرف شده
فکرکردم، . رفتواالهللا مديرچيزهای گفت، هوش ازسرم :  را بلندکردوگفتعالم سرش

  . خواب می بنيم
درمورد اين خون خوارها هرچه که می شنويد، خواب : حميرا با لطف زبان گفت
  .وافسانه نيست واقعيت است

 اگردر. استموردمجاهدين خطرناک صاحب درتخريب مدير: بخنده زدوگفتاستادل
ازوظيفه برطرف ميشدند مگرحاال مجاهدين گذشته مردم دولت را تخريب ميکرد،

  .آسان سرآدم را سبک ميکنند
  .درد مديرهمين است که از وظيفه برطرف شد، چيزی گفته نميتواند: قادر گفت
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مام نمازهای نفل که برای پيروزی مجاهدين حاالميفهمد، ت: حاجی عصبی شد وگفت
ملق وچاپولسی بيجا انسانهای منافق برای منفعت شخصی خود ت. خوانده بود، باطل شد

 چرااز. دولت داردمديرتجربه کاردرچند. ه راازپا ميکشندناديده موزميکنند، آب را
ی تبليغ حاال به نفع ک. منطق کارنميگرفت، تمام روزبرای آمدن مجاهدين دعا ميکرد

  . ميکند
هرروزمه درمقابل مديربرای مجاهدين دشنام ميدادم، يکروزهم :  قادربا خنده گفت

  . مخالفت نکرد
زمان برادرم رفيق چند ساله . ازکدام اعمال نيگ شان دفاع کند: حاجی باجديد گفت

ما به سياست سروکار نداشتم، به حق ما . مديربود، اوخانواده ما را دقيق ميشناسد
مثل ما هزاران فاميل ديگر ومخصوصٌا کسانيکه برای . ران مجاهد چه کردندبراد

  .آمدن شان دست بدعا بودند، چه کردند
باقی فاميلهای بی .  صدها فاميل جوانان شان دردوطرف جنگ قربانی شد، معيوب شد

يادم است، روزيکه زنان راازبس های شهری درکوتی . دندگناه راهم راکت باران کر
 پدرت برايش سخت گفت، مديرمديردردکان ماآمده بود،. ان کردند وکشتندسنگی پاي

  .  خجالت زده گفت واقعٌا کاربی شرمانه کردند
  . مه برايش گفتم مدير صاحب بعد ازاين حق نداری، ازمجاهدين دفاع کنی

بخاطرکه . استمثل مدير،مردم های خائين دراردوی ملی وپوليس زيادبود و: قادرگفت
نکردند، مردم بيچاره کشته انت کردند، برای امنيت مردم کار  دوطرفه خي.کشته نشود

  . درآخرين مرحله تغيرجهت داند. شدند
 يکروز بيانيه داکترنجيب اهللا درتلويزوين هند ديدم، همرای بزرگان وسران قومی 

درمجلس روياروی گفت، که درتخريب اين وطن هرکس به . وسرحدی گپ ميزد
وطن را درويرانی آن ادا کردند، مادرحق . کرده است" خيانت"تخدمان خوداندازه تو

  .   شما همرای مه مجلس داريد، مگرپسران جوان تان عمال می جنگند
  حالکه آمدند، پس جنگ باالی چيست؟ : ذکيه پرسيد
جنگ سرچوکی رياست جمهوری است، هفت رهبرازپاکستان وهشت : حاجی گفت

متاسف هستم برای متحدين . ه ريس جمهورشوندرهبرازايران آمدند، ميخواهند يکجا
حزبی که به اساسنامه حزب خود وفا نکردند، بی شرمانه با دشمن سرسخت خويش 

  .اتالف کردند،هم چيزی نميرسد
خماری پرواز تا فاصله های دوردرجستجوی فاضل ووشنود ها روح شبنم  درآن گفت
شبنم جان "و به خنده گفتقادر دستش را در نزديک چشمش گرفت شورداد . کرده بود

  "کجا رفتی ؟
حالکه گپهای در.  بسرمديرچقدرگپهايش زياد بودخود را تکان داد وارخطا گفت، خاک

  . مدير خالص شده بود
  . شبنم دخترم خوابت گرفته، استراحت کن:پدرش گفت
  . اين قصه روح هرکس راافسرده ميسازد، برويم که استراحت کنيم:  استاد گفت
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خانه های مردم  ويران . سکوت مرگباردرهرخانه سايه شوم انداخته بود   خاموشی و
وجسد اعضای فاميل درزير ديوارهای غلطيده برای چند روزمانده بود، فرصت برای 

  . دفن کردن نميرسيد
رسمٌا ازفاکولته کشيدند وپاکستان برای نم شان درشاه شهيد پسران شان رادوهمسايه شب

داشتند، تادر فضای آرام وفارغ از تيروتفنگ ن مجاهدين رااميد آمد. وان کردندجنگ ر
مادرش اورا .  يکجا برای بورس کانديد بودپسرشان همرای فاضل" امير. "بکشندنفس 

درهرپنج وقت نمازدستش بدربارخداوند . نگذاشت وبرای جنگ پاکستان روانش کرد
ترش توسط راکت درحادثه شاه شهيد، خودش با دو دخ. برای سرنگونی دولت بلند بود

شهرکابل به کشتی خون تبديل شده بود، درهرکوچه وپس کوچه جنگ تن . کشته شدند
. بازار مندوی بسته بود. مواد خوراکه نبود. برق نبود وتيل پيدا نميشد. بتن شروع شد

مردم از يک . برای مدت سه تا چارماه بخاطرتقسيم قدرت، شهر کابل خون جاری بود
ناه ميبردند، مردم منطقه پلچرخی در زندان پلچرخی پناه برده کوچه به کوچه ديگر پ

  . آمد آمد راکتها کوچه بکوچه شهرکابل راآتش ميزد. کابل ويران شد. بودند
 قادرهرشب ازافتخارت مجاهدين، ازمصيبت مردم درزندان پلچرخی در خانه قصه 

شتن نجات پيدا هرفاميل اتاقهای خورد وبزرگ زندان رااشغال کردند، تا ازک. ميکرد
وقت نان صبح وچاشت فاميلها مثل زندانی ها در لين استاده بودند، هرکس . کنند

کوشش ميکرد، نفراول باشد تا اگرازآشپزخانه سرکار جيره برای خوردن بدست 
طفل ها . دربی نظمی، تيله وتنبه عسکرمردم رااخطارراندن زندان را ميداد. بيآورند

ميکردند، مثل گربه درپشت پنجره زندان نشسته بودند، دراتاقهای تنگ ودلگير گريه 
مادران طفلها رااز . ازعقب ميله های اتاق شان، دهليزهای تاريک را تماشاه ميکردند

با شنين قصه زندان جهاد " چپ باش که ما رااز زندان ميکشند" عسکرمی ترساند
  . مقدس برکرسی عدالت نشست

 سول بدن شان لمس کردند، بعد به هوش آمدند   مصبيت را مردم بچشم ديدند، با سلول
مجاهدين پيشمان ازنمازهای شان بخاطرپيروزي. عا خواندندوبرای دولت ازبين رفته د

درچنين روزمحشراستاد . اما هنوزسرمرحله بود، پايان جنک احساس نميشد. بودند
 ترک استاد سالون را. وقادرمصروف کارهای شان بودند وشبنم آنها را تعقيب ميکرد

کرد، يکبارشبنم ازجايش پريد وبيادش آمد که فردااستاد پاکستان ميرود، چطورجريان 
  .راتعقيب کند

شبنم همين اکنون درزندان : قادرخنده کرد. ذکيه چيزی گفت، متوجه گپ های ذکيه نشد
                                       .رفته بود، ازمردم عيادت ميکرد، چطورشبنم چه فکر ميکنی؟

اودرذهنش زندان ديگری داشت، هرلحظه ميخواست از زندان . شبنم خود را تکان دادم
  . ذهنش فرارکند، اما چاره نداشت

ذکيه با امين پسرش در تيلفونی .   فردا ساعت هشت صبح استاد طرف پاکستان رفت
فزرندان ازبنودن ،پدر ومادرشان باهم دعوا کرده بودند، ذکيه هم برای . گپ ميزد

درضمن گپ هايش قادر که استاد را تا ايستگاه بس های . فرزندانش دلتنگ شده بود
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 خشم همرای امين با قادر. ذکيه گوشی رابرايش داد. پس آمدجالل آباد برده بود، 
 بعد از. برای کاکايت بدهيدگوشی را. پسرش برخورد کردوگفت، کاکا قيوم کجاست
م گفت، توکاکای شان نيستی تو ونرگس يک سفارش درمورد دعوا فرزندانش برای قيو

حاال که کار " ارادی برآمد، نميخواهمر ومادرفاميل هستيد، اززبانش غيرخانمت پد
: گوشی را گذاشت؛ برای ذکيه خانمش گفت. "گرفته من کابل را رها کنم  کمی سُر

ری اگردرمورد خما. دلسوزانه ميانجی گری نکن، همرای بچه ها بايد سخت گير باشی
رمعموًال قاد. راهند ميفرستاد، اين قدرغم را نمی ديديمرم دلسوزی بيجا نميکرد، اوماد

. ذکيه چشمانش نم زد، اتاق را ترک کرد. خشم گپ ميزدکه عصبی مشيد، بلند وبا
  .حميرا نيزازعصبانيت قادرنارحت شد

مگرشبنم هميشهً  آرزوميکرد، .  قادردروازه به شدت زد وسراسيمه خانه را ترک کرد
شايد ديگران متوجه نميشدند، .اندکی حرف واقعيت اززبانش برآيدتا قادرعصبانی شود

  . مگرشبنم ازکوچک ترين حرف قادر يک الهام ميگرفت
آن روزدراتاق خماری برای استخاره رفت، درحالت وظيفه قرارداشت خالف معمول 

  . بعد ازظهرعالم وقادرازدکان خانه آمدند
  .چه قرار است؟کوکی گفت، اوضاع واحوال از

سکوت مرگباردرخانه حکمفرما " دولت داکترنجيب اهللا رسمٌاسقوط کرد: "  قادرگفت
  . شد، گويا تمام اعضای فاميل تيرخودره باشند
  . جنگ هم به شدت هفته های پيش دوام داشت

صبح که استاد را تا ايستگاه سرويس رساندم ، درچهره :  قادرسرش را تکان داد وگفت
اما بازهم باورنداشتم، آوازه های سرچوک زياد . ا اميدی نشسته بودشهريک غبارن

  .است
دکاندارپهلوی ما گفت، شب داکترنجيب اهللا ميخواست فرارکند درراه ميدان :  عالم گفت

  .هوايی مانع رفتنش شدند، به ملل متحد پناه برد
دم حاجی کريم، مالک دکان دست چپ ما گريه ميکردوميگفت افسوس مر:  قادرگفت

  .مگرزياد تر معلومات نداد. ور حزبيها درآخرهمرايش نامردی کردند
 درطول چند ماه که جنگهای شديد دوام داشت، پروگرامها راديو وتلويزيون تکراری 

موقع صرف نان . نشرميشد، اخبارداغ روز را مثل جنگ های گذاشته نشرنمی کردند
  . شب، برق آمد خليل دويد تلويزيون را روشن کرد

" قادر . تلويزيون دوباره روشن شد. تلويزيون يک برنامه تکراری بود، خاموش شددر
چند دقيقه تالوت قرآن کريم شروع شد، يک نطاق نا ". گوش کنيد که چه گپ شد

  .شناخته اول کلمه خواندوبعد اعالن کرد
  .  برادران مسلمان سرزمين مسلمان ما از وجود نا پاک کمونيستها پاک گرديد

کتنرول سرتا سرکابل در.  عدالت قرارگرفتحق برادران مجاهد برکرسیجهاد بر
   .اعضای شورای اتالف بيعيت شان را اعالن کردند. برادران مجاهد قراردارد



 175

ازکابينه وازمسوُوليت امنيتی وازهيچ گونه مسايل حياتی مردم حرف زده نشد وصرفًا 
حقيقت .  مجاهدين قرارداردگفته شد، تمام شهرکابل تحت کنترول همه جانبه برادران

برای گرفتن کابل شصت صرفٌا . آن بود، واليات درکنترول مجاهدين قرارنداشت
هرگروپ درهرمنطقه .کشتند وهنوزهم صدای فير تفنگ خموش نشده بودهزارمردم را

  . حاکم بود، مردم کابل بايد ازچندين گروپ اطاعت ميکردند
ند وکارمندان دولت را با اهانت هرگروپ درهر وزارت، ادارات دولت داخل شد

بيسارافراد با صالحيت يا فرارکردند ويا با فجهی تری وضع . بيشرمانه توهن کردند
با افسران اردو مثل بچه های کوچه مشت و گريبان شدن ونشان افسری . بقتل رسيدند

ج مردم کابل ازعدم امنيت رن. شان را دريدند، با حقارت ازاداره  بيرون شان انداختند
مردم سيل آسا . می کشيدند، آنها اردو، پوليس وامنت ملی را به يک روز ازبين بردند

 اتالفيون نيزسرافگنده پا به فرار.به طرف شمال که اندکی آرامی بود، پناه بردند
صليب " ع"ت عيسی مکروريان يک جوان را کشتند، دردرخت مثل حصردر. گذاشتند

تعمير مکروريان ها را بنام . مونيست دارميزنند مکروريان را بحکم کمردم. زده بودند
  .ندکشآتش ميبه فرهنگ روسی 

حق مردم مکروريان اعمال وحشيانه ب.م مکروريان به صحرای محشرميماند روزمرد
  .  انجام دادند، خانمهای جوان را تجاوزنمودند

 رهبران نهفته بود، با يکديگرحرف نميزدند، با سالح فيرآنقدرخودخواهی، دروجود
زبان شان اتش بود، اعمال شان چوروچپاول اموال شخصی ودولتی وتجاوز  .ميکردند

  .  درحق زنان شهر کابل بود
کرده بودند، نشست، حزبی که با مجاهدين اتالف حرفهای داکتورنجيب اهللا درکرسی 

  .                           حزب ودولت خود را دودسته به دشمن عقيدوی شان تقديم کردند

  ايام  پيروزی مجاهدين                               

مردم  . مجاهدين رسمٌا فتح کابل را اعالن کردند  درآن هوای مه آلود صبح هشت ثور  
بيرق واحد ان مجاهد خويش را داشتند، تا زيرسالهای دراز آرزوی پيروزی برادر

 که باعقيده مقدس جوانان شان. اسالمی، تمام هبران هفتگانه وهشتگانه جمع شوند
.                      بجنگ رفته بودند، به آغوش خانواده های شان برگردند وصدای فيرها قطع گردد
. اين حسرت بدل تمام مردم، درهرخانه وهرقريه وهرکوچه وپس کوچه يکسان بود

ذرها می ميالدی مردم بايد ن"1992" ش -1371درهيمن روزهای رويايی بهارسال 
آغوش ميکشدند، برخالف خواب ها را درپيروزمندانه آن. پختند، نمازهای نفل ميخوانند

شمالهای تند بهاری ميوزد، . بودندکی سردهواا.وياها به حقيقت تلخ مبدل گرديدور
کنارجوی وجاده هنوزهم درصبح زود صفحه نقره يی جال داريخ . آنقدرگرم نشده بود

چند روزقبل باران زياد . ی نازک گل را شستوشومينمودشبنم بهاری برگها. می بست
. شبنم پنجره اتاق را برای تجديد هوا بازکرد. .باريده بود، خانه نمناک ومرطوب بود
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تشويش برايش دست نداد ويا اينکه گوشهای با صداها آشنا شده . صدای فيرشنيده شد
تا برگشت . اتاق کشيددربخاری هيزم گذاشت، خاکسترشب گذشته راتخليه کرد، از. بود

چوبها مرطوب بود، خوب نمی سوخت ودود . اوذکيه بخاری راروشن کرده بود
. حميراارجمند درگوشه اتاق  زيرکمپل نشسته بود، اندک اندک سرفه ميکرد. ميکرد

کوکی خاکسترراازدست شبنم گرفت، بيرون ازمنزل . سرما خوردی بهاررانشان ميداد
باالی ذکيه . دود بخاری تمام اتاق رامسموم کرده بود. برای تخليه برده بود، برگشت

.                      هوا گرم شده، وقت بخاری گذشت. قهرشد، چرا پنجره رابسته کرديد، خانه دود پُر شد
کوکی . ی اتاق کمی شيرگرم شودخانم کاکايم سرفه می کند، خواستيم هوا: شبنم گفت

افسانه های . خدا را شکر يک سقف باالی سرخود داريم: بدون ارتباط موضوع گفت
يک تعداد مردم . را درخواب برايم مستولی می شد، اکنون دربيداری نيزتجربه ميکنيم

 گرسنه وخسته اند، عاجزهانه برای در. نا شناس درکوچه ازکدام فاصله دورپياده آمدند
ذکيه ازجايش . وباش تقاضا ميدارندجای بود .ورفع خستگی متلمس هستند غذا ت ياف

 در ازکلکين ديد، مردريشو، بالباس مندرس، چشمان خواب آلود. ومنزل باال رفتپريد
 مرد خستگی کشيده بود، آنقدرآن. ميکوبد، التماس جای ميکردهای همسايه هارا 

دراين دنيا کسی پيدا "چه فرياد زد باالخره درکو. يک ديگرتاب ميخوردپاهايش با
غبارخشم آلود ". سرش را بديوارخانه سوسن شان ميکوفت. نميشود مرا ياری کند

شبنم غباررا جلوی چشمش احساس . چون پرده ضخيمی فضای کابل را پوشانده بود
دنيای نفرين شده که جوانان را با . زمين زير پايش ناهموار ولرزان شده بود. ميکرد

خون . هنوزهم خون ميخواست. وبا دلهای پرازآرمان دربغل کشيده بودسروکاکل
برای دعا . درخيالم مجسم شدند" فاضل وخماری"  گم گشته هايش.ريزی جريان داشت

با دستان استخوانی ابرها رادر . به اتاق خماری رفت و به دعا خواندن شروع کرد
گشتان لرزانش را به ان. تخيل ميدريد، روشنايی نشاد بخش برويش لبخند ميزد

ناگهان خليل چون جانوری مجنون روی اتاق دويد، تمام سکوتش را . صورتش کشيد
به اطرافش نظرکرد، نه روشنی بود، نه غبارفقط بوی خون بود، بوی . برهم زد

کابل به جهنم مبدل شده . بهشتی وجود نداشت. باروت که فضای کابل را پيچيده بود
منطقه پلچرخی، بگرامی، شاه . را با مردمش نابودکرده بودکشتاروويرانی، کابل . بود

. شهيد، جاده ميوند تاسينمای پامير، شهر کهنه تا دامنه ای خواجه صفا ويران گرديد
تمام شهررابوی تنهای . مرده ها غيربانه درزيرانبار خانه های غلطيده، خفته بودند

کنان کابل، باطرف وبی طرف خواب ازديده همه سا. پوسيده شهيدان بی کفن گرفته بود
هرکی برای خودش هرانديشه ای داشت، مسافری را . حزبی وغيرحزبی پريده بود

شبنم . انتظارفقط هول ونااميدی بود. اما انتظارخانواده ما پايان نپذيرفت. انتظارداشت
 عساکرخون دل خورم، مجاهد نبودم مگرازعسکرنداشتم،مگرازشکست :يادگفتبافر

 بی حزبی نبودم ازاتالف. درحقيقت ناکامی شان است، دلگير شدمپيروزی شان که 
 چيز راميخواهم، فقط يک.  متعصب شرمسارهستمگرايان راستاحزبی ها بشرمانه 

.                      .                کنممشته گان خودراپيداگسراغ  تا. شودنگ ختم ج
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خالصانه خودش وحميرا داغ ديده وعالم شوهرش وتمام خانواده اش اتقاد  به نماز
قدرت، . زيرا از خدا چيزی را تقاضاه ميکرد، که حق مسلمش بود. وايمان کامل داشت

با خود ميگفت، اين . پول، ظلم انديشه استفاده ازمردم ودولت رااز خدا نمی خواست
ارمغان همان بود که ديده بودند، تجربه .  برای مردم آورده است؟پيروزی چه ارمغان

کابل را مجاهدين . پيروزی با دوام جنگ پيروزی نسيت، بلکه شکست است. کرده بود
مگرجنگ ختم نشد، بلکه شديدترازگذشته، خونين ترازگذشته، شراره . تسليم شدند

ف کردند، مردم راهم تباه يمجاهدين با پيروزی خويش يکدگررا ليف ل. ترازگذشته بود
مردم منتظراعالن کابينه . حوصله برای دوام جنگ برای هيچ کس نمانده بود.کردند

يک وطن . جديد بودند، اقٌال يک نفرمسوول پيدا شود، وطن بی سرپرست رااداره کند
پالن های شوم برعليه . بی صاحب که ازطرف ای اس ای پاکستان اداره ميشد

 درلباس  افغان اهغربيها وپاکستاني. فروخته شده، تطبيق ميشدنهاافغانستان توسط افغا
پيروزی . عالم وقادربرای چندماه نيم روزه دکان ميرفتند وبس.شهرديده ميشدنددر

خانم ها با لباسهای پنجابی رنگا . وجود نداشت فرهنگ پاکستانی درشهر پياده ميشد
م، با گفتن اهللا واکبر مردم جوانان سرکش وخون گر. رنگ، به تزهين شهرمی افزودند

. انسانهای نوکيسه و نوکاسه راه زندگی رابه آسانی گم کرده بودند. را نشان ميگرفتند
ازبس که حماقت جنگ مغزآنها رامغرورکرده بود، حس انسان دوستی ولطافت زبان 

افتخارات، جنگ گرسنگی، فقر، بدبختی، ناله مادران، گريه . شان راازدست داده بودند
. ان، خانه های ويران، جوانان لنگ والش، باغبارنا اميدی دررخسارداشتند، بودتيم

تمام افتخارات . کابل آن قلب پرتپش فرهنگ وادب مانند، کابوسی قد راست کرده بود
جوانان صديق، خونهای پاک شان . شان با ديدن آن منظره وحشتناک به هدررفته بود

کسانيکه  زنده برگشتند، ساليان دراز .  بودندرا باعقيده راسخ، برای فتح کابل ريخته
رادرکوه ها جنگيده بودند، چون کبوتران سبکبال درهوای رسيدن بکابل بودند، راه 

مردم درطول سالهای انتظاری، نمازهای نفل خوانده بودند، . شان را گم کرده بودند
ای جوانان شان را درجشن پيروزی درآغوش بکشند، در روزهای پيروزی سينه ه

آنانيکه تاهنوز زنده بودند، ازدعاها و نمازهای . شان سفيرگلوله مجاهدين گرديده بود
شان، ازدشنام هايکه برای دولت دکتورنجيب اهللا نثارکرده بودند، احساس ندامت 

پايان جنگ طوالنی، طوالنی ترشد، آرزوی پايان جنگ واستقبال ازبرگشت . ميکردند
.                      ، توپ وراکتها همه نقش برآب شدمجاهدين، خموشی صدای مهيب تانک

بلکه کوچه وپس کوچه، درچهارگنج شهرکابل جنگ . نه تنهاجنگ خموش نشد
يکديگرراکشتند، هرکی وهرچيزدرمقابل شان قرارمی گرفت، ميکشتند، می . درگرفت

، وحشيانه ترين، انتقام جويانه ترين جنگ را درتاريخ بدترين. سوزاند، ويران ميکرد
پرده غم . انتقام ازکی وازچی؟ چهره شهرعوض شده بود...انتقام. افغانستان ثبت گرديد

ازهوتلها، خانه ها وساختمان های آشنا . ورنج صورت شهريان کابل را پوشانيده بود
زيرتابش آفتاب بی رمق خانه های ويران بدون دروپنجره در. چيزی باقی نمانده بود

بهاروباد ماليم ولی نا خوش آيند بهاری، درديده دل شکسته گان خاکستری جلوه 
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به ندرت خانه، ساختمان ها ومغازه های بودند که ازآسيب جنگ درامان مانده . ميکرد
کوچه های کهنه شهرکابل که شب و روز بيداربود، سکوت وحشتناک را دربغل . بودند

ه وتيشه، صدای وغوغای کوچه آهنگران، صدای هنرمندان وآواز صدای ار. ميکشيد
دهل، سرنا، تبله وآرمانيه و دايره هنرمندان کوچه خرابات، صدای مکتبی بچه ها، 
صدای هموطنان هندوما درهندو گذر، همه وهمه مانند کوره آهنگران درآتش خشم، 

ی با کمره های شان ژورنالستان خارج. تازه بقدرت رسيدگان ميسوختند وذوب ميشدند
ازنابودی وطن ماعکاسی ميکردند، متحيربودند، چطوربا سالح غربی ها وطن خويش 

 اين همه ديدنی هاو شنيدنی ها شبنم را بسفرهای دور.را وحشيانه ويران ساخته اند
 خواب پرده کلکين را کنارزد، درآفتاب نيم جان وبی نفس بهار، درروی بستر. دوربرد
عالم لبش را دندان . وحشت زده بنظرمی آمدند برگشتند قادروعالم .درازکشيد خماری

حاجی عثمان تمام روزبرای گم شده گانش دعا خوانده بود، . گرفت، خليل را بغل کرد
قدرت، پول . رهبران درفکرانتظام وامنيت نيستند: چشمان بی رمقش را بازکرد وگفت

 گذار  افتاده کمی درگشت وناکسسالح بدست هرکس و. شان ساخته استومقام ديوانه 
 درذهن عالم برادرگمشده اش مجسم بود، برای خسرش گفت، با اينقدر .تان احتياط کنيد

.                       .                      ميکنند؟ويرانی نميدانم،خودشان درکجا زندگی 
". تمام شان درارگ شاهی زندگی ميکنند"  وبا لحن تمسخرگفتداد قادرخنديد سرشور

"                      پس چراقالين های ارگ راچهار قسمت بريدند؟" عالم خودرا تکان داد وصدا کرد
پروا ندارد، امروز   مردم : قادربالبخند مضحک که تاسف اش را نشان ميداد گفت

بيچاره مکروريان ميکشند، تعميرها را با توپ بنام فرهنگ روسی نشان ميگيرند، 
درجنگ خانه اگر". خود شان درآن زندگی ميکنندنفرت وانزجار نشان ميدهند، فردا 

 راملکيت دشمن میشد، پل منهدم شد ويا جای اتش درگرفت، همه چيزای ويران 
مردم . وزی شان، شاديانه کنان برسم افتخارميکشند، وآتش ميزنندحاال درپير. شمردند

.                      .                           همچو چيزی را درخواب نديده بودند
 اثردلتنگی پرده های کلکين را درمنزل باال رفت، ازبستانی شبنميکروزبعدازظهرتا

مردم آنقدرازجنگ لعتنی . بعد ازچندين ماه طرف خانه های هم سايه ها ديد. کنار زد
کسانيکه . خسته شده بودند، رنج کشيده بودند که دماغ شان رااز دست داده بودند
دم چسپيده غرورمردم را شکسته بودند، هنوزهم مثل کرمها دربدن استخوانی مر

ازاداب . آنقدرچشم شسته وبی حيا داشتند. بودند، تا روغن ازاستخوان مردم بکشند
هنوزهم . واخالق بی بهره بودند، دربرابر سواالت مردم ازجهالت تفنگ کارميگرفتند

سيل ويرانگرجنگ، موج خون وآتش . بخاطرجهاد شان از مردم انتظار احترام داشتند
 بسته کرده بود، حتی کودکان بجای لذت بردن از بازی درهای اميد را بروی مردم 

           .           .                            های طفالنه، داستان های جنگ را ميگفتند
حميرا . حاصل غرق شد، سرش را کنارکلکين گذاشت وآرام و ارام گريستدرانديشه بي
 تحمل رنج طاقت فرسا که درونش را آتش زده بود، وجود حميرا با . صداش کرد

شيرين ترين کلمات از . پرمهرترين نگاه عاطفی جهان درچشمان پر فروغش نهفته بود
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در .  شبنم وعالم را شاد سازدون ميريخت، تا روح پژمرده وخاطر ازردهزبانش بير
بانش اتاق خماری ميرفت، با ديوارها سخن می گفت، نميگذاشت حالت عادی ومهر

هرگاه مزاجش برهم ميخورد يگانه عبادت گاهش اتاق خواب خماری . برهم خورد
نميخواست حالت افسرده اش روحيه  .حميرامانند کوه حوصله بزرگ داشت. بود

اوجوان بود لياقت بيوه گی . همه پروانه وار بدورش ميچرخيدند. خانواده را متاثرسازد
اشت، سزاوارآن نبود که يکگانه دخترش را را نداشت، لياقت آن غم طاقت فرسا را ند

با آنکه طوفان وحشی ارامشش را برهم زده بود، .ا بدان سرافندگی ازوی جداساختندب
هرگاه طوفان نا اميدی بدنش را .اما با اداب کالم ولطف زبان با مهربانی سخن ميزد

 ساعت ميلرزاند، در اتاق خماری ميرفت و روی بستردختر يکدانه خود درازميکشيد،
ايام را که خماری درآن اتاق خوابيده بود، . ها چشمانش درسقف اتاق دوخته ميشد

بيادمی آورد ومشامش باعطرگيسوان خماری که دراتاق باقی مانده بود، طراوت بخش 
اتاق . خماری راميخواندسنگ صبر را به سينه ميبست، دعای بازگشت فاضل و. ميشد

.                      .                     ودخماری عبادتگاه شبنم وحميرا شده ب
دريکروز بعد ازظهرکه هوای غم الود ودلگيربود، شبنم نميخواست، در خانه گپ های 

 بهانه طرف مالل انگيز را دوباره وسه باره تکرارکيند، سرش را پايان انداخت، با
ديدن روح افسرده کودکان، جوانان سرگردان، دست گدايی . شفاه خانه ماللی رفت

پدران ومادرانيکه فرزندان شان راازدست . زنان، کوهی غم را باالی سينه اش گذاشت
. درسرک وجاده ازرهگزران سراغ جگرگوشه های شان راميپرسيدند. داده بودند

 واداب معاشرت، تمدن وپيشرفت به عقب وطن برای صدسال ديگراز نظر فرهنگ
اين . تعداد زياد انسان های روانی باردوش نسل دوران جنگ شده بودند. رانده شده بود

تالش کرد، ازصحبت های مالل الود . بارسنگين را فرزندان آينده نيز بدوش ميکشند
ن حرف از غرورشهامت نيکا. مگرصحبتها وداستانها درهمه جا يکسان بود. بگريزد

انسانهای که . قصه ازشکست، نااميدی، وسروگونی وسرافگندگی بود. وجود نداشت
غروروافغانيت نشان افتخارشان بود، از تجاوزبی شرمانه شرق وغرب سرافگنده 

آغازوانجام سخن درکوچه سرک، بازار وخانه همه همگون بود، آهسته آهسته . بودند
دا با خشم تب آلود جنگ صحبتها نوبت مشکالت قطعی، قميتی، ويرانی ميرسيد؛ بع

هميشه روی صحبت طرف کاروکردارنو . چقدر ازاين گپها خسته شده بود. ختم ميشد
کيسه های تازه بدوران رسيده که ازاداب معاشرت برخوردارنبودند، مالل خاطرمردم 

سرنخ . اين جنگ لعنتی با قصه هايش تمام نميشد. فراهم کرده بودند، قرارميگرفت
پرابلم های تمامی نداشت، بلکه مانند مرض مهلک سرطان . م گم شده بودازنزد مرد

ايکاش . شبنم به مبارزه روحی خود پرداخت. دامن هرخانه وخانواده را گرفته بود
درصحبت های مردم يک اندازه محبت وصميمت نهفته باشد، اما بدبختانه محبت از 

جوانان ونوجوانان ما . پوشانده بودزهرالود کينهقلب مردم راغبار. ا فرارکرده بودزبانه
درچنين شرايط درد الود بزرگ ميشوند وآنچه که ذهن شان رااسيرکرده، کينه، وحشت 

مردم نا اهل تادندان مسلح گرديدند وبرای معشيت . وعدم اعتماد باالی يکديگراست
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 ايش گذاشت ودوباره بخانه برکوه غم را روی شانه ه. خود ديگران را تهديد ميکردند
هفته بعد  چند داد وی قادرگذارش کارش را برا. پاکستان آمدازچند ماه بعد استاد .گشت

 در استاد. را شسته بود، دراتاقش بردشبنم لباس هايش . دوباره روانه پاکستان ميشد
   .                   .              "چطورشد؟موضوع فاضل " پرسيدقادرحضورشبنم از

.                      خماری مقدم است، بعدآ درمورد فاضل گپ ميزنيم: وگفتوارخطا طرفش ديد قادر
                      ..                               استاد کمی مشکوک شد، دوباره سوال کرد

با دست پاچه گی کلماتش را جويد .....خودم دنبالش ميگردم، شما خماری : قادرگفت
.                      .                                          وگفت، آدرس خانه رحمان را درپاکستان پيدا کنيد

درباساس اطالعات که ازعمه اش بدست آورده بود، خط السيررحمان را با مصارف قا
اطالع . بدبختانه استادخبرکشته شدن رحمان را برای قادرآورد. کرده بودگذاف پيدا

دقيق بود، رحمان بعد ازرساندن خماری به پاکستان دربازگشت بکابل توسط يکتن 
رش را بلند گرفت وانگشتانش را قادر س. ازنفرهای تنظمی خودش کشته شده بود

گرخارج ا. رحمان هوای خارج رفتن را داشت: درمويهای سياه براقش فرو بروگفت
             .                       ميخواهم اورا پيدا کنيم گره مشکل بازميشود. هم رفته باشد، پرواندارد

چشمان قادرگره چشمانش با. ددرست قادردرباره فاضل نارحت شاستادازجواب نا
.                      ...                              کشف کردمخفی را خوردوراز

وبدبختی ازفقير. لت جديد پا بفرارگذاشتندمردم هرروزازبی امنيتی وعدم کفايت دو
  .      ر فرياد ميکشيدزندگی مردم غنی هم به خطرافتاده بود، فق

 غم کاکا ومادر. اوبا مشکالت پنجه ميداد.  قادرتالش ميکرد، استاد سرنخ را پيدا کند
 لم وبی سرپرستی شبنم همهمريضش غم حساب وکتاب تجارت هند وکابل مريضی عا

.                                          ميکشيد سينهغمها رابه 
ميوزيد، حميرا وذکيه زيريک کمپل درروی خانه نشسته بودند به حرفهای کوکی بادتند

همسايه های فعلی را قطعی .تمام همسايه های ماعوض شدند: اوگفت. گوش ميداند
   .                                         نميشناسم، خانه سوسن شان يک فاميل جديد آمده است

 ما بچشم .انسان درمشکالت زود ترراه خودرا پيدا ميکنند، تا درآرامی: ذکيه گفت
حاليکه آنوقت پاسپورتهاهم نگ ميلون افغان به هند آمدند،درجديديم،دربدترين روزهای 

نون درميان ذکيه جنگ افغانستان راازطريق تلويزون هند ديده بود، مگراک. قيد بود
 ازناراحتی گردنش رامانند طفل نياز. ميدانست که جنگ چيست.گوره آتش قرارداشت

را رويش را بوسيد، سخاوت   حمي.مندسرشانه اش انداخت، چشمان منتظرش راه کشيد
.                      .                           ازعروسش مغذرت خواستمندانه 

. خليل باشمشاد که درروی خانه بازی ميکرد، ناگهان صدای کوچه بگوش شبنم آمد
آهسته ازجايش بلندشد، استاد وقادررا ديد که به اتاق  بوبوکه فعٌال  دراختياراستاد 

او فورٌا خود را . درغلمغال خليل هيچ کس متوجه آمدن شان نشد. قراردارد، رفتند
داد، خيلی استاد تمام گذارش کارش برای قادر. پشت دروازه اتاق بوبو رسانددر
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.                           حرفهای شان را کنده کنده ميشنويدشبنم . محرمانه صحبت ميکردند
با زيل وبم غلمغال ....ا کرد، باخانمش گپ زدمخانه رحمان را درکويته پيد: استاد گفت

اکنون بنام شنواری :استاد گفت....خليل، گپهای محرمانه استاد دقيق گرفته نتواست
حمان برايم آدرس شنواری را پسرر. ن عرب کارميکندآکسی بعوض رحمان همرای 

ت که داد وگفت، باهمان پوليس پاکستانی هم گپ زدم، اوگفرويش را به قادردور. داد
.                                            ماده کنمآکلداربرايش صدهزار
 . کابل تبديل ميکند گفتی که ميخواهد خودراچه ميخواهدچراصدهزاربخاطر: قادرگفت

يگراست، مجاهدين دربين خود جنگ دارند، گپهای سياسی درپاکستان قسمی د: استاد 
دربين مجاهدين تعداد . ازپشت سرتمام واليات بدست گروپ ديگربنام طالب افتاده است

 به همين خاطرآقای اقبال ميخواهد که هر.عاليت مخفيانه ومغرضانه دارندزياد طالبها ف
                     .                      تربکابل بيايدچه ذود

 .                                         اگرکابل بيآيد کارما مشکل ميشود: قادر
موفق به پل پای . دبرای ماانجام ميدهابل بيآيد، کاری کليدی رانی اگراوک "استاد

                      .                 .؟دکرديفاضل چه بخاطرشما ،دازقادرسوال کرخماری ميشويم،
يد، برای تان گفتم اگربخاطرداشته باش بلی قادر يکبارسکوت کرد وبعد ازچند ثانی گفت

 پيدا خواهداوراه زندگی خودرااست پرواندارد،فاضل مرد.ل پيدا کنيماوخماری رابايد
بود اما با آنهم  تالش بی نتيجه .کارکردمبسيارش درموردقبل ازآمدن شما ازهند،. کرد

.                                     . نکردامدست از دامن اميد خطا
 د، تفاوت ندار مندرهرصورت برای.  مخفی ميکنيدنراازمميدانم کدام راز: استاد
.                            .                       ونورچشم استعزيزبرای ما هردو
سرانجام يک پرزه . قطعه به قطعه عسکری رفتم، هيچ اثری ازوی بدست نيآمد: قادر

شبنم با شنيدن آن . که بدست خودش نوشته بودخط فاضل برايم دردکان رسيد 
قادر ادامه داد يک . خبردرپشت دروازه ازجايش پريد وازخوشی قلبش به شدت ميزد

همرای جنازه سربازان ديگربکمک فاضل بکابل . عسکردرخوست زخمی شده بود
                  .                اوشکرزنده است وخط نزدعالم است. جهت تداوی آمده بود، برايم آورد

چراعالم برايش آن خبرخوش " خوشی دردل شبنم موج ميزد، برايش سوال پيدا شد
مشکل خانواده باقادراين بودکه هيج . چند روزبعد قادربازازخانه ناپديدشد"نداده است؟

عالم که همرايش روزتاشام دريک دکان حتا. وقت ازرازخود برای کس چيزنميگفت
ئب شدنش، عالم، حميرا وذکيه درغا. برای مادروخانمش اصًال گپ نميزد. کارميکرد

رنگ دررخسار نداشت، درمواقع . خواندذکيه شب وروزدعا مي. فجارميکردندانازغم 
رکشنده را در مگربخاطرحميرا زه. جگرخونی خيلی عصبی ميشد، غالمغال ميکرد

... اوف... آه...مگر.دل شبنم گوای بد نميداد. ميسايددندان ده بود وباالی قادردل نگه کر
، مردم ازافغانستان فرارميکردند، بودذکيه حق بجانب . راحت ميساختذکيه اورا نا

قيافه مهربان مگر با. چندروزبعد قادرپيدا شد.  بودذکيه درآن لهيب آتش کابل آمده
. مادرش را بوسيد دستاحکايت ميکرد، رسوده که غم ناراحتی واصطرابش راف
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 پرصبورانه وخ نميآورد، ازتواضع برمادرش با آنکه جگرزيردندان داشت، مگر
هره زعفرانيش که زيبای پيشينش رازيرابراندوه چ .بوسيد عاطفه روی فرزندش را

         .      "قادرجان پشتت دق شده بودم" گفت  بارمهربانیتازگرديدوقادرباديدن  قرارداده بود،
ذکيه را . قادرباوجود که نميتوانست، بخندد. اما ذکيه طرف قادرباخشونت اشاره کرد

ش به اتاق خواب. ترا به خدا قسم چشم هايت را نکش، دلم را ميکشی: بغل زدوگفت
 در: اوميگفتچند روز بعدشب همرای استاد دراتاقش رفت وبا . برای استراحت رفت

تاريخ سوق ونام ونشانی فاضل را برای . بودمهمين چند روزپيش، خوست رفته 
هنوزجمله الزم که بتواند آن ....اما.قوماندان قطعه گفتم، آمرنفرخوب وبا معاشرت بود

آيا : استاد پرسيد. افاده نمايد، نيافته بودغم آنگيز وبدون تاثربرای استادحادثه بزرگ را 
. که درخوست استدبلی خودش نوشته کرده بو .....فاضل هنوزهم درخوست است؟

ين لحظه صدای خليل وذکيه درهم. با اشاره چيزی گفت برای استاد گلويش گرفته شد،
خليل  راازبغل ذکيه گرفت،راه زينه رساند، شمشاد شد، شبنم خود را درباالبلنددردهليز

ن قطع شد، قادردست گپ شا پيش استاد وقادررفت مثل گرگ دويددروازه رابازکرد، 
دربين مجاهدين " راه زينه برای استاد گفتدر. اتاق بيرون شدندخليل را گرفت،از

شب بعد ازصرف شام،  .خليل پشت عالم دکان رفتندباو". افراد خوب هم است
شبنم به بهانه . واستاد با اشاره چشم اتاق نشيمن را ترک وبه اتاق استاد رفتندقادر

در باره فاضل : تاد گفتاس .شنيداتاق استاد خود را رسانيد واستخاره، پشت دروازه 
   .گپهای ما قطع شد آخرگپ چه شد؟

درهمان . واسيران همان تاريخ برايم کشيد ونامش پيدا کردآمرقطعه لست شهيد ها: قادر
فاضل .  بوندرااسيرگرفتهست خورده بود، مجاهدين سيزده نفرتاريخ  قوای دولت شک

نام . حاال کالن مجاهد هستندقوماندان گفت، سه نفرازجمله اسيرشده گان . اسيرشده بود
فاضل درقطعه رفيق او. ان برايم معرفی ازجمله يکنفرآنرابنام عزيز پيدا کردمهای ايش

عزيز . ازاسيرشدن فاضل ازخوست آمده بود، ازواقعه خبرنداشتاما عزيز قبل  بود،
فل دروازه ديد، شبنم ازسوراخ ق. آورده بود بود که يکبارخط فاضل برايمهمان نفر

 باز چه شد ؟ " گفتگريهميکرداستاد باشيندن مرگ جوان چون فاضل مبهوت شدو قادر
  .اورا بنام روس کشتند،با صدای گرفته گفتقادر

  
   خبر مرگ فاضل                              

  
   شبنم مثل برق گرفته گی تکان خورد، خبرمرگ عزيز ترين کس اش را شينده بود،

هرروز به چشمان سبزشمشاد . روزچطورميگذردشب ونميدانست که . دلش دونيم شد
  .    نگاه ميکرد وبياد فاضل خموشانه ميگريست، خود را بيشترازپيش غرق گناه ميديد

  . کند استاد را بايد تعقيب بعدازهمان شب با خود تعهدکرد تمام جريان فعاليت های 
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ستاد محمد آصف ا محرمانه را با حرکت لبان قادر وگوشهايش تيزشده بود، قصه های
  . درک ميکرد

  . قادرمبلغ هنگفت را آماده کرد واستاد دوباره به پاکستان رفت
 درکابل جنگ جويان سالح بگردان با افتخارت خونين شان وباشصت هزار کشته 

  . هايکه شهرکابل درآمدن شان داده بود، انتظاراحترام ازمردم راداشتند
گرسنگی . عذا وجود نداشت. شده بودمراکزصيحی، علمی، مکاتب، پوهنتون ويران

آنها باقلب سياه با مردم برخورد می کردند، دختران .مردم رااز پا درآورده بود
برنامه کاری . تنازشهررااختطاف مينمودند وخودرا مستحق هرنوع پاداش ميدانستند

اختالف نظرها دربين رهبری خيلی زياد بود، رهبری .برای احيای مجدد کشورنداشتند
هرگروپ .  وسيستم اداره دولتی وجود نداشت، هرفرد مسلح حکمران خود بودمنظم

  . درهرکنج شهرنظريات خودرا باالی مردم تحميل ميکردند
چشم شان دربرابرخونهای پاک مردم نا بينا شده بود، تمام مردم با لباس عزا داری 

وز دختران و چوروچپاول خانه وکاشيانه مردم واختطاف و تجا. ملبس بودند، نميديدند
  . زنان را حق قانونی خود ميدانستند

. مردم به کثافت جنگ پی برده بودند، مرگ وزندگی برای شان بی تفاوت شده بود
  .  زيرا گرسنگی خود يک مرگ تدريجی بود

  دوسال از پيروزی ويا بربادی کشورميگذشت، رهبری عرق پول اندختن، تصاعب 
مردم . ه حکومت ازدست شان رفته بودادار. خانه وامالک شخصی وملی بودند

ازتجاوز واعمال ناشايسته جنگجويان بپا برخاستن وجسد دختر جوان را که 
درمگرويان دراثرحمله يک گروپ خود کشی کرده بود، با خود حمل وجسد را مقابل 

مادران داغديده عکسهای جوانان شان را که . رياست جمهوری اسالمی قراردادند
کسانيکه دوستان وعزيران شان . بودند، با خود حمل ميکردنددرجبهه کشته شده 

دراثرراکت باران شهرکابل کشته شده بودند، شعارهای بزرگ مرگ به راکت چی را 
رساعت افزود ميشد، جمعيت تعداد تظاهرکنندگان ه. درگردن شان حمل ميکردند

"  بادمرده باد وزنده"شعارهای ضد دولتی بزرگ را درمقابل رياست جمهوری با
درجنگهای شاه  جوانش رافرزنديک خانم درحاليکه چادری داشت و. تشکيل دادند

مردم نفرت . ک مردم را گريه دادشهيد وکارته نو ازدست داده بود، با يک بيانيه سوزنا
  . انزجار شان را با شعارهای داغ بگوش مسوولين رساندندو

 پراکنده شدند وجسد را روی تظاهرکنندگان. عساکرگارد جمهوری باال مردم فيرکردند
  .     ميدان رها کردند

شما رابخدا طرف آن " ذکيه از شنيدن آن داستان رنگ ازرخش پريد، برای عالم گفت
  "منطقه نرويد

بگذاريد، ماتم يک : قادرباخنده سرش باپاهين انداخت، شبنم با شنيدن گپهای ذکيه گفت
 کارخام نکيند بخت و. سکين شودميآزارد، تد ودوجوان گم شده، روح وران ماراشهي

  . طالع ازما فرارکرده است
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شبنم گريه همان روز . به چشمان قادرخيره شد، چنان خيره شده بود، قادرترسيد
ذکيه با ديدن های شبنم خشم خودرا فروکش نمود، . قادربخاطرفاضل بيادش آمده بود

  . اتاق را ترک کرد
تنها شبنم ميخفيانه حالت او  .اری داشتاستاد شب وروزگم بود، قادرمثل سيماب بيقر

 ميآمد دربيادشهرلحظه گريه قا. قادرداشت ازا درک ميکرد وبس، خودش حالت بدترر
ازمدت طوالنی، يک شب استاد درخانه بعد. برق ميزدگانش ، چشمان سبزفاضل درديد

کوکی گوشی را گرفت  وقت صرف شام بود، هنز عدا تمام نشده بود، .تلفون کرد
ازسردسترخوان به عجله برخاست وگوشی را قادر. طرف قادر اشاره کردعاجل 
  . گرفت
    او ميخواهد درخانه شيخ همرای شان کارکنم؟:استاد 
  . شيخ کيست ؟:قادر
اگراجازه ميدهيد منحيث يک .  يک آدم خيلی مهم است، هيچ کس اورا نميشناسد:استاد

ری که عوض رحمان معرفی نوکرهمرای شان زندگی ميکنم، ميدانی اقبال و شنوا
مجاهدين خالص ... جويده جويد وکنده  کنده گفت. شدند، دراين روزها کابل ميروند

  .هستند، بگو چه کنم که فردا وعده مالقات دارم
   چطورشد که اين وعده را کرد؟:قادر

  .       همه کا را پول ميکند:استاد آصف
ل مبتال ل خود را به کدام جنجاپو استاد گرامی کوشش کنيد که بخاطر.. خُب :قادر
   دکان زنگ بزنيدرايم زنگ بزنيد، کوشش کنيد که درداشتی باگربازهم پول کار. نکنيد

گوشهای تيزشبنم مطالب را کشف کرد، نا خود آگاه لبخند ميلحی درلبان نفيسش نقش 
بود، ميترسم بيچاره  استاد" سودايی معلوم ميشد، بخاطراغفال ديگران گفت قادر.بست

  .بخاطرپول کشته نشود
ه های استخوانی اش فرو سرش را ميان شانعصومانه بطرف قادرديد، با آه سردمحميرا

  .را گفت، کاش ازرفتن خانم به آلمان برايش مژده ميدادیبرد، قادر
مريضی حاجی .پيروزی مجاهدين ميگذشتروزهای تابستان که سه سال از  دريکی از
  .خانه انتقال دادشبنم وقادراو را به شفا. وخيم شد

الش رخميها مانند قصابی بروی . درصورت، دکتوران ونرسها اندوه بزرگ ديده ميشد
د، پدری ضعيفی روی دهليزدرازکشيده بو. اتاق ها ودهليزهای شفاخانه انبارشده بود

راآغازکرده بود، دکتورازاتاق نرس تازهخون گرفتن .خونش رابرای پسرجوانش ميداد
مرد ضعيف درحاليکه سوزن ". تاسفم به خون ضرورت نيستم"جراحی برآمد وگفت

  دروريدش بود، ازجايش پريد وگفت مرد؟          
شبنم همرای پدرش . دکتورسرش را پاهين انداخت دوباره داخل اتاق جراحی رفت

مريضها وزخميها . دردهليز جای برای سوزن انداختن نبود. دردهليزمنتظرقادربودند
. هرکس پشت دکتور ونرس ميدود.مد آمد زخمی تمامی نداشتدرحال آمدن بودند، آ

. حادثه شاه شهيد بياد شبنم آمد، همرای پروين وعالم زخميهای همسايه ها را آورده بود
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درحاليکه هرلحظه زخمی ميآمد، نرسها و . درآنزمان شفاخانه پاک، صفا وتميزبود
با وجود . جات بدهنددکتوران بدون متعطلی ميدويدند، حيات يک انسان راازمرگ ن

  .وحشت جنگ و بيدارخوابی چين درجبين نداشتند
ميماند، کلکين های شکسته به يک مخروبه .  اما حاال چهره شفاه خانه عوضشده است

. دهليزهای کثيف ونا روفته، بوی گند زخم های زخميها آدم را ديوانه ميساختوريخته،
هجوم گله مگسها .  مبدل کرده استناله وفغان بيماران فضای شفاخانه به ماتم خانه

ازطريق پنجره های ريخته وشکسته مانند گرگ درنده يی باالی زخم های بازمريضان 
دکتوران ونرسهاغبارغم آلود درچهره . حمله ميکردند و به فغان مريضان ميآفزود

اما . زيا تر مريضان به تداوی ضرورت داشتند که دست وپای شان قطع نگردد. داشتند
  .ان با دست خالی نميتوانستند، جلوخون ريزی را بگيرنددکتور

 سامان وسايل جراحی کافی وجود نداشت، مواد ضد مکروب، پنداژ، ادويه ضد درد، 
.  وجود نداشتپالس برای کشيدن مرمی ازبدن زخمیسند وسوزن برای دوختن، 

  .     بمانندها ميپرداختند، تا زندهبوريت به قطع کردن دست وپای زخميدکتوران روی مج
مرمی وراکت کارنميکردند  تردکتوران ونرسها فرارکرده بودند،ياازترس باران زياد

ورپيدا بعد ازيکساعت تماشاه اين ماجرسروکله قادرهمرای دکت. ويا کشته شده بودند
 قادرهمرای کاکايش داخل اتاق دکتور. همراهی نمودشد، شبنم پدرش را تا اخيردهليز

سه دکتور با دو نرس خانمها .دثه جالب ودلخراش ديگری را ديدرفت، شبنم دردهليزحا
يکی نزد پسرجوانيکه حدود نزده ويا بسيت . درکنج دهليزخيلی نا راحت ايستاده بودند

. وجود نداردفانه جز قطع کردن پايش چاره ديگرسال داشت آمد وگفت، فرزندم متاس
  ". اندفقط ميخواهم پدرم زنده بم" پسرجوان ازجايش پريد وگفت
  . داد، برگشتدکتورسرش رابا تاسف شور

دکتوران باالی يکی از. ميماندان قصاب کگوشه اتاق جراجی دستها وپای های بريده بد
خانم . يک خانم نرس داد ميزد، چراايستاده ای دست شوربده که زخمی تلف ميشود

. داتاق را ترک کر. نرس ديگرحوصله ديدن دست برند، پای قطع کردند را نداشت
يکی ازدکتوران ازپشتش دويد، کجا ميروی امروزفقط سه نرس حاضراست، بيا که 

  . زخمی زياد است
خانم ديگرحال نداشت، قطع شدن دست و پای مجاهدين سربکف را درحال  پيروزی 

با دستان خودش درقطع کردن دست وپای مجاهدين که برای پيروزی . نظارت کند
بدون کدام جواب سرش را پاهين انداخت . بگيريدشان سالها انتظارکشيده بود، سهم 
  .دکتور بااليش با خشم فرياد زد. وخواست شفاخانه را ترک نمايد

  ".نمتوانم ناظرهمچون حادثه باشم"  نرس خانم گفت
  "مگرمتاسفم که بدون دارو نميتوانيم، کمک شان بنمايم"  دکتورگفت

ودربرابر وظيفه ات مسووليت اما ت. بلی حق بجانب شماست" دکتوربرآشفته شد وگفت
  ". داری، بايد کمک کنی

  "بدون دارو چه کمک کرده ميتوانم؟" کردخانم گپ دکتوررا تکرار
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شما ازجمله کسانی هستيد، اين شفاخانه را بدست خود تان " دکتوربرآشفته ترشد وگفت
دروقت کمونيست ها روزيکه درشفاخانه راکت می خورد، مريضان را . خراب کرديد

  .ترميکشت، ياد تان است؟دربس
 روزيکه باآن برادرمجاهدت هم دست شدی وتمام ديپوی ادويه را تا لوگر، کلنگار، 

  .للندر وحتی پکتيا رساندی؟  فکراين روزرا کرده بودی؟
حاال ديگرکمونيستها نيستند، برای . اصٌال فکرامروز، درمغز پوچت خطور نکرده بود

  . برادران مجاهد خودت کمک نميکنی؟
 يادت است چند سال قبل برايت گفتم، تو دربرابروظيفه مقدس داکتری که نجات حيات 

  .انسان است، خيانت ميکنی؟
چندين . آن عسکرمظلوم يادت است که شب نوکريت خونش راقطع کردی وجان داد

  .باربرايت گفتم، جنگ کاراحمقانه است، مگرما بايد وظيفه انسانی خود را انجام بدهيم
پيروزی .  حاال باالی کی فيرميکنيد؟.  بودی که عسکرها کشته ميشدند آنوقت خوش

  ".  تان را با قتل عام مردم جشن ميگيريد؟
خانم نرس .  دکتورازخشم می غوريد و دو دکتوران ديگر اورا به زور به اتاق بردند

مرگ به اين وطن پرستی " زمانيکه دهليز شفاخانه را ترک ميکرد، فرياد زد
  " جنگ حماقت است، کثافت است، بدبختی است. شما حق بجانب هستيد. ...پرافتخار

. دو نفرهمان دکتور را که فرياد ميزد، کش کردند. صدايش دردهليز انعکاس کرده بود
  مگراوازپشت خانم نرس صدا ميزد، بيا زخمی ها را پاسمان کن چرا ميگريزی؟

 همان دکتور را  دکتوران ديگر به باالخره... بيا ...بيا....چراازواقعيت تلخ فرارميکنی 
  . بستر انداختند ومثل ديوانه ها دربستردست وپايش رابستند

شبنم بفکررفت و يادش آمد، همان شب اگرانبالس زودترميرسيد شايد کاکايش تلف 
. ازضايع کردن خون، جان داده بود. چهره زرد کاکايش پيش چشمم مجسم شد. نميشد

  . توران همان شب در تيلفون، درگوشم طنين انداختفرياد زدنهای پدرش باالی دک
  

  .شبنم ميخواست معلم شود                      
  

بعد ازآن حادثه .   دلش تنگ شده بود، زندگی باهمان رنج بی پايان ادامه داشت
 خورجامعه با بيست سال جنگ، تمام افراد بدرد. شفاخانه کمبود پرسونل را درک کرد

 درهر.دندخانه نشسته بو فراروياازترکس بدبختيهای فعلی درطی سالهای، کشته،
بهترين راه همين بود، دريک مکتب . صورت فکرکرد، چطوردراجتماع راه پيدا کند

اويد خانه چند هفته بعد، شيما مادرج. مادرش، حميرا وذکيه مخالفت کردند. معلم شود
مبودمواد الزم تدريسی،  بود،ازسيستم تدريسی جديد کپورمعلماودرمکتب شير. شان آمد

معارف :وگفتش معلمين وشاگردان وغيره قصه کرددسيپلين، عدم دانعدم نظم و
تمام کتب ومدارک درسی رابنام کتابهای خالف مذهب آتش . گذشته را خواب بايد ديد
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. زدند، خزانه دولت را چورکردند، بودجه برای پرداخت معاش معلمين وجود ندارد
  .ی حاال شروع شده استاصًال پرابلم های اساس

  تعداد معلمين زن زياد است؟ : ذکيه پرسيد
معلمين ازشاگردان بيسواد تراند، . کميت مهم نيست، کيفيت مطرح است:  شيما گفت

معلمين دانشمند فرارکردند، يا نيمخواهند . انرجی ايستاد شدن باالی تخته را ندارد
د کار وسر نوشت شاگردان، زيرابا کوچکترين ابرازنظربخاطربهبو. همکاری کنند

بنام انتقاد سازنده، معلم . دروقت کمونستها خوب بود. مارک کمونيستی زده ميشوند
اما . معلمين ازکمبود ونارسايها رسمًا راپورنوشته ميکردند. ابرازنظرکرده ميتوانست

ما سه معلم با . حاال حرف اززبان معلم ويا شاگرد برآيد، از مکتب اخراج ميشوند
  . راازدست دادمفضليت

  شبنم پرسيد چرا؟
بورد  يک نفراز.که مکتب ما دوباره شروع شدبعدازپيروزی مجاهدين روز: شيما 

سيستم " مسلکی مکاتب شهرکابل برای معرفی مديرجديد بمکتب ما آمده بود، گفت
تدريسی بايد کامال ازبنياد تغيرداده شود، کتابهای تدريسی تحت شرايط اسالمی طبع 

تدريس گردد، ده ها مصارف اضافی ديگرتحت قوانين جديد تعليم اسالمی ودرمکاتب 
درحاليکه مکاتب راخود شان . که هيچ نوع بهبود تعلمی نداشت، برای ما تشريح کرد

درزمان جنگ ويران کردند، شاگرچوکی ندارد، کتاب وقلم و کتابچه ندارند، بودجه 
  . پرداخته نميتواندبرای معلمين معاش . تجديد چاپ کتاب از کجا ميشود

سه نفرمعلمين ما که در زيربارن مرمی بدون وقفه برای پيشبرد تعليم شاگردان به 
بعد ازآن شش نفرمعلمين ديگرکه . بنام حزبی اخراج گرديدند. تدريس پرداختنه بودند

يک تعداد جديد بکارمعلمی . پايه های اساسی مکتب بودند، وظيفه را ترک کردند
  . اگرد را نوشته کرده نميتوانندآغازکردند، نام ش

.  آقای که برای معرفی مديرجديد آمده بود، خود رامولوی عبدالروف معرفی کرد
نستعين مقبول نوشته که به خط " بيدل"دراولين نگاه يک قطعه شعرازميرزاعبدالقادر

 برديريت مکتب نصب بود، آنراازديوارهای طوالنی درديواردهليزمشده بود، سال
  . داشتند

وقتيکه طرف مکتب روان بودم جمعيت شاگردان از پشت سرم :  دربياينه خود گفت
. بمکتب ميآمدند، نيروی جهاد اسالم را درچهره شان ديدم، برايم قوت قلب بخشيد

امروز بکمک خداوند سرزمين شهيد پرورما ازوجود کثيف کمونيست های بی کتاب 
م سيستم، تدريسی راازبنياد ما تحت روشنايی دين مقدس اسال. پاک گرديده است

با دست اشاره به شعرکه قبال در ديوارنصب بود، گفت نوشته های . تغيرميدهيم
با اين جمله يک تعداد معلمين ومتعلمين . غيراسالمی درديوارهای مکتب مجاز نيست

بيدل راخواند وفهميدنش سويه  شاگردان باهم سرگوشی کردند، شعر.راخنده گرفت
احب ازخنده شاگردان کم دست وپاچه شد، موضوع را طرف موالی ص .ميخواهد
  بيايند، بعد خطاب به شاگردان گفت، گفت، شاگردان قد کوتاه درپيشرو. ديگر ببرد
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  :فرزندان عزيز
توغ هايی که دردشت ودامان وطن درسرقبرهای شهيدان ميبنيد، آنها از خوبترين 

" روسها"ارداخلی و خارجی مسلمانان و مجاهدين صادق سرزمين ما بودند، عليه کف
شما نبايد آنها را فراموش  کنيد، آنانکه بخاطر پيروزی . درصف مقاومت کشته شدند

آن کسانيکه بخاطردوام قدرت دولت ن درجنگهای مقاومت شهيد شدند، بامجاهدي
کسانيکه برای فتح اين پيروزی . کمونستی، غيراسالمی ازبين رفته اند، غلط نکنيد

  . باهرکدام شان تصفيه حساب خواهند شد. ستندبزرگ، باما نپوي
. يکتن ازشاگردان که پدرش درعسکری سينه اش با گلوله مجاهدين سوراخ گرديده بود

يک تن ديگرکه مادرش توسط راکت مجاهدين درسرک با هشت ماهه حمل، شهيد شده 
  . بود، ازوی سوال کردند

شده،با شهيدان که شما ن که توسط راکتهای شما شهيد فرق مادرم: نفراول گفت
تعليم وتربيه اطفال يتيم افغانستان جان شيرين راازدست فرموديدچيست؟ مادرم برای 

  . داد
پدرم بعد ازترک روسها برای دفاع مادروطن درخدمت زير بيرق شهيد : نفردوم پرسيد

  شد، آيا شهيد نيست؟
ت شوهرش يکتن ازمعلمين که اسمش درلست برطرف شدگان بود، طفلش بعد ازشهاد

فرق شهادت شوهرمن با ديگرشهدا چيست؟  شوهرم يکسال بعد " تولد شده بود، پرسيد
طفلم بعد ازشهادت . ازعروسی مستقيمًا ازطرف مجاهدين ازخانه کشيده و کشته شد

  .    شوهرم بدنيا آمد
بگذارهمشيره اول مديرصاحب جديد را بشما معرفی : مولوی عبدالروف درجواب گفت

قد کوتا وگوشتی موهايش مانند زلف دارازبود، بروتهايش را با قيچی کج يکمرد . کنم
  . ووج، بلند وپايان اصالح کرده بود، چشمان راغش مست سرمه بود

. دروقت بيانيه مولوی صاحب با يک دستمال چرک عرق هايش را پاک می کرد
مولوی صاحب . بودپيراهن وتنبان نخودی، يک واسکت برک، کال پکول برسرش 

 مديراين ليسه میازامروزعبدالقدوس خان سراخند برادر:کرده گفتشاره با آن مردا
 جناب عبدالقدوس خان کمی پيش آمد، يکورق کاغذ رااز شاگردان کف زدند. باشد

 کريم شايد کدام آيت قران. نوشته عربی بوداز قضا .ميخواست بيانيه بدهدجبيش کشيد، 
 بود، خود راجمع وجورکرده کاغذ بدستش. ودبيانيه عوضی آورده برانوشته بود، جای 

  :گلويش را صاف کرد وگفتسه بار
طرف چپ و راست نوشته عربی دارد،متوجه شد، کاغذ " بسم اهللا الرحمن والرحيم   "

چيزی ازحافظه خود ميخواست . شانه هايش را نگاه کرد، عقب رفت ودو باره پيش آمد
گی خواست، به يک دليل خود رااز  ترسيد، با دست وپاچازتمسخرشاگردان. بگويد

ديروز دريک " با گلوی گرفته دستش را بروی سينه گذاشت وگفت. بيانيه معاف کند
 شش نفراز شاگردان آن ليسه مکتب ديگر برای معرفی مديرجديد آن مکتب رفتيم،

آقای مولوی عبدالروف  ". دراين مکتب هم هم هم هم. راکت کشته شده بودنددراثر
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دست طرفش اشاره ميکرد، سرشورميداد، نتظارداشت،چی ميگويد، بااطرفش ميديد و
که . تمام شاگردان ومعلمين خموش ايستاده بودند. صاحب گپ بزن.....آخند صاحب

  .  يکباردر روی زمين افتاد. مديرصاحب جديد چه ميگويد
 بزرگی درمقابل شاگردان مکتب با اين" هيبت گفتالرروف خان بامولوی صاحب عبد

برابر ن، تويک مجاهد شجاع دربخيزگريه نک.... ماندی، گريه کارمردها نيستشرمرا
  تانک روسها جنگيدی، حاال در پيروزی گريه ميکنی؟ 

. شورداديمما معلمين با تعجب سر. ش آب زدنديکتن ازمعلمين ذکور، برويسرمعلم و
لمين تن ازمعيک.  که درحق مردم انجام دادند، بودگريه ازخجالت اعمال ناشايسته

  .عذاب وجدان بد ترازمرگ است" درگوشم گفت
معلمين ماست، گفت آخند بيچاره تحت تاثيرگاللی يک معلم جوان وشوخ طبع مکتب 

را ها ،تمدن وجمعيت زنان راديد خوداناث رفت، بعد ازبيست سال جنگ درکوه 
  . باخت، کم جرئتی هم بد چيز است

ده نکنند، ندانستم که تقديربا آخند که خن. ما شاگردان را به صنف ها هدايت کرديم
  . عبدالقدوس چه کرد

  "   ميخواهی معلم شوی؟" حميرا وکوکی طرف شبنم اشاره کردند وذکيه جدی گفت
تاحال " وقتيکه شيما ازتصميم شبنم خبرشد، سرش را به عالمه منفی شوردادوگفت

جان به سالمت راکتها  ساختم، چندين باردرراه مکتب ازبا همه مشکالت. دروطن بودم
  ".بردم، اما زمان پيروزی شان ميخواهم، ترک وطن کنم

زمانيکه . با مجاهد وحزبی کار نداشتند.  شيما وفاميلش ازنجيب زاده های جامعه بودند
يک برادرش زن و .  ميچکيددرشاه شيد وسيد نورمحمد شاه مينه ازبرکتها جهاد خون

خودش همرای صبورپسرجوانش . راخانه برادربزرگش چهل ستون فرستادفرزندانش 
بعد ازسه روز، صبوربرای خريد يک قرص . بخاطرمراقبت مال شان درخانه بودند

تا بعد ازسه شبانه روزگرسنه گی برای پدرش چای صبح درست . نان ازخانه برآمد
پدرش وهمسايه ها جسد صبور . درروی حويلی راکت جهاد سرراازتنش جدا کرد. کند

دند، درحويلی درهمان جاه که راکت خورده بود، دفن کرده را توته توته جمع کر
بعداز کمی آرامی پدرش پارچه های گوشت صبور را در تابوت گذاشت، سرش . بودند

با ياد آوری آن حادثه اشک . تا خانمش سربی تنه فرزندش را نبيند. را ميخ کرده بود
جوان ديگروطن ازچشمان شيما جاری شد وگفت، اگرصبورشهيد شد، مثل اوهزاران 

  . مگربی ناموسی که در  حق برادر بزرگم شد، کمر برادرم را شکست. هم شهيد شدند
جهاديها درخانه شان حمله کردند، مثلکه  درنخاس . برادربزرگ شيما سه دخترداشت

برای خريد گوسفندی آمده باشند، ازجمع سه دخترهمان خورد ترين که هفده سال 
بعد .  که با نوريه هفده ساله نکاح کرد، سی عمرداشتمجاهدی. داشت، با خود بردند

  .    ازآن حادثه پدرنوريه ازشرم مردم ازخانه بيرون نرفت تا که سکته کرد
تمام جريان شنبم خوب شد، شيما از: فاميل گفت   چند شب بعد ذکيه درمقابل تمام اهل 

  خبرت کرد وتومکتب نرفتی؟
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   ؟هرکدام شان سوال کردند، تومکتب ميرفتی
  " مکتب چه ميکردی؟"پرسدبا جديدت چشمان عالم وقادرازحدقه بيرون شد، قادر 

  .  شبنم مجبورًا اصل قصه را با شوخی برای شان گفت
  .....   قادرباالی شبنم غلمغال کرد 

  . صرفآ يک مفکوره بود، تصميم جدی نداشتم:شبنم 
اما خوب . باشیميدانم، ازدل تنگی ميخواهی که دراجتماع وجعميت : عالم گفت

عزيزم، تو نميتوانی با اشخاص که خالف عقيده ات  هستند وعضو . مفکوره نيست
  .فاميل ات را کشتند، توافق کنی

حق برآمدن ازخانه را يکی تان نداريد، درپشت اين سياست " با خشم فرياد ميزد قادر
  . خام مجاهدين حرف های ديگرنهفته است، شما خبر نداريد

 کفن پاره ميکنيد، شبنم بيچاره فکرخدمت کرده بود، قادررا به ارامش چرا: حميرا گفت
  .     دعوت کرد
تعداد زياد مردم مخصوصآ کسانيکه . روزبی ثباتی وعدم امنيت زياد گرديد   روزتا

 تهديد صورت میبه زورسالح ودختران جوان داشتند، بی ناموسی وتجاوزجنسی که 
اريک وغم آلود کابل درسينه هرکدام باشنده آن شبهای ت. گرفت، ترک وطن ميکردند

آنهايکه مانند برادران شيما وفاميل سلطان زرگرضربه بی . گان شهرکابل ثبت است
 پيروزی مجاهدين نمازهای نفل خوانده بودند، اموسی خورده بودند، کسانيکه براین

چنان  درشاه شهيد که برای آمدن مجاهدين لحظه شماری ميکردند، فاميل اميرمانند 
مرد و زن درجوانی . د باقيستسيلی نا اميدی بروی شان خوردند که داغ آن برای اب

. برسرداشتندان جگرگوشه های شان کمال برپشت وبرف خشم روزگاردازغم ازدست
برنا مجاهد را احساسات وطن پرستانه باعقيده پاک مذهب، چون شراب ارغوانی پيرو

بعد ازترک تلفات سنگين،. د ختم ميشدجنگ بايازترک روسها بعد. مست کرده بود
  .  روسها، کثافت جنگ را بيان کرد

هرزبان . با آمدن مجاهدين شهرکابل به هفت قسمت زبانی و قومی عقيده وی تقسيم شد
فاتحانه " خانه ملت"وهرقوم دربين مردم ازافتخارات جنگی شان درويران ساختن 

  . بازگويی ميکردند
چشمانش راه کشيد ومادر . يد برای ذکيه قصه ميکرد  يکروزشبنم ازحادثه شاه شه

اميربا قدکوتاه وگوشتی ورانهای بزرگ مرد مانندش، با اندام بد شکل وبد ريختش با 
لخند تمسخرآميزش که بخاطرعساکردولتی برلب داشت، مکرارٌا در چشمش مجسم 

 کوه غم او خود، دو دختر ويگانه فرزندش را قربانی جهاد کرده بود، شوهرش با. شد
  . تنها ماند وديوانه شد

اميرکه کانديد بورس بکشوربلغاريا بود، باچشمان بزرگ ومژگان بلندش در لحظه خدا 
" اميربرای فاضل گفته بود. حافظی، بخانه شبنم آمده بود، درذهنش شکل گرفت

  ".بخاطرمادرم ازخارج رفتن صرف نظرکردم
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خورد وچيغ زد، احمقها جنگ  با شکل گرفتن آن خاطرات درذهنش، وضع اش برهم 
برای همين فالکت وبدبختی، افتخارات جهاد هم به قربانيان .. جنگ..برای چه؟ جنگ 

 جنگ تعلق ندارد؟ اين افتخارهم بکسانی تعلق گرفته است که هنوزهم خون خشم در
  . جنگ حماقت است، جنگ کارديوانگان است. رگهای شان جريان دارد

. اتم دارند، آنها باالی خون جوانان مردم تجارت ميکنندمردم درعزای جوانان شان، م
  . آنقدرچيغ زده بود، گلويش ميسوخت، نفسهايش بند ميشد

 جنگ مانند اژدها دهن بازکرده بود وتمام مردم را با غم های شان با فالکت وبدبختی 
آتش جنگ طوفانی شده بود، همه جاه راميسوخت و انقالب . شان بلعيده بود

برای حزبی هايکه نام هفت ثور پنجاه وهفت راانقالب گذاشته . ود آمده بودخونباربوج
.... انقالب  چيست...انقالب . احمقها شما ازانقالب چيزی نميدانستيد. بودند، دشنام داد

  .شما چی راه انقالب گقته بوديد
کرد، شام شده بود، حميرا ومادرش باالی سرش زمانيکه چشم باز.  ازهوش رفته بود

. روزگار فالکتبار، جوی ودريا خشکيده بود، آب آشاميدنی پيدا نميشددرآن. ته بودندنشس
های قديم دربعضی قسمتهای شهرجاری بود، درفير نلهای آب آشاميدنی که اززمان

 تپه ها قرارداشت، ازای که درفرازخانه ه. راکت وتوپ وتانک تخريب شده بود
  .سقاءپيدا نميشد. تشنگی فرياد ميزدند

کشيدن آب از چاه خانم روزانه برای .  سلطان نيزدربلندی تپه شهرارا قرارداشتخانه
. برميزدند، ساعتها برای کشيدن چند سطل آب مصروف بودندهادست وآستين 

درختهای ياسمن حويلی خشکيده بود، خشکيدن درخت های ياسمن برای شبنم مفهوم بد 
عت ها با دستان وبازوان اوسا. سبزی آن ياد خماری را برايش زنده ميساخت. داشت

 .. .صدای، قرچ. تا از خشکيدن ياسمن ها جلو گيری کند. چاه آب ميکشيدضعيفش از
تازگی آن ياسمن لذت چون شبنم از. ميرا ريش ريش ميکردقرچ دهل وريسمان دل ح

  .خم بر آبرو نميآورد. ميبرد
همه جا خشک .رحمت خداوندی نيزازآسمان نميآمدآب .  سبزی ازکشوررخت بسته بود

  .وسوزان بود
. کوکی هميشه گپهای جدی وخند آورميزد، درهرحالت، خند برلبان حميرا نقش ميبست

  . يکروزذکيه ازآب کشيدن خيلی خسته بود، شکايت کرد
ازطالع وبخت . شتيمندا، سابق اين زحمت راذکيه جان بالی ته بگيرم" کوکی صدا کرد

  " ها خارج رفته اندتو، تمام سفاء 
تمام مردم از وزيرتا جاروکش سرک همه نا پديد .  حرفهای کوکی کامٌال دقيق بودبلی

ن مردم  آجای  .پديدشده بودند نظم جامعه برهم خورده بود، ادامها نا. بودندشده 
تاجک وازبيک گرفته تا پشه يی ونورستانی همه ، هزاره ،پشتون کش کابل اززحمت

  . يکردنددر ممالک بيگانه برای  شان وطن گدايی م
  . مشکل آب مانند، قعطی وقميت مشکل همگانی بود"
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  سال  نزده صدونود پنج ميالدی                             
    

  .   استاد از پاکستان آمد درتهيه وتدارک خانه برای زندگی همان شيخ بود
ها و شهرکابل هم غيرمستقيم تحت کنترول عرب.  تمام واليات بدست طالب ها افتاده بود

درشهرکابل آخرين جنگ های خونين گروپ های مجاهدين با . پاکستانيها درآمده بود
تلفات سنگين پايان يافت، رهبران مجاهدين که بخاطراشغال روسها وطن خود را با 

ف رويسه، چين دست کمک راکت های استنگرامريکايی جلو صاف ساخته بودند، طر
 کوه شيردروازه وآسمائی که چون مار.دنددرممالک آسيای ميانه پناه بر.درازکردند

 سوراخ، با دامن خون چکانش برای بدنش سوراخبچه درقلب کابل کلچه زده بود، باک
  .  لشکرطالبهای عرب و پاکستانی رها کردند

 مرکباربرای هدين رابا راکت های استنگروسالح های امريکايی ها ازآغازجهاد، مجا
طالبان اصوال درسالهای .، فراموش شان کردندزساخته بودندکشتن هموطنان شان مجه

  .   نود وچهار ونود پنچ ميالدی تمام واليات راتسليم شده بودند
چون مردم با .  آنها با قيودات جدی وسيستم اوليه اسالم با مردم برخورد ميکردند

نمی شنيدند، خموشی وختم جنگ برای  بودند، صدای دلخراش فيرراآرامش بيگانه شده
  .هراس مندانه قيودات طلبان را تجربه ميکردند. ره جديد بودشان پدي

فاتحه گيری نيز نظربه هدايت .  چند ماه بعد ازپيروزی طالبان حاجی عثمان وفات کرد
نبود، فرزندانش خيلی  مرگ حاجی مانند مرگ پروين بخاطر.طالبها منع شده بود

  .سخت گذشت
ت خورده بود، کارمند فنی وجود راکگهای مجاهدين لين های تيلفون نيز  دراثرجن

دوستان وفرزندان خانواده بخاطرتسليت پدرشان وکاکای . نداشت تا دوباره فعال شود
قادردرآخرين روزهای مجاهدين، . ی وشبنم وحميرا گپ بزنندشان نميتوانستند با کوک

 مگرتيلفون منزل کارريب شده دکان را ترميم کرده بود،رشوه لين تخباپرداخت 
  .کردنميهنوز

 ازغلغله های جنگ وبعد. دقايق مانند سال ميگذشت. شدزندگی به کندی سپری مي
  . فرا گرفترا صدای انفجارت بم، راکت ، تانک وتوپ خموشی ترس آورشهر

حتًا پوشيدن . بدون محرم شرعی نداشتندرخانه زندانی شدند، حق برآمدن را زنها د
  . لباس زنان تحت کنترول طالبان قرارداشت

زن باهم قصه ميکردند، کدام مصروفيت يزدرخانه زندانی بود، صرفٌا چهار نشبنم
  . تفريحی وجود نداشت

اولين قيود که طالب ها وضع کردند، منع زنان ازاجتماع، قطع آهنگ های موسيقی، 
لغواتحاديه نويسندگان وهنرمندان، منع برآمدن،  زنان ازحصار خانه ودرصورت 

نوارهای . رات تلويزيون وقطع فعاليت سينماها بودضرورت با محرم شرعی، قطع نش
دروازه مکاتب بروی عموم بسته شد، برای . فيلم سينما درمحضرعام سوختانده شد

  .  پسران مدرسه ها که جزعلوم دينی تدريس ميشد باز شد
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 ازتمام اجرات وپيشرفت کارهايش برای قادر.دلگيرخانه آمدآصف دريکروز  استاد
افسرپاکستانی اورا سه هفته اسالم آباد فرستاده بود، دراسالم آباد با اقبال . گذارش داد

بسيارافراد مهم معرفی ووظيفه گرفت، درخوبترين نقطه کابل خانه وتمام ضرويات را 
  .برای شيخ تهيه کند

 معلومات نسبی ازحرم سرای شيخ وخانم هايش بدست آورده بود، برای قادر قناعت 
جزنفرهايی زيرا . سايل امنيتی موفق نشده بودشيخ نسبت ماستاد بمالقات . بخش نبود

  .مقرب کس، داخل حويلی رفته نميتوانست
  .                       شيخ چندين دخترافغان را صيغه کرده بود، عنقريب کابل ميآيد

  قادرازآمدنش پرسيد، خُب شيخ چه وقت ميآيد ؟ 
  .   شايد فردا وشايد هم يک هفته بعد:  استاد
  .تاد از برخورد بی رحمانه طالبان تشويش، شبنم را درسرداشتاس

مخصوصا زنان، حتَی .  بنام صلح وآرامش همه مردم زندانی خانه های شان بودند
بيوه گان که خود نان آورد، فاميل شان بودند، دست شان ازکارگرفته و درعوض برای 

  .شان تقسيم اوقات گدائی ترتيب گرديد
 يتيم به يک زندانی تبديل گرديد، مرگ تدريجی طفلهای يتيم  پرورشگاه های اطفال
  .خانه را تهديد ميکرد

  .  گپهای استاد، قادر را تکان داد
  .آنچه گفتم، متوجه باشيد. همرای طالبان کارمزاحاق نيست:  استاد گفت

نان و نشرات آهنگ زيزقيودات، باالی زنان وضع وتصوير  دراواخرقدرت مجاهدين ن
عمالً دولت مجاهدين بدست .از راديو وتلويزيون قطع گرديده بودزنان آواز موسيقی به 

  .طالبها اداره ميشد
برای وظيفه مقدس ووجدانی برای قادر قول داد، . استاد اعتماد آنها را جلب کرده بود

  . جانبازانه آن شخصيت فاضل درخدمت يک عرب خرپول بحيث  مزدور قرار گرفت
    قادرپرسيد، نامش چيست ؟

  .   نامش اقبال است: استاد 
  نی نام عرب که افغانستان ميآيد ؟   : قادر 

  .  السليمانی:  استاد گفت
  . استاد ميدانست کارکردن به خانه شيخ  راه رسيدن، به خماريست

 او ميدانست، طالبها ازروشهای خاص کارميگيرند، ازشديد ترين سيستم اوليه اسالمی 
درک . ريدن، دار زدن، دره زدن و سنگسارکردن بودکه عبارت ازدست بريدن، سرب

  . ميکرد، کوچکترين حرکت باعث مرگش ميشود
بخاطرادای . هنددارميزدند، ديگران ازترس سکوت را ترجيبع د  طالبهامردم رااشکارٌا
دره ميزدند، افراديکه ازدانش برخورد بودند، با بهانه کفرازبين فرض پنجگانه مردم را

اين پالن ازطرف .  ومکتب رفتن برای زنان حرام شمرده ميشدکارکردن. ميبردند
  .  پاکستان طرح وتطبيق ميگرديد" ای اس ای"عربها ودستگا ه پوليس مخفی 
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 بردن درتخريب دستگاه دولتی، قطع لين های برق، کيبل های عمومی برق، ازبين
ه مربوط بتهای باميان وهرآنچ" بودا"تاريخی، بم گذاریموزيمها، نابودکردن آثار

  . بتاريخ افغانستان بود، عمدٌا ازبين ميرفت
  به خواهشش استاد گوشهای بازشده بود، خودش نيزآدم تندوبدخوبود، نظرقادرازگذار

  . استاد احتياط ميکرد
استاد وقادرتمام معلومات، برای دريافت رحمان بدست آورد بودند، درک ميکردند، 

  .ردشيخ بايد همان نفرباشيد که خماری را دا
اوبا داشتن شنواری موفق با . شنواری ازبسيارچيزهای محرم استاد راآگاهی داده بود

  . کشف اسرارشده بود
يک پسرجوان عرب که فکرميشد، پسر يا خواهرزاده ويا برادر زاده شيخ باشد، 

  . انسان سختگير ومرموزبود. اختيارات شيخ وخانواده اورا داشت
شد، برای قادرگفته بود، زياد انتظارديدار و تماس اش استاد بعد ازچند روز دوباره گم 

  .درصورت ضرورت خود را بدکان ميرساند .را نداشته باشد
 بوبو تمام کست درپسخانه.  بود، دراتاق بوبو رفت ترسيدهشبنم ازقيودات طالبان سخت

های هندی، عسکها و دوبکس را که مربوط  نقاشيهای فاضل، لباس عروسی خماری 
دوتخته بزرگ چوب را . درپسخانه اتاق بوبو گذاشت. ل از پراگ آورده بودرا که فاض

  . مثل ديوارميخ کرد، هم رنگ ديوارخانه رنگش کرد
چه " وازشبنم پرسيدذکيه ازصدای ميخ کردن ناراحت شد، ازطبقه سوم پايان آمد

  "ميکنی ؟
ی بکسها، کست های عروسی خودم وشيرنی خوری خماری وکستهای هند: بنم گفتش

  .  را مخفی کردم، درچشم حميرا نخورد
  ذکيه اول گفت، کارعاقالنه کردی وبعد گفت، چرا کستهای هندی ؟ 

 شنيدن کست برق نيست، وحوصله:  شبنم بی تفاوت شانه های را باال انداخت وگفت
  .هم نيست، کستها رامخفی کردم

ادن ذکيه برافروخته دشنام دشبنم که از. ذکيه ناراحت شد،زيرزبان برای قادردشنام داد
وظالم ترازمجاهدين هستند، احتياط طالبها سختگيرتراز قادر پرسان کنيد، :شد وگفت
ازآوازه . چون ذکيه زياد عصبی شده بود، جدی گفت، طالب درکجاست .خوب است

  .های سرچوک ترسيدی
ذکيه جان ما شاهد بسيارحوادث هستيم، بارو : شبنم طرفش ديد وبه آرامی برايش گفت

  . نيد، يکروز ازمه تشکر خواهيد کردک
ه ميگشت،  بهانوچشم وابرو نارضاريتی خودراابرازکرد ودنبالذکيه با اشاره لب 

مه ونرگس درهند برايش گفتيم، بکس . پراگ تا کابل آوردچرا فاضل بکس رااز: گفت
  .بگذار، سرما اعتبارنکرد

با چشمان . خبرشده بود، زيراازمرگ فاضل همساختخاکسترجمله آتشی بود، شبنم راآن
.  کشته شده کرده بود، خمارینداشت، فکرادثه خبرفاضل ازحقيقت ح: پراشک گفت
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چشمان ذکيه . ش فشردگلوي. بالباس عروسی دفن شودلباسهای عروسيش راآورده بود،
چون شبنم حرفهای استاد را با قادراز پشت . بغل کرد ومعذرت خواستراهم نم زد، او

اوبکارخود هوشياربود، مگرفاميل نسبت . قيودات طالبها ميدانستدروازه ميشنيد، از 
  .روانی  شدنش، اورا غلط داروی ميکردند

  .ازاجرات خود برای قادر قصه کرد.   بعد ازچند هفته استاد دوباره آمد
ملک بی صاحب مال عربهاست، ازجمله امارات عربی " قادربا گذارش استاد گفت

  "حساب ميشويم
  " ی بل" استاد گفت 

امورمملکت بدست جاهالن افتاده بود، القاب رفيق حزبی به برادرمجاهد و قوماندان 
  .حاال برادرجايش را بنام طالب، شيخ، آخند وغيره عوض کرده است. مجاهد تبديل شد

يکنفرازشاگردانم را در :  قادر واستاد روابط شفری برقرارکردند، استاد گفت
کامال . همرای عربها کارميکند، کاکايش استوزيراکبرخان ديدم، شينواری صاحب 

  .برايم ثابت شد، رحمان خماری را برای همين شيخ  برده است
 عشق ديدار.دواستاد کشف ميکرراکه ازطريق گپهای مخفيانه قادر  شبنم معلومات 

  .خماری بدلش چنگ زد، بايد سلسله گپها را تعقيب ميکرد
 چطور. کرد هايش بخانه نيآيد،چه خواهد يکباردرفکرافتاد،اگراستادنظربه مصروفيت

  . ازجريان خبرشود
 مردم خيلی خاموش بودند، مگراز.چشم ديدهای روزمره تغيرکرده بود  قصه های و

ميدادند، مجاهدين را نفرين وبا غرورپامال شده شان، سرشور. سايه خود هم ميترسيدند
سکوت برای مردم يک . شودمردم تشنه اخبار بودند، تا بدانند که فردا چه مي. ميکردند

زيرا هرکس آرزوی بزرگ . چيزی بيگانه بود، ازسکوت وحشت آور، هراس داشتند
زندگی برای مردم کابل ازحرکت باز مانده بود، مردم . برای اعمارمجدد وطن داشت

  .آنقدرازدست مجاهدين بدبختی کشيده بودند که مرگ تدريجی طالب ها را پذيرفتند
با خود خون جگر ميخورد، . شتری خود را مصروف ميساخت عالم دردکان بدون م
مرمی در پايش باقی مانده بود، خونش را کثيف ساخته بود، درد . از درد پای ميناليد

  .طاقت فرسا تمام وجودش را ناراحت ساخته بود
. درکابل تداوی اساسی وجود نداشت، جهت تداوی دوامدارماه يکبار شفاخانه ميرفت

موظف مصروف تداوی کتوره روی ميزعمليات درازکشيده بود، ديک روز درشفاخان
وقت نمازمعموال يک طالب تمام دکتوران، نرسها وکارمندان شفاخانه را برای . اوبود

دکتور زخم پای عالم را باز کرده بود، به جماعت . ادی نمازدرسالون کنفرانس ميبرد
  .رفته نتوانست

هندی رفيقش ن حادثه قادرزهمان دکتوربعد آ. زدن گرديد ازطرف طالب موظف دره 
چون زخمهايش مکروبی شده بود، التهاب . خواهش کرد، بخانه جهت تداوی عالم بيايد

  .آمدن دکتورهندی درخانه مسلمان يک غم بزرگ ديگربود. کرده بود
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دوره نقاهت عالم مانند جنگهای افغانستان .  دکتوربرايش سه ماه استراحت توصيه کرد
  . طوالنی بود

روزعالم ازخستگی بدکان رفت، وقت نمازطالبها دکانداران را برای جماعت بطرف يک
طالبهای اورا، لت . عالم با پای معيوبش درراه افتاده بود. مسجدی پل خشتی ميبردند

  . برای شش ماه ازجان دردی ميناليد. وکوب کرده بودند
 آبادی مجدد افغانستان برایلت افغانستان ذريعه طالبان گذشت،مدوسال اززندانی شدن 

  . ويرانه خشت باالی خشت گذاشته نشد
يکروزاستاد وقادر .   قادربا دقت تمام همرای استاد بخاطرنجات خماری کارميکرد

هردو قدم زده طرف .رآمدن؛ موجوديت عالم برای گذارش استادغيرممکن بودازدکان ب
با کدام دوست  ، قادراستاد طرف خانه شيخ حرکت نمود. فروشگاه بزرگ افغان رفتند

ا درمقابل فروشگاه بزرگ افغان اورا لت طالبه. هنديش دروقت نمازدرقصه گيرماند
طالب . معرفی کردقادرازشرايط بی خبرنبود، باآنهم خودراهندو. وکوب کردند
  گفت اگرهندو هستی چرا لنگی زرد نداری؟ . خشمگين ترشد

  . يستمقادرگفت،  تنها سکهه ها لنگی ميپوشند، مه سگ ن
اورا ميشناخت، . کان قادرميآمدرالت ميکرد، يکنفر طالب ديگرهميشه دردموقعيکه او

  . زير تازيانه خالصش کرداز
طالب که رفيق "  ذکيه سوال کرد تازيانه خوردن قادر،ازاستماع قصه جالبشب بعد

  تان بود، معذرت خواست؟
ذرت نميشناسد، طالب اوحرفی را بنام مع" سرش را بگونه تاسف شورداد وگفت  قادر

  .  پاکستانی بود
دستش، با چشمان برآمده به اتاق نشمين آمد وگفت  کوکی ازآسپزخانه با کف گيردر

هشتاد سال قبل اميرامان اهللا خان برای اعاده عزت وحيثيت هندوان افغانستان قانون "
دم  مر،قادرخنده کرد وگفت. هنوزحرفش تمام نشده بود....جريمه را وضع کرده بود

 دستش را درمويهای سرش فرو برد و. پول پرداخت جريمه را ندارد، بايد لت بخورند
 تطبيق هم چون مسايل انسانی دريک جامعه عقب ومحروم مثل :پس تکيه کرد وگفت

  .افغانستان مدت درازی کاردارد
  افغانستان واقعٌا ازجمله کشورهای عقب بشمارميرفت، ازسده های پيشين پادشاهان، 

ای ازقبايل واقوام همتباروهمکيش بقدرت رسيده بودند، بر. ندخ قومی وقبلوی داشتتاري
کو وکوهستان ها ازشديد ترين سرکوبی اقوام ديگر، قبايل خودمختار ودره نشين های 

  .ظلم واستبداد کارگرفته بودند
قوانين ملک الطوايفی . درکشوراستواربودليل ريشه قومی وزبانی تا سده آخر همين د

رفا اجتماعی بهره مند نبودند، لذت مردم هيچگاه از. اکم بودزدر قرٌآ وقصبات حهنو
محروميت ها درطول تاريخ موضوع ريشه قوم وبيسوادی،دليل جنگ. آنرا نچشيدند

رفاه قفرسواد، عدم تجربه ازدموکرسی و. عی، ضعيف اقتصادی داشته استاجتما
هيچ گاه برای رقع . موده استاجتماعی، مردم را بدسته های قومی وزبانی تقسيم ن
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دررابطه به حل مشکالت يا طرف را . نواقص فوق الذکر وآبادی کشور توجه نشده بود
  .کشتند ويا خود را کشته اند

جربه کينم که چه کرديم ؟  بعد ازاين همه کشته وپشته هايکه داديم، بايد ت، قادرگفت
يک اجنبی جهاد کرديم، زبخاطرتجاو. وطن خودرا ويران کرديم وهموطن خودراکشتيم

اين هم . تقديم کرديم" يگراحنبی د"قدرت را دودسته به يک مشت پاکستانی وعرب 
 تازيه پاکستانی ها نفس ميکشند، تجاوزملت بيچاره درزير. يکی ازدستاورجهادما است

تولد پاکستان را پدران ما بياد . گستاخی درمقابل پدرنمايدپاکستان مثال آن است که پسر
آدم بودن . مهربانی را ياد بگيريم. تجربه تلخ تاريخی بايد تالش کنيميجه وازنت. دارند

  . مطرح نسيت، انسان بودن وانسانيت مطرح است
  

   کشور عزا دار شده بود                   
  

  .   درخانه سلطان ازخيرات قادر تازه ترين فيلم های هند موجود بود
  .  کستها راازبين ببريد نظربه قيودات طالبها قادرميخواست

  دروجوديکه همرای شبنمبا. ن، کست توسط شبنم اطمنان دادذکيه برايش ازمخفی کرد
   .ازشبنم تشکرنمودمخفی کردن آن مخالفت کرده بود، 

هيچ نوع ان طالبان افغانستان عزاداربود،درهيچ خانه صدای سرودنبود،درزم
راديو متواتر مسايل مذهبی را . مصروفيت وسرگرمی حتٌا برای اطفال وجود نداشت

  . شبنم فقط منتظرقادر وعالم ميبود، تا از محيط بيرون خبر شود. نشرميکرد وبس
گپ های استاد در گوشش . شبنم برای قصه ها ونصحيت های استاد دل نتگ شده بود

ظلم مانند بيضه تخم است زود ازهم ميپاشد وظالم ازبين "طنين انداخت، استاد گفته بود
زيرا . مشعل تفکرانسان به استبداد ازبين نميرود. زيرا آنها تفکر ذهنی ندارند. ميرود

  ". روشنايی هميشه برتاريکی ها موفق است
انسان ده جلوه ميکرد، به عمق انسانيت ودرچشم شبنم مانند يک آفتاب درخشناستاد

 به وطن وديگر دو وظيفه دارد، يکی خدمت بدين وهرانسان دردنيا. شناسی پی ميبرد
  .اين دو وظيفه تکميل کنند انسان است. مقام عالی انسان وانسانيت است

. تمام حرفهای راکه استاد گفته بود. خوشبختی ها وبدبختی ها ساخته وبافته خودماست
  . دروقت مجاهدين کامًال باالی مردم تطبيق گرديد

خره سر االآن بيضه تخم ازهم پاشيد وحدود بيشترازبيست سال جنگ وقدرت نمايی ب
. وطن ومردم را با داغ های جگرگوشه های شان رها کردند. گريختندازوطن افگنده 

بی گناهی خويش بارعظيم رنج، مصبيت فغانستان مانند خانواده سلطان بامردم مظلوم ا
  .  ودرد بی ناموسی را بدوش ميکشيدند

وا حباب خشم درسينه اش ه. شبنم ازديدن همسرعزيزش رنج بيشتردرسينه داشت
هراس . عالم درروی تشک درازکشيده بود. بزرگ ميشدرفته بود، گره ميخورد وگ

  . لفون دويدبه عجله طرف ت. درچهره شوهرت ديدمرگ را 
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د ازديدن چهره رنگ پريده شوهرش، مثل درد های والدت به خو. دردکان نبودقادر
  . لفون کرددوباره ت. مبپيچيد ودرد ميکشيد

    .آيمفورًا خانه ميقادر گفت، 
چشمانش گردش غيرعادی داشت، سياهی چشمانش در .  عالم ازگپ زدن مانده بود

  .  شبنم مثل عالم درحالت مرگ قرار داشت. زوايه ای قرارگرفته بود، آدم ميترسيد
  "ترا چه شده" قادرپرسيد

  .افتادنيزخودش و.... عالم....عالم....رايش گفت به اشاره ب.  شبنم
  .لم بد تراست، کدام تان مريض هستيدوضع تو ازعا: قادرگفت

.  ساخته بود شده بود، تشويش روحی مرد وزن راديوانه  افغانستان به زندان تبديل
  . وجود نداشت. شفاخانه، داکتر، نرس

  .ديوانه شده بودازغم همان دکتورهندی که خانه برای تداوی عالم ميآيد، نيز
ک برای مريضان کرده نميتوانم با دست خالی هيچ کم" پيش قادرگريه سرداديکروز

شفاخانه . شفاخانه به مکروب خانه تبديل شده. تا حيات شان راازمرگ نجات بدهم
ازچرک وکثافت، بوی گند، با آه وناله مريضان ونامطبوع، پُرلعنتی با محيط خفقان آور

  .نيزکمترازجبهه جنگ نيست
نش پاشيدن بيضه طالبی درذه.   با شيندن اين خبرشبنم دوباره به بيضه تخم فکرکرد

  .راازخدا تقاضاد کرد
اگرصالحيت بدستم "همان گپ های پوست کند وراست ولهجه بلندش گفتکوکی با

  ."ميبود، برای دکتورهندی مدال خدمت وترحم ميدادم
 آنها بعوض نام و حاميان دين بی رحمانه تحقيرآميزبرخالف: لبخند تلخ گفتقادربا

  .صدا ميکنند" الله "تخلص شان 
يکروزعالم را برای تداوی برده بود، ازبرخورد غيرانسانی وتوهين آميز، که با قادر

دکتورجکت . همرای چند نفرجنگ کرده بود. دکتورجکت سنگهه صورت گرفت
 نرس وبابوی خون زخميهاوکمبود. ش ديد، به اشاره مانع جنگ شدسنگهه طرف

طرف . هسته ازدست ميدادعصابش را آهسته آ. زنده شددکتورحس انتقام دروجود قادر
جنگ . تشناب رفت بشکل ديوانه سرش رابا ديوارجنگ داد وچيغ زد، تا دلش خالی شد

  .بی ثمردررگهای مردم  نفرت، کينه وانتقام را ترزيق کرده بود
ايکاش افکار وطن پرستانه ما کمی با اخالق وادب توام :قادرطرف خانواده ديد وگفت

  .   ميکرديم ميبود، کاش عفت زبان را رعايت
مثل مديرصاحب اگربا سوادها :راه کشيد، نا گاهانی خشمگين گفتيکبارچشمان قادر 

  .باشد، ازديگران چه گله است
پ های ازگ. دردکان نزد قادر آمده بود، بديدن عالم خانه آمداستاد که بعد ازمدتها آنروز

 دند، شعورافکارمذهبی مسموم شمردم با: قادرسخت لذت ميبرد، گپش رابريد وگفت
 ماهمه چيز. تهذب مسلمانی استک نمايند اعمال شان خالف روحيه وآنرا ندارند، در

راغلط فهميديم، بايد درک نمايم، عقيده نبايد منحيث سالح، بخاطراهداف سياسی 
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درگذشته . ترس مذهب قراردادندحکومتها انکشاف ذهنی مردم را زير. استفاده شود
ين درحق شاگردان از ترس معلم. ذهنی وجود داشتآزادی های محدود برای انکشاف 

مسايل اجتماعی، تاريخی، سيانس وغيره راازسايه اصول مذهب . جفا کردندجان خود،
بيداری مردم گذاشتند، مردم وبيدارشوند، شعوروزمامداران نمي. وعقيده جدا نساختند

خانواده اش درمکاتب کتاب تاريخ صرفٌا ازپاد شاه و. کاخ استبداد را درهم ميشکند
  . کدام پادشاه آمد، کدام رفت. بحث ميکرد

    رهبران با خدمات پادشاهان، ريس جمهوران و. تاريخ بايد نشان دهنده واقعيتها باشد
قادردستش را در . داوری دقيق وحکم وجدان برای نسلهای آينده انتقال داده شود

دهنده است، ما به  آزار شده؟ اگرقصه ما برايتگفت، تب تان کم. پيشانی عالم گذاشت
  . اتاق ديگرميرويم

  .بگذارازقصه های شيرين استاد لذت ببرم: عالم گفت
ستاد قصه جالب ازدوران ا. کوکی هم تشنه صحبت های استاد بودندميراح شبنم وذکيه،
يک معلم اليق سيانس درمکتب مابود، " ادشاهی محمد ظاهرکردپرابطه به معلميش در

 گرچه سيانس .ه زحمت درس خوانده بود، فاکولته رفته بودبچه يک بيوه زن بود، ب
. اجتماعی درصنف بحث ميکرددرس ميداد، امادررابطه مسايل سياسی، اقتصادی، و

را شعوراجتماعی، اقتصادی ندانستن وعدم انکشاف ذهن شاگردهارنج ميبرد، بچه هااز
  .اسی ميداديوس

بخصوص ن وقت شديدٌآ بمعلم ويکه معارف آبا وجود.  ناگاهانی ازمکتب ناپديد شد
برای تعليم شاگردان ت، جای آنکه ازدانش استاد محترم معلم سيانس ضرورت داش

 نداشت، را دريکی ازولسوالی های دورکه اصال مکتب وجوداو. اعظمی ميشداستفاده 
ارجمند، استادپيديد شدن آن بعدازنا.مردم انواليت درمغاره هازندگی ميکردند، فرستادند

مديرمکتب درجواب .  که رفيق او بود، علت  عدم اورا ازميدير مکتب پرسيديک معلم
مديربی ]. سگ ها غوغو ميکنند مگرگاروان به پيش ميرود[ معلم بی ادبانه گفتآن 
يکتن ازمعلمين که دوست . سگ خطاب کرددب همه معملين وملت افغانستان راا

وعو سگها هيچ وقت بی نتيجه بياد داشته باشيد، ع" گفت. استاد سيانس بود ترصميمی
  . آخرديديم که کاروان را متوقف شد". نخواهد بود

ريت  فالسفه، معلم، نويسنده، شاعر وهنرمند اصال مربيان زندگی ومعماران روح بش
 قلم شان تراوش ميکند، درآنچه دراعماق افکارشان خطورميکند، ازنيش . ميباشند

 تاريک سفر طوالنی انسان را روشن حقيقت مانند چراغ فروزانيست که کوره راه
  . ميسازد
 ونقاش از، شاعر،موسيقيدان  فکرميشود، فيلسوف، معلم، هنرمند، نويسندهگرچه
ازتلخی . تخته های خيز، سنگرهای جنگ نپريدند، عذاب وشکنجه جنگ را نديدندفراز

. ننداما يقين داشته باشيد، آنانيکه عميق فکرميک. جنگ ولذت پيروزی بی بهره هستند
. اگراشتراک جسمی شان درسنگرجنگ محسوس نيست. برندبيشترازديگران رنج مي

الم کشنده جنگ را با گوشت وپوست . روح شان درتمام سنگرها وجود داشته استمگر
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 تسلی دردمندان وعذاب دمورازطريق انديشه وتفکرشان . درک ميکنندواستخوان خود 
. ندان ميماند فيرنيست، مگروطن به زاکنون صدای. ميشوندو بينوايان کشيده گان 

 اشعر ،هنرمندان.جنگ ازرخسارمردم، عذای روحی ضرورت استبرای رفع غبار
  .يام های الهام بخش شان ماهيت کثيف جنگ را افشا مينمايندپ با گانونويسند

قادرميخواست با استاد خلوت لذت ميبردند، مگرتارشيرين استادتمام اعضای فاميل ازگف
جامعه به تمام معلم چراغ : شورداد وگفتسرش را. ای مخفی شان بپردازندارهکند، بک

ريس جمهوريک کشورنيزمانند ، پادشاه ورهبر. بخشدشاگردان يکسان نوردانش مي
 تبعيض، مذهبی، رنگ پوست، معلم بايد حق ملت را مسايوانه، بدون درنظرداشت،

گپ زدن، طرف استاد اشاره عقايد مردم رااحترام بگذارد، ضمن . زبان ادا کندنژاد و
  .کرد، که اتاق ترک وعالم را بحالش بگذارند

قادرصدا کرد راست ميگويد، محمد ظاهر شاه حقوق همه کوکی به تائيد سخنان استاد و
برکت همان توجه تا اکنون  ازمخصوصٌا برای هزاره ها. ملت را مساويانه ادا کرد

  .درمغاره های کوه زندگی دارند
کوکی محترم " اتاق را ترک نمايد، گفت ميخواست به اشاره قادر،درحاليکهاستاد 

 زنان وشيرمادران درلم نبرند، مثل شما شيراگرتاريخ نويسان به حکم وجدان دست بق
از .  فرزندان شان انتقال بدهندتاريخ را سينه به سينه برای. رنداين سرزمين وجود دا

  .جايش بلند شد وبا قادردراتاقش رفت
  

  عشق و محبت شبنم وعالم                           
  

. خانه بود، برای شام مسووليت پختن را به عهده داشتچند هفته بعد شبنم درآشپز
به عقب نگاه کرد، عالم لنگ لنگ کرده ...."بابه ...بابه .. بايه"صدای خليل را شنيد

  . ازحويلی طرف خانه ميآمد
 ازوقت آمده، شايد درد پای وکمرش زياد آشپزی را برای ذکيه گذاشت، دويد، چرا قبل

 د خوش نداريدچراعزيزم  نارحت شدي،به سراسيمه گی شبنم خنده کردعالم . شده است
  که درروشی روز، روی نازنينت را ببنم؟ 

".  ناگراين رخسار رنجورم، قابل ديدن چشمان توزيبای توباشد، افتخار به م:شبنم گفت
دربستر پدرش شمشاد. ف اتاق روان شدندوسيد وطرازدستش گرفت، رويش را ب

  .                              کشيدروی شمشاد بوسيد ودرروی تشک درازاستراحت بود، 
  شبنم تعارف کرد، چای ميخواهی؟
  " بدنيست يک چای بيآور" چندان عالقه نشان نداد و بعد گفت

ها ومشکالت جاری يآغازسخن طبق هميشه ازناآرام.  اتاق رفتچای دوباره بهباشبنم 
دستهايش را دربين دستان . بعد آهسته آهسته قصه های فاميلی شروع شد. وطن بود

  .شوهرش فشرد، خواست روحيه گپهايش را تغير بدهد، طرف چشمانش دقيق شد
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؟ ميگفتی ددوره نامزادی مثل امروزطرفم ميديديکاش در: م خنديد و آرام آرام گفتعال
  . که از چشمانم خوشت ميآيد

: را بوسيدند وعالم گفت  يکديگر.احساسم درک ميکرديد؟ بايد از،مبزبان نگفتاگر: شبنم
  ....با آه سرد گفت، چشمهای فاضل  .....چشم هايم مانند چشمان پدرم است

  راستی چراچشمهای فاضل سبزاست؟... شبنم دوباره شوخی کرد، ها 
روقت ميگفت، فاضل جان چشم های فاضل مانند پدرکالنم بود، مامايم ه: عالم گفت

فاضل پشت پدرخود زياد ناراحتی ميکرد، پدرم تازه فوت کرده . تومثل پدرم هستی
  .مه پدرترا دوست ندارم.  طرف پدرخودم رفتيمنبا لجاجت ميگفت، م. بود، قهر ميشد

بعد گيالس چای را ... قد، چهره، چشم کامًال.  فاضل کامال طرف پدرکالنم رفته بود
عکس پدرم را که رد بود، هرروزقلم وکاغذ ميگرفت و فاضل که خوشپ کرد وگفت،

ازهمان زمان دررسم کردن استعداد . درديوارخانه نشيمن بود، از رويش رسم ميکرد
  .داشت
  .مقبول وبا دقت رسم کرده بود با خود گفت، تصوير خماری راچقدرشبنم

 فرسا گلويم را عالم سرش را دربازوی خانمش گذاشت وگفت، اززمان طفلی غم طاقت
باره با دم، دوتازه بعد ازعروسی با شبنم نازنينم لذت زندگی را می چشي..... فشرده

با گلوی ......بادستش روی شبنم را نوازش داد ....."باران خشم روزگاراز پای ماندم
. دنيا هستمغصه آلود گفت، معذرت ميخواهم، باوجود که درکنارتوخوشبخت ترين مرد

  .مرده وجسم خسته، برای همسرعزيزم يک عذاب جاويدانی شدماما با اين دل 
دوطفل نازنين الحمداهللا گرسنه نيستم، وقميتی، شکر دراين شرايط جنگ، قعطی 

يک اسکليت برايت . خود بردندامادلم راخماری وفاضل با. وهمسرمهربان چون تودارم
م عفو ميخواهم همسرعزيز. وادامه داد....اشک ازگوشه چشمش لغزيد....باقی مانده

  .مانند سالخوردگان گپ ميزنم، خنده از لبانم فرار کرده است
. واست با گپ هايش گريه سردهدميخ درميان دستان خود فشرد وبوسيدبنم دستش راش

 برابرتو شرم  هم درنم. مهربانی گفت، عزيزم همه چيز را درک ميکنممگربا
يت طوری که بايد ادا ميکردم، حق زنا شوهری را نسبت اين پرابلم ها برا. سارهستم
دوباره بچشمانش . دستش را درموهای نقره مانندش فروبرد و رويش را بوسيد. نکردم

عزيزم اگر ميخواهی غمها راازدلت ....خيره شد، رويش را برروی عالم ماليد آه 
بيرون کنی، قصه کن، گپ بزن، زهرکشنده را که مانند تيزاب درونت را چلوصاف 

حق بجانب . گذشت زمان برآنانيکه منتظراند، به کندی ميگذرد. ن بريزميسازد، بيرو
اما .  دربغل گرفتند، بسيارطوالنی استبرآنانيکه هراس دارند وزانوی غم.  هستی

شود، پايان  اگرزندگی باعشق آغاز. آنهايکه عشق ميورزند، هنوز زمان راآغازنکردند
  . پذيرنسيت
. هرقدرديرتراستفاده شود، مست کننده استست،مانند شراب کهنه انه نميشود،عشق که

عشق فاضل وخماری هنوزآغاز نشده، آنها باهم رسيدنی هستند، شايد اگراين اتفاق 
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از پرابلم ها عشق برای شان ارزش اما بعد . ق را بازيچه فکرميکردندنمی آفتاد، عش
  .الماس را دارد

. ، شبنم اورا تسليت ميداد عالم  صبورانه گپ های شبنم  را گوش ميکرد ولذت ميبرد
ش پريشان شد، از شهو. يکبارگريه قادرکه بخاطر قتل فاضل کرده بود، بيادش آمد

. ست راست بگويدبرای شوهرش دروغ ميگفت اما نميتوانکه وجدانش خجالت کشيد 
 ميخواست عالم را وحشيانه ترک .مرگ برادرش را برايش بدهيدچطورميتوانست خبر

  .فرياد بزند.....کند
صدايش گرفته شد، دوباره رويش را بروی شوهرش مثل کودک ماليد، چشمانش را 

  .دوباره وسه باره بوسيد
  . درذهنش راه فرار را جستجو ميکرد، تا بيشترعذاب وجدان نکشد

با شوهرش حتا غم فاضل برای شبنم پرغصه ترازعالم بود، نميتوانست آن غم را 
. بلند کرد که فرارکند عالم ديوانه واروصورتش رااز رویتکان خورد . تقسيم کند

  .درآن لحظه صدای ذکيه از راه زينه آمد، شام تيار است
  

     فاضل درعسکری                             

دردوره . شد    برای مردم افغانستان شرايط خوبی دست داده بود، اگرجنگ آغازنمي
می فرستاند، منعی آنرا  ثروتمندی پسرش راجهت تحصيل بکابل های پيشين هرگاه

مردم درغربت . اين امکان برای همگان ميسرنبود.داشت که گويا خارج رفته است
باختم قدرت . ميسرميشدبرای خلق خداردند، امکانات تحصيل همگانی کمتربسرميب
هوری داوود خان دربخشهای رياست جمده شاهی، تغيرات چشم گيری ازآغازازخانوا

های سوسيالستی تحکيم روابط کشوربعدازآن با.آمدبوجودتحصيلی،اجتماعی واقتصادی 
درآن دوره برای نژاد های .  تعداد بورسهای تحصلی، مسلکی وکارگری زياد گرديد

ل فاضل وجوانان هم دوره او که شام. مختلف افغانستان زمينه تحصيل مساعد شد
 برای تحصاليات عالی درکشورهای اروپای شرقیپوهنتون بودند، چانس بيشتر

بنابردشواری های . مردم چک برای تحصل گماشته شده بودجمهوريت در او. داشتند
 اما دست تقديراورا به سرنوشت نا. جنگ، جهت مراسم عروسی اش به هند سفرکرد

آن شرايط کارآسان نبود، مجاهدين طی چند سال اخيردر عسکرشدن در. معلوم گشاند
 شديد درخونين وجنگ . يافته بودندپاکستان، بقوت های بيشترمالی، محاربوی بدست 

 بنابرآن ضرورت برعالوه دوره مکلفيت دوره احتياط نيز. هرواليت جريان داشت
نسبت وخامت اوضاع . سربازگيری درشهرکابل بدون وفقه ادامه داشت. وضع شد
ن درشهرهای بزرگ فعاليت جوانامبود سرباز، افسران که برای شکارجنگ وک

فاضل شکارهمين .مينمودندی جوانان راپاره وبه عسکری سوق نقانوميکردند،حتًااسناد
لحن توهين آميزا با. اسناد تحصلی اورا مالحظه کردزمانيکه که افسر،  .حادثه شده بود
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.  تو شاه زاده بورس گرفتیما کشته ميشويم شب و روزسرما بکفت دست ماست،"گفت
.                       تنها وظيفه مانيست دفاع اين خاکوطنت دفاع کن، وطن بوبی ما تنها نيستبيااز

 فاضل با دل پرخونيکه داشت، دربرابرتوهين افسرچنان سکوت کرد، گويا تيری در
هنوزمردم ووطنش . نگون شده استتازده ميدانست که بختش سر. قلبش خورده باشد

توهين هيچگاه ود،حرف ازن تربيت نشده بزيرااوچني. بدرستی درک نکرده بودرا
بعد ازچند ساعت توقف درمرکز تجموع آنها را به فرقه هفت . درفاميلش وجود نداشت

فرقه در مورد انتقال عساکر به هرواليت نسبت ضرورت تصميم . ريشخورانتقال دادند
صدا زنگ فرقه ب. نيم شب عساکر تازه وارد، بايد بواليات فرستاده ميشدند. می گرفت

دلگی مشرآمد، . اوهنوزدربستربود. درآمد، بچه ها ازخواب بيدارشدند ولباس پوشيدند
 من تازه سه ، چهارساعت ....کجا؟"چشمانش راماليد وگفت ".بجه ننه بخيز" صدا کرد

.                                            من چه کارداریباپيش عسکرشدم، 
ه عسکر پخته شوی، بايد پنج سال منتظرت باشم ک" يک لبخند تمسخرآميزگفت افسربا

مارش ،با ردرنيمه شب درصحن قطعه ريشخو" که حرکت استازجايت بلند شو
قوماندان برای . ش دادندعسکری وباجه خانه ورسم تعظيم، به حرفهای قوماندان گو

دفاع ازمادروطن را وجيبه هرفرد وطن . زها خوب بيانيه احساساتی دادبامورال سر
دفاع . شما جوانان دلير، افتخار وطن، فاميل ومردم تان هستيد"پرست شمرد وگفت

هرفرزند افغان برای دفاع مادر وطن سر بازانه . ازخاک وناموس ميراث نياکان ماست
يکه شما می روديد شديدا به کمک جا. بايد بجنگد، دين وطن پرستانه خويش راادا کند
منان دش. شما بايد سنگرها را پرکنيد. نيازدارند، قطعه خوست بسيار شهيد داده است

بعدازبيانيه اتشين قوماندان،سالح . سرنگون سازيدفروخته شده وسوگند خورده را
مرمی، لباس، بوت وغيره ضروريات توزيع وطرف خوست حرکت وجاغورهای 

.  متعلمين ويا محصلين، بودند که اصٌال تربيت نظامی نديده بودندعساکراکثرٌا. کردند
قوماندان قطعه خوست . فيرکردن سالح را بلد نبودند، چه رسد به جنگ روياروی

. اهداف وطن پرستانه عساکر را با روحيه انقالبی تشريح داد. ازآنها پذيرائی گرم کرد
عليم نظامی برای شان د، شايد تسوال تعليم عسکری وجود نداشت، فاضل فکر کرده بو

.                      .                             خوست جبهه داغ در آن روزگاربود.داده ميشود
. سالح رابلد نيستم و پشتو گپ زدنم لهجه کابلی دارد، حتمٌا کشته ميشوم" با خود گفت

 به او ميدانست اگراسيرشود، "ازکشته شدن درجنگ انتقام نامزادم را بگيرمبايد قبل 
. زندگی برباد رفته اش ازلشکرمجاهد انتقام ميگرفتبايد بخاطر. عذاب کشته ميشود

درغيرآن زندگی با . بخاطرجفايکه درحقش شده بود، بايد جسورانه مبارزه ميکرد
ذهنش نقشه ميکشيد و در.ی بودگ تدريجی، عذاب جاويدانازدست دادن نامزادش مر

                      .فاضل درزندگی يک مرغ راهم نکشته بود. مرده حساب کرده بودحقيقتٌا خود را
 افغانستان کوهستانی را که صرفٌا در. ميتوانمست، درمقابل مجاهدين بجنگدچطور

چطورميتوانست درآن کوه های سربفلک کشيد . ود، به چشم نديده بودتاريخ خوانده ب
 خواب ازچشمش فرار . عقب مجاهدين بدود،بدوشومهمات عسکری سالح با خوست، 



 204

                      .                    .ميکرداما هيچ گاه نقشه فراررامانند ديگران درسرنداشت
 درسنگرداغ دردامن کوهای آسمان خراش خوست قرار .راد که چشم ازخواب بازکردف

ب عساکر قبلی ازتجار. دن تمرين ميکردند وسنگرميکندندبرای نشان زروز. داشت
جنگ شروع بود، مجال . برای جنگيدند شب خودرااماده ميساختنداستفاده مينمودند و

دند، زيرا  ازهم سنگرخود ميترسيدرجريان جنگ. برای تعليمات نظامی وجود نداشت
ترس از. نبردهولناک در پيشرو داشتند. جنگ لعنتی افغانها رابجان همديگراندخته بود

.                      ميخواستند                     وهراس يکديگر رااحترام ميکردند، چه ميخواستند ويا ن
. هاست بيدارساختن نفرت دروجودآدمبرابرهرگونه هراس درحقيقت،دراحترام گذاشتن 

نام مجاهد بدش ميآمد که نفرت افاده کننده ازآنقدر. هراس هم يک نوعی ازنفرت بود
ا درسرزمين قلب انسانهای پاک زيراآنه. بودمجاهدين تمام احساسش، دربرابر جهاد 

 عساکربخاطرزنده ماندن شان. گناه وطن، تخم زهرناک بی اتفاقی راشخم زده بودندوبي
قوماندان قطعه .له مرگبارمجاهدين، ارتباط خودرا بامجاهدين تامين ميکردندحموازبيم 

هرگاه کدام احمق با دشمن . اين مطالب را برای آنها درشب پذيرايی شرح نموده بود
زيراخيانت . رابطه گرفت، درجريان جنگ بايد کشته شود که قطعه شکست نخورد

تجربه نشان داده است که بعضی . رقبال داردوعدم اطاعت ازامرجنگ، حکم اعدام راد
 واطفال فير پيرمردم وگناهنامی دولت باالی افراد بياطربدسربازان درقريه ها بخ

ميخواهند عسکردرقريه محاصره گردد، متوجه  آنها نماينده مخالفين ميباشند،. ميکنند
.                            .                                              اين نوع حالت باشيد

دربين سربازهای جديد جوانان هژده ونزده ساله زياد بودند، هنوز از باده جوانی، 
. ازبيم مرگ گريه ميکردند. حتٌا ريش وبروت هم نداشتند. سيراب نشده بودند

در " دلگی مشر" اين نام را .  صدا ميکردسربازهای سابقه برای شان، ترسو، بجه ننه
سخت حساسيت " بچه ننه" ازشنيدن کلمه . قطعه هفت ريشخور برای فاضل گفته بود

ازگذر کوهستان های خوست، جنگيدن دربرابرمجاهدين که بخاطر دفاع  عبور.داشت
خط سرحدادت جنوب وجنوب شرق کامٌال . به پا برخاسته بودند، کاردشواربود" عقيده"
. چند هفته بعد جنگ شديد بين دولت ومجاهد شروع شد. کنترول آنها قرارداشتدر

مردم روستا شناخت از. ثه تازه اتفاق ميآفتادهرروزحاد. اززمين وآسمان مرمی ميباريد
گذشت هشت ماه عسکری درروستا . بودبزرگ برای جوانان شهری هم يک پرابلم 

روزهای که آرامی نسبی . ده بودهای دور برای فاضل خيلی آزاردهنده، مگرآموزن
روزها بنابر دريکی از. اد، برای دستگيری مجاهدين درداخل قريه ها ميرفتنددست ميد

سربازان راست وچپ از . راپوررسيده، برای دستگيری مجاهدين داخل قريه رفتند
                     ادی مجاهدين ".صدا کرديکی ازسربازها يک خانم پيردرسربام بود .ترس فيرميکردند

خانه بوبويت رفتند، بچه های حرمی، کفرها، " دشنام غليظ گفتادی با". کجا رفتند
چند پخسه تف از ." وطن فروشها، کمونيستها درقريه چه ميکنيد، چه بال ميخواهيد؟

مثل کفتر " رد وگفتيکی ازسربازها گيت راکش ک. پرتاب نمودسربام برای عساکر
 ادی دردی را دوا نميکردرخانه مردم مخفی ميشدند، شکارن دمجاهدي".شکارش ميکنم
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بامها باالی عساکرحمله ميشد؛ درقريه محاصره هرگاه  فيرصورت ميگرفت، ازسر
ضابط به فاضل . دشنام دادن ادی نشان ازموجوديت مجاهدين درقريه بود. ميشدند
.                      "  نيمبايد ترک ک احمق باشيدکه بامجاهد رابطه دارد، قريه رامتوجه اين" گفت

ها را با فالن مصروف تشله بازی بودند،عسکرط. چند هفته بعد در قريه ديگر رفتند
     "                 لشکر کيک وشپش= بکش بکش کمونيست ." سنگ زدند شکل يک ترانه خواندند

 .کند، خواست فيرهوايی نمايد هفته گذشته ميخواست ادی را شکارکهسربازهمان 
  پشتوهی هی يک روسی. خنديدندهرهر.. دن فاضلديوقتيکه به اطفال نزديک شدند، با

روس  ووو ووو چند دخترک هم خودرا .... چند بچه اورا با سنگ زد، روس. ميفامد
 از وانزجار کشتن نفرتاگفتن ب.  گفتندکه کشتن تان روااست.طرفش قواره ساختند

 ازعسکرمسلح، جسارت وعدم ترس اطفالباديدن،. صورت معصوم شان ميباريد
کودکان بهشتی که آينده سازان . قلب کودکان تخم نفرت نموميکنددر"فاضل با خود گفت

ن کودکان بهشتی چه جرم دارند، اي. مملکت هستند، با چنين بغض وکينه بزرگ ميشوند
مسوول . کينه بزرگ شوندصدای دلخراش جنگ با سينه های پُرمی، زير باران مردر

طفلکان بخاطر فروکش کردن تنفورشان، به دشنام دادن  ".اين خيانت بزرگ کسيت؟
                     آن طفل تقريبٌا " روااستچراکشتن ما"  پرسيديکتن آنها رافاضل . شروعکردند

 فاضل دوباره پرسيد ". شما کمونيست هستيد"گفت. حدود دوازده سال عمرداشت
 نگاه کردوگفت،کسيکه کتاب پسرطرف فاضل ازديگان يک دشمن. کمونيست چيست؟"

                     .  بايدکشته شود،شمابی کتابها درخاک مسلمانانی چه ميکنيدشناسدنداردوخدارانمی 
يک روس ".صداکرد چشمانش ازحدقه برآمد وتمام طفلها را. دفاضل برايش کلمه خوان

بچه خرچه   "جمع شدند، سرگروپ درگوشش فاضل گفبچه ها دورش ". مسلمان شد
" ميشويمتبليغ ميکنی ازسربامها کله مردهای بزرگ معلوم ميشود، برو که محاصره 

 فترشکارميخواست ادی رامانند کزمانيکه به قطعه رسيدند،ضابط همان عسکرراکه 
ه جزای شديد عسکری  بولت جانانه کرد. کند، وبخاطر کودکان فيرهای هوايی ميکرد

 درهرچيغ زدن باالی عسکر.زد نها ودشنامها ازاواقرارميگرفت چيغبا. محکم نمود
 ضابط راحکوم، فاضل ازجايش تکان ميخورد وبخاطردشنام دادن به ناموس ومادرم

. انی را ديداولين برخورد غيرانس. دش رسيدچند ساعت بعد نوبت خو. مالمت ميکرد
تواحمق کابلی بچه  "ازجزای شديد ولت جانانه گفتبعد"چه ننه پيش بياب"ضابط گفت

برای ترانه، بچه ها پوزک ميزدی که مجاهدين ازسربام باالی عسکرها فيرکند، 
  " شهکارهنری تو، به بهای خون ما تمام ميشد

. قابل باوربودع کافی نداشت، همه چيزبرايش غيرروستا اطال  فاضل ازاخالق مردم   
تعليم عسکر نديده بود، با هرکس به روحيه واخالق شهری عمل ميکرد، اصٌال کلمه 

نبايد مفت ورايگان کشته شوم بايد " شب درسنگر باخود فکرکرد.دشنام را ياد نداشت
ی راازمن خوشبخت.  که عسل جهاد مقدس را درکام شان زهر بسازمبکشم،آنقدرمجاهد 

زندگی . استزهردرخارج بدون خماری برايم نگ باشد ويااين زندگی چه درج. گرفتند
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.                      "ميشوداگراسيرشود، بنام روس ستم کش د ميفهميميداد، را برمرگ ترجيع 
. پيشانيش حک کرده بودندرات نشده بود، نام کمونيست را دردولت را که هنوزدموک

نمی  سياسی داخلی وازماجرایازجنک،  عادی جزنام کفرومسلمان چيزی ديگرمردم
آنها . بداند ، مفکوره سياسی داشته باشد ومعنی کمونيست راستندچطورميتوان. فهميدند

 دين اسالم را بشويه ميراث وعنعنه ازنياکان شان .روستا يی پاک دل ومذهبی بودند
دين، تاريکيهای ذهن شانرا روشن ونور اسالم با تاسف که ازمکتب. آموخته بودند

 روی آن دليل صرفٌا بنام آنکه دين وآيين شان درمخاطره قراردارد. منورنساخته بودند
تقويه صفوف شان درجنگ جهت  و شان تحريکمذهبیازطرف مجاهدين،احساسات 

نوجوانان می . بچه های جوان هم سنگرش قصه ميکرداوهرشب با.استفاده ميبردند
مگر .  دست به خود کشی بزنند، زخمی شوند ودرجنگ اشتراک نکنندخواستند که

اهيچ گونه دليل هيچ کس ر. بود جنگ به شدت جريان داشت فاضل درفکر نقشه ديگر
ماندان قو. برايش خيلی دشوار بود اولين روز فيرکردن.ازجبهه معاف کرده نميتوانست

 اولين فيردر واقعٌا"ديياد ميگيرراودفيردشمن خود بخدرجنگ دربرابر" برايش گفت
      .                         "انتقام گنج گم شده خودرا بايد بگيرم."کرد تعهدپريد وبا خودترسش 

آنکه ميدانست با.ان ونامزاد همه وهمه جمع کردخسرفکرخودراازتشويش مادر،برادر،
اما يک سوال ويک تفرت برايش . برادران خماری برای پيدا کردنش تالش دارند

تجارب جنگ رويا روی اورا به گرگ ". بکش تا ميتوانی مجاهد بکش" مطرح بود
 را شکارميکرد، يکشب مجاهدين  دراثر ارتباط همان عسکر که ادی.درنده تبديل کرد

رويا فاضل در. نگرکشيده، ميبردندداخل سشبخون زدندودونفرسربازان نوجوان رااز
يکی . شيند، بدون معطلی فيرکردش راز ونياز داشت، شرفه پای را با خماری نازنين

را با کنداغ تفنگ ميزد، يک زان با مجاهد روان بود، مجاهد اوسربازان افتان وخياز
درآن شب . دآن شب واقعيت جنگ برايش ثابت ش. سرباز را تازه ازسنگرميکشيدند

 شدند وعزيزشديدآ زخمی نادر، مختارکشته. زخمی سه کشته بجا ماندخونين چند نفر
با کشته . يکجا عسکرشده بودندبا فاضل جمله نوجوانان ومکتبی های بودند،آنها از. شد

حرفهای به .  جسارت جنگی دروجودش بيدارشدوازدست دادن رفقايش تمامشدن 
همان شب مثل يک حيوان درنده از . صاحب منصب پی برد، درجنگ بايد هوشياربود

درحاليکه . عزيز را نجات داد. ان را ميبردند، دويد وفيرکردپشت مجاهدين که سرباز
 همان سربازمشکوک بامجاهدين میپشتمش بود، اوطرف سنگرميبرد، ديد عزيزدر
 راازپشتش درزمين انداختش، پشت عسکر مشکوک دويد وبااليش فيرعزيز.گريزد
نام خماری بايد بکشم تا کشته نشوم، ب" باخود گفت. ازچهارطرفش مرمی ميباريد. کرد

. ه ميجنگيدهدف مندان." خون کثيف  شان را بايد بريزم که آبرويم را ريختند. بايد بکشم
 شبخون آنشب با ازدست دادن دو .تا يکطرف شکست خوردجنگ به شدت دوام کرد،

را محکمه " درمحمد"بازمشکوک قوماندان قطعه سر. رفيقش برايش خيلی دردناک بود
. صادرکرد" نادر ومختار"نفرمجاهد، دو سربازدن يکوحکم اعدامش رابخاطرکشته ش

 درآنزمان يک تعداد مردم دوره مکلفيت را پسری کرده بودند، دردوره احتياط قرار
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رکرده بودند وطن فراتحصيل درخارج بودند، تعداد هم ازيک تعداد مصروف . داشتند
ل شب فاض. کمبود عسکر مشکل بزرگ برای دولت وقت بود .ويا مجاهدشده بودند

 دونفررفيقش کشته ويک .اولين بارآدم کشته بود، يکنفرمجاهد را کشته بود. دنخوابي
کشتن آن مجاهد عذاب وجدان از. زخمی شده بود" عزيز"ميمی اش رفيق بسيار ص

واوالدش مگربخاطرزن . زندگانيم اورا کشتمبا خود گفت، گرچه به انتقام گنج . ميکشيد
کشتن  در گرچه او. عذاب جاويدانی استخون ختن انتقام با ريم،عذاب وجدان ميکش

جاسوس مستقيمٌا سهيم نبود، اما درمحکمه برای قوماندانی ازچشم ديدش " درمحمد"
 خط زمانيکه جسد ها وزخمی ها بکابل انتقال ميشد، يک پرزه. براو شهادت داده بود

 ومرگ نادر. به ادرس دکان روان کردعزيزبرای عالم برادرش نوشت وبدست 
را دوست داشت ويک نامه نوشته بود، يکدخترمختار. ی بااليش سخت گذشتمختارخيل

ل خط فاض "اگرکشته شدم اين نامه را برايش پست کنيد" هميشه برای فاضل ميگفت
بنام ظريفه در وزارت " معشوقه"برای دوست دخترراازجيبش کشيد، برای عزيزداد، 

  . زراعت وآبياری ايفای وظيفه ميکرد، برساند

  
  زخمی  شدن فضل                                   

  
وآن مجاهد که " درمحمد"شب بعد درباره دفن جسد . درمحمد سربازاعدام گرديد     

که جنازه سربازديگربنام خيرمحمد اصرارداشت . فاضل اورا بديارنيستی فرستاده بود
 کی درسنگرميميريم، ازتشنهماعسل ننه ات،" جانبازسربازگفت.بايد غسل داده شوندها

 شهيد بادر جه خاص بحضور خداوند .تو درغم غسل مرده ماندی، شهيد چه غسل دارد
.                                                 شرفياب ميشود ضرورت بع غسل وکفن ندارد 

اين دونفربد " معلوم است. خيرمحمد اصرارميکرد، نمازجنازه برای شان نميخوانم
خوشبخت ندارد، رفت پشت دعوا داشت، مرده بدبخت ونباز جا"شهيدنه  وبخت هستند

                    جانباز درکنار تخت خواب  . خواب شويم بازصبح ميبنيم که چه گپ ميشود. کارش
دست زرد مورچه بچيم خواب شو، خيرومغزخوده از" ت فاضل ميخوابيد درگوشش گف

اگرمسلمان است، چرانماز . نازه بخوانددعا ميکند که نمازجروزپيش خداهر. داده است
رويش بطرف ". نظرم مشکوک استهمين بچه حرامی هم در.پنجگانه رانميخواند

 زرد مورچه اگر" دوباره به فاضل گفت. بود، تا ازحرکتاش چيزی راکشف کندخيرو
  "ميزاده اعتماد نکنیباالی اين حر. کدام روز دريک سنگرهمرايت بود، فکرته بگيری

ملت اصلی اين خاک همين " فکرکرد وباخود گفت  فاضل درباره گپ های جانباز
نميدانستم مردم چقدرپابند . هاست، ما بچه های کابل زبان اصلی مردم را نميدانيم

ساب مگربح. اصٌال سوال دين وعقيده مطرح نيست. روابط خونی، زبانی وقومی هستند
ما کابليها باچند سال درس وتعليم، . رااز دست ميدهندی سرخودقوم وزبان وروابط خون

درمورد جسد شهيد اين قضاوت دور ازاخالق وآداب . فکرميکنيم، تمام ملت مثل ماست
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خواب وبيداری ديد، درحالت . شب پخته شد، خواب ازچشمش فرارکرد. بشريت است
. زپشت خيرورفتاآهسته ازجايش بلند شد، . غوک کرده، بيرون رفتخيروازبسترچار

برگشت درگوش جانباز " کجا بخيرزرد مورچه" جانبازازجنبيدن فاضل بيدارشد وگفت
  ". خيرمحمد بيرون رفت"گفت

. ندحادثه بودفاضل برگشت ماشيندارراگرفت منتظر. کردندهردوی شان اورا تعقيب 
  ". بايد قوماندان قطعه راخبرکنيم" جانباز پس آمد وگفت
ب دست نکشيد، ازپشت يقتعفاضل ازترس ميلرزيد، مگراز. رفتجانبازکه نزدقوماندان

دراتاق که جسد درمحمد ومجاهد بود، خيرورفت وفورًا جسد مجاهد را . خيرورفت
دربرگشت فاضل را ديد . برگشتپشت، روی سينه اش رامالحظه کردوتخته . بغل کرد

ان نوکرينوال زبانش بند شد، جانباز با قوماند. خيرو خيرت است..ازترس گفت خيرو 
  "           خيروشايد مجاهد باشد"فاضل گفت . آمدند، قوماندان خيرو را برد

ازبسترش گم مثل امشب خيرودرگزشته هم يکنفرمجاهد کشته شده بود، "جانبازگفت
تمام سربازان . ل حل نشدهاين معما تاحا. فردا ديديم، جسد مجاهد گم شده بود. شد

اوخودراآخند           " داند امشب چه گل را به آب ميدادخدا مي. مشکوک هستنددرموردش 
درروی . جگرش نيستسوره الحمد شريف چيزی ازاسالم در، جزندکميمعرفی 
صورت عدم آدرس ويا خرابی وضع هرگاه جسد عساکردر. يد شاش ميکندشه عساکر

  .انتقال داده نشود، خيروازخواندن نماز جنازه شان سرکشی ميکند
 کشته شدن بهتراز. اين قصه ازمرگ نميترسيد، بلکه لذت ميبرديدنددازشن فاضل بع

. ه بنام روس غسل شاش بدهنداگراسيرشود، شايد اورا زندفکرميکرد. اسيرشدن بود
 زيرادراثر. مجاهد ودرمحمد عذاب وجدان ميکشيد، فورًا لذت بردقبًالازمرگ آن 

.                      ی اديبهاابلی بچه ته شده بودند، مخصوصٌا کنيزکشارتباط وی چندين عسکرقبال
تاق گوشه ايات نظامی برگشته بودند، فاضل دردريک شام دلگير که تازه از يک عمل

. يکردانداخت، درذهنش تصوير خماری را تماشاه مپای را بروی پا. تاريک درازکشيد
 سربازيکه دردوره احتياط قرار. شدديگرمعطوففتوگوی دوسربازگوشش برای گ

شام تاريک شده بود، با . داشت، با رفيقش ميگفت، زمانيکه خرمن آماده برداشتن شد
. شب مجاهدين بخاطرعسکرشدنم خرمن ما رااتش زدند.برادرم درسرخرمن خوابيدمدو

  . د کشته امازهمان روزتا حال شش سال ميشود، عسکری ميکنم و بيشمارمجاه
سربازکه . وجود انسان ريشه دواند، تداوی ندارديکباردراگر.انتقام مرض سرطان است

چرا بخاطراين دولت کفربرادران مسلمانت " همرايش گپ ميزد، با دفاع ازمجاهد گفت
عساکر برادرهموطن . اگردولت کفراست، ما کفرنيستيم" درجوابش گفت او.را ميکشی

  . رمن نفقه ده سرعيال داری ما بودو مسلمان شان نيست؟ آن خ
ن راازطريق فاضل درگذشته شنيدن داستانهای وحشتناک اعمال دور ازانصاف مجاهدي

 بان شخصی که چشم ديد خود را ميگفت   مگرشنيدن ازز. ميدانستتلويزيون مبالغه آميز
قساوت قلب، جهالت وعدم احساس وعقيده مجاهدين را نشان . خيلی وحشت ناک بود

.                            خوبتر تشخيص ميکرد مردم کشوررا .ميشدباگذرايام فاضل پخته وپخته تر. دميدا
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. قطعه خوست زخمی وکشته فراوان داد. شدازوقفه کوتاه جنگ خونين ديگرآغاز  بعد
اوهميشه ميخواست . اگرعسکر زخمی بدست مجاهدين ميافتاد اورا به عذاب می کشتند

جسدش حس زيرا.  شاش برايش بی تفاوت بودبعد ازمرگ غسل. رنشود، شهيد شوداسي
پذيرفته بود، غسل شاش زندگی عذاب بيشترازمرگ  ازمرگ راغسل شاش بعد.نميکرد
  .ازديدن آن صحنه زاره ترک ميشد. را داشت

اوسربازپخته وکارکشته شده بود، . اوهفته جنگ دوام کرد، مجاهدين شکست خوردند
ازبخت بد يک حمله . ميخواست اورا کابل روان کند.  آهسته اهسته رفيقش شدقوماندان

مجاهدين . ناگانی صورت گرفت، هژده نفرشهيد شدند، چند روز جنگ دوام کرد
دربازگشت . درخانه های مردم مانند آب درزمين ذوب شدند، عساکردرقريه پيشرفتند

ازسربامها مانند ژاله . رشدندبطرف قطعه، دريک قريه دام برچيده شده بود، غافل گي
قطعه با دادن تلفات زياد شکست . فاضل زخمی شد، درکنارجوی افتاد. مرمی ميباريد

درروشنی صبح پا . سيزده نفررااسيرگرفتند. خوردند، مجاهدين همه راازتيغ کشيدند
رارباالی جسم نيم جانش فير اومثل مرده افتاده بود، مجاهدين درحالت ف. بفرار گذاشتند

ازپهلويش تيرشدند، يکنفرش .ی صبح نه دميده بودهنوزهوا تاريک بود، سپيد.کردند
 عسکر ديگرش گفت گم يک....اوه " روی خود را دور داد تا نصوارش تف کند گفت

   .قوای دولتی ميرسد....کن مردار شده، برو
  .که بچه بی پدرزنده نماند.....سرشن نصواری گفت، يک فيرک
  .....   وکه روشنی ميشود، حيف يک مرمیرفيقش گفت، بيا گمشک

ای فارغ ازغم را گرم را برای انسانهنند نيشتردردل زمين ميخليد، روز  آفتاب ما
را  افغانها که خون يکديگرمگربرای سرزمين ما. گی لذت ببرندزندمساخت که از

 يکی ازتاريکی شب .بفرمان روس وامريکا ميريختيم، نفرت وهراس راارمغان ميداد
 واو... چند دقيقه بعد مجاهدی درحال فراراو را ديد، .رسيد وديگری ازروشنی روزميت
يکی . ازدوردرحالت دويدن بااليش دوفيرکرد.  حرمی زنده خواهد مانداين بچهواو....

  .دردستش و يکی درهمان پای زخميش خورد
. دکمک بعد ازوقت مانند حنای بعد ازعيد بو.  بعد از سه يا چهارساعت کمک رسيد

 درفکرتداوی وکابل رفتن .ماندش بودازعيد هم يک اميد برای زنده بهرحال حنای بعد
وقتيکه بکابل فکرکرد همه . خواندندميدانم که فاتحه مرا. فاق ميآفتدچه ات" فکرکرد. بود

را بزرگ ساخته بود، عالم برادرش که ميلش مادرعزيزش که به بيوه گی اواعضای فا
خشو خسربره، نامزادش وهمه دوستان درچشمانش . بودهميشه مثل پدرنازش داده 

  ای خداچرا لطفت را پس گرفت؟ " با آه گفت. جلوه ميکرد
 سربازان که برای کمک آمده بودند، هرری عزيزش فکرکرد؛ غرق سودابود به خما

 نداشتند، زخمی ها ومرده ازشکست عسکردولتی، مورال جنگی. طرف فيرميکردند
آنها پشت . توان بلند شدن نداشت. اودرچقری افتاده بود. کردندروی ميدان جمع ها رااز

آفتاب دل شکسته . مجاهدين با تانک ميدويدند ومجاهدين دربين مردم قريه ذوب شدند
دوباره خماری درچشمش زنده شد، دررويا . وتن زخمی اورا به زندگی  شيرگرم کرد
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به انتقام توچند مجاهد . مُردم فکرنکنی که فاضل به نا مردی مُرداگر" برايش گفت
مگرافسوس که رحمان خائين را تا حال نکشته ام، اگرزنده بمانم اورا پيدا ميکنم . کشتم

حرکت ". که دست کثيفش دربدن پاک ونجيب توخورده، دستش را بند بند قطع ميکنم
ميديد . دربدن نداشت دررويا با خماری آخرين گفتنی هايش را زير لب زمزمه کرد

با لبخند صميمانه . نازنينش برايش دست محبت دراز ميکند" خماری"تشفرشته نجا
که دخترک مقبول خوستی . چشمانش را به مشکل بازکرد. باالی سرش ايستاده است

دستش را گرفت چون . زمزمه ميکردبا گوسفندهايش طرف جوی آمده با خودبيت پشتو
دوباره چيغ . حرکت دادرافاضل آهسته خود ...مرده ... ه مرد.. حرکت نداشت، چيغ زد

به کمک وی ازچقری خود را کمی در . زد زنده است زنده است مردم کمک کنيد
مردم يک عسکر روس است، . دوقتيکه دخترک طرفش ديد بازچيغ ز. بلندی کش کرد

 چشم سبزبا" ای دختردرگوشش نغمه مرگ راسرودباخودگفتصد. زنده استبدويد،
روس اره صدا کرد، بمشکل گپ زد که من دخترک را به اش" عسکرشدن کفراست
توکفرهستی، روس بی " داد وگفتجت سرش را شورلجادخترک با. نسيتم، افغان هستم

  .ازدوچشم مشعلش جای نورمحبت وعاطفه، نفرت ميباريد". کتاب
 دخترک حيران مانده بود، چه قسم روس است کلمه ياد دارد، پشتو. فاضل کلمه خواند

بغلش درآمد، او درزير.گفت بيا، فاضل نيم خيزشد" ن هستحتمٌا افغا. گپ ميزند
  . يکمقدارکمک کرد، دوباره افتاد

کاش شب کشته ميشدم حاال " باخود گفتفاضل . دخترک رفت تا مردم قريه راصدا کند
خدا " برای خماری عزيزش گفت. مردم قريه بنام روس وبنام عسکردولت مرا ميکشند

مگرنگويی . امه بدهراازدفترذهنت بشور،به زندگيت ادنامم . يارت شيميم جان من رفتم
شميم بدنت وزلفانت تا آخرين رمق زندگی قلبم بنامت می تپيد و. بودکه فاضل نامرد

آيينه چشمان زيبايت می دماغم را معطرميساخت،اکنون درحالت نزع هستم، خودرا در
که  هيبت ناکدخترک با يک ادی . بود" خماری"غرق گفت وشنود با شميم ". ميبنيم

"  زديد باالی دخترچيغوقتيکه طرفش د. يک کاسه شير وممالئی بدستش بود، برگشت
  ".اين روس است

مرد روس "دخترک را صدا کرد وگفت اين " ته مجاهد نه يی "  با قهربه فاضل گفت 
  "است، مرا برای کمک يک کافرآوردی

ليغات جاهدين باهمين تبم.  ازافغانستان برآمده بودندسال پيش درحاليکه روسهاچند
  .نداشتندليغات دولتی ميشمردند، بدان باورجزتبديورااخباررا.درخانه مردم پناه ميبردند

اما ادی . فاضل دردم مرگ برای ادی کلمه خواند" مسلمان است"  دخترک قسم خورد
 ادی برای دل. توان گپ زدن را نداشتفاضل ازکلمه خواندش چيزی نه فهميد، زيرا 

  "زرک" رابا آبشزخمهايکاسه شيرومماليی را برايش دادوبعد .ضل سوختجوانی فا
والن گوشه چادرش را پاره کرد پای ودست زخمی اش را بست ومثل پ. شستوشونمود

ادی بحد دکتاتوربود، فاضل نفس کشيده . خانه برددرزيرشانه فاضل درآمد، اورا
رچاره نبود، بايد باهمه مگ. ميدانست، برای مجاهدين هديه داده ميشود. نميتوانست
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اورا با . کالشينکوف راادی مثل يک سربازجنگی درشانه انداخت. حوادث تن ميداد
  .شانه ديگرش حمل کرد

 خانه ادی برايش مثل زندان ترس ناک بود، همينکه خانه رسيد، ادی دوباره آب زرک 
د فرياد از در. مثل تيزاب تمام بدن زخمی اش در گرفت. را باالی خم هايش انداخت

  .  آهسته آهسته ازهوش رفت. ميزد، اما ازترس ادی فريادهايش رادرگلويش خفه کرد
مثل آن بود که تمام حرارت خورشيد را .   گرمای طاقت فرسا درخانه احساس ميشد

درغروب، هنوزهم شعله های داغ آفتاب سوزان، مانند . درآن اتاق جمع کرده بودند
  . شام گاوگم  ادی پيدا شد، چراغ افروخت. لند ميشدتفت وغبارازبامها بسوی آسمان ب

فکرکرد، ادی با همان کالشنيکوف خودش  روانه آخراتش . بازکردفاضل چشمانش را 
معده اش آماده پذيرش عذا . کمی درد جان سوزونگرانی هايش رفع شده بود. ميسازد

ه بود، شب شبهای پيش را درجنگ گذرانددش آمد، چند شب غذا نخورده، زيرايا. بود
  .  گذشته درخانه ادی، درحال نزع بود
. ولی گرمی طاقت فرسا هنوزهم احساس ميشد. ادی اجاق را تازه کرد، شام شده بود

 کنارچراغ را دوغ راآماده کرد،"سوپ"بود، يک کاسه پياوه ادی درجستجوی غذا 
نيروی وقتيکه خوردن پايان يافت، . کلکين گذاشت، ازدود غليظ آن بيماراذيت نشود

 فقط امواج صدای عسکرها و. توانستچيزی را تشخيص داده نمي. دش دميددروجو
. به درد آمده بودعضالتش ازتنش اضطراب .کرده بودمجاهدين پرده های گوشش راپُر

خند لب.  صدای خماری بودپژواکازهرچيز دنيا بيشترمشتاق . غلطاندخودرا به پهلو
گی، مرگ، جنگ، تحصيل، فاميل وهمه اهميت زند.های خماری درذهنش نقش ميبست

ها يک صدای آشنا با آوازخماری درگوشش طنين تن. چيزراازذهنش خارج شده بود
هنوزهم عاشقش هستم وقلبم برايش "فقط يک آرزوداشت، خماری بايد بفهمد. ميانداخت

  "    ميتپد
 هر. خوردش بالی درختان بچشمنورضعيفی ازبال.  شب باچين افکاربه پايان رسيد

نا گهان ازجايش . ذهنش  ميربودر ميشد، تاريکی وحشت ناک شب راازلحظه نوربيشت
بزرگ که ازميان درختان زبانه رد، صدای مهيب شب جنگ وشعله های تکان خو

وقت نمازصبح بود، . دکشيده بود، آتش آن سربه آسمان می سائيد، درديدگانش مجسم ش
ه وبروح شهيدان که ديشب درقلعه شنيد که برای ادی فرض خدا برخاستصدای ادی را
  .، دعا مينمايدبه ابديت پيوسته بودندسرخ درجنگ 

تانک ها وتوپ های جنگ .  درچشمان فاضل سرخی عظيمی با آماس درد نمايان بود
درصورت رنگ خونش به جوش آمد، درجه حرارت خونش . نش ميرقصيددرچشما

گرمای خوست، آتش جنگ . وددرحال سوختن ب" سره قال" هنوز. پريده اش ديده ميشد
فاضل تا . اذيت ميکرددود غليظ جنگ، دماغش را. ی ميکردبا حرارت خورشيد همسر

دل شب ديده بود، شعله های اتش وپارچه های دود ضخيم در. سحرازدرد ناليده بود
حلقه های دود وآتش بلند ميشد وباال ميرفت، تا زيرتپه محل که خانه ادی . ترميشد

  .يرسيدموقعيت داشت، م
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حتمًا مرغان . کرده بودوپ، طيارات بم افگن فضای خوست راپُرصدای غرش ت
زمين ازصدای انفجارت دنيا جهنمی ازدود وآتش بود .ردندناله ميکنيزگردرهوازمزمه 

قلعه سرخ " سره قال"جرقه های آتش چون تيردرآسمان رها ميشد . پی درپی ميلرزيد
ه بود زيراانسان دربين بال احساس ترس آن جهنم را هيچگاه تصور نکرد. ميسوخت

ندارد، تالش برای  زنده ماندن خود ميکند، اما جنگ راازدور تماشاه کردند، بيم بيشتر 
  ) ازبيم بال کرده ، در بين بال خوبتر است(چنانچه گفته اند . دارد

ازديده دشمن  "ادی" چونصداانفجارات را . قوی ادی اسيربود  فاضل درپنجه های 
  .ترس ازدرونش چون آتش زبانه ميکشيد. ميکردنگاه 

تا صدا ها . ازترس ميخواست، چون کودکی دردامن پرچين ومهربان ادی پنهان شود
توان بلند شدن را . درآستانه ديوانگی قرارداشت. ه جنگ رانبييندومنظر نشنودرا

  .نداشت، بدنش درجنگ ديشب جلوصاف شده بود
دربين صدای های لرزه آور، تانگ . ان ميآيدصدا بگوشش رسيد، کسی ازپله ها پاي

  .سه نفرمجاهد پناه آورده بودند. وتوپ صدای ادی چون بم منفجرشد
وشب  زيراادی يکروز.فاضل گوشش هايش را تيزکرد، تا بداند چه اتفاقی افتاده است

فاضل خودرا به سرنوشت . ندارددانست که فاضل توان گريزرااومي. ازخانه گم بود
ازدرد تب آلود، تمرکزحافظه ازگرمای شديد، ازترس و. ه بودگ تسليم کردنافرجام جن

  .راازدست داده بود
ادی قلب . داددای نوازشگرادی گوش هايش را نوازرسيد، صشام خوفناک ديگری فرا
اين خانه غريبی من تا صحت " چند روز بعد با مهربانی گفت. بزرگ ومهربان داشت

  ".يابی، کامًال دراختيارت است
ادی مثل ازرائيل برای گرفتن " اما فاضل ازصدايش بحدی ميترسيده بود، فکرميکرد 

  ". نفسش با وی دعوا دارد
ضرورت . کردفاضل بچه شهری بود، درهرحالت زبان ادب واحترام را فراموش نمي

. را به تشناب رهنمايی نموداالخره ادی سوال کرد، اوب. بودتشناب پرابلم بزرگ او
  .زيرشانه اش درآمد، ازجاه بلندش کردادی مثل مادر. اره افتادخاست دوبازجا بر

  خانه ادی به تونلی تاريک شباهت داشت، درختان حويلی مقابل پنجيره اتاق سايه 
ا صدای ، ب سرخفاضل به آن شب که آسمان چهره آبی اش با دود وآتش. افگنده بود

مان راميشگافت واز غوغای سربازان، صدای انفجارات که دل آسسنگين عرادجات، 
دود مار پيچی، لهيب آتش دردل به آسمان آبی؛ رنگ سرخ را هديه ميکرد، غرق شده 

  .بود
 گرم، روی خون آلودش را پاک ادی با آب. با هم قصه کردند  بعد ازچند شبانه روز

مرگ نجات پيدا اهدين را چنين تداوی کرده ام، ازتمام زخميی های مج" وگفت نمود
  ،توکيستی؟باره خود بگوخُب در. کردند

توهم مادرم .  يک مادردارم وبس،برايش گفت. ازکجا شروع کند فاضل حيران بود
  .باش
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                         .            " ؟از پدرش پرسيد،چه کارميکند پرسيد، ادی
  .يه کند، سرش را به عالمه منفی شور داددرحاليکه ازترس ميخواست گرفاضل  

  "کشته شده؟" ادی 
ل درخانه های مردم مادرم درکاب" دروغ درآن حالت درذهنش نميآمد، باگريه گفت

تا ازسواد بهره مند شوم، فعال دولت متعلمين . بمکتب روان کردخدمت کرد، مرا 
  "          راازمکتب به عسکری روان ميکند

                       .                 زن نداری؟... هو.... هووگفت  ادی طرفش ديد
آسمان ازفرقش کوچ کرد، دوچشم مست خماری درچشمش . زمين درزير پايش لرزيد

بدون اراده اشک ازچشمانش جاری شد، چنان گريه کرد که ادی با او يکجا . مجسم شد
  .گريست

  "روسها بااليش تجاوزکردند ويا اوراکشتند" ادی گفت 
اگر روسها ای بی ناموسی " سوال ادی مثل خنجر سينه اش را پاره کرد وبا خود گفت

اما سگ بچه های توبنام جهاد مقدس درحقم بی . راميکردند، شايد ميگفتم که روس اند
 قطرات اشک چشمانش درنقش ونگارگليم خانه ادی کوک شده بود،. ناموسی کردند

شمان سبزش را پاک کرد ادی با گوشه چادرش چ. درزيرچشمش درحال لغزيدن بود
  روسها وکمونيستبه  ".ک مسلمانی همه ما قربانی داديمبخاطرعقيده پا زوی،" وگفت

راکت کشته امزاد بودم، اودرن"  ادی معذرت خواست وگفتاز فاضل .ها دشنام داد
زبان شرين مادرانه اورا با. را نيزپاک کردادی بانوک چادرش اشکهای خود". شد

  .دلداری داد
 جنگ دوباره شروع شدهنوزدرهمان قريه بود، .  شب وروزبه کندی ميگذشت

اين خبرهای خوش راادی باخوشحالی . مجاهدين تقريبآ چند قريه رافتح کرده بودند
هرچه امين " نفرت داشت، ميگفتازدولت . ادی خانم پرمعلومات بود. برايش ميداد

".                      روس آمد، ما را بدبخت ساختبودافغان بود، مگرشاه شجاع دوم با لشکر 
 چشمان ادی ازحدقه برآمد وبا". امين تمام آرامی مملکت را برهم زد" فاضل گفت 

  کدام آرامی؟  "خشم گفت 
افغان بود روسها  بود، اما گرچه امين خيلی ظالم. ادی ادامه داد. فاضل درجايش لرزيد

                       .امين را قتل کردند، مملکت ما را اشغال کردند
با گناه بی گناه . وسها شداما امين باعث بدبختی وآمدن ر. راست ميگويد فاضل گفت 

ادی باخشم . برهم زد، برادرکشی شروع شدامش مملکت راآر. ازتيغ کشيدهمه را
 محمد زائی هستی ؟ از  ازکی ميخواهی دفاع کنی،:وگفتد سرش را شوداطرفش ديد 
قطعی نصوارش ...شاهی دفاع ميکنی، ازداوود مجنون قدرت دفاع ميکنی؟رژيم فرتود

با دهن پرازنصوارکه . کمی فکرکردجيبش کشيد، يک کپه بدهن انداخت وراازبغل 
کار  محمد داوود خان اگرمجنون قدرت هم بود، يک :گپش خوب درک نميشد گفت

گرچه همان آش بود وهمان . رژيم ميراثی شاهی را ختم کرد. خوب درزندگيش کرد
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. کاسه صرفًا خواست، مردم را بنام جمهوريت بازی بدهد، او کمونيستها را تقويه کرد
  . ازجايش بلند شد که نصوارش را تف کند، فاضل باز درجايش لرزيد

ماللت . ا مالمت ميکنین راشتباه ميکنی که امي: وگفترويش را طرف فاضل کرد
 چوچه های روسودتا بازی رابرای مردم ياد داد، سگ ک. اصلی داوودخان است

بخاطر کاميابی خود درکوتادی سرطان سيزده پنجاه ودو دربغل را" کمونيستهای کافر"
  .  گرفت، حکم اعدام خودراامضا کرد

  . فاضل برايش سرشورميداد، به شعور سياسی ادی آفرين ميگفت
ماهم فرزندان آنها . را شکست دادندومغلها پدران ما الکساندرکبيروانگليس : دی گفت ا

 چه فکر ميکنی راست ،بطرف فاضل ديد، سوال کرد. هستيم، بيگانه را قبول نداريم
        ".                                                                               ميگويم؟
 مگرهر. بلی ادی جان شما کامال راست ميگويد" گفترترس به شوخی باهزا:فاضل
ادی جان سوراخ موش روزنه اميد . جنگند طرف بواسطه کمکهای خارجيها ميدو

امريکا مردم  روحانی ما اشغال کردند وروسها ازترس امريکا وطن ما را. تگربه اس
افغانهای . ساختندنبردوطن ما راميدان . بازی دادند" روسها"ريف قديم خودحرا بخاطر

برادرخود . خود کمربستند" خانه"فروخته شده با پول دالر، کلدار و ريال درتجزيه کور
را ميکشند، همه مزايای اخالقی، اجتماعی، وحدت ملی، افتخارات تاريخی وناموس 

سالحهای کشنده جهان غرب برای آزمايش، ميدان جنگ . داری را فراموش کردند
.                                                      " جنگ وطن من وتوستکاردارد، او ميدان

  "با تبر درمقابل تانک جنگ نميشود" ادی هوشيارانه جواب داد 
 با تبرجنگ  بلی شما ديقيق ميگويد که:فاضل بخاطرکه موضوع را دنبال کند، گفت

. تاريخ برای هميشه جاويدان است. محال است، ما ميميريم ولی زندگی ادامه دارد
 ميدانی انسان. فرهنگ وادبيات وافتخارات هرسرزمين برای نسل آينده آن تعلق دارد

را  های قدرت زدند، همه چيزکرسیهای امروزدردولت ودرصف مجاهد، تکيه بر
. ويا درعسکری کشته ميشوندآنهای تعلق دارد، درجهادت ما به اما افتخارا. فروخته اند

بنام . صفوف متشکل ازانسانهای پاک دل، وطن پرست، بی گناه وبا ايمان است زيرا
يقت هردوطرف درحق. رامی کشنددروطن درهردوطرف ميجنگند ويکديگردفاع ازما

ح وطن مفت کشته ميشوند، وطن زخمی ما ميدان استمعال سالجوانان ما بخاطرمادر
 امروزجنگ با مرمی وتفنگ نيست، سالح ادی جان. کشنده ومرگبارغربی هاستهای 

های اتمی دروطن من وتواستفاده ميشود، مادران آينده ما فرزندان معيوب خواهند 
  . داشت

کشورهای ذيدخل بهره . سوی استفاده ميکنند" دولت ومجاهدين" ازشجاعت ما جوانان 
دامن ن غرب بخاطرمنافع شان آتش جنگ راجهانمايند  میرا برداری سياسی خود

                                                                                           .                   ميزنند
که نشان دهنده فرهنگ چندين هزارساله وطن ماست، از  جسارت جنگی را: ادی گفت
 فرهنگ وادبيات رزمی ما ،برابراجنبی جسارت درهمين. يش بمراث گرفتيمپدران خو
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.                                                                       "را درجهان معرفی نموده است
ه شهرها، راه ها، پلها وقريه جات مکاتب ومساجد را ما بخاطراين مفکور: فتفاضل گ

ربا فرزند، برادربا نفاق وخانه جنگی وعدم اعتماد را بين پد. به ويرانه تبديل کرديم
  ".با دختر ايجاد کرديمبرادر، مادر

ميکنی قبل زويه تو فکر" زغضب گره خورد وگفتادی با قهرطرفش ديد، پيشانيش ا
با . ع داشتند، مکتب داشتتندمردم زندگی مرف. ما آباد بودازآمدن روسها همه قريه جات 

بودند که اين درک را داشته باشند؟ تهداب اين وطن بدست اجنبی گذاشته شده سواد
نزده سالگی بنام سايه نگليس نبود؟ محمد ظاهرشاه درمگرمحمد نادرشاه نماينده ا. است

  درتاريکی نگهداشت  سالبرای چهلاره راخانواده اواين ملت بيچ. خدا سرتخت نشست
راست ميگويی، اگردرهمان چهل سال . "گفتی، سالهای آرامیپيشتر"  گفتباکنايه

چند سرک، مکتب وشفاخانه آباد . ارامی، خانواده شاهی بفکرملت بيچاره ميبودند
 تمدن وپيش. ميشدايه رااجباری ميساختند، شهرهاراباهم وصل ميکردند، تحصيل ابتد

قدرت، دربين خود آنها بخاطر. مردم خرنيست، شعوردارند. دد بخود ميآمرفت خو
وحدت . يج ساختندبخاطردوام قدرت شان قوم جنگی دروطن را. يکديگر راميخوردند
. افراد ملی وطن پرست مرموزانه ازبين ميرفت. راه نداشتدرخانه مشترک ما

يل، ميدانی وک. چراانسانهای بادرک وبا احساس ملی درقرب سلطنت قرارنداشت؟
باالی اين ملت بيچاره چه . والی، ولسوال وحتُی مال های مساجد همه گماشته ها بودند

. اوزبيک راآنها دربين مردم کاشتند تخم نفاق هزاره، تاجيک، پشتون و.ها ظلم کردند
ما تا حال اززندگی ابتدايی پيش نرفتيم، وسايل . فکرنکنی که ادی بيسواد است، نميداند

درحاليکه دردنيا برای حيوان بنام زنده جان احترام . ات تشکيل ميدهدنقليه ما را حيوان
تطبيق . ادی نفس اش را تازه وادامه داد، جفای سنگين درحق ملت کردند. ميگذارند

. قانون بحکم وجدان، احترام ازقانون، احترام به حقوق انسان، وحدت ملی خبری نبود
انگشت شهادتش را نشان داد، . استبرايم روشن همه چيز. الی ديگرکشتنديکی را با

روسها به ناموس ما تجاوزکردند، پدران ما شاه . گفت حاال سوال وطن مطرح است
شاه شجاع دوم را . يورهستمشجاع نوکرانگليس را نپذيرفت ما هم اوالد همان مردان غ

ادی چنان با احساسات ...."  روس تا ازاين خاک نکشيم با دارودسته کافرش، با لشکر
 راست :گفت درگپ هايش دويد و بياد فاضل آمد،حزبی های دوره پوهنتون انيه داد،بي

روسها هزاران ونبرمردم غيورعليه روسها نميبود،امروزميگويد اگرهمين شورش 
".                      جواب دندان شکن بوطن شان نميرفتند ودست خالی با عسکرکشته نميداند

مثل اينکه آب سر درآتش . درحاليکه سخت سراحساسات آمده بود، طرفش ديد: ادی 
  "چه وقت روسها رفتند ؟" احساساتش ريخته باشد، حيرت زده پرسيد
  .  فاضل تاريخ رفتن روسها را برايش گفت

ا م ميگويد که روسهمرد.  وبه نفع دولت استينتبليغات دروغاين : ادی فکرکرد وگفت
روسها ازوطن ما اگر: وگفتچشمانش راه کشيدوصدايش کمی آهسته شد. نرفته اند

ا اسالم بقوماندان های مجاهدازدين نی ...نی.. رفتند، پس جهاد ديگربی معنَی است
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کلمه ناموس ای ادی، باصد ......دفاعخودخبرهستند، بی جهت جنگ نميکنند،ازناموس 
  .حال خود وبحال ملت گريستب. مغزفاضل را چکش زد

بود که اصٌال فاضل چنان غرق ناموس داری خود...؟ادی پرسيد،چراگريه ميکنی
.                      "قد نميدهدعقلم "  وغم آلودگفتبا صدای خفه شده .موجوديت ادی رااحساس نميکرد

                      ؟ برايت دردناک بوديممگرگپ هاچرا :تمسخرگفت آورتوام با  بالبخند تاسفادی
 نی راست بگويم درتقديرما افغانها خوشبختی کم بوده ويا خوشبختی دردو: فاضل 

  .قدمی ما قرارداشته، هميشه برای بدست آوردنش قربانی داديم
ست آوردن خوشبختی، بدبختی  بخاطربداول خودم"  چشمانش راه کشيد وبا خود گفت

 اين همه روزگار اين روزگار افتادموفالکت راکمائی کردم بديدن جسد نامزادآمدم، به 
به ناموس مردم تجاوز که  حراست ونااموس داری فرزندان توست،را که ميکشم از

  .ميکنند
                     . شيده چرا چشمانت راه ک،گفتهمان لب خند زهرناکش  قلب پاک روستايی مگربا:ادی

 وسعادت کم بوده ويا درتقسيم جز اينکه درزندگيم خوشی. چيزی خاص نيست: فاضل
 برای مردمش تمام شده فکر خوشبختیميدانست ادی . برده امکمتراين نعمت بهره 

                              .رتسليم شد، بايد با تقدي چيزيکه رضای خدا باشد:گفتکرد، با اندک خون سردی 
                      .سهم من درزندگی همين بود  فقطميدانم که تقصيرکسی نيست،بلی : فاضل

اگريک سنگ درآن .  افغانها مانند خانه زنبوراند:ن آلوده با نصوارگفتادی با دهن ولبا
 "دوست و دشمن رازنيش ميزنندند ووزميکنخورد همه زنبورها تورميخورند، وزخانه 
.                      .                      ترک نمود  رااتاقگفت و جمله رااين
اسير دگی درخانه ادی ميگذرانيد، خودرارا با تشويش مرگ وزن  روزهای درازفاضلا

ميگريست که بحال خود وخماری عزيزش آنقدر. يدپنجه های کلفت ومردانه ادی ميد
نوشتی وبيچارگی  سبزش مثل کاسه خون سرخ ميشد، هرروزازبی سرچشمان

با اين فکرميکرد . ، اما ازحوادث ميدانستوددرخانه ادی درداخل جنگ نب .ميگريست
  .ودشوارترهم آمدنيستافکارکه مردم دارند، روزهای بدتر

ادی مرد خانه ومرد قريه بود، او به . با ادی جز نواسه هايش کدام مرد وجود نداشت  
اگر مجاهدی زخمی ميشد، زخمی . مشکالت قريه رسيدگی ميکرد، مثل ملک قريه بود

  .جرئت وجسارتش تمام مردم قريه  ميترسيداز. تداوی ميکرد
آن  "ادی پرسيد از يکروز. وآموختفاضل درخانه ادی زياد به زندگی روستا آشنا شد 
  "دخترک زيبا که مرا کمک کرد نواسه شماست؟

 تمام کودکان اين :ادی با يک مسکای مقبول که دندانهای افتاده را نمايان ميکرد، گفت
  . من ازهمه فاميل ها مراقبت ميکنم. ان قريه دخترانم استقريه نواسه هايم، تمام زن

  .ادی واقعيت را ميگفت، تمام مرد های قريه درجبهه جنگ بودند
.                      مانم، مرا کمک کردبرا خماری ، اجازه دارم که ان دخترک  فاضل برايش گفت

  شد " خماری"پيغام داد، نام بخت بی بی ادی ازنام خماری خوشش آمد، برای مادرش 



 217

ما يک خانه : ش با فاضل برخورد ميکرد وميگفت  ادی بعدها باقلب مهربان مثل اوالد
 را نشان ميداد، اينجاه چين دستش رامشت بسته ميکرد، نوک شصتش. مشترک داريم

ممالت اسالمی آسيای ميانه ازبيکستان، تاجکستان ميگفت، انگشتش راچهار.است
وطرف همانطورکشورايران . سالهاست تحت اسارت روسها هستند. کمنستان استوتر

ازشرق وغرب چيز نمی فهميد . مسلمان پاکستان استبند دستش راگفت، کشور برادر
ازفکر وذکاوت ادی متعجب شده بود، تا حال چنين ساده وعام فهم نقشه افغانستان را 

  . فکرنکرده بود
تا دوباره درزير يک بيرق اسالمی جمع .  جدا کرده اندبيگانه ها ما راازهم: ادی گفت

درحاليکه سرش را شورميداد گفت رهبرها نبايد، بعد . شويم، يک نسل قربانی ميدهيم
بايد . اما حق بجانب هستند زيراجهاد شان برحق است. ازرفتن روسها جنگ ميکردند

 ومیعقيده بودفاضل هم  باوی دربسيارموارد .سقوط بدهند دست نشانده روسها را
  ".مه درک ميکنم که افغانستان ميدان نبربرای قوتهای بزرگ جهانی است" گفت

 که جز شعروشاعری او. مدتيکه فاضل درخانه ادی بود، باهم بحث های سياسی داشتند
  .ونقاشی در راه سياست گام برنداشته بود، درعمق سياست قراردارداشت

ا وجود داشته باشد، فرشته نجات من بخت اگرفرشته نجات دردني" يکروز با خود گفت
 وبدن چلوصافشدست وپای خون آلود. کوچک وادی بزرگواراست" خماری"بی بی

  ".مرا با دستان مادرانه اش شستوشو وتداوی نموده است
به انديشه عرق ميبود، دروازه هروز. الی شانه هايش سنگنی ميکرد چقدراين احسان با

ويا دوغ به بالين  ويک پياوه کچالو ويا پياوه تخم بازميشد، ادی با يک نان چپاتی
صادق می نشست، مثل فرزندش فاضل نوازش ميداد، اگريک پياله بسترمثل پرستار

وقتيکه با هم گپ ميزدند، . شيرهم پيدا ميکرد، بعوض نواسه هايش برای فاضل ميداد
 اما در. يدمانند ازرائيل ميترس، روزهای اول از ادی را دقيق درک ميکردنديکديگر

چراملت ما زبان مفاهمه " تعجب ميکردفاضل . اخيرمانند مادروپسرباهم صميمی شدند
  ". ندارند

لباس عسکری راازجانت بکش زيرلباسی عسکری درخون " زويه" يکروزادی گفت 
. آنرا گرفت، برای شستن برد، يک لباس خيلی کهنه برايش داد. بدنش چسپيده بود

اما هيچ سروصدا . درخانه است که لباس او را می شوريدفاضل فکرکرد، کدام خانم 
زيرخانه در:آب گرم راازتنورکشيد وبرايش داد وگفتادی يک کوزه . وددرآن خانه نب

  ".                         برو جانت را بشور
ادی با . درا ديد، چقدراحساس آرامش ميکر بعد ازچند هفته بدنش آب برای اولين بار
چون پايش را قات کرده نمی " هروزه نماز بخوان" رگشت وگفتيک جای نمازب

  .توانست
  . هرقسميکه توانايی داری بخوان، خداوند قبول ميکند:ادی گفت
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 ازمحبت ادی بحد کافی بر.  هروزادی آفتابه آب برای وضو دردم دروازه ميگذاشت
لمانه با وی چنان عادت کرده بود، مثل طفل ازصحبت های شيرين وعا. خورداربود

  .اش لذت ميبرد
دروقت صدارت محمدهاشم خان، . ها دانست، پدرادی يک شخص سياسی بود بعد

  صدارت سردار همچنان يک برادرش درزمان.ازمسلک حربی اخراج وکشته شده بود
تنفرش از . محمد داوود خان، نيز به زندان سياسی، جوانی اش را پسری کرده بود

 که گليم خانواده بب حفيظ اهللا امين را تائيد ميکردرژيم شاهی نا حق نبود، ازهمان س
هرگاه  زبان بنام رژيم شاهی ميکشود، درخط های روی خسته وغم . آل يحيی جمع شد

  . کشيده اش، خون جنون جريان پيدا ميکرد
. رد، با دود چراغ تيلی مانند غبارتيره پوشيده شده بود اتاق که فاضل درآن بسرمب

  پنجره اتاق را می ادی.گلويش تخريش ميکرد" تيل"سوخته غليظ وبوی چربی ازدود
کشود، بوی رايحه چوب بلوط وبوی نان گرم برای بيماری مثل فاضل، نويد زندگی 

باآن معده خالی وبا درد جان گاه اميدش رااززندگی بريده بود، اما ادی . می بخشيد
  . بزرگداراوراازمرگ نجات داد

   سوزن بزنم؟"اهللا "  سينه ويا پشت شانه ات نام  در روی:  يکروز ادی برايش گفت
  .فاضل دليل سوزن زدنش را پرسيد

تمام مجاهدين قريه را به همين ترتيب مشخص کردم، اگردر جنگ کشته :  ادی گفت
  " شدند، شناخته شودند

پيش چشم فاضل حاضرشد، فهميد که چراهمان شب خيروسينه وپشت شانه  يکبارخيرو
گپهای جانبازبگوشش چکش زد که گفته بود، جسد يک مجاهد . دجسد مجاهدين راميدي

  . نيم شب ازفرقه گم شده بود
همرايش موافقت کرد وخواهش کرد، تاريخ نامزاديش را نيزدربازوچپش سوزن بزند 

  . کند" تهتو"
  .زمانيکه مجاهدين درجنگ تلفات ميدادند، درقريه برای جلب وجذب جوانان ميآمدند

وقتيکه طرف پاکستان حرکت .  قوماندان مجاهد معرفی وتسليم کرد  ادی او را به يک
ادی هم گريه ميکرد، باهمديگر . دستان ادی را بوسيد وازتهی دل گريه کرد. ميکرد

ای بر. ادی با محبت خاص مادرانه تمام زحامتش را بخشش نمود. صميمی شده بودند
  پسرم راامانت برايت می.سبزنيه را من پسر خواندماين عسکر" قوماندان مجاهد گفت

  .منزلش را ترک نمايدفاضل قبل ازآنکه " سپارم، مراقبش باشيد که مريض است
                                         ؟دخماری را نمی بيني "باخوشحالی گفت  ادی

خودش ) شميم(دنيا سرش چرخيد، فکرکرد شايد خماری .  شددل ازدلخانه فاضل کنده
عطربدن خماری دماغ خسته اش را پُر کرد، چهره مه مانند، مژگان . دراين قريه است

چشمانش چه دل آرا شده بود، مانند خورشيد عالم . بلند وقامت بااليش را به وضوح ديد
درفکرغرق بود، . ش ميديداورادرکنارش باهمان لباس گالبی محفل نامزادي. آفروزبود

با صدای هيبت ناک ادی سکوتش برهم خورد، ميخواست ادی رابغل کند وپاهايش را 
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در بازشد خماری کوچک باهمان موهای جر وبنجرش با همان چشمان مست . ببوسد
اورا بغل کرد، دستان خاک پُر وچرکينش را بوسديد وبرويش . وسرمه دارش داخل شد

  .اضل وحشت زده شددخترک ازگريه ف. ماليد
بخت بی بی ". ش نميکنم توفرشته نجاتم هستیتا زنده ام ترا فرامو" فاضل برايش گفت

خود را " ندی با سنگ ترا ميزدماگرکلمه نمی خوا" بازبان شيرين پشتو گفت" خماری"
                     لحظه .دخت معصوم شکل گرفتصحنه همان روزدرديگان آن. آغوشش انداختدر

حيران .  آمده بود، اهللا دادمجاهد که برای بردنشبودخدا حافظی خيلی هيجان انگيز
. برآمدميوقتيکه ازدروازه .  طرف ادی، خماری وفاضل ميديد وسرش را شورداد

.                      بوسيد وهای های چون کودک گريه کرد سه بارپس گشت، دستهای ادی رافاضل 
  سه بچم شهيد شده، حاال نواسه هايم را سر:ادی همچنان ميگريست وبرايش گفت

سابق فکرميکردم که هرکس با دولت . تراهم مثل بچه هايم دوست دارم. پرستی ميکنم
. بودن تو درخانه من بسيار سبق خوب بود مگر. سروکاردارد، بايد خونش را سربکشم

. بيوه گی با شيرحالل تربيه کرده استم، هرکسی هستی مادرت ترا با چادرختزياد آمو
 بچيم ازبال وخطردوربرو. دی جای کينه تخم محبت کاشتیدرقلب سنگ وسخت ا

باشی، رويش را بطرف اهللا داد مجاهد کرد، اين امانت مرا حفاظت کنی برای قوماندان 
.                                          "ن استبچه ادی مرجا"بگو که اين شفريک نام را گرفت، با

  .                       فاضل واهللا داد طرف پاکستان حرکت کردند
  

  فاضل درصف جهاد                               

 عسکرن  ايکرد، برای قوماندان گفته بود، که ادی به قوماندان مجاهد تسليمشروزي
ازطرف ديگرمن او رااز روی قرآن بچه . با سواد است، بدرد تان ميخوردجنگی و

  .، به او زيان نرسانيدخواندم، انسان بسيارخوب ويگانه فرزند مادرش است
 چون ادی سه فرزندش را درجهاد ازدست داده بود، فاضل با داستان دروغ که برای 

  .     بودادی گفته بود، واقعٌا دل سنگ ادی نرم شده
. ته ومادرش يک بچه دارد ادی به قوماندان تعريف کرده بود، پدرش را روسها کش

"                      درجنگ کشتی؟چند نفرمجاهد را" ه خوست تا پاکستان ازفاضل پرسيددرراقوماندان 
فيرکردن راياد نداشتم مراازفاکولته ازصنف کشيدند، " مو دربدنش راست شد وگفت 

  ".اگرعسکرجنگی ميبودم زخمی نميشدم. ی جنگ آوردندبرا
درطول راه به ادی، به آن شب که .   ازخدمات ادی برايش خيلی سپاس گذاری کرد

اگرعقل خويش : باخود گفت. چند مجاهد راادی درخانه اش مخفی کرده بود، فکرکرد
ود رهبران دولت ومجاهدين بکاراندازند، هيچ چيزبرای تقسيم دراين جنگ وجرا

درخانه ادی مخفی گاه  ديروز. وطن مشترک داريمک بخاطرجنگ مشتر. ندارد
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وطن مقابل مجاهدين می جنگيدم، شايد ديروزبخاطرمادر. چند مجاهد داشتممشترک با 
  .فردا، اگرمرا نکشند درصف مجاهد درمقابل دولت بازهم بخاطروطن می جنگم

. ک قوماندان بنام صمد تسليم کرد زمانيکه در پاکستان رسيدند،  اهللا داد، اورابه ي
. شخص خيلی سرتنبه، زرگو، بی سواد وظالم، مگر دارای صالحيت بسياربزرگ بود

قوماندان صمد . با اولين نگاه مارک کمونيستی را درپيشانيش فاضل تاپه زد
فاضل راسخت مورد . بسيارکابلی بچه هارا به بهانه های محتلف اعدام کرده بود 

با وجود که . ديگری لهجه زبان پشتو. کی رنگ موی وچشمش بودي. سوال قرارداد
  . گفته بود اين آدم شير پاک است، کدام ضرر برايش نرسانيد" اهللا داد" ادی برای 

پيام ادی را به صداقت . مگراهللا داد خودش يک آدم بد ترازقوماندان صمد بيسواد بود
افتخارتش آدم کشی وتجاوزجسنی درطول راه تا پاکستان تمام . برای صمد انتقال نداد

چنان باافتخار تمثيل . وچور وچپاول خانه های مردم  که در دولت کار ميکردند، بود
رياضی را " جذر"ازاعمال بی شرمانه خود ميکرد وچنان به خود ميباليد که گويا کدام 

  .کشف کرده باشد
يلی پوچ گپ  ازعلم مکتب واز برخورد انسانی اخالق اجتماعی قطعی خبرنداشت، خ

چنان برخورد کرد که گويا کدام حيوان . زمانيکه او را برای صمد تحويل کرد. ميزد
  . را برای صمد تحويل ميدهد

. با چه تشريفات با قوماندان گپ ميزندمنتظربود. فاضل رسم وتعظيم عسکرراميدانست
ضل درطول فا". اينه  بگير"مگرمثلکه با کدام طفل گپ بزند، با لبخند استهزاآميزگفت 

شکرکرد، ازگير يک کودن خالص شد، . راه ازقصه هايش خسته ومريض شده بود
. با قوماندان صمد مثل يک عسکر با زبان عسکری گپ زد.  مگر ازبد بدترش توبه

اوازاين حرکت خوشش آمد، زيرا درجستجوی يکنفر با سواد بود که به صفت معاون 
داری؟                      " صاد"ای فاضل گفت بر.ابرايش بنويسدخود داشته باشد، مطالب ر

  .فاضل ندانست چه ميگويد، فکرکرد منظورش ازساعت است
  "نوشته وخوانده ميتوانی ؟"به اشاره برايش گفت صمد 

              .        .                                          بلی صاحب:فاضل گفت
کتی زبان مسلمانی همرايم .  صاحب صاحب، صاحب مُردصاحب مرد،: صمد گفت
  ".گپ بزن 

 ميگفت هرلغت درجای غلط استمعال ه انشااهللا، الحمداهللا، بسم اهللا اوخواسته وناخواست
  پشتوخيلی غليظ گپ ميزد، از،ن ديده است درکويته چهارسال تعليم دي:ميکرد وميگفت

صمد اورا بدست يک نفرسپرد، کوته .  شدميطرزبرخوردش دل ازدلخانه فاضل جدا 
  .آن نفر فاضل را زندان برد. قفلی نمايد، تا برای محکمه وقت پيدا کند

يک اتاقيکه جزچند جوره بوت يگان دانه پتوولباس .  زندان مانند طويله حيوانات بود
 اينها از" برايش گفت ديگری درآن وجود نداشت، محافظ هنه ومندرس چيزیهای ک

يکبار  روز،را بسته کرد ورفت در. "لی که اعدام شدن، باقی مانده استبندی های قب
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بسترخواب وحتی يک تشک وبالشت معمولی هم .  يا نیبديدنش ميآمد که زنده هست
  . خانه ادی زارميگريستبياد. ازخسته گی مغزش راازدست ميداد. موجود نبود

"   تق تق"ش ضرورت پيدا شد، درراروز اول که براي.  شب وروز به کندی تيرميشد
فظ محا. شتفاضل تشناب ضرورت دا. پرسيد چه گپ اس؟محافظ آمد و. زد تک تک

 داخل اتاق آمد دوراويک حلقه زد نا گهان با مشت وگلد برسرورويش حواله نمود و
 ميخواهد که درويا پس فردااعدام ميشود،کاکا فردا . است آن کنج اتاق تشناب گفت

  . واپسين روزهای زندگی خود تشناب برود
چراازهند بکابل آمدم، چرا درعسکر خود کشی "  فاضل هروزخود رامحکمه ميکرد

 به حرفهای ذکيه و نکردم، چرا به حرف حاجی عثمان گوش ندادم وهند نرفتم، چرا
چرا ...کابل آمدم وصدها وهزارها چرادادم ووش نخماری درهند گ نرگس خانمهای

ديوارها ازتف . درهمين چراها چشمش به ديوارهای زندان مخروبه افتاد. ديگر
رنگ سبزنصوارورنگ سرخ . نصواروخون زندانيان قبلی، هنرمندانه نقاشی شده بود

خون باهم قشنگ آميخته بود، منظره های وحشتناک را نقش ديوارهای غلطيده اتاق 
ديدن آن ازنقاشی هايش يادش آمد، تصاويرخماری عزيزش را چقدرمقبول با. کرده بود

هرروزانتظارمحکمه خودرا ميکشيد، دعا ميکرد بدون محکمه بنام . زيبا کشيده بود
يکروزمحافظ آمد برايش . نشنودشود، دشنام رکيک قوماندان صمد راکمونيست اعدام 

  "ترا برای محکمه ميبرم"گفت 
ً خوبتربرد.  خداحافظی کرد با زندگی ماطل "معطل" وگفتاورا دريک اتاق نسبتا

توبی ناموس چانس "تا قوماندان بيايد، وقتيکه اتاق را ترک ميکرد، برايش گفت " باش
  ". رزندان پيش محکمه ميشدی حاال بوتهای عسکريت درپای من ميبوددآوردی اگر 

 شکست خورده بودند وبرای دقيق وقت بود که مجاهدين درجنگ جالل آباد با دولت
قوماندان " محافظ دوم برايش گفت. تقويه صفوف به عسکرجنگی ضرورت داشتند

ميگويد تا که اوکابلی بچه رابکشم درصف اول جنگ روانش ميکنم که درجنگ کشته 
  "شود

 برای يکی از لباسهای اعدام شده گان رابرايش داد وبعوض لباس عسکريش را 
 شخصيکه لباسهای عسکری راازوی گرفت برايش. ن کردقوماندانهای مجاهد روا

قوماندان صمد وقت ميداشت لباس هايت برای زردگونه خوش چانس بودی اگر: گفت 
  . من ميرسد

  فاضل دانست که قوماندان صمد تمام بی گناهان را قتل کرده بود، قبل ازکشتن با جان 
  .کرده بود لت برهنه آنها

" اموس ومادروطن، دفاع ازوجب وجب خاک آبايی وقتيکه بسوی جبهه دفاع ازن
يک چيز برايش مشخص بود، دراين جنگ موضوع ترس، . راه افتادند"بانعره اهللا اکبر

  . مرگ وکشتن قطعًا مطرح نيست
درصورت کدام اشتباه . گروپهای مجاهدين درموترها باالشدند، يک نفرمواظب اوبود

  .ازپشت سربااليش فيرکند
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های شانزده ساله تا مرد پنجاه  ساله وجود داشت، يک غرور دراين جبهه ازبچه 
  . وانرجی عجيب درخون هرکدام جريان داشت

شب با سرگروپ ها دريک قلعه بزرگ رفتند، تعميرخيلی بزرگ وساختمان عالی 
فقط يک چيز برای همه تفهيم شده بود، شهيد . هيچ کس نميدانست، کجا ميروند. داشت

.                      .                                     وبساموس ووطن ويا غازی بخاطردفاع ازن
درباغ همان تعميردرروی خاک نشستند وهرکس دردو پهلوی خود نصوار تف ميکرد، 

اينکه آنها کيها . رفی کردندتا رسيدن به آنجا اورا با سه نفرمع. هيچ کس گپ نميزد
. فقط همه برادرقوماندان بود وبس. بودند وچه رتبه وصالحيت داشتند، ندانست
. نمبراول، نمبردوونمبر سه نشانی کرد. درذهنش آنها را باقد وقيافه شان نمره گذاشت

زيرا حالت يک . چه باليی بسرش ميآيد ويا کجا ميرود. بهرحال ازخود بی خبر بود
نفرموظف اوراازيک قوماندان به قوماندان ديگرمعرفی . خته شده را داشتبرده فرو
سروکله موظف . زمانيکه نزد قومندان نمبرسه رسيد، نفرموظفش عوض شد. ميکرد
 او را درميان انبوه است"کمونيست ويا اسيريددرمورد فاضل چندان خالص نبود،جد

زيرا . ورااعدام ميکنندفاضل فکرکرد، ا. جمعيت رها کرد وخودش بداخل تعميررفت
فکرکرد که جمعيت بزرگ . همه ايشان طرفش قسمی ميديدند که خود را باخته بود

  .برای تماشاه اعدامش آمدند
وقتيکه بجايش ايستاد شد، گمان .  نفرموظف برگشت وارااز راه عقب بداخل تعميربرد

  . هايش لرزيدبرد؛ تمام آن جمعيت بااليش فيرميکنند، ازبدنش چلوصاف می سازند، پا
بداخل اتاق برای چند دقيقه تنها بود، مثل کودک ميگريست، با دوستان و فاميلش، با 

نفرآمدند،  دوچند دقيقه بعد.عالم برادرش وباخماری عزيزش خداحافظی کردمادرش، با
شما " او را بنامش خطاب کردند وگفتند. کمی ازانسانيت وآداب معاشرت آگاهی داشتند

همرای مجاهدين . وطن آماده باشيد، امروز يک مشاورخيلی کالن ميآيدبايد برای دفاع 
 باشی هرلحظه تحت متوحه. صحبت ميکند وبعد شما با برادران مجاهد بجنگ ميرويد

دراينجا . هرحرکتت خالف امرجهاد باشد، کشتنت مثل پشه است. داريدمراقبت ما قرار
  "برای محکمه وقت نيست

  محبتهایشد، ميلون بارشکرگذاری خدا وشکرگذاری عرق سرد ازسرتا پايش جاری 
  . ادی مهربان را کرد، اعدام نشد

 زيرا. جهاديد کشته شوند، چه درعسکری وچه در يک چيز برايش واضع بود، مردم با
  .جهاد ديگرمعنی نداشت، برادربا برادرميجنگيد

اين برای دوام .  درهرصورت زندگی باهمه مشکالت ولحظات رقتبارش شيرين است
بعد برايش گفتند، . شيرينی بايد تلخيها را چشيد، تا نعمت زندگی را حاصل نمايد

جزاوچند . نفرموظف درکنارش نشست، همه مجاهدين مسلح بودند. درجمعيت برود
  .خبر نگار که با مشاورآمدند

خبرنگاران ازجمعيت و ازمشاور .  درروی برنده مشاورين وخبرنگاران ايستاده بودند
ترجمان که بزبان پشتو روان ترجمانی ميکرد، مشاور امريکايی با. ی کردندفلمبردار
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 بخاطرگاردهای مسلح پاکستانی درسربرنده چند نفر بادي. به صحبت آغاز کردند
ازرهبران و قوماندان های مجاهدين درا طراف مشاورين . حفاظت آنها وجود داشت

  .اثری نبود
برادر را با . وطن ما با احساسات بيانيه دادند پاکستانی وعربها وامريکايی برای دفاع 

  . برادرجنگ ميانداختند ونامش راجهاد ودفاع ازناموس ومادر وطن گذاشتند
، مردم وطن آبايی تان آنجاست،                      گفتورامريکايی خطاب به مجاهدين چنين مشا

ست  شما بايد برای بد.ان آنجاست، مسجد ومقدسات تجا استن آنملک وزمين تا
ازهرقطره . برای بدست آوردن مقدسات بايد جنگيدوطن مقدس است،. آوردنش بجنگيد

مردم افغانستان درجنگجوی، وطن پرستی، خدا . خون شما دامان وطن گلزارميشود
خدا باشماست وبه زورخدا دولت دست . پرستی وناموس پرستی خويش شهرت دارند

  .ين رفتنيستنشانده روسها ازب
ه مجاهدين نعره اهللا واکبر  اهللا اکبرهم.  درهرمکث مشاور، يک پاکستانی صدا ميکرد

ارشادات جناب  فاضل از.ميکردندبانعره اهللا اکبرسوگند وفاداری ياد . ميدادندراسر
مسلمانی افغانها درجهان فکررفت، راستی شهرت ناموس داری ومشاورامريکايی ب

  .غوغا برپا کرده است
کامٌال ... راست.... مشاروجان ...اموس مردم به عربها تحفه ميشود، راست ميگويی  ن

دراخيرمشاورامريکايی با .  دقيق است، ازخون شهيدان دامان وطن گلگون شده است
مشتهای کوبنده، گره خورده . شعارداد" اهللا اکبر"استفاده ازاحساس مذهبی مردم بنام 

  .با احساسات درهوا پرتاب کرد
  . اهللا اکبرمجاهدين اورا درسرشانه های شان حمل کردند... اهللا اکبرگفتن با 

هرگروپ دارای بيست وپنج . بعد به دسته های مختلف تقسيم شدند وحرکت کردند
  .اوبا همان نفرموظف دريک گروپ تنطيم شد وراه افتاد. نفربود

 د ازادایهرشب بع. شب مخفيانه از سرحد گذشتند، درقريجات مختلف جابجا شدند
درشهرجالل آباد با دستور پاکستانی ها . پيش ميرفتندنمازشام ازيک قريه به قريه ديگر

دولت با سالح ثقيل تانک، . جنگ بين دو برادرهموطن افغان برای دفاع وطن آغازشد
آنقدرکشته وزخمی درسرک افتاده بود، درجنگ . توپ وطياره مجاهدين را شکست داد

 اگرصف اول کشته ميشد، ازباالی جسد خيز. ده شده بوددينی کمترهای عمومی جها
  .ميزدند وشانه به شانه با عسکر دولتی می جنگيدند

چنان جنگيد که اورا بنام مجاهد سبزينه لقب دادند وصدا . خون فاضل درجوش آمد
دوسال پيش اسير حصيل کرده ها قوماندانش بود، او درجبهه جنگ يکی ازت. ميکردند
. ادب وبا تربيت اردوی افغان بودانسان  او.دن فاضل خوشش آمدازجنگي. شده بود

با فاضل رفيق شد، وقتيکه ازجنگ . ميگفت، شهامت جنگی افغانها واقعًا دردنيا نيست
آنها . قوای دولت کوچه بکوچه آنها را ميدواند. دربين قريه جات ذوب شدند. برميگشتند

  .درقريه درخانه های مردم رفتيند
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 زده گاهی لذت آيا اين مردم نگبت.ازديد، مردم چقدر بدبخت بودندفاضل با چشم ب
.  چه ماتم نگبت باردرهرخانه ومغازه، سرک ومسجد نمايان بودزندگی را چشيدند؟

بعضی مردم که نميخواستند مجاهد را شب درخانه خود راه دهد، چه سرنوشت 
  .ندرااستقبال می کرد

 وطن، کشتن بی رحمانه زنان ودختران،  تجاوزبه ناموس مردم، بنام دفاع ازناموس
جوان واطفال معصوم، به آتش کشيدن اعمارت دولتی همه همه دفاع ازوطن شمرده 

اجساد سوخته وافراد زخمی که هنوزجان نداده بودند ويا دست وپای شان قطع . ميشد
. از ديدن چهره سوخته شان وحشت دروجودش خلق شد. شده بود، همه رابچشم ديد

  .  وکاشانه يی ازشعله پرالتهاب آتش درامان نمانده بودهيچ خانه
ازبس که تکيده بودند، مثل اسکليت دراطراف .  بعضی چهره ها ازدرون مکيده بودند

بعضی آنهايکه هنوز زنده بودند، . خانه ها مغازه ها، سرک وپتی وپلوان افتاده بودند
نجوا نيم . حس مينمودندکشنده  زهرعسل شهادت دفاع وطن را، مانند. نجوا ميکردند

وجود آتش چند ساعت قبل جنگ، هنوزهم درجانها چنان درد ناک بود، گويی شعله 
  . شان زبانه ميکشد

هيچ کدام شان آهللا ويا خدا نمی گفتند، . هرکدام شان برای نجات شان فرياد ميزدند
  .صرفٌا برای نجات جان شان کمک ميخواستند

پشت ديوارهای  ازاعماق چهره های تکيده وازرانهويخاکستر مهم ترازآن ازميان 
گويی شاش نامدفوع انسان . مخدوم شده وويران بوی بدی مشام آدم را تهديد مينمود

زيرآن شعله آنها دريک تابه بزرگ ريخته شده ووحيوان وگوشت وپوست واستخوان 
پرواز ن درشان وز وزکناحشرات دوروبر. وطن را ورشن کردنددفاع ازناموس 

 حتی پشه ها وسگ های ولگرد با حمله باالی اجساد شان ازشراب وطن پرستی .بودند
طفل بی . سگها نه تنها گوشت خورد بودند، بلکه آدم خور بودند. مست شده بودند

  . گناهی در گهواره زيرنيش دندان های سگها جان ميداد
ی شهيد خدا ميداند که ک" درچنين حالت يکی ازمجاهدين که کمی ساده لو بود ميگفت

يعنی مردار "طرف اجساد سربازان پوزخند با منعی ميکرد . است وکی شهدی نيست
  ". شدند

  ".به يقين آن طفل گهواره شهيد برحق است" فاضل درجوابش گفت
 ديدن صحنه های وحشتناک درچشم انسان شهری وخارج ديده مانند فاضل اولين روز 

فکرميکرد، با . ا می پيمودزندگی بود، تازه خم وپيچ جاده پرمشقت زندگی ر
که او " حسن"بهرحال قوماندان . عبورازاين تنگناهی زندگی عقلش راازدست ميدهد

را دگروال صاحب صدا ميکردند، برايش ازدوره کارش درقوای مسلح ملی، دوره 
  .اسارتش، ازجنگها، ازمجاهدين داستانها داشت، قصه ميکرد

 مجاهدين يک صفحه نا اميدی ويک چه فکر ميکنی؟  درروی"   دگروال حسن گفت
زيرا درجنگ رويا روی با دولت، مجاهدين مثل . غبارشکست ووحشت نشسته است
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راکت های مرگبار مردم را کشتند وغذاب آنها صرفًا با فير. ی سالح هستندعسکرب
  ". کردند، ديگرموقفيت وجود ندارد

قران   ازآياترين عرب کهتبلغات مشاوزمانيکه درپشاوردرمرکزخاص رسيدند،با
صفحه جديدی درروی . ياد آورميشدند" )ص(مصطفی "وحديث پغمبراسالم کريم 

هرمکث که مشاورعربی . هرمجاهد بازشد، غبارشکست با نعره آهللا واکبر زدوده شد
مۀ  هاُهللا"يکی ازمحافظين پاکستانی که درسربرنده ايستاده بود، صدا ميکرد . ميکرد

  . محمد صلوات بر،بعدًا مجاهدين ازپشت اوميگفتند" آل ُمٌحِمده علَی ُمحمًِد وَصٌل َوَسٌلم
برادران مسلمان شما خون داديد،  :مشاورعرب بيانيه خوب واحساساتی داد وگفت

آيا نميخواهيد آبرو . جوانان تان را شهيد داديد، مشايخ ما شديدآ درحمايت تان قراردارند
  .  يقين آرزو هرکدام تان استريخته واستقالل ازدست رفته تان اعاده شود ؟  به

.  مجاهدين با چند صلوات واهللا واکبر برای حمله ديگرسوگند وفا داری ياد کردند
شب وروز " اين مردهای خداازسن شانزده  تا پنجاه" دگروال حسن برای فاضل گفت

هرکدام شان از زن . سربکفت بنام خدا وعقيده راسخ مسلمانی بخاطراستقالل ميجنگند
ازسياست خارجی وطلسم جادوئی مشاورين . ان جدا وبی اطالع هستندوفرزند ش

  .                                   خارجی نميداند
.                      .             رهبران جهادی همرای شان صحبت نميکنند؟چرا : گفت  فاضل 

 نوشت سازکه درراس قراردارند، درمجالس سريناوٌال رهبراميدانی : دگروال گفت
 هرکدام پول هنگفت ازخون اين مردم صادق بدست ميآورند، درفکر سر. حضورندارد

  . مايه گذاری و تجارت شخصی خود هستند
.  نيستنددانش سياسی الزم برخورددوم اين سرگروپ ها وبرادرها وقوماندانها از

" ص"کردم، منعی جهاد را برايم مطابق شرعيت محمد قوماندان صمد سوال ازيکروز
   تشريح کنيد، ميفامی برايم چه گفت؟                                       
صمد  نصوارش را " درحاليکه رنگ آفتاب زده ، دگراوال حسن دود کرده بود وگفت

  در رويم تف کرد، گفت ازمن امتحان ميگيری ؟ 
 هوش کنی هيچگاه چه ازنظر "سجد رفتيم، برايم گفتبه مقتيکه برای نمازعصر و

دستش رادربازو چپ فاضل ". برادرها امتحان نگيريدسياسی، ازنظراسالمی دربرابر 
 قوماندانی نگرفتند؟ با اساس ن قوماندان صاحب ها به اساس دانش اي:گفتزد و

فاده ازسنگ دلی وبی احساسی و حماقت شان است. سنگدلی وآدم کشی قوماندان شدند
ی رسيدند، دلش شان خوش که قوماندان هستند، کدام قوماندان؟ اگر به پيروز. ميشود

چه کارمفيد برای اعماروطن ويران ازدست . نخواهد شدندبحيث تحويلدارهم مقرار
  صمد کودن پوره است؟

دو نفرهم .   درهمان جبهه سه نفرجوانان مکتبی درصف قوای مسلح تسليم شدند
چراهموطن خود را بکشيم، . که اين جهاد نيست برادرکشی استفرارکرد، ميگفتند 

يکنفرمجاهد درطول راه . روسها رفتند، ماجنگ نميکنيم. برای کدام استقالل بجنگيم
درخانه های شان جاه مردم برای ما "  زارميگريست، ازجايش بلند شدوگفتزار
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ما دربين مردم . ندنميدهند، مردم بيچاره وتحت فشاردو گانه دولت ومجاهدين قراردار
  ".جای پا ندارم واعمال را که درحق مردم انجام داديم همه ازما متنفرشدند

دو باره پا .   شيخ به خطابه خود ادامه داد، گويی آن مرد به خلل دماغ گرفتاراست
ما برادرهموطن خود رامثل حيوان ميکشيم وخود هم " فشاری کرد وفرياد زنان گفت

به ....ا ازمردم توقع داريم، درخانه شان ما را پناه بدهند بايد وقتيکه م. کشته ميشويم
" اوباز فرياد زد. اورا خفه کردند، مشاروربه حرف هايش ادامه داد....." ناموس شان

برادراين چه نوع جهاد است که ما ميکنيم طفلی را درگهواره سگ ميخورد وما تماشاه 
واضع است که اعدام .  بيرون کردنددونفرمحافظ پاکستانی اوراازصحنه...". ميکنيم
  . شد

مادرهمان "  فاضل درجنگ با بسيارمجاهدين رفيق شد، يک مجاهد درگوشش گفت
نصوارش . دراثرمقاومت شوهرش، هردوشان را کشت. طفل را قوماندان تجاوزکرد

يادت است ازگليم های نيمه سوخته " را تف کرد، دوباره درگوشش آهسته ادامه داد
کين های نيم سوخته؛ ظروف پالستيکی نيم سوخته وبوتهای زنانه روی ودروازه وکل

  . آن پيره زنی که صورتش گل آلود بود، مادر کالن آن طفل بود.هم افتاده بودند، ميآيد
هدفت ازقوماندان همين دگروال حسن است؟                      " فاضل درحاليکه ميترسيد، آهسته پرسيد

  . قوماندان صمد بوداو  گفت نه بابا مجاهد
                      .                                           چه وقت اتفاق افتاد؟"  فاضل دوباره پرسيد

خانه شان پناه اول جالل آباد در، درجنگ پهلوی فاضل تف کرد وگفترنصوارش را د
 .پيره زن برای ما دعای بد کرد. يمکرد زن ودختران جوان را بنوبت تجاوز.برده بوديم

درحالی نصواردهنش .پيره زن حاال ديوانه شده استگفتميش که ازطفل مراقبت کند، او
 تف کرد وبياد لذت آن تجاوز با بود، يک بارديگرآلوده گی هايش رارا تف کرده 

 چشمانم از. ميرفتيندن آن قصه آب ميشد ودرزمين فروفاضل ازش. شتياق لبخند زدا
قصه پروين مادرش يادش آمد که . کاسه چشمانش مجسم شدکاسه برآمد، خماری در

  "هفت نفر بودند که خماری را بردند" گفت
آيا خماری نازدانه . با خود گفت خدا ميداند که کدامش اول خماری را تجاوزکرد" 
  زنين از تجاوزهفت نرغول زنده برآمده ؟ونا

خونش به جوش آمد ازتبخيرخون پر حرارتش .   انقالب عجيب درذهنش برپا شد
رهبران فروخته . بازفکرکرد کی را بکشد. برويش گل افتاد، دستش را برسالح برد

. شده، قوماندان صمد ويا مشاورين خارجی ويا لشکر پاکستانی، کدامش رااولتر بکشد
ازعدم وحدت ما، ازتعبيض نژادی، قومی . زجهالت ما جهان استفاده ميکنندچطورا

اگانه فرمان جنگ چطورهفت گروپ مجاهدين راجد. وزبانی ما وطن درخون ميجوشد
مجاهدين يک . رهبر فرمان متجانس، وعده های مختلف داده ميشدميدهند، برای هر

لف های بی مورد باهم می هدف داشتند، برای ازبين بردن دولت می جنگيدند، بامخا
  ".س جمهور شوديخود ر"هرکی ميخواست. جنگيدند
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دال و پياوه نواسه .  يکبارادی بزرگوار يادش آمد، سه پسرنازنيش راازدست داده بود
راستی که شهيد واقعی . ها وعروس های بيوه خود را بامجاهدين تقسيم ميکرد

سطه مانند پسران ادی عسکرهای بی واسطه ولشکرجنگی مجاهدين برحق، بی وا
  .وقتيکه بحال آمد. صداازگلويم نبرآمد..... ادی...يکبارچيغ زد ادی . است

واب سوالم درکدام چرت بودی؟ هرقدرسوال کردم گپ نزدی، ج" دگروال حسن پرسيد
                     .                      هستی ؟را ندادی، انگليسی بلد

  " بلی انگليسی خوب ميدانم: فاضل گفت
م بی گناه هاکشته تما. دگروال ميدانست جنگ کثافت است، برادر کشی ببارآورده است

 مانند، عساکران گناهان مثل خودش و فاضل درخون بی گناهان ديگرميشوند، دست بي
  . دولتی تا آرنج سرخ است

ا ضمانت خود به يک نفرمعرفی کند، کارهای اداری دگروال حسن ميخواست اورا ب
زيرااين گوسفندان که درروی خاک نشسته ومنتظرامر جنگ بفرمان . راانجام بدهد

. مشاورين خارجی هستند، صرف بخاطرعقيده پاک شان برای قربانی آماده شده اند
. نبودندآنها اصال ازسواد بهره مند . نميدانند که در وطن چه ميگزرد وچرا ميجنگند

  .روی همين دليل دگروال حسن اورا برای اجرات به اسالم آباد فرستاد
 لشکر  کابل رابانوان.  دراسالم آباد دريافت که بعضی رهبران خوش خدمتی ميکردند

باد رسيد،  زمانيکه اسالم آ.وبرای شيخ های عرب هديه ميدادندجاهل شان، می پرانند 
دراسالم آباد عياشی . پاکستانی رابطه پيدا کرد"ای اس ای " با بعضی پوليسهای مخفی

 ازخون بيگناه مجاهدين هبران فقط. وپول پرستی را درسطح رهبری به چشم ديد
هرکدام زندگی پادشاهی داشت، صدای لشکرجان فدای مجاهد . ميکردندصديق دالردرو

  .صادق بگوش شان نميرسيد
  . ميشدند درهردو طرف خط جنگ لشکرصديق بخاطرآرمان شان کشته 

 کرديم، در رمورد اجساد عساکرگفته بود، چقدررا مرداريادش آمد، قوماندان صمد د
  . مورد مرده قضاوت ازعقل بعيد است

 بدبختی سايه شوم خودراازچه وقت اين " کنارش قرارداشت، گفتبايک نفرکه در
  ".سرکشورما دورميکند

دش که مانند گدال کثيف  او درحاليکه نصوار بدهن داشت، با دندان های نصوارالو
آفتاب مقدس با نورخوشبختی ازشهامت مجاهدين عنقريب دروطن " معلوم ميشد گفت

  ".ميدرخشد
 با اين تلقينها، خوشباوريها فاضل ميدانست، موفقيت وجود ندارد سرسپرده گان راه 

 اطالع ندارند وگرلک تجاوزگرازاهداف سياسی مما. عقيده، خون شان ريخته ميشود
انديشه نژاد . هم دارند، صدای فرزندان صديق وبا شهامت وطن  شنيد ه نميشوداطالع 
اول . ن داردزيرجلد رهبران مجاهد جريای، قومی، زبانی مانند خون خشم درپرست

سرش را . اگردارد، شايد به زود ترين فرصت ازبين برودپيروزی وجود ندارد و
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 پرستی تحت شعاريده خداوس که هموطنان ما بخاطرعقافس"وگفت ادباتاسف شورد
  .  جهاد جام شهادت می نوشند

 بامحبت وهمکاردگروال حسن، معلومات خود رااز روابط گروپهای جهادی  باعربها 
  .کسی بنام باسق به ارتباط وظيفه با وی تماس گرفت. وغربی ها تکميل کرد

  . فاضل ازوی درباره شيخ که اوبرايش کارميکرد، معلومات خواست
. جوان خوش القاه ونفراصلی شيخ بود، ولی زياد گپ نميزد. عرب بود باسق اهل 

ازاين رابطه خيلی . پاکستان معرفی کرد" ای اس ای" اوفاضل راهمرای اقبال عضو
با خود فکرکرد، . پاکستانيها توسط پول رشوت برای هرکس کارميکردند. خوش بود

  . بايد برای قادرکابل تيلفون کنم، برايم پول ارسال نمايد
   شوربختی اوازحد گذشته بود، مجاهدين درماهيپر رسيدند وکابل با راکتها غارغار

ازشدت جنگ فکرکرد. ون کرد، دردکان کسی نبودچندين باربرای قادرتيلف. کردند
  . دکان بسته است، يا شايد هند رفته باشند

 هيپر دردرقسمت ما. دوباره بجنگ فرستادندازانجام کارهای عاجل بدبختانه اورابعد 
  .جهت تداوی دو باره پاکستان فرستاد دگروال حسن او را. جبهه زخمی شد

جوانان نازنين بنام جهاد مقدس جان .  شفاخانه های پشاورازخميهای مجاهدين پُربود
  . های شيرين شان رااز دست داده بودند

منحيث مريضان عاجل پذيرفته . کسانيکه دست وپای شان درجنک قطع شده بود
د، ازفاضل که حال بهترداشت، معذرت خواستند برای کمکهای اوليه دريک ميشدن

ميخواستند اورا در همان کلينک تداوی . درشفاخانه جای نبود. کلينک روانش کردند
  . کنند وبس

برادرما جهاد کرديم، حاال " برای سرطبيب گفتبا ديگرزخميها تماس گرفت وفاضل 
گردراين شفا خانه جای نيست ما را به اسالم آباد ا. که جنگ فتح ميشود، ما بايد بميريم
  ".  روان کنيد، خون ضايع می کنيم

بيچاره مجاهدين که درصفوف قرارداشتند، جزبنام خدا ميجنگيدند، از خود دفاع کرده 
. خارجی ها آمرين بودند، آنها تحت تاثيربی زبانی ونا اميدی قرارداشتند. نميتوانستند

غيرت  نوع  شرم وزخمی شدن خودرا يکزده نميتوانستند دری ويا پشتو درست حرف 
  .تلقی ميکردند

 با وجوديکه وضع فاضل بهترازديگران بود، باچاقو رگ هايش را بريد و خود را 
يی معرفی يکی ازدکتوران او را به مشاور امريکا. ديوانه انداخت که اسالم آباد برود

  "اهی، من تراامريکا روان ميکنماسالم آباد ميخوتو" مشاورهمرايش گپ زدوگفت.کرد
ميخواهم . نی من جهاد برای ملت خود کرديم، نميخواهم امريکا بروم: "فاضل گفت

  ". پيروزی را بچشمم تماشاه کنم
کارت هويت ونمبر تيلفونش را . بعداز اصرار زياد باالآخره اسالم آباد روانش کرد

. د، صرفآ يک زنگ بزنيدهروقت که ميخواهيد امريکا بروي"برای فاضل داد وگفت 
برای انسانهای هوشياروتحصيل کرده . شما ميتوانيد، تحصيل کنيد. شما را روان ميکنم
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ميتوانيد بعد ازختم تحصيل دو باره . مثل شما بسيارزمينه های تحصيلی موجود است
  "بوطن برگرديد ودريک پست خوب وعالی کارکنيد؟

  ". گپ ميزنمصحتم خوب شد همرايت " فاضل برايش قول داد 
چراازاين زمينه استفاده نکنم  خودرا بايد " يکباروسوسه شيطان بااليش غلبه کرد گفت

  ". امريکا برسانم
از وجدانش صدا برآمد، درعسکری گرفتارشدم ودرجنگ گيرماندم، مجاهد کشی 

. اکنون آگاهانه جاسوس شوم. درصف مجاهد گيرماندم، عسکرکشی کردم. کردم
. عشق دروجودش زنده شد، دنيا سرش چرخ خورد. يادش آمدچشمان عسل خماری ب

. نميروم...خماری  نميروم" درحاليکه مشاورامريکايی همرايش گپ ميزد، فرياد زد
ميخواهم اين . عشق بهترين نغمه موسيقی در زندگيست، بدون عشق زندگی جهنم است

  . ن افتادازهوش رفت ودر زمي". سرود انسانی را تا آخرين لحظات زندگی بشنوم
طرف اتاق های . وقتيکه چشم بازکرد، اورا مثل ديوانه ها درچپرکت بسته کرده بودند

با زبان . دردهليز چشمش به يک خانم دکتور امريکايی افتاد. عقلی وعصبی ميبردند
چرااين مريض " خانم نزديک آمد، از موظفين پرسيد. انگليسی همرايش شوخی کرد

  .  نع شدآنها راما" را کجا ميبريد؟ 
دکتور او را با دوتن زخميهای ". خانم، ميخواهم اسالم آباد بروم " برای دکتور گفت

  . ديگر به اسالم آباد فرستاد
شفاخانه فرارميکرد وسراغ از. درشفاخانه عقلی وعصبی بسترشددراسالم آباد او   

  . ارتباطات را ميگرفت
دراسالم . دوباره خواستتحت فشارقرارگرفت، مجبورٌااورا دگروال حسن بخاطراو

. گروپ طالب ازعقب تمام واليات را تسخيرمی کردند. آباد خبرها قسم ديگری بود
  .درمرکزمجاهدين بخاطر تقسيم قدرت می جنگيندند

. نا چارطرف کميته انتقال رفت و بازتحت مراقبت يک نفرسوی کابل حرکت کرد
يا بکمک دگروال حسن . رکندهرگاه سوال خماری نميبود، ميتوانست ازاسالم آباد فرا

  .مجاهدين درکابل درغم جان خود بودند. خانه برود
بناً جبهه را ترجيع . زيراازتعقيب فارغ نبود. اما اوکمک دگروال صاحب را کارداشت

  . داد، دوباره درصف جنگ قرارگرفت
او . بعد ازسه ماه بخت سرنگون شده فاضل سرنگون ترشد، دگروال حسن زخمی شد

ه انداخت، اززير باران مرمی بيرون کشيد، برای تداوی مستقيمٌا اسالم آباد را درشان
  .با موجوديت دگروال دراسالم آباد از تعقيب خالص شده بود. انتقالش داد

تو نبايد " برايش گفت.  دگروال حسن انسان فهيم با دانش اردو، سياست مدارپخته بود
ن وازجنگ دست بکش که جهاد مهاد ازاينجا کابل بروفاميلت را پيدا ک. کشته شوی

  ".                                                    پشت کاله خود رفت
                                       ."کجاست؟ شمارا بخانه تان ميرسانمفاميل شما"  فاضل ازدگروال پرسيد

  "اميلم سخت عذاب وجدان ميکشمبخاطرف" دگروال يک آه کشيد وگفت
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زمانيکه اسيرشدم وضع "  اشک ازچشمان خسته وجنگ زده اش جاری شد وگفت
. فرار برايم محال بود. خراب ترازتوداشتم، صاحب منصب بودم، سخت تعقيب ميشدم

" دولت کفر" اماهمان دولت به گفته مجاهدين. اکنون درصف مخالف دولت قراردارم
  . را برای فاميلم ميدهدمعاش وتمام امتيازاتم

اين بودنه ها در ميدان جنگ .  فاميلم مرا مرده حساب کردند وازدولت حقوق ميگيرند
عربها وپاکستانی . درآمدند، بخاطريک چوکی رياست جمهوری يک ديگر رامی کشند

ها وممالک زيدخل تماشاه ميکنند، کدام بودنه زودتر پرکن ميشود، ازميدان جنگ 
رهبران را با پول مصروف ساختند، .  را جداگانه رهبری ميکنندهرگروپ. ميگريزد

مجاهدين صفوف را بنا براختالفات زبان، قوم ونژاد باالی يکديگرميکشند، ازعقب 
مردم بيچاره افغانستان ازجنگ خسته شدند، . گروپ طالبان دروطن ما حاکم ميشوند

ياسی پخته در بين اين يک کله س. تمام قيودات طالب را صرفًا بخاطرصلح ميپزيرند
يک حقيقت برای . دوريک ميزجمع شوند ووحدت ملی بميان آيد. کودنها وجود ندارد

هيچ گروپ بنام مادر وطن وبنام خدا ومذهب جهاد نکرده . همه مردم روشن است
. بياد داشته باشيد که برای دوره داکتر نجيب اهللا مردم خون گريه خواهند کرد. است

طرح باشد وحدت ملی درترکيب حاکميت حزب دموکراتيک اگرمحاسبه وجدان م
درزمان ظاهرشاه حق . درکدام زمان هزاره صدراعظم بود. افغانستان بچشم ديده ميشد

بحق ملت جفای فروان انجام شده . تحصيل وحق شموليت به اردو و پوليس را نداشتند
رای رهانيدن اولين اقدام يک پادشاه، ريس جمهور ويا رهبردانشمند تالش ب. است

.                  اگرمردم سواد ميداشت، اين حالت رانميداشتيم. مردم ازجهالت وبيسوادی است
تحت نام جهاد مکاتب را خالف شرعيت اسالم به . زيرا دشمن اصلی ما جهالت ماست

  . آتش ميکشيم؟
   چراممالک مترقی دست به سالح نمبردند؟
هرات صلح آميز وميتنگها ومذاکرات خواسته  مردم ازطريق مبارزات پارلمانی، تظا

  .  های شان را برآورده ميسازند
سرش .....اما درکشورما را.  دانش بهترين سالح برای ازبين کينه، تعصب ونفاق است

به يقين که دوره داکتر نجيب اهللا . را شور داد و گفت، خودم يک آدم خدا پرست هستم
شتيم، زمينه کاربرای خانم ها مساعد بود، اردو ملی، پوليس دا. يک دوره خوب است

زمينه تحصيل برای تمام مليت ها يکسان بود، . برای خانواده شهدا حقوق داده ميشد
تا آخرين لحظه بنام وطنم می جنگيدم، وطن خانه مشترک . افسوس که اسير نميشدم

                                          ".                                 بی وطنی سر افگنده است. تمام ملت است
دو چشمش مانند کاسه خون . دگروال حسن، قلبش بنام وطن ميتپيد وچشمم ميگريست

بياد داشته باش داکترنجيب " چشمانمش بروی فاضل کوک شده بود گفت. سرخ بود
  ".                              قربانی است، اورا ميکشند
هرچند نباشد اويک افغان است، خون وطن پرستی " خت گفت درحاليکه اشک می ري

  ".وناموس داری دروجودش جريان دارد
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زهمين فرصت استفاده کن، به هند ا. را کابل برساند فاضل تقاضا کرد، خوددوباره از
حيای حضور به . هميشه با دگروال صحبت ميکرد ازحرمت فاضل .ديبروويا ايران 

  ....                  نی" گفت راچون پدرش دوست ميداشت،زمين نگاه ميکرد، دگروال حسن
 نميداسنت  که  دگراول. برودوباره تاکيد کرد، به جنگ نروچراميترسی، خانهدگروال 
آن خانه رفيع ، قامت خماریقامت  بدون ستخانه وحشت دارد، او نميخوا ازفاضل

.                      .              مدگروال صاحب تا آخرين رمق حيات می جنگ، گفت .شهراراراببيند
 جنگ ما زمانی برحق بود، روسها دروطن ما بودند، بعد تا با خشونت گفت،دگروال 

" کافر"زمانيکه مجاهدين کابل را تسخيرنکرده بودند، تا زمانيکه با همان حزبی های 
زمانيکه بکابل . برای جهاد يک آبروباقی مانده بوددرگليم اتالف، زانونزده بودند، 

راکت پرانيهای خود ازمردم کابل يد سالح را برزمين ميگذاشتند وازرسيدند، با
ومحمود ريس جمهورشود، توکشته چرا بجنگيم بخاطرکه احمد . معذرت ميخواستند

               ....ومه کشته شوم؟شوی 
.                              " ديوانه باشندچو توهم کرده های ماتحصيل  هستی فکر نميکردم، ديوانه تو

چون دگروال .اندخود هوشيارديوانه ها درکار" ه اند گفت با لبخند تلخ اظهار کرد،فاضل
                    بگو چه مقصد داری، چرا ميجنگی؟  " ازپالن عربها خبرداشت، بااليش چيغ زد وگفت

         .              تا حد امکان بلیگفتفاضل گردنش را تکان داد، ...طالبها؟برای پيروزی وگفت 
ازيخن . جنگيدنت را نميدانم ميدانم تومجاهد نستی، علت :دگروال عصبی شد وگفت

درد  درحاليکه ازفاضل گرفت وگفت، بگو چه گپ است، برای کی جاسوسی ميکنی؟
  . ميناليد خون وطن پرستی دررگهايش جوشيد، ميخواست گلوی فاضل را خفه کند

اگرجاسوسی را قبول می " گفت. با شيندن کلمه جاسوس خون فاضل هم درجوش شد
  ".کردم، امروز درامريکا بودم

  .  رازيکه درسينه داشت ودرونش را آتش زده بود، برای دگروال بيان کرد
: برايش گفت. گين را درسينه خود حس کرد، ازوی معذرت خواستندگروال غم س

. اوهمرای عربها کارميکند. اگرجورشدم يک نفر راميشناسم، ترابرايش معرفی ميکنم
  . نامش رحمان است

گويا دگروال با خنجردرقلبش . چنان احساس درد کردباشيندن نام رحمان قبلش فشرد، 
  ........                      زده باشد

                      مجاهدين کابل را چلو صاف ساختند

. فاضل غم بزرگ را درسينه حمل ميکرد، يگانه هم درد وهمرازش دگراول حسن بود
ی پذيرفتن غم های فاضل مثل فرزندش درآغوشش سرمينهاد، سينه فراخ دگروال برا

دگروال ازنقشه بزرگ طالب . شانه هايش برای حمل آن غم هميشه آماده بود. بازبود
نام عربهای را که چند زن افغان . ها ميدانست که عنقريب کابل را اشغال ميکنند

فاضل جان هوش کنی دربرابرمادروطن وناموس "  داشتند، برايش ياد داشت وگفت
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اين مهم نيست که . ميگزرد، مگرعمل نامه انسان دردنيا باقيستزندگی . خيانت نکنی
. ردشمن داشتیکی بودی، کجا وچطورزندگی کردی، چه کسانی دوستانت بودند وچقد

بعضاً انسان راازآلوده مرگ شرافتمند.نوع مرگ انسان مهم استبيش ازهرنوع زندگی،
 يده پاک عليه کفرخدا پرست بنام جهاد باعقصدهامجاهد. های دنيا پاک ميسازدگي

صدها انسان پاک درصفوف قوای مسلح بنام دفاع مادروطن جان . اشغالگرشهيد شدند
همين مرگ شان، . آنها ازخاطره ها فراموش نشدند. های شيرين شان را قربان کردند

اگرمن حاال بمييرم کسی . شايد درزندگی تصورهم نميکردند. آنها را قهرمان ساخت
مگرعمل نامه من برای تو وبرای . ويد درجنگ کشته شدميگويد شهيد، کسی ميگ

کسانيکه همرايم دراسارت بودند، کسانيکه درقوای مسلح همرايم بودند، يا کسانيکه 
درزمان تحصيل هم صنفی من بوند، جوان رشيد مثل خودت درجنگها شانه به شانه 

چيز برايم مگريک . ذهن شان زنده هستمبرای هميشه در . برای آوردن صلح جنگيدند
همين . اهميت دارد که درآينده ما چقدرميتوانيم، يکديگرخود رامنحيث هموطن بپزيريم

تحصيل عسکری مراازکشتن نجات داد، تاکتيک های جنگ راعلمی ميدانستم وبا سينه 
صف عسکر وچه درصف زوطن هربرادرهموطن خود را چه درفراخ بنام دفاع ا

 بخاطرهمين اعتماد درراس گروپ مرا تعين .مجاهدين دربغل کشيدم، رهنمايی کردم
برايش گفتم اگرشما دولت نجيب . يکروزهمرای يکی از رهبران مشاجره کردم. کردند

مگرسوال اين است که . راکفرخطاب ميکنند ويا هراسمی بااليش ميگذاريد، حق داريد
 ما درزير بيرق که با کلمه شريف مزين شده،. درهردوطرف جنگ افغان کشته ميشود

تجاوز به زن . اين عمل به بد نامی اسالم تمام ميشود. راکت فيرميکنيم، آدم ميکشيم
وفرزند مردم، چورو چپاول خانه های مردم بنام آنکه دردولت کارميکنند ويا حزبی 

دريک اتاق انداختند وچنان لت وکوبم کرد، ازاهللا برای سه روزمرا. ستند، جهاد نسيته
آيا به . فاهمه نداريم، زبان مفاهمه منطق ودانش می خواهدما زبان م. گفتن مانده بودم
چقدرفاضل ازنصحيت  .بودم  ودانش محاربوی شايسته آن مجازاتاين سن وسال

فکرميکرد گره مشکالتش عنقريب به . وصحبت های عالمانه دگروال حسن لذت ميبرد
 دلش. رحمان خائين محکم شودمخصوصا اگررابطه با. بازميگرددکمک دگروال 

به جان بد دگروال صاحب چند هفته بعد جان  ازتقدير اما. ميخواست پاهايش را ببوسد
خواب نکرده بود، درانديشه نقشه کشيدن بود؛ وقت همان شب تا سحر.آفرين داد

را بديوارزد،  سر.نمازصبح نوکريوال دراتاقش آمد، ازمرگ دگروال حسن خبرش داد
برای . قبت برد، ادويه مسکن برايش داداازبس گريه کرد، نوکريوال اورا دراتاق مر

 همرازش بود، .بودبلی دگروال پدرش ". پدرش وفات کرد" نرسها وداکترها گفت
ونمبرتيلفون درآن نوشته  ازجيبش يک پرزه يافت، نام، هايش مستفيد شده بودازلطف 

بسيارتراصدا ميکرد، تا جان داد " يک مريض هم اتاقی دگروال برای فاضل گفت. بود
  .                                                        "ام ترا صدا ميکرد؛ مگرنرسها صدايت نکردندن
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  چند روزبعد باهمان نمبرتيلفون وهمان نفرکه دگروال برايش نوشته بود، تماس گرفت 
 همرای اقبال تماس گرفت و. و به همان ادرس که دگروال قبال برايش داده بود، رفت

"                      روال صاحب وفات کرد، ترا برايم معرفی نمود که بی ارتباط نمانمدگ"گفت
". تو بايد ازطريق يک قوماندان طالب معرفی شوی"اقبال بااليش اعتماد نکرد وگفت 

ری که شخصی بنام شنوانفرمورد اعتماد طالبها . بخاطرمعرفی خط  بايد کابل ميرفت
                    با همان نمبرتيلفون که دگروال .بوددگروال صاحب درپرزه نوشته بود؛ درکابل 

نميدانست کدام رحمان هرقدرتالش کرد، . منزل رحمان بود. نوشته بود، تماس گرفت
درآخرين روزها خانه رحمان را در . نزديک مالقات کند، چانس ميسرنشدحمان راازر

برای قادرزنگ زد، هيچ . خانمش ازپشت دروازه گفت، اوکشته شد. کويته پيدا کرد
نمبرخانه ازيادش رفته بود، به ذهنش فشارآورد، .  خانه زنگ زد،کس دردکان نبود

ازعالم . او پول ضرورت داشت، مگرقادرپيدا نشد. خانه کسی ديگررا زنگ زده بود
بکدام خانه .  گرفتخانه خواهرش نظيفه درالمان تماس. برادرش نميدانست کجاست

. مجبورٌا بايد کابل ميرفت. همه درهای اميد برويش بسته شد. ديگرکوچ کرده بودند
چند شب را درکويته دردکان . مگربايد با مجاهدين برای جنگ؟ ديگر راه وجود نداشت

 رفيقش نيزاز وی .يک مجاهد که درجنگ جالل آباد همرايش رفيق شده بود، گذشتاند
رفيق بد بعوض قرض بدهد، بيک . ازرفيقش پول قرض تقاضا کردخسته شد، نا چار

ازترس ازخانه رفيقش . ،بايد کابل برای پيروزی جهادقوماندان جهادی معرفيش کرد
  .حرکت افتاد دريافت سرنوست نامعلوم در برای وفرارکرد

  

                       شب را در قبرستان گذرانيد

فراررابر قرار ترجيع داد، . ا طالبها ازدست ميداداگربرای جنگ کابل ميرفت، رابطه ب
روز دراز را با آفتاب سوزان کويته راه . رفيقش را بدون خدا حافظی ترک کرد، رفت

دريک دشت رسيد، قبرستان بزرگ وجود . ازميان شهر، ده وقريه عبورکرد. پيمود
گ بود، درسربعضی قبرها نشان سن. قبرهای نو، کهنه، آباد و ويران داشت. داشت

درسريک . رنگ سياه نوشته شده بود توته چوب تاريخ وفات ويا اسم بابعضی آنها يک
معلوم دارشهيد گمنام . قبراسم کسی نوشته شده بود، در جنگهای افغانستان کشته شد

يچ باهرقبرگپ زد، ازه. بخاطرجهاد مقدس جان شيرينش راازدست داده بود.افغانی بود
                      ميشد هواآهسته اهسته تاريک .خاموش شده بودندابدقبرصدا برنيآمد، همه برای 

خواست،  می گوارا عصردرهوای. ميبلعيد  گرمی طاقت فرسای روزراغروب آفتاب،
برگشت داخل قبرستان رفت، با . مگرتوان حرکت را نداشت. بحرکتش ادامه بدهند

ازهرقبرسوال . ويا دشمنان اصلی خود را يافته بودگ. جسدهای درون قبرها گفتوگوکرد
شما ننگ داريد، يا گپ . ناگهان کينه کشنده دروجودش موج زد. کرد، جوابی نگرفت
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قبل دفن شده بود، نشست تا او را  باالی يک قبرکه يکی ودوهفته. زده نمی توانيد
 رقصيد، چشمانش. قبرنشان سنگ معموال داشت، متوجه نوشته خفيف شد. محکمه کند

حروف روی سنگ . ازخستگی سرش چرخ رفت، بنوشته دقيق نگاه هايش کوک شد
. يا بگردنش حلقه شددن. درزيرديده گانش شکل گرفت، کلمه خماری رااستخراج کرد

با   نتوانستازباالی قبرشورخورده.پاهايش لرزيددرخاک نرم اطراف قبرگورميرفت
. ند طفل هک هک کرددرازکشيد، مانبغل کرد، کنارقبرخماری رازو نيازکرد، قبررا

خانه برويد که تاريک . "ناگهان صدا بگوشش آمد. بسرش ريختخاک های قبررا
باال نگاه کرد، چند . دستش راگرفتند وگفتند که صبرخدا بهتراست. ميشود، تکان خورد

به . دفن کرده بودند، ميخواستند خانه بروندفردرآن گوشه قبرستان جسد تازه ران
اويکجا دست دعا برای آنهابا .  مشغول ساختراآيات قرآن شريف خودخواندان 

بعد بداخل قبرستان، طرف همان . چند لحظه بعد سرقبراستاد شد. خماری بلند کردند
شام . بيل را گرفته برگشت. ديد يک بيلچه خورد را فراموش کردند. قبرتازه رفت

 ،گفتباخودهايش را درازکرد، تاريکترشده بود، ازخسته گی خواب بااليم غلبه کرد، پا
آنهايکه . دارند  شبهاخيلی طوالنیآنهايکه ازتند باد حوادث زانوی غم دربغل گرفتند،

. وادث قامت شان را خميده نميسازدح طوفانشق سوزان درسينه دارند، هيچ گونه ع
گيسوان دراز خمار کسيکه  راکوتاه نميسازد، عشقت شيريناهيچگاه لحظزمانجبر

عشق جنون است و اين جنونبهترين .داست، زمان برايش آغاز وانجام نداردومژگان بلن
را برای آدم های عاشق گرم می زندگی . بهارزندگيم ميباشد،عشق شعله اميد است

بايد اين . عشق بلبل نغمه سرااست، درگوش عاشق سرود خوشبختی ميسرايد. سازد
 صورت خماری نازنين تا. درفکربازکردند قبرافتاد. خوشبختی را بدست بيآورم

هيچ درخت درآن قبرستان وسيع وجود نداشت، تااز نسيم آن . هوا تاريک شد. راببيند
. پرنده درآنجاه پرنزند، تا سرود شادمانی برايش بخواند. روی عرق آلودش تازه ميشد
چشمانش . جمالت صايقه مانندی درمغزش هجوم آورد. زيرا گمشده خودرا يافته بود

ساکنين قبرها به سن وسال مختلف، بچه ها، مردها وزنها . حس کردبازوبسته شد، 
بيلچه رامانند تفنگ . احساس ترس کرد. همه بيدارميشوند، ازقبرهايشان می برآيند

باالی قبرش ايستاده بود، تا به او . جهاد مقدس برای دفاع ازقبرخماری بدست گرفت
های شان " اسکليت" استخوانیمرده ها گوشتهای شان تکيده بود، با بدن. زيان نرسد

به حال عاشق  با آنها راز دل کرد، همه . سواالت عجيب ازاو ميکردند.طرفش ميدويدند
نفسش ازتنفس خاک قبر تنگ شد و  دندنموودرکندن قبرکمکش سرگردان گريه کردند 
برای رفع خسته گی دريک قبرخالی که جسد نداشت، لنگ هايش . گلويش تخريش کرد

 خماری در اطراف قبرش ديوارشده بود، تکيه که ازکندن قبري درخاکها.را کشال کرد
عشوقه صدا ميزدند، بيا قبر را بازکن و م"مرده ها مثل سايه اورا تعقيب ميکردند . کرد

راازقبر بيرون رخودترس خودرا داخل قبرخودراانداخت، ساز". ات را باخود خانه ببر
قبرچنان تنگ بود، برآمده نمی . کردندمرده ها صداش . نکرد، آهسته آهسته صبح شد

و قبرکن لعنتی قبررابسيارخورد" وش آمديکبارصدا بگ.  به قبرکن دشنا داد،توانست
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                 ازوحشت نزديک زاره ترک شده بود،  "وتودرآن مسکن گذيدی، مبارکت بادتنگ کنده 
.  قبرخماری رفتازقبر برآمد دوباره طرف.کسی ازپاهايش کش ميکرد. فرارکردازقبر

نا خود . را ديد، خيلی بزرگ بوديک قبر خالی ديگر.  او پناه ببردتا بدامن پرمحبت
دنيا انسان های سخت جان مثل من زودی در" آگاه لبخند زد، سررا شور داد وفکرکرد

وظيفه اونيز پايان نيافته بود، ". شايد وظايف شان تمام نشده است.تسليم مرگ نميشوند
به تالتش خودرا سرقبرش رساند، هرطرف نظرانداخت، . ا پيدا ميکردبايد خماری ر

سکوت مطلق حاکم بود، روشنی نا مرعی سحردر . پرندگان هم بخواب رفته بودند
 باالی قبرخماری رفت بخاکهای که دربازکردن. سرتاسر قبرستان خيمه بر آفرشته بود

خاک قبرشميم معطربدن . قبرش ريخته بود، سينه راچسپاندونفس عميق کشيد اطرافبه
 جنون عشق قوتش ،ازهوش رفت، دربی هوشی. داشتشميم نازنينش را" خماری" 

 هر. نبرآيند برای بازکردن قبرعجله کرد وميترسيد مرده ها دوباره ازقبرها بخشيد
" بخودش گفت. ازروی جسد کمترميشد، آرامش بيشتربرايش دست ميدادخاک قدر

زنده ها، دوستان، اقارب، زن، فرزندان شان . دارندفاضل بچيم نترس مرده ها نفس ن
روشنی صبح تاريک . دو باره به کندن قبرخماری شروع کرد. همه رها شان کردند

نفس های . رويش طرف آسمان کرد، ستاره کوچک برويش لبخند زد. شب را ميبلعيد
برای زنده ها دراين گيتی پهناورجای راحت وجود "  تندش را فروکش کرد گفت

همه خون ريختن ها، سربردن ها، راکت زدندها، همه وهمه برای بدست آوردن . داردن
خيرو آن مجاهد که درقطعه خوست بروی جسد عساکر . همين قبرکوچک است وبس

". مرده هاشاش وآب را تشخيص کرده نميتوانند" گفته بود. شاش ميکرد، يادش آمد
هيد است چه کسی ش"  ميگفتيادش ازآن مجاهد ديگردرشکست جنگ جالل آباد آمد،

يادش ازجمالت ". دريک خاک ودريک بلست قبر ميروندوچه کسی شهيد نسيت، هردو
توبايد کشته نشوی بايد لذت زندگی فرزندم " خردمندانه دگروال حسن آمد که ميگفت

 نامش ازلوح زندگی شسته خود ميديد که انسان ازدنيا رفت بچشم ."بچشیرادرا
                     ، .         ميشود

همه اين پرابلم ها .  زن وفرندانش وبه زندگی خود دوام ميدهند وفراموشش ميکننداحت
فقط برای انسانهای لجوج، حسود، نتگ نظر، پول پرست که دنيا را بمعنی حقيقی 

اگر زنده ماندم ميخواهم " ادش ازدگروال آمد که گفته بودي. درک نکردند، ميباشد
فاضل ديگر بمراد رسيده بود، قبرخماری را پيدا کرده " خوشبختی ترامثل پسرم ببنيم

. شميم، شميمش بيشتربرايش آرامش ميبخشيد. بود، افسوس دگروال صاحب زنده نبود
ا کابل انتقال حافظه پسرد، تا جسدش ر ازجنگ دست شست وجغرفيائی محل را در

. فهميد که ازدفن اوچند روزی ميگزرد. همينکه يک توته کفن جسد نمايان شد. ميدهد
خماری مقابلش يا . کفن سفيد مانند لباس عروسی بود که برايش ازپراگ خريده بود

لبانش بالبان . راآغوش گرفتچشمانش را بست، او. خ استاده بوديکدسته گل مرسل سر
هرچه تنگ تراو را .  تمام وجودش راآتش عشق فرا گرفتميگون شميم تماس کرد،

رشمه با نازوک با. لبانش طعم تلخ جدايی داشت. ددرآغوش ميفشرد ولبانش را ميچوشي
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ازدوری ومصبيت هايکه . تيرمژنگان بلندش قلب اوراخنجر زدنگاه های گله مندانه وبا
.                                                                    گله داشت ازعاشق سينه چاکش بااليش آمده بود،

صورت چادرسفيد جالی عروسی رااز.  داشتفاضل معذرت خواست، حالت عجيب
تلخ استقبالش  سخاوتمندانه با لبخند. زد، تا مهتاب رويش را تماشاه کند نازنينش کنار

 دو. ازتلخی لبانش لذت عشق برنيآمد. يدچوش لبانش را بالب شيرين سرخش را. ردک
ا چشمش را بازکرد، جسد مرد چهل ساله را ب". بگذارقند لبت را بچشم" باره عذرکرد

ازوحشت ودست .راازآغوشش درقبرانداختجسد چيغ زد. کفن سفيدش درآغوش داشت
ش خماری با نشان سنگ چوبی که روي. پاچه گی با همان بيلچه بروی جسد ضربه کرد

                      ازقبرستان چنان تند ميدويد که نفسهايش درساحهوفرارکرد  شده بود، برويش زدنوشته
اطراف قبرستان رااحاطه خود را به سرک خامه که . قبرستان غوغا بر پارکرده بود

حس ميکرد، مرده ها برای . حرکتش بطی ترميشدترميدويد،هرقدرنتد. کرده بود،رساند
بطرف دست راست . اه ازپشتش ميدوند، قطعًا به عقب نگاه نکرددفاع آن جسد بيگن

هرقدراز قبرستان دورميشد، مرده ها زنده . دورخورد، دويد دست چپ دورخورد
اطفال بهشتی واليت خوست يادش از. عقب اورا با سنگ ميزنندميشدند ومثل بچه ها از

  .آمد، اورا با سنگ زده بودند

                                   .شهرميرويد؟، رايش برک کردوگفتتکسی ب.  قريه رسانديک خودرا ب
.                      دستالف اول صبح است باال شو:دريورگفت...بانفس سوخته، روی افروخته گفت بلی

برخاستی با چهره  فقط ازقبر:ام داد وگفت دريوربرايش دشن"پول ندارم"،فاضل گفت
، تف نمود وحرکت ، نصوارش را تف کردخراب کردی شکلت درگورروزمرا کثيفت

 اوچطورگپ دريورتکسی برايش عجيب بود، . روی فاضل زدشمال درنصواراورا
درهوای گوارا .  گپش کامًال دقيق بود، شب درقبرخوابيده بودبرخاسته؟ت ازقبردانس
قريه نزديک شد، مردم تازه ازنمازصبح برگشته به . لوم را پيش گرفتبح راه نامعص

فاضل . مرد آغازسخن کرد. اديک مرد ريش سفيد برايش سالم کرد، با اوراه افت. بودند
                     هردو روان بودند "منزل زدمدزدان پولهايم راگرفتند، تمام شب پياده " گفتبرايش 

ين قدر دانست امرد ريش سفيد چيزی گفت، او با. شان آمديک زن درخط السيرمقابل 
د کودکان بهشتی خورد وبزرگ زيا. مرد او را خانه اش برد". زود برميگردد"که 

دوهفته قبل پسرش وفات کرد، " عد مرد برايش گفتب. بودبود، شايد همان خانم زنش
کا دل کا". آن زن، بيوه پسرش بود، اين طفل های بهشتی فرزندان پسرش است

ازعشق وعاشقی پسرش . پرغصه داشت، غم هايش را باالی غم های فاضل انبارکرد
داستان عشق هميشه برای فاضل نشاد آوربود، به قصه های . قصه های شيرين کرد

نشانی کاش ازخماری يک فرزند" دگفتخوبا ديدن نواسه های کاکا با.  دادکاکا گوش
                      روح پرور چون آهنگاکا درگوشش يدار، افسانه عشق پسرکخفته و ب "ميداشتم

صدای طفلها بلند شد، مرد باالی . دوباره تمام خوابهايش را تکرارديد. طنين انداخت
غلمعال طفلها دوباره ". يد مسافرمظلوم بخواب رفته استخموش باش" شان چيغ زد
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. ستراحت کنيدچيزمهم نسيت تاعروسم برگردد، ا" کاکا برايش گفت. بيدارش کرد
 خود را به  فاضل ازجا بلند شد، تا آفتاب داغ شود،"فلها گرسنه شدند، غلمغال ميکنندط

کاکا اصرارکرد کمی استراحت . هم سروکله خواب آلود داشتهنوز. يک منزل برساند
بيوه پسرش ازباز شدن قبر شوهرش غوغا کنان ." بازهم يک پينکی رفت، ديد. کنيد

ازکاکا خدا حافظی . چشمش بازشد، مثل فنرازجا پريد". گيرشودبر ميگردد، شايد غاف
چند لحظه صبرکن "ميگفت . سه بارخدا حافظی کرد. کاکای شله رهايش نميکرد. کرد

يد، تمام مشيندن نام خماری تب لرزه دربدنش داز". قبرستان برميگرددخماری از
کاکا . ا حافظی کردهرچه زود ترازکاکا خد. کنی برايش واقعيت پيدا کردخياالت قبر

پشاور اگر" وگفتدست يک نواسه اش گرفت، بدستش داديک توته نان خشک رااز
ميرويد، چند قدم دو باره طرف قبرستان برو، دست راست بگرد، از پارک گذشته، 

بس های پشاورازهمان قريه حرکت ميکند وافزود، آنجا يک . قريه بزرگ مقابلت ميآيد
فاضل بيوه جوان کاکا را ميديد .  برايش دعا دادکمک طلب کن،. مسجد بزرگ است

هرآنچه را تخيل ، رفتش هوش ازسر.ودازقبرستان برگشت طرف خانه اش مير
شنيد، بگوشش صدای شيون اورا . ميآمدميکرد بگوش ميشنيد زن شيون کنان طرفش 

برقرارترجيع داد،  فراررا"شوهرم را باز کرده استگورکن پيدا شده قبرمردم "ميگفت
نان خشک طفلک يتيم را نوش جان همان توته تاازخسته گی وگرسنه دم گرفت . يددو
 کنارجوی آب روان پاهايش را دراز. کند ودرحق پيرمردوحق جسد پسرش دعا کند
ديد که لنگ هايش درهمان قبر خالی . با تماس پاهايش درآب جوی خوابش پريد. کرد

  .  ستاآفتاب فرق سرش را تابه دوزخ ساخته . استکشال 

  

    شب در مسجد خوابيد                         

باش نداشت،  درگذشته ها اگرمسافری جای بود وفاضل ازقصه های بزرگان ميدانست،
 پشاورمی رفت، درقريه بزرگ شب بايد. به مسجد ميخوابيد سفرطوالنی پيش روداشت

 يی کند، تا خوداوقت ادی نمازصبح ازمردم گدتصميم داشت فردا ب. رادرمسجد خوابيد
اول فکرکرد خواب ميبيند، . نيم شب مال مسجد درجانش بال شد. برساندرا به پشاور

کنارش حس کرد کسی درغلطيد ازيک پهلو به پهلوی ديگر. برای شيطان لعنت فرستاد
مدت  خواست بعداز.يش برماغش زدشبهای نامزاد، يادخماری نازنين وقراردارد
رابروی  ملتمسانه رويش زلفانش زدچنگ دربکشد،وش درآغرا  خماری عزيزطوالنی

خارهای ريش مالبرويش  .بوسه های عاشقانه ازرخسار نازنينش بستانداوگذاشت تا 
 برای ذکر ،مال گفت وقت سحراست. چيغ زد، چشمانش را ماليد مال مسجد را ديدخليد 

. کردعواخدا دبادرخانه  لرزيدخشم ووحشت ميدرجايش ايستاد،اززيک خيبا. بيدارشويد
ب محبو ويا ازاتت خلق کردیقبدترين مخلوازاين چه آزمون است، مگرمراخدايا (
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 رسيدن بدامن  هستم، سخت ترين امتحان رابرایازمحبوبترين هااگر...؟نهاآترين 
يک مورچه ازدستم اذيت نشده با آنکه  بخاطرارمان مقدسم. فته امپذيرتاحال معشوقم 

م   بخاطردفاع ناموس خود بدين فالکت گرفتارابشنويم رآه خدايا صدا .ردمقتل ک بود
 ای جبيب عشاقآلوده نساز   پاکم راعشق.شنوی که بنام خماری ميتپدصدای قلبم را نمي

 توخود               ، توستبوعشق موه ،وآلودگی را نمی پذيريد پاک است ميدانی که عشق خود
)                      .  ميکنیفزودا فايمبرجچرا پس. دوست داریتوخودعشاق را، خلق کردیعشق را

وافتان خيزان با  باتن موهن ولرزان دستانش را برورخ کشيد واشک های را پاک کرد
    را پاليد رخت پاک وشستهاوسروگله خواب آلود دراتاق مالخزيد، صندوق والماری 

ار  درجستجوی راه فرگرفتن طرف تشناب رفتضوبرای و .پولهاش دزديد باگی را 
                     سهای کثيف ومندرس وپُر از ولباده ازفرصت لباس پاک مال راپوشيد استفابا .افتاد

دست  برای اولين بارنميدانست کجا ميرود. فرارکرد گارگذاشت،ياد  برای مال شپش را
 بايد" به گپهای دگروال صاحب پی برد. به دزدی زده بود، ديگرازهيچ چيزنمترسيد

که دعای نيازمندان به درباررب مقبول " سحر"در به سرنوشت نامعلوم ".اندزنده بم
. پولهای ماليک چای وپراته نوش جان کرداز  نيش زد، تازهآفتاب.ميآفتد حرکت کرد

 سوزان بود، پوست پشاورآفتاب چنانشهردر. دکردربس های پشاورنشست، حرکت 
 کند، باهمان نفرهای قبلی فکرکرد چه. چاردريک رستورانت باالشدنا. سرش ججق شد

آنها اورا درجنگ روان می . صاحب معرفی شده بود، تماس گرفتکه ذريعه دگروال 
 نظر صرفرفتن از هم باالی تقسيم قدرت ميجنگيدندکابل مجاهدين هنوزکردند، در

 ،همان مشاور امريکايی را درکف بوتش نگهداری کرده بود"بيل فرنک"کارت . کرد
. ت خوانده نشدلفونش باعرق پايش دربوت خيره شده بود، درست  نمبر.بوتش کشيداز

خواست طرف اسالم آبادحرکت يل فرستاد موقعيکه برايش ايمدريک کافی نت رفت،
فرنگ گوشی گرفت، . درا بادقت خواند وامتحان کرفرنک دوباره نمبرتلفونش . کند

صميم داری ت"  گفت باهمان لطف زبانفرنک رابرايش معرفی کردباهلو گفتن، خود
گشته دگراول هم ی مرا کمک کن که ارتباطم قطع شده،  ن،فاضل گفت. امريکا بيايی؟

خانم "باهمان دکتورعقلی وعصبی  برايش هدايت داد،  فرنک.به کمک نيازدارم  شد
 نياز آيندهما برای ش، بوجوددي کشته نشوديکوشش کن، تاکيد نمود يدتماس بگير" ليزا
ليزا وی را بيک . فتاسالم آباد کارميکرد، نزدش ردرع موق درآنخانم ليزا  .است

. طرف افغانستان حرکت کردندگروپ طالبهای عربی وپاکستانی معرفی کرد وبعد 
بخاطرجلب . ستان به تصرف طالبها درآمده بوددرواليات جنگ نبود، جنوب افغان

 بخاطر .طالبان، بزبان گويا بايد تبليغ ميکردگروه بی سروپا اعتماد مردم برای 
هلمند وخوست تا يک سال درکندهار،.  کردندضرورت شديد ترپيداات فصيح به اوتبليغ

خبرکشتن  درهمين موقع کابل بدست طالبان افتاد.  تبليغات را کارکردوچند ماه بخش
 درگوشش گپهای دگروال صاحب. پوراحمد زی برادرش رسيد اهللا وشاداکترنجيب

. اندامش راست شد مودر "نجيب اهللا راميکشندآخرداکتر "طنين انداخت که گفته بود
"  ميسازدبعضًا مرگ تمام آلودگی های انسان را پاک "يک فلسفه داشتدگروال حسن 
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نجيب اهللا با چنين مرگ که شايسته هيچ انسان نيست از دنيا پاک رفت حاال داکتربلی 
                      .ونامش برای ابد درتاريخ افغانستان ماندگارشد                      

برای يک مالقات با کدام نفرمهم به . اعتماد عربها و پاکستانيها را بدست آوردفاضل 
. ا ميگرفتاقبال وباسق راغ رسهرزمانيکه اسالم آباد ميرفت، . اسالم آباد فرستاده شد

کنترول  "شخص مهم دربخش تبيلغات برای مالقات شيخ السيلمان که اومگرهيچ چانس
نزد قوماندان که فرستاده شده بود، . برايش ميسرنشد" افغانستان بودرسانه های جمعی 

ام شيخ تلفون بعدازانجام کارهای الزم ميخواست اورا کابل روان کند، برای کد. رفت
ی گذشته مجاهد جنگاسيرشده بود،ازوجودش کاربگيريد، دريک کمونيست " وگفتکرد
مانند يک ايسر بدست يک ". بااليش اعتماد نيستامتحان خوب داده است، مگر. بود

ابل طرف ک هردو. نمودالدين عفورک طالب بنام درپشاورتسليم ي. طالب روانش کرد
کوشش . ده بودکابل بدست طالبها افتا. مجاهدين نبوددرکابل نشانی از. حرکت کردند

اعتماد طالبها ازتماس هايش همرای باسق مورد. دماين حاصل بيشترکرداعتماد شان را
ف آمد، بنام معلم آصروزيکنفريک. بت بودقومرامگرباآنهم تحت نظر. نيزقرارگرفت

 علم آصف، جهت کاری به اسالم آبادمبارديدن بابعدازدوازباسق برايش پيغام داشت، 
خانم ليزاگفت اگر تصميم . را تيلفون کردخانم ليزاردکت فرصت ازبااستفاده .فرستاده شد

 روانه امريکاداريد که آمريکا برويد حاضرم تراکمک کنم، وظيفه من ختم شده من 
 وپاکستانيها درافغانسان مسلط درآن موقع عربها . وظيفه امريکايی ها تمام شدهستم
.          ، اميد وارباشم؟   پيغامم رسيداگردرآينده برايت فاضل برای دکتورليزا گفت . بودند

تيلفون کرد وگفت بحيث ليزا برای چند شيخ عرب ". زمان که ميخواهيدهر" ليزا گفت
پيدا اندک اعتماد بيشتر. ربخش تبليغات بکابل فرستاده شوددترجمان نفرقابل اعتماد

شناخت، اما درحاليکه او راخوب نمی .  به تعقيب معلم آصف افتاد، روانه کابل شدکرد
 ازبخت بر .برقرارنمايدصف را بامعلم آاده ازنام باسق ميخواست تماس خودبا استف
 آسالم هم بهدايت مشاروعربی بازنظر .معلم آصف آب وبرزمين فرورفت گويا گشته
 .با آن همه واسطه نفرقابل اعتماد طالب ها نبود. برگشت وظيفهرفت، بعد ازانجام آباد 

فکرکرد اگراين . بيادش آمد" ادی مرجان" شفرداشتالم آباددرآخرين سفريکه به اس
درآسالم آباد برای  .همکرد، چانس امريکا راهم ازدست ميدمرا به کشتن مواجه شفر

ازشفاخانه شبانه ميگريخت وبرای دريافت . وبسترشدانداخت چند روزخود را مريض 
اورا  "امير"يوال يکشب به شفاخانه برگشت داکترنوکر. مرجان سرگردان بودادی شفر

بيماری بستربهانه ودليل برای فرارنيمه شب از هيچ فاضل . بوديدرفتهديد وپرسيد، کجا
 .                                                             . درحويلی قدم ميزدمگفتنداشت، 

آدم خوش خلق بود،  ورای بروت های دبل وموهای براقداکتراميرانسان ميانه قد ودا
نيزرابطه خوب داشت، فاضل  به همين دليل با. ن شوخی ميکردوقت عيادت با مريضا

"                       خودت برای خود دادی؟ چه کسی برايت داده است ويااين آزادی را" با تعجب پرسيد
درک کردند، دکتر امير ازالبالی قصه ها يکديگررا. رفتندقد زده بداخل شفاخانه 

ايش قول کمک داد وگفت بر.  اشتباه تحت کنترول شديد قراردارددانست فاضل روی
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با صالحيت مرجان خيلی  کميته م ميدان ويا نه اينرادرفيق مرجان هستينميدانستم شما"
 چرا  ، کميته مرجان بدست طالب ها اداره ميشودمجاهدين به افغانستانبا رفتن . است
ش را طعدم ارتبامرجان معرفی وکميته فاضل خودرا عضووفادار. تماس نداريد شما 

کرد از دگروال شناخت کافی نداشت، فکراميرداکتر.تعريف کرد مرگ دگروالناشی از
نزد شما روانش  وگفت کرد فونلتکميته برای شيخ با صالحيت ميگويد،شايد واقعيت را

           .                      .ميکنم
بايد کميته مرجان برويد، برای شيخ صاحب تيلفون کردم، فردا برای فاضل اطالع داد 

خانه پيام داکتران شفاايام غيابت شما به برای . خود را بنام رفيقم معرفی کنيد و بس
.                                       .                      برای کس ندهندرااوميگذارم که راپورغيابت 

د، فرداچه هجوم ميآورشب خواب ازچشمانش فرارکرد، هزاران سوال به مغزش 
انام فاضل کامًال برای زير. درفکراسناد ساخته گی افتاد. استقبال مينمايدسرنوشت اورا

نبايد به ارتباط مجاهدين معرفی ميشد، زيرا مجاهدين نزد طالبها .  معرفی بودمجاهدين
          .            طرف پشاور رفتشد،پشاورميسرمياسناد ساخته گی تنها دررا نداشتند،   ديروزاعتماد

. درچته بازار پشاوربه دکان زرگری درآمد. پول ضرورت داشتبرای تدارک اسناد 
داشت و پشاورنا تهيه کرد، جای برای استراحت دراسناد ر. يک دانه انگشتررا دزديد
تا بعد ازچندين . چيزدريک فاحشه خانه رفت ی نابا پول خيل. توان هوتل را نيز نداشت

افغان " ازاولين ديدنش فهميددراتاق داخل شد، . سال با يک زن تماس حاصل کند
مگربی ان داشت، هرکارراانجام داده بودخون پاک ناموس داری دررگهايش جري"است

به چرا" ری پيش چشمش مجسم شد، ديوانه واربرای خانم گفتخما. ناموسی نکرده بود
" .... وقوماندان صاحب کارت را بکن "وگفت خانم سرشراشورداد.؟اين کارتن دادی

"                      هرکارازخود يک سليقه دارد"  گفت مودابانهشخصيت ونجابت که داشت، باآن فاضل
 بود، گفت اگر ونفرت بالب خند تلخ که ناشی ازخشم " سليقه؟ " وگفتخانم طرفم ديد 

مثل حيوان بی سليقه مثل توميآيد،سليقه واال هستی اينجه چراآمدی؟ اينجاه آدم های خرو
ن، عجله شما فاضل درجايش لرزيد وگفت، منظورم ازسيلقه گفت. رفع شهوت ميکنند

 وبالجاجت گفت،نه                      درزمين کوفترا خانم دوپايش است؟آيا کسی ديگرهم منتظرت .بود
ايد اينجاه راترک کند، کجا  فاضل متوجه شد، بارفع شهوت ب."ميروم خواب ميشوم

  گفت وفرت طرفش ديدخانم با ن. گفت بيا هردوی ما خواب ميشويم خونسردانه. برود
    مثل که مرد نستی، خودرا بازی ميدهیبامن چطورخواب ميشوی ياسليقه  شخص با تو

عرق فاضل باالی خود مشکوک شد وگپهای نيش دارخانم برگ غيرتش برخورد، 
خماری درچشمش مجسم شد .  گذاشت خانمدستش را روی سينهسرد برويش حس کرد 
.                                                        چاره جزگريه نداشت

                     فاضل سرش را شورداد  "گريه ميکنی؟نامرد چرا" کردفش ديد، بلند صداخانم طر
اگرافغانها " به جوش آمد وگفتديگ خشم خانم ". اينجا برای يک دخترآمدم" وگفت

 داشتند، پرده بکارت صدها دخترمعصوم افغان راعربها ومردميبودند وغيرت مي
چه بنام دشنام ياد داشت، آنهر. خون خشم دررگهايش جوشيد". پاکستانی نمی دريد
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فاضل . باال وپايان ميرفتنفس های تندش درسينه پرگوشتش . برای افغانها نثارکرد
ورم راغلط درک  تومنظ:وگفت، ازوی معذرت خواست  گذاشتاوسرشانه دستش را

 ، گم شده خودراميپالم، فراقميپالميکدخترافغان را. کردی، هدفم ازدخترباکره نيست
 .يافتترازخود  فاضل اورا بدبخت،ردندهردودرددل ک.مردی بازمانده استاومرااز

ازقصه پُرغصه آن خانم مظلوم در  را قصه کردتلخ سرگذشت زندگی خودخانم داستان 
سرنوشت ما موجودات زنده . "خود وديگران را محکمه کرد. رپا شدغوغا بمغزش 

هيچ . را، سلولهای زندان وشکنجه گاه های ظلم، ارگان های استخبارتی تعين ميکند
پول، سالح وصالحيت همه برای زندگی چند روزه . نوع تضمين دردنيا وجود ندارد

را مجبر زمان . رم قراردات دقيقًا درچنين وضعيمخودزيرا . دنيا فقط يک بازيچه است
ازبازی های سياسی شان سرکشی . هستم، درپی مطلب اصلی خود استطالب ساخته 

چرا مثل ديگران بی احساس وبی مسووليت نفس اش را تازه کردوادامه داد،. نمميک
چرا طالبها نميروند و مردم "خشم براحساس عاطفيش غلبه کرد، ازخود پرسيد". نيستم

ازوسايل وتاکتيک های خاص بخاطرکشتن انسانها کارميگيرند، را نميکشند، آنها 
اگرطالبها مردم را با سالح بکشند سرعت عمل بکارميبرند، . کشنده ترازسالح است

ميخواهند حيات مردم را بازيچه بسازند، ازمرگ تدريجی . درحقيقت خود را کشته اند
دم بدبخت، حق فحش  اين مر.مردم لذت ببرند وطول حيات خود شان را زياد سازند

تيزاب کشنده ای که دروجود انسان ازظلم وشکنجه وامرونهی اجنبی . نيزندارنددادن را
اما بدبخت مردم افغانستان اين . ذخيره ميشود، با فحش گفتن ازبدن استخراج ميگردد

درون تا از. کنند، دروجود خود ميريزندعوض ازدهن بروی ظالم پرتاب  تيزاب را
اين طويل ترين ". ليت استخوانی شان درخانه های شان پوسيده گرددتکيده شوند واسک

ولی خطاب بکسی نبود، مخاطب هم خودش . بيانيه سياسی وتاريخی بود، که داده بود
زيرا فرياد های درونش بود، که وجودش را . ازفرياد که ميکشيد کسی آگاه نميشد. بود

. درروی تشک درکنارش درازکشيدخانم قصه خود را تمام کرده بود، آرام . ميلرزاند
زيرا خانم درمغزخودش مصروف نقشه کشی . حتا اوهم فرياد هايش را نشينده بود

چشمانش . ازبسکه فاضل فرياد زده بود، حنجره اش سوخت ميکرد. برای نجاتش بود
ودرشفق داغ صبح  سحرکرد شب را با لحظه شماری. درسقف اتاق ميخکوب شد

                      خانم چشمش را .رف سرنوشت نامعلوم وخطرناک برود، طترک کنداورا ميخواست،
 اولين .داشتم تو ين سال اولين خواب راحت درکنارازچندامشب بعد "وگفتبازکرد
حيوان دوپا مردانه را در وجود تو يافتم وگرنه همه مردها درديدگانم مثل يک محبت 
. ن نگاه ميکردبمم، بنظر يک فاحشه وبه ديده تحقيررا که مالقات کرد هرمرد. ميآمدند

 اشک در. "پول که می پردازند، ازمن وحشيانه انتقام ميکشيدمثل حيوان دربرابر
بغلش  در راسه بارمثل کودک خود . فاضل خواست نجاتش بدهدحلقه شد، ازچشمانش 
.  "، برايم فرصت بدهيدآماده نيستمبرای اين کارانم هنوزخ"فاضل برايش گفت. انداخت
کشيد                      دربدن فاضل راست کرد، آه   کلمه ازدواج مو"همرايت ازدواج ميکنم"گفت خانم
متاسفم خانم ....آنقدردرد کشيده ام که نميدانم مردی دروجودم باقی مانده يا نه :وگفت
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                      .                                         اهل ازدواج نيستمن م
"                      برايت خدمت ميکنم مثل يک مزدور مزدورضرورت نداريد"نم گريه کنان گفتخا

 بازوان خانم ،اضل درديوارخانه کوک شد، تصويرخماری را درذهنش ميديدچشمان ف
  برده ای بيش نبودفاضل جز. ل استخانم مظلوم نميدانست، باکی مقاب. را رها کرد

يک اسير، يک زندانی يک غالم دربند کشيده ودرقيد پاکستانی وعرب افراد اجنبی 
  .کردگريستند، فاضل اتاقش را ترک  دو زارهر .قرارداشت

  

  فاضل در کميته  مرجان                          

 فاضل خميده شده بود، بنی عقاب مانندش تيغه زده بود وجلد سفيدش در زير آفتابهای 
بايد صبح زود قبل ازداغ شدن آفتاب . سوزان پاکستان وافغانستان رنگ گندمی داشت

بان وانسان را احساس به داکتراميرفکرکرد، اورا مرد مهر. طرف کويته حرکت کرد
.                      اما فاضل آنقدرتجربه تلخ ازآدم ها داشت، باالی هيچ کس اعتماد نميکرد. يافت

انها مثل فاضل  يک . دربس تعداد زياد افغانها ازپشاور طرف کويته درسفربودند
ن طبيعت لذت برد، بعداز چندين سال درسيت تکيه کرد، ازديد. مسافر بيچاره بودند

کوه ودره ودشت و . خودراازاد حس کرد، تنفس درآزادی برايش چه لذت شيرين داشت
زيبائی طعيت همه جاه درنظرش زبيا بود،.اه کردبيابان را بدون هيچ نوع نگرانی تماش
 زيبائی طبعيی خماری بيادش آمد، چقدردلربا بود،. که دست بشريت درآن نخورده بود

خدا زيبا آفريده نيز را همان طوريکه طبعيت به آرايش ضرورت نداشت، خماری او
عقب . نظربه نوشته داکترامير، ادرس را پيدا کرد. درشهرپرازدهام کويته رسيد. بود
 درحاليکه منتظربازشدن دروازه بود، يکبارازه چند باردعا خواند وبعد درراکوفت درو

. چنان دست وپاچه شد. وانش کند، بيادش آمدهمان رفيقش که می خواست به جنگ ر
 يک مرد پاکستانی دررا باز. کوفتفکرکرد، اوتعقيبش ميکنند به عجله بارددوم دررا

 ازپريشانی خود نامت چيست؟" بان پرسيد در.شيخ صاحب را کار دارم" گفت  . کرد
  فکر بعد.معرفی ميکرد امير رفيق داکتر راخودمعرفی کرددرحاليکه بايد" مرجان"را
 دلش .ا هم بنام فواد فاضلی ساخته بوداسناد ر" چرا خود را مرجان معرفی کردم"کرد

                     .                          "برای کشتن آمدمبپای خود" وگفتبه لرزه افتاد
  با  معرفی کرد"روف ال"ه اتاق داخل آمد، خودراداخل سالون رفت، شيخ باعظمت ب

.                           "من زبان پشتو ميدانم مگرگپ زده نميتوانم" وبعد گفت زدعربی گپفاضل 
  هردو روان انگليسی گپ زدند، شيخ  ازارتباطش. انگليسی را شروع کردفاضل فوراً 

برادرم "نسبت افکارپريشان اشتباه کرد وگفت هم فاضل باز .با کميته مرجان پرسيد
زبان بيگانه  صحبت با "فاضل فورًاخنديد وگفت....يخ متعجب طرفش ديد ش"است

بعد ازيک مالقات طوالنی، " مرجان برادرم بود" کرد مقواعد ودستورزبان را فراموش
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برای بايد توره بوره برود ومنحيث ترجمان انگليسی، دری وپشتو . شيخ هدايت داد
بدست خود تمام رابطه را قطع کردم، نبايد " فاضل به چرت رفت. دفترمرکزی کارکند

توره بوره مثل زندان . باشمدرتوره بوره مقيم شوم، بايد با شيخ السليمانی رابطه داشته 
درحضورش برای شيخ . چرت فاضل برهم خوردذاشت،شيخ گوشی تلفون را گ."است

ميخواهد اطاعت " مرجان" نچه جناب فاضلی صاحبهرآ" ودريورهدايت دادباديگارها
  ".                                     شود

او فرزند .   فاضل صفحه جديد تاريخ زندگی را ورق زد، خود را به سرنوشت سپرد
. جاه وجالل دنيا را تجربه نکرده بود. اخالق وبا شرف بود غريب ولی با وقاربا

. باديگارهايش برای سفر توره بوره آماده ميشدند رفت،دريکی ازهوتلهای قشنگ کويته
آقای فاضلی صاحب خسته معلوم ميشويد، برای رفع " يکی ازباديگارها برايش گفت

 ما آماده سفرراحت بسازيد، تا را شما خود.  سونای خوبی درشهراستخستگی يک
اردرسونا رفت فاضل بعد ازپراگ برای اولين ب. سونا رساندندبدرقه کنان اورا تا. شويم

   او"   برای مساج آمد وبه انگليسی گفتخانم چينايیچند دقيقه بعد.وخيلی لذت برد
فاضل با لبخند . باديدن روی فاضل تکان خورد ومعذرت خواست  hi,janجانهای 

                                              .                                    سرد استقبالش کرد
                              .                      "چشمان سبزت مرا بياد کسی انداخت"گفت

 چينايی هازيردل خنده کرد. شايد شوهرش بيادش آمد، طرفش ديد، فاضل باخود گفت
   ؟دميکنيدتيست اينجاه کارچه م"پرسيدازاو. نام دارند" جان آغا ويا جان محمد"هم

چه باخودگفت، ....يکی دوسال شايد وگفتبی ميلی شانه هايش را باال گرفته خانم با 
           .                                           سوال احمقانه، اين بتومربوط نسيت

  ااگر،حتافرصت برای مرامش استفاده ميکرداوازهر سوال احمقانه نکرده بود،فاضل 
 رسيدپ بالخند. سراغ گمشده خودرا ميگرفتسخن ميگفتند ازمرعها نيزمرغ هوا نيز

.                      ؟                                 درامالقات کردي پس معلوم است تعدادزياد مردها
                      .بلی خيلی زياد ويکی ازآنها شما هستيد                                  : م خان

روی مطلب اصلی خود صحبت نمايد ازوی فاضل دنبال کلمات الزم ميگشت چطور
ا نگاه خانم طرفش ب. ؟شباهت داشته شوهرتان "جان"ديگرهم مانند پرسيد آيا کدام مرد

 و  منظورم ازجان گفتن عشق :بود، ديد وگفتها ينه نسبت به مردجدی که نمايانگرازک
، شما با او اينجاه مالقات کرده بودم مرد امريکائی بود، اورا درن يکجا. نسيتمحبت 

نش باخون جااوعشق را شق برای فاضل لذت جاويدانی داشت، کلمه ع.شباهت داريد
                      بد است؟گفت چراعشق چيز. دزهرآستان ميسربه  اش بخاطرعشق گمشده. خريده بود

ميلی هيچ گاه ازچشمه عشق تح.عشق هم سيلقه ميخواهد"خانم يک آه سرد کشيد وگفت
ازسليقه گفتن خانم ياد فاضل ازحرف خودش آمد درپشاور برای ". خوردمحبت آب نمي

 راانجام ميدهم ومن دراينجاه وظيفه خود،دامه دادخانم ا. ه بودآن خانم هموطنش گفت
عشق باتو شايد برای من هم اجباری "فاضل باخود گفت  .چشيده امکافی لذت عشق را
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                    کردو   مساج بلند راازروی ميزسرش خانم ديشب مقبولترازتوبودحرامزاده،. باشد
                            .                      شديد؟آشنا چطورهمرای جان کن،درباره جان قصه " گفت

 اول شما بگويد :وی ترسيده بود، طرفش دقيق ديد وگفتخانم بگمان کدام امريکايی از
                      .                                          هستيد؟ که ازکدام ايالت امريکا 
           .                      افغان هست وباغرورافاده داد،تم من امريکائی نيس:فاضل بالحن جدی گفت

شايد  فاضل فکرکرد ".جان امريکائی بود"وارخطايی معذرت خواست وگفت باخانم 
 جان : خانم به دوام گپش گفت. ، طرف دقيق نگاه ميکردکا بسرش زدهخانم هوای امري
  کليسا رفته بود، آروزبا والدينش زيادازجوانی ی وشديدٌا مذهبی بود،يک آدم عسيو

گپش را .... اما طالبها .داشت يکروزبرای انتشارمذهب عيسويت درتمام دنيا سفرکند
  خانم .طالبها چه کردند؟...ما چه ا گوشه چشم طرفش ديد وپرسيدفاضل از....کردقطع 

برای تعليم علم اسالم آمده بود، بعدآ " کويته "مسلمانش ساختند، اينجاه " با خنده گفت
 بود، درآموزش زبان زياد پشتوهم ياد گرفتهان عربی گپ ميزد، چند کلمه دری ورو

                     .                                       داشتاستعداد
.  کجاستم يک تحفه خداوندی است، حاال جانهزبان موزش آفاضل گفت، استعداد 

ه نميدانم آخرين بارکه اينجاه آمد داضافه کرم دستان چوپ چلکش راکريم ماليد وخان
 ستان چشمان تنگ کودی مانندش آب زدوگفت   گفتن افغانبا. ان ميرومبود، گفت، افغانست

 و دنيا ازنام مذهب  هرکس در:با کنايه گفت. را پيچانده بوداودرلباس عيسويت خود
                     .                       . منحيث سالح درانجام اعمال خاينانه خود استفاده ميکندعقيده

د چن:وگفتتجاهل کرد  مگرگپهايش را.نيش داراش کامال متوجه فاضل بودحرف های 
                                      .                      خانم افغان اينجاه کارميکند؟

  مهارت. انرجی جسمی بکاراستن، معلومات واينجاه زياد نسيتند، برای اين کارزبا
با منطق هر           ،بدهد بزرگ مساج  جسيم رامردهای بتواند وقوت دست داشته باشد،

خانم : خشم فاضل آهسته آهسته تحريک ميشد، با خود گفت. گپ زده بتواندشخصيت 
وبا ديد ت بدقطرفش . لم سياست ميداندبوکس ومعخودرابادستان ضعيفش ماستر

  باگفتن چوبک گوگرد            "ميماندچوپ گوگرددستان وانگشتان شمابه مگر:لبخندگفت
 :ست که سلسله گپ تغيرکند، گفتنخوا. "گپ اختر بيادش آمد که خماری راازارميداد

.                                                                    خود قصه کناز
ميدانم که افغان هستی ،با خشم وهراس گفت.  زنهای افغان چه قصه دارد: سمين خانم

دراخيربستر          دادبيانيه يکباربااحساسات .زنهای هموطنت درخدمت بيگانه ها قراردارند
       .         بودم اول درخدمت يک شيخ دراسالم آباد :زيرپای فاضل نشست وگفت

".                      ميدانیکدام شيخ نامش را" سوال کرد خورد فورٌا  فاضل تکانلمه شيخباشيندن ک
. ن راعشق کردخرپول چندين دخترباکره افغا السليمانی،عرب ،بی تفاوت گفتخانم 

دخترتازه که تازه خوری ميکردخرپول زيراشيخ ند درآنجاه زنهای افغان زيادبود
 درهنگام .سابق درخدمت حمام ومساج وکارهای شاقه مصروف ميشدندميآمد، دختران 
                      حتا لرزه درصدايش منعکس بودم ازصورتش ميريخت وبدنش ميلرزيد،سخن گفتن خش
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                                                         .    چرااينجاه آمدی؟گفت، توفاضل 
ش مراخواو. ترول يک خانم پاکستانی بودند تمام زنهای افغان تحت کن،با آه سرد گفت

 علت جنگ کردن زن پاکستانی را پرسيدفاضل  .نگ ميکردنداشت، هروقت همرايم ج
ازتحقير که به افغانها   تمسخرميکرد،باالی زنهای افغان"  آه سوزناک گفت با يکخانم

 .  آمدم ،اينجاه برای مساج ضرورت داشتندمراازآنجاه کشيد،. کردممخالفت مينمود،
شده  باهم رفيق يکقطره اشک ازچشمش برصورت استخوانی اش لغزيد وبا آه گفت،

                      .                     امشان دق آورده بوديم،بسيارپشت 
                           .                      کی رفيق بودی؟بافاضل پرسيد،

".                      با خانم های افغانی که آنجا کار ميکردند" کراست گفترد احمق خانم فکرکرد اين م
وپای فاضل شده بود، جويده  متوجه زخمهای بازوتازه چه نام داشتند؟ خانم :فاضل

نجاه آمدی، پيکی، ملکه واضافه کرد تو اولين افغان هستی که ايه،  شگوف،جويده گفت
.            وچشمانش راه کشيدنميآيداينجاه غيرازامريکائيها انگليسها وعربها وغربيها افغان 

ازکجای  فاضل مايوسانه پرسيد، شما.  نبودشانازاسمای که گرفت، خماری درجمع 
                      .                               ؟دافغانستان هستي

ازهفت پشت ،اضافه کردافتخارازچندول وبا:  باغرورگفت سرش را بلند گرفتسمين
         .                                                                                            هزاره هستم 

جان برايت وعده  ازغرورسمين فاضل بخود باليد وبه شهامتش آفرين گفت وپرسيد،
.                                                                 نداد؟امريکا را 

 . اوخودش يک انسان مرموز بود:وگفتسرش راازبين دوشانه استخوانی اش بلندکرد
                     .؟            مرموز يعنی چهپرسيد،  آفتادگويا سرنخ بدست می  متجسس شده بودفاضل
جاسوس بود،برای وظيفه :گفتجاسوس راکرده بودقضاوت درمورد فاضل  سمين

.                                                          آمده بودخودسوسی مقدس جا
ريشه قومی . زنهای ديگرکه همرايت دراسالم آباد بودند، ازکابل بودند فاضل پرسيد

 رادقيق بشناسد مگر اوميخواست فاضلچشمانش خانم راه کشيد . وزبانی شان چه بود
خانم      . بود هردوميخواستند يک ديگررابشناسندفاضل در تالش پيدا کردن سرنخ خود

ه رانميدانم چه ريشه اما ملک.هزاره وقبل ازمن ازبيک هم بودند پشتون وتاجيک و:گفت
چون تازه آمده بود يکی  مدت کم همرايش بودماوبسيارنازی وکريشمه يی بود، .داشت

 را لسيده، زبانش راازکنج دهنش کشيد، کنج لبش. های دلخواه السليمانی بودازمعشوقه 
مخصوصًا چشم های خيلی زيبا داشت، فقط خدا چشمانش را گفت مگرچه مقبولی بود

خماری درچشمان هرد شان " کردتعريف زمانيکه ازملکهه. کرده بودبدست خودرسم 
شيخ . د،همرای ما رفيق نشده بود زياد گوشه گيروکم گپ بو،خانم ادامه داد" مجسم شد

درخواب هم نديده همچوزن مقبول را.  داشت، بايد هم دوستش ميداشتخيلی دوستش
درنظرش نيزشيخ حتما اندام چاق  ،جانانه پراق پراندزنان چاق عرب را تمسخربا .بود

درذهنش متصوربود خماری اد درتپش افتاد، مقبولی خدادقلب فاضل .دشمجسم 
.                      ؟                             تداشچه نام گفت،
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                                                        .  کی چه نام داشت؟:سمين
چشمان . آنکه چشمان مقبول داشت.مان مقبول داشت آن خانم که چشفاضل تکرارکرد

فاضل ".  ملکه"خانم با بی تفاوتی گفت  .ميديدوطرف خانم بارتکرارکرد مقبول را چند
ذهن خانم مصروف ...نام حقيقی اش ملکه بود؟ پرسيد انتظارداشت خماری بشنود،

  : وگفتگرفتهای دم مارش را باال ابرو .يگری بود،چشمانش راه کشيده بودچيزی د
يکرديم که شيخ ما برای کدام دفتر سياسی کارنم. بدلی ما نبوددرقصه نام اصلی وشيخ 

. روز اول هرنام که اززبان مامی برآمد، همان نام ما بود. پرسيدمينام اصلی مارا 
 چه فکراول خودم . درکازطرف ديگرهيچ کس خودرارسمی وحقيقی معرفی نم

 طرکه مادرم مرابخاگفتم،سمين اسم خودرا اولروز  ،نام اصلی من چيست؟دميکني
 بخاطر ياد مقبول بود،زملکه هيچ وقت خود را معرفی نکرد چون .سمين صداميکرد
.                                                ميگفت خدا ميداند که نامش چيست راملکه زيبايی اش شيخ او

 دجاه ميباشي، اينشورداد وپرسيدسرش را. اصل شدلسليمانی حمعلومات فاضل درباره ا
سرشانه فاضل که در" اهللا"خانم متوجه کلمه  بود،جوابهنوزمنتظر....ديگرآمدمباراگر 

...  وپرسيد مجاهد بودیتکان خورد. وزن کاری کرده بود، شدآنرا س" ادی مهربان"
 .                       ميدانيدنی شماازکجا "وگفت کرد درک راازتعجب اوبسيارچيزهای فاضل ...." ها

با حرکات . پيشانيت نوشته شده است در:، با چشم وابرواشاره کردوگفتطرف کلمه اهللا
برايش فهماند، چقدرکينه درقلبش نسبت به مجاهدين دارد و به ادامه جمله اولش گفت، 

                      .                 پاکستانيها خطا خوردمسرنوشت بدست خودم نيست، اگرازچنگ 
                      .؟                              ميروی کجا ميروی  جای،فاضل گفت

        .        "دنبال سرنوشت" گفته با اوکرد  طرفش مشکوک ديد وابروالنش را بلندسمين
.                      دشد                      بلنوازجافاضل به ساعت نگاه کرد

آن ". دنبال سرنوشت "خانم را تکرارکرد فاضل جواب  پرسيد کجا ميرويد؟ سمين
 .  يکديگرخودرا خوب درک کردندبودند دشمنگانه وباهمباطن هموطن وظاهرٌا بيدودر

 ترسيده، ترسيده ، صورتش رامالحظه کرديش الهام گرديدرابازحرف فاضل چيزی 
طرفش  دو دريگاردهاباد. خارج شدوقتيکه فاضل ازدروازه  ".موفق باشی" گفت

رها را  سمين درپشت دروازه شيشه يی بدرقه باديگا، به عقب نگاه کردفاضل. ايستادند
برای فاضل ش رانفرت وانزجار. باخشم ازدورطرفش تف انداخت .اشتتماشاه د

فاضل اديب بخاطرتقديربا وی جفا کرده بود، بايد دشنام هرکس را . مجاهد نشان داد
.          حرکت کردکارها سربرراه شد، طرف وظيفه  .رسدميميپذيرفت تا به خماری 

ادی مرجان منحيث يک زن قهرمان . شروع شددرطول راه در باره مرجان تعريف ها 
صد ها نفرمجاهد را تداوی کرده بود، سه پسرش را راه جهاد . صدها داستان داشت

بخاطر پاداش آن زن قهرمان . خيلی جوان بود" مرجان "مخصوصاً  . شهيد داده بود
ازطرف يک تن باديگارها برايش . نام گذاری کردند" مرجان"کميته را بنام پسرش 

سه فرزندش شهيد ."بيادش آمد، ادی درخوست برايش گفته بود. مام گذارش داده شدت
يکی مرجان بود وجدانش فاضل متآلم گرديد،  فکرکرد تمام قربانی که ادی ". شدند
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نتيجه اش چيست؟  جز نواسه های تييم وعروس های جوان بيوه، حاال که . مظلوم داد
ادی شايد مرده باشد . ه حال ادی چه تاثيردارداين کميته بنام مرجان باشد ويا نباشد ب

درزمانيکه همرای طالبها . وشايد هم با شکست مجاهدين بدترين زندگی را دارد
اما نام قريه شان . چقدردلش برای ديدارادی ميتپيد. درخوست بخش تبليغ را کارميکرد
 افکارش بياد ادی مهربان. خواست ادی را زيارت کند را فراموش کرده بود، دلش می

ه به وجدانش پنا. ازدنيا وازجنگهای قدرت طلبانه، ازحرص مردم متنفرشد. متالشی شد
خانم را درپشاوروخانم سمين را درکويته کمک چرا. برد، صدای وجدانش را نشيد

ن درخوست درآن شب خونين مجاهديو" ومختارنادر"صحنه کشتن . نستمکرده نتوا
وزندگی فقيرانه اش مثل صحنه واقعی پيش " ادی"کشتند، خدمات مادرانه  يکيدگررا

موقعيکه موتردربلندی کوه توره بوره باال . با وجدانش مجادله ميکرد. چشمش ظاهرشد
به . ميشد درتکان های بی موازانه موتر، تکان ميخورد، ازحالت تخيل بيرون ميآمد

بايد کابل .  اد ومدارک را تسليم شدنبااستقبال گرم مواجه شد، اس. توره بوره رسيد
ميرفت وهرنوع ترجمانی ازجريان حوادث داخلی وخارجی که ضرورت ميشد، 

کابل نفس نداشت . وقتيکه بکابل رسيد، نشانی ازمجاهدين سربکف نبود. ميکرد
بارازتعقيب وکنترول آزاد  اين. ومردمش هم روح ازقالب جسم شان پروازکرده بود

خماری  ها، مکتب عايشه درانی،اول طرف دکان خماری شان رفت ياد گذشته . بود
. پريشان کردن، آشکارا وپنهان ديدن های خودش، خاطررا درجمع مکتبی دخترا

بهرحال دکان بسته بود ازدکان . متوجه باديگارهايش نبود، نبايد طرف دکان ميرفت
  داررنگ دکان.  گپ زده نميشد همسايه شان معلومات خواست، باديگارد همرايش بودند

يکی ازباديگاردها که زياد گپ ميزد، برايش گفت، .  دوباره درموترنشستسفيد پريد،
سرش را با بی تفاوتی شورداد واشاره کرد، حرکت .  جواب شما را ندادداردکان چرا
درمنطقه ايکه در زندگی فاضل آنرا . دروزيراکبر خان برايش خانه تهيه شده بود. کن

. ی مسووليت وبا صالحيت پيداکرده بودروابط با شيخ ها وعربها. خواب هم نديده بود
تا . نداشته باشد، دست وپايش بسته بودرد، بايد درکابل باديگارد ودريورباخود فکرک

طرف . ديروزبنام اسيرجنگی توسط چند نفرنظارت ميشد وحاال بشکل ديگراسيرهست
.  را حاصل کردعربهادرچند ماه خوب اعتماد . خانه خماری شان رفته نميتوانست

گو از ازجمع باديگارد ها همان نفرپُر . ی بدست آوردن مطلب خود تالش ميکردبرا
. وغيرآگاهانه همکاری مينمودافتخاراتش زياد قصه ميکرد،برايش غيرمستقيم 

چقدربا زندگی بی . معلوماتيکه را با پول بايد ميخريد، رايگان دراختيارش ميگذاشت
چيزيکه را برايش متپيد، خون . نداشتاعتنا شده بود، همه چيز را داشت، مگرهيچ چيز
چيزيکه تمام سلول سلول بدنش برای . دل ميخوردوخون ميگريست، ازدست داده بود

غذا داشت، . داشتشده بود، باديگارحاال که آدم مهم . بود" عشق خماری"آن ميتپيد
لی برای مالقاتش آمده کس بدون اجازه قب. لباس شسته وخانه مرفع داشت، موتر داشت

.   يالی خود سرگردان بود پشت ل در صحرای سوزانمگراومنجون بود. يتوانستنم
يک شيخ عرب را دردفتروزير ديد، شخص . وزارت اطالعات و فرهنگ رفتيکروز
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 آن شيخ :باديگارگفت .درباره اواز باديگاردش پرسيد. بسيار آرام ومودب جلوه کرد
                              .                            .چند زن افغانی دارد

                      .                                   وشهايش بازشد، پرسيد نامش چيست ؟گ
 دوباره پرسيد، با شيندن نام شيخ السلميانی، سمين به يادش آمد"السليمانی" گفتباديگار
.                                                                    بل زندگی ميکند ؟درکا
بدهنش انداخت، رويش راطرف فاضل کرده يک کپه نصوار. ديگارگفت، نميدانمبا

                             ."                       فاضلی صاحب برايت پيداش ميکنم"گفت
همان باديگاردش . سلمانی ميبردترجمه کرد، بايد برای شيخ الچند ماه بعد يک راپوررا
.                      معلومات کرده بود                             درباره السيمانی مفصل

                                                 . ؟داريد را شيخ السيلمانیخانه آدرس فاضل گفت، 
 يک افغان ريش سفيد دروازه را باز. طرف خانه اش رفت، دروازه را تک تک زد

رچه نباشد ان هپدرج" فاضل برايش گفت. کرد، نخواست، فاضل داخل حويلی بروند
                      .توره بوره تا اينجا آمدم، يک گيالس آب سرد برايم تعارف نميکنی؟از. افغان هستی

                      "اجازه ندارمب معذرت ميخواهم، صاح" وگفت مرد مودب ازاصرارش سودای شد
 .علومات بدهدزنهای شيخ برايش م محکم کند، از رابطه رامردميخواست با آن فاضل 

 پيدا ارت فاضل خون داغ دروجودش جريانازجس.اما مرد زياد زيرک وبا تجربه بود
  . بدل برايش دشنام داد.  است"رحمان" دلش لرزيد وگمان برد اوهمان .کرد

  

                  فاضل در مسجد حاجی يعقوب                       

سابقه " صديق رض"خالفت حضرت اسالم درسرزمين افغانستان اززمان ظهور
مگردرزمان طالبان، قيودات بيش ازحد تحت نام اسالم، مردم را دروضعيت . داشت

. وزن وطفل بايد سربه سجده ميگذاشت مردپنجگانهدروقت ادی نماز.بدی قرارداده بود
اما يکروز . ل نظربه مشالتيکه داشت، نميکوشيد دراجتماع ظاهرشود، افشاه شودفاض

وقت ادی نمازعصردرشهرنوکابل برای ضرورتی رفته بود، بايد درمسجد حاجی 
ناگهان دست کسی را درسرشانه اش . ادا ميکردن، نمازرايعقوب درجمعيت نمازگذارا

درضمن بغل کشی .کربودزکه درقطعه خوست همرايش عسعزيزهمان سربا. حس کرد
يران طرفش عزيزح"  که نامم اززبانت نبرآيد کنيدهوش... هوش" درگوشش گفتش

منتظر تلفونت "گفتبرايش نوشت و" فواد فاضلی" لفون رابا نام فاضل فورٌا نمبرت. ديد
همان مرد مودب خيلی .  چند هفته بعد دوباره برای کاری بمنزل السيلمانی رفت".هستم

 آقای مرجان صاحب، خداکند با بزرگی تان مرا" خواست وگفتازفاضل معذرت 
                                                                                                         ".عفوکنيد
م افغان هستيشما  واپروا ندارد م:وگفتکالم وتعارف مودبانه اش خوشش آمدازطرز
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ازدستم  بدلش گفت خوب طالب پرست هستی آخر .کانان ماستعفوکردن ميراث نيا
ن فاضل دميد، بيادش آمد اين به چشمانش خيره شد يکبارتب لرزه در بد. کشته ميشی

اگربا شهرت ترسيد،.يغام باسق راآورده بود،چقدراوراميپاليدمرديست که برايش پهمان 
قبل ازخدا حافظی ازوی نفس درسينه اش حبس شد، . قبلی افشا شوم، چه افتاق ميآفتد

ا خيلی مهم است، برای شيخ صاحب اد هنس، پدرجان اسم مبارک تان چيست؟ اپرسيد
آوری  يادو ميکنند  صدابنام معلممراگفت  ووی خود راآصف معرفی کرد. ميکنملفون ت

 ديشب شيخ صاحب فرمودند، اگرشما تشريف آورديد، من ميتوانم شما را بدفترش کرد،
مرا با زنهايش معرفی . با شيخ چکاردارم" بدلش گفتل راه کشيد و چشمان فاض.ببرم
. ازوی تشکرکرد، کاری مهم پيش آمده است سالم مرا برای شيخ صاحب برسانيد" کن

. ت وآمد بودبرای انجام وظيفه کابل، جالل آباد دررفاو .بارديگرانشا اهللا با هم می بنيم
                     کابل آمد زمانيکه  .بل آمده نميتوانست تراکم کارهای دفتر، بکاتقريبًا سه ماه نسبت

  .  را خانه مهمان نمود عزيز.عزيز برايش تلفون کرد

     

  مالقات فاضل با عزيز                                          

جمع شيربچه عزيزدرقطعه عسکری از رازش خبرداشت، پسرمودب وقابل احترام واز
درطبقه . وزير اکبرخان درخانه مفشن طالبی مهمانش کردفاضل در .بودهای پينجشير

باال جزفاضل هيچ يک ازباديگارها اجازه آمدن نداشتند، دل جمع بياد عسکری همرای 
عزيزجان، مايل نيستم افتخارات راکه ازدهن توپ و . "رفيق ديرنش درد دل کرد

ی آدم کش وبا صالحيت ازاينکه يکنفر سياس. تنفگ بدست آوردم، برايت تعريف کنم
طالبی هستم، هميشه به پيشگاه خداوند دعا ميکنم، کاش يک روستايی شريف 

عشق بيگانه پرستی، نژاد پرستی، زبان پرستی وتعصب شهرت ما راتا قله کوه .ميبودم
جوانان ما با آرزوهای شيرين شان دسته دسته دردوطرف خط جنگ . پاميررساند

خود فکرميکنم، چقدرانسانهای وطن  رخواب ميروم باوقتيکه به بست .زيرخاک خفتند
پرست وصادق زيرنام وطن پرستی ودموکراسی جان دادند وچقدرديگربا نيت پاک 
وعقيده راسخ بنام جبهه مقدس دفاع ازدين ومذهب با افسون رهبران جاطلب خون شان 

 دنيای وقتيکه به گذشته فکرميکنم. را ريختند ونتيجه، همان مستمعره بودم، هستيم
به مرور زمان . مثل من آرزوی همه مردمم نيز بزرگ بود. آرزوهايم چقدربزرگ بود

به قله بزرگ آرزوهايم رسيدم، با کسی که عشقش قلبم را تسخير کرده بود، نامزاد 
به مرگ ديگران، به بدختی . دست فلک ناجوان مردانه عقشم راازمن گرفت. شدم

 اشک چشم تييمان، وبه ويرانی وطنم وباالخره به ديگران، به بيوه شدن زنان، به ديدن
عقده کينه توز، بد ترين مصبيت . ؟ماما چقدرکشت. مزاحمت انسان عالقه نداشتم وندارم

درذهن ما، دراثرجهالت رهبران چپی وراستی، بدبختانه اماين زهرکشنده را . است
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 تبليغات کشنده کلمه عشق زيبا تروبا صفا ترازهمه اين: ميدانی عزيزجان. ترزيق شد
 بدون ريا وسرمذهبی عقيده  عشق بهرعشق بوطن بدون بيگانه پرستی ويااگ. است

بود، ترزيباقدرچو زيبا بودچقدر ی نمايش وقدرت طلبی نميبود،سايدن برزمين برا
ذهن مردم خود به قدرت تبليغ زبان وجنس مفهوم عشق رادر نژاد،اگرجای تعصب 

عشق آلوده گی را "شق موهوب خدايی است ععشق مقدس است. "کرديم داخل می
متاسفانه رهبران هرجناح عشق پول، قدرت، نزاد پرستی، برادرکشتی . نميپزيرد

نسل قربانی داديم، صد سال از پيشرفت دو. تی را برای مردم خود آموختندوبيگانه پرس
 اما.خيلی عالی عمل کرديم . وترقی عقب مانديم، بخاطرکه ما روسها را شکست داديم

هرگاه اين عمل ما دربرابرروسها با عشق وطن . با کدام انديشه، بيگانه، بيگانه است
سوال طرح ميشود، دروازه مساجد درزمان . پرستی ويا عشق عقيده مذهبی ميبود

شئوون اسالمی درزمان جمهوری . جيب اهللا بروی هيچ کس بسته نبودداکتر ن
با .  درهمين رژيم تخصيص داده شدبودجه برای مساجد ومعابد. دموکراتيک بوجودآمد

درطی سی سال جنگ هرکشورمقاصد . داشتآنهم راه های معقول ترازجنگ وجود
کشور                .به دهل هرکدام رقصيديم. سياسی خود را درکشوربال کشيده ما انجام داد

ان جنگ کارشيط. معيوب، برای ماباقی ماند طفالن تييم، افرادانم های بيوه،وويران، خ
عزيزجان گرچه آرزوهای رويايی خيلی لذت بخش وشيرين است، . وکارکثيف است

ما ازاشتراکم درعسکری، درصف ا. افسوس دامن آن آرزوهای شيرين ازکفم رها شد
درس بزرگ زندگی راآموختم، هيچ . واکنون درصف طالب، خيلی خوشحالمجهاد

  هم شايد مانند هزاران. يداداه جهان برايم اين علم وتجربه راياد نمپوهنتون ودانشگ
تحت شعارهای داغ و داد وفريادهای وطن پرستانه، .  چشم بسته قربانی ميشدم وطنم

ميدانستم که . چيزيکه مرازنده نگهداشت،عشق بود. مذهب پرستانه روانه گورميشدم
تورماهيگيران ماهرجهان بند ماند، ا مثل ماهی دراما کشورم. جنگ کاراحمقانه است

تا باالخره جان بدهيم، . نجاتش برای يک قطره آب شط ميزد  خشک بخاطردرجزيره
 و  ت کرديمرا برهنه بی سيرآنقدرگريبان يگديگررادريديم وخود راه بازگشت نداريم و

                      .                .بی منعای خود به تماشاه خوانديمبا جنگيدن تمام جهان را 
 فاصل جان چقدرازگپ هايت که درقطعه خوست برای :عزيز آه سردکشيد وگفت

 تشريح ميکرديدجوانان هفده  ساله ونوجوان که ميخواستن خود کشی کنند، برای شان 
خاک خوابيده ا درزيرميدانی که چقدرمردان هجده تا پنجاه ساله وطن م. لذت ميبردم

         همه آنها تحت دارد؟ن جنگ بی حاصل بحال شان چه تاثيراختن اييا ببردن و. اند
 تبليغ رهبران قرارگرفتند، گويا نعمت دنيا، کسب علم، زن، زندگی، ترقی وتاثير

ازاحساسات پاک شان کارگرفتند، .پيشرفت همه اعمال مسخره دنيا يی بوده است
 کی از.  شهيدان تجارت کردندخون پاک آنمگرخود شان از. ه قربانگاه رفتندجوانان ب

 آنها ازبهاء خون ندارد؟پول نيازبه فرزندش کی برای آرامش زن وعشق لذت نميبرد؟ 
.                      شهيدان برای شان بهشت دنيای خريد مگر بهشت آخرت راازدست دادند         

 جمشيد برادرلبخند تفرت انگيزازعزيزبا.يدادفاضل درحاليکه بدقت به گپهايش گوش م
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سرش را با تائيد شورداد وگفت برادرخودم به عشق من وبه زندگی . ش نام بردا
با . يکبارقصه وژمه بياد فاضل آمد، عزيزدوستش داشت .خواهرم رابعه بازی کرد

حکم شده ؟  عزيربا تلخی جواب داد تازه رابطه ما ماریلبخند پرسيد با وژمه رابطه د
 فاضل                      ازخوشی روی رنگ پريده.ازدواج ميکنيمهم عنقريب هند ميروم با.است

 عزيزجان قصه کن، قصه عشق ووصال را کن، رنج جنگ رااز :گفتوگل انداخت 
رابطه دوستی ما ازسال اول فاکولته . شدچه وقت رابطه تان دوباره ايجاد . ياد ببرد

                      .                                           . شده بوداقتصاد شروع
برادرش سخت از . زاد شويمبعد ازسه سال  دوستی، مرا به فاميلش معرفی کرد، نام

. بدون اطالع ورضايت؛ وژمه را با پسرعمه اش نامزاد کردند. ها بدش ميآمدجشيريپن
اگربا تو ازدواج کنم ويا " يکروزکه فاکولته رفتم، وژمه اين خبربد را برايم داد وگفت

انسان متعصب است، . يآيدبسياربدم م اومگر با پسرعمه ام قطعی ازدواج نميکنم...نه
ر وژمه صاحب منصب سرتنبه وعقب مانده وتاريک براد" شعورنداردپول داردومگر

روی همان بد بنی مرا درسرک گيرکرد واسنادم را . تعصب زبان داشتخيلی  ،بود
. راهند فرستاد وخودش هم مجاهد شدبعدٌا فاميلش . پاره کرد، به عسکری سوقم داد

. کردميجمشيد برادرم با پشتونها عقده داشت، ازازدواجم با وژمه مخالفت درفاميل ما
. جدا بوديمجسمًا ازهم . روح مه با وژمه گره خورده بودمگر. هردوفاميل مخالف بودند

زمانيکه جمشيد رابعه خواهرم .نبوددرچندين سال جدايی يک لحظه ازذهنم خارج  مگر
رای السليمانی کارميکند ال همکه فع.......با خشنوت گفت....را برای پسرشنواری 

وقتيکه نام السليمانی را گرفت قلب فاضل  .. ..ساخت نامزادهای شنوارهستند،وازپشتون
شته بسيار بچه شيرپاک وصادق بود،کمی مشوش با وجود که عزيزدرگذ. تکان خورد

.                                        شماست؟شنواری ازفاميل ... خب...، خيلی خوب پرسيد. شد
"                .                      رابعه خواهرم استخسر"تعزيزلبخند زد وگف

.                      ؟                          چقدرازشنواری شناخت داریفاضل،
رحمان همرای . رفيق بود" رحمان "نامبشنواری درکويته با کدام مجاهد . . ها عزيز

اورا به " ی ای اس ا"اقبال عضو.  داشتعرب ها وپوليس های مخفی پاکستانی رابطه
اين را هم اززبان . رابطه شنواری واقبال را دقيق نميدانم. السيلمانی معرفی کرد
درحاليکه خوف وخوشی دردلش . خودم ازوی شديد نفرت دارم. جمشيد برايت ميگويم

با "  درخانه السليمانی باز شودشيز پايشايد ازطريق عز" فکرکرد. فاضل موج ميزد
                      غيرت پنجشيرت چه شد؟، با شنواری خويشی کرديداو پنجشيری چطور:لخند گفت

برای جمشيد برادرم اگر منعفيت . درک هستیباوروشنفکر ميدانی خودت انسان :عزيز
ايکاش اين دوستی . اجک، هزاره واوزبيک معنی نداردخودش مطرح باشد، پشتون، ت

ری شنواجمشيد رابعه را بدون هيچ نوع تعصب برای پسر. ها روی صداقت ميبود
همين موضوع را . بنام که وژمه پشتون بود، تباه کردمگرزندگی مرا. نامزاد کرد

 پشتون بودنش، بنام بدوژمه بخاطر "ش کشيدم، صاف وپوست کنده برايش بررخ
برای ان نستند، خواهرت رافاميل شنواری اوغ مگر. اخالق، اوغان خر، ياد ميشد
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همين گپ بود ون ها خويشی نميکنيد،فکرکرده بودم شما با اپشت. پسرش نامزاد کردی؟
           .                      عزيز، گپهای نشواری والسيلمانی راطرف ديگربرد. که جمشيد تسليم شد

                      .؟                         معلم آصف هم پشتون است...خب" بريد فاضل گپش را
. شاگرد معلم آصف بود" رابعه خواهرم"فکرنکنم، پسرشنواری شوهر "عزيزگفت

نميدانم که معلم آصف چطور با السليمانی رابطه پيدا کرد، . شوهررابعه او را ميشناسد
 تکرارگفت. کی اورابه السليمانی معرفی کرده، دقيق نميدانم چشمان عزيز راه کشيد

افسوس اومعلم آنقدر " رداد وگفتسرش را شو. معلم را کی به شيخ معرفی کرد....
بادانش است نميدانم چرااين وظيفه مزدوری را قبول کرده است، اولياقت اين کاررا 

.                                                            ؟نام اصل اش چيست "  فاضل پرسيد".ندارد
محمد آصف، درليسه استقالل ادبيات دری درس ميداد، .  اصلی وبدلی نداردعزيز، نام

به " فاضل باخنده گفت. شايد برای نفقه فاميلش بچياره کار ميکند... انسان بسيارشريف
های شان مزدوری کنند، دستش را همين خاطرمکتبها رابسته کردند، معلمين درخانه 

.                      يزجان تومعلم آصف را ميشناسی؟عز"برد، چشمانم راه کشيد وگفتفروريشش در
عزيز يادش .رابعه خواهرم شاگردش بود ازليسه جبيبه فارغ شدم، شوهرن، مهن: عزيز

ازجايش بلند شد، طرف . آمد که چرا فاضل ازمعلم آصف والسليمانی سوال ميکند
فاضل ميدانی، السليمانی ازجمله عربهاييست که چند .... هه...گن رفت وگفت ههکلي

                      ".معلم آصف رابطه مرامحکم کرده ميتوانی؟ ميدانم، با  فاضل گفت.زن افغان دارد
. رابعه اطميان ندارم،متاسفم باالی شوهروخسرسرش را شوردادعزيزچرت زد و

ميدانی؟ اودرخانه السليمانی . اگرميتوانيد با باسق رفيق شويد. ندخيلی پست وکثيف هست
فکر باشد باز...خب ... باسق  "  فاضل گفت.مگرعرب است آدم با صالحيت است

                                                     ".                                              ميکنم
فاضل چقدرما به حق هموطن خود جفا " ی شده رفت وگفتعزيز آهسته آهسته عصب

باره ليترش را تش راکشيد، ميخواست روشن کند، دوقطعی سگر". وخيانت کرديم
              .                      چشمانش راه کشيد. باالی قطعی گذاشت، ازقيودات طالبها يادش آمد

.             بچه پنجشيرترسو وبزدل نيست، دودکن چراسگرت نميکشی، شيرفاضل برايش گفت
 . سوم رهبری طالبان  ميترسم، دارم نزننديا...به اجازه فرد دوم: عزيز خنده کرد وگفت
باديگارد . فغانها است عزيز جان همه قوانين برای ا وگفت،دادفاضل سرش را شور

                      ..             ميکشندهای خودم پاکستانی هستند، نصوار،چرس هرچيز
ها سگرت کمی مترقی تروفرهنگی تراست،بی فرهنگ...بچه پدر: عزيزخنديد وگفت
                      ....                                         .مخالفت ميکنند

            ؟با من فرهنگ جنگی ميکنی ، اوبچه نمی فهمی که طالب هستم:شوخی گفتبافاضل 
 فاضل من وتونسل دوران ترقی خواهی وآرامش :وگفت دود کردعزيزسگرتش را

 مارا" جنگ"اين دانشگاه بزرگ . آرامش وصلح رابرای نسل بشرآرزوداريم. هستيم
بايد برای خود بانديشيم، ازخود گذری، محبت وانسان دوستی را . استاد روزگارساخت

اگرفرهنگ سنتی را شاهان گذشته با يک ابتکاربسوی . برای نسل آينده، بيآموزانيم
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کشورهای . امروزاين جامعه کوررا نميداشتيم. ترقی، سواد وعلم ودانش تغيرميداند
مروز جوانان اين نا بينايی ما بود که ا. قی هيچگاه عاشق، مکلفيت های ما نستندمتر

دامن مادر وطن . ، گرسنه، وبيکار را به وطن ويران ارمغان دادمدست بريده، پا بريده
خود را اگربينا می بوديم راه . را با خون وتوغهای فرزندان شهيدش رنگارنگ ساختيم

 بايد . وانديشه کشورهای بيگانه راه نميرفتيمرق درزيربي.پيدا کرده ميتوانستيم
خانه کی را که با شليک هرگلوله تانک، راکت ومرمی کی را ميکشيم، ميانديشديم 

خود را ويران " وطن. " خانه محبت را که بنام دفاع ازآن بپا برخاستيم. ويران ميکنيم
ريکی کينه، نميکرديم، جای محبت، تخم نفاق کاشتيم، شمع عشق را کشتيم ودرتا

شم ونفرت حاصل ديوانگی شراره آتش خ. زيرديوارهای زخيم عقده، زندگی ميکنيم
افغانستان يک کشورنوتولد نيست، تاريخ طوالنی دارد همه دوران . ماستوکوری خود

های قديم آرامی که درزيرسايه خدا زندگی کرديم، يک تاريخ واقعی نداريم اززمان
آنهم بدون ماشين قلبه، کدام فابريکه، سالح، دارو، زراعت، زيرسايه خدايان زمين جز

" دنیآب آشامي" عادی ترين چيزحياتی.ه،ظروف وتکنالوجی وغيره وغيره نداشتيمالبس
آرايش ورفاه احتماعی را تجربه نکرده . زندگی ميکردندمردم ما درقرن اجر. نداشتيم
توهم . اد نمی کرديماگرآگاهی سياسی، دانش مترقی ميداشتيم، با دست خالی جه. بودند

با سالح امريکايی درمقابل سالح روسی بروی هموطن . مجاهد بودی ومه هم بودم
هروقت ازجمشيد سوال ميکرديم که فرق روس وکشورهای . خويش آتش کشيديم

. برای ما چست ؟ ازدکتاتوری خانواده گی کارميگرفت، جوابم را نميدادديگر غربی 
 را بغض گرفت، اشک هايش گلويش..... برادرم همان روزکه درجنگ ماهيپر نوراهللا

 ازيک راه درپشتم آوردم،جسدش رادرزير بارانمرمی تا يکمقدار. يدشدشه...ريخت 
پاهايم . جسد عزيزترين برادرم را حمل ميکردمطرف وحشت جنگ وازطرف ديگر

 مرمی توپ يکم ايپنزديک در تعقيب ميکرد فيرهای تانکها مارا. ازحرکت بازماند
 ام وفرارکرديم، حتدرميدان جنگ رها کردراجارکرد، جسد نوراهللا ازپشتم افتاد، اوانف

طرف خانم . گرفتموقتيکه خانه رفتم از يخن جمشيد . برادرم را نميدانم، درکجاستگور
برای جمشيد گفتم، قاتل برادرت . مغزم انفجارکرد ،وطفلهای نوراهللا ديدم، ديوانه شدم

يکماه درخانه جمشيد بودم وهرشب باهم جنگ . نت هستیهستی، قاتل تمام جوانان وط
ازجنگهای جالل . ازجنگ برايش قصه کرديم، چقدرکشتيم وچقدرکشته داديم. داشتيم

بارن  زير فرزند مردم که در هوت خيل وتره خيل کابل، از زن وآبا، خوست، لوگر،
های  برهنه                      ،مادران دست کودکان شانرا گرفته پاهای دولت ومجاهد، ميدويدند مرمی

پيری که افتان ازمادر. شان ميدويدازپشت مادروسه طفل ديگريک طفل زيربغل 
. ازسرش افتاده بوددرهوا دارگريزوخيزان ازقريه خود ميگريخت، چادرش درگير و

 ودرهرخط چملکی رويش وحشت ميلرزيد از. مادرخودم بيادم آمدديدم،موهای سفيد را
ترس ازصورتش .  بودديوارهای که با توپ وراکت غلطيده بود، نشستهک وخاکسترخا

خانم پير پيش يک مسجد با يک " عزيز گلويش را صاف کردو ادامه داد.ميريخت
پاهايش را دراز کرد وتا نفس تازه کند، ازدويدن . نواسه اش دريک درخت تکيه کرد
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ان ميديد، دست نواسه دوازده چشمان ازرمق افتاده بود، طرف آسم. خسته شده بود
آيا مادران ما . با يک مرمی آسمانی نفسش برای ابد راحت شد. ساله اش بدستش بود

جوانان درهردوطرف جان های . سزاوارهمين بدبختی بودند، درسرک جان بدهند
درخانه های  صدها نفر. جسد شان بروی ميدان افتاده بود. شيرين شان را قربان کردند

. جسد شان درزيرديوارهای غلطيده ماند، فرصت برای دفن کردن نداشتندشان مردند و
. صدها مجاهد وعسکرمجروح درميدان جنگ افتاده بودند، داد وفرياد کمک را ميزدند

  وغوغای    فرياد وناله هایآه و.  وبعضيها بی طاقتی ميکردندبعضی ها بی حرکت بودند
د ميلون مگس               انيکه بی حرکت بودنآن. بی انتها شان درفضای طنين انداخته بود

...  خون بویخون ....فريادناله و...خون  خون بودشان چسبيده بود،بروسرورويزخمی 
آفتاب داغ، آتش داغ جنگ مثل تابه دوزخ آدام ها را بريان . بوی عرق بدن مجروحين

.  شدن ومردندمالرش ميبرديم، مجروحين درزيرپا لگددرهراهللا واکبرگفتن يو. ميکرد
 درباز گشت   روی مجاهدين پاشيدخاکسترنا اميدی را در.  وحشت بودعقب نشنی يک

درزيرآفتاب بی رحم جالل آباد زنده . آنقدر بيچاره شديم، حرکت دروجود ما نمانده بود
همه قريه ها ويران . درقريه ها پناه برديم، پناگاهی وجود نداشت. زنده کباب شديم

 داشتند، يک گيالس آب هم ، آنقدرنفرت وجود داشتنداگر.  بودندومردمش آواره شده
هرگاه يک . ذهنم مجسم نکرده بودمدر هيچوقت تصويرچنان جهنم را .برای مانميداند

آبهای جوی ....زن ويا مرد پيرهم سرراه ما ميآمد، فرياد ميزدنم برای خدا کمی آب
 گفتم، ما بخت برگشته گان برای جمشيد. ودريا ازخون ريختن بيگناهان خشکيده بود

اديم، آب ونان شان آيا مردمی را که زندگی شان را برباد د. هنوزهم اميد پاداش داريم
قطع کرديم ومواد خوراکه شان را درراه سالنگ چورکرديم را قطع کرديم،برق شان را

لوگر يک مجاهد زخمی را با ودريورراهم کشتيم، ادعای پيروزی داريم؟ دربرگشت از
ريشم نيز     .لباسم مانند پيراهن قصاب خون پُربود. يک قسمت حمل کرده بودما خود ت

خستگی، وترحم برحال ازخشم، . درخون آغشته بود چهره ام نقاب مرگ کشيده بود
گفتم، وقتی سخن مي. بودم، عرق ازسروصورتم جاری بودشهدان، سياه،کبودوغبارآلود

 خارج ميشد وغوغای جنگ، فيرراکتهای زذهنمکلمات به عجله ا.به کمک احتياج داشتم
ازديدنم . راهم آمدد سرازيک کوچه ميگذشتم، پيرمر. ذهنم پا برجا بودسرشانه ای در
فکرميکردم با کدام زبان ديگرگپ . حرفهای گفت، که برايم بيگانه بود. وحشت کرد

. اما درمقابل مجروحين، زخميهای نيم جان حرف های شان را خوب ميدانستم. ميزند
ازگذارش که . سخن آنها برايم بيگانه نبود. حرفها همه فرياد وناله وکمک خواستن بود

آنقدرلشکر جنگی شکست خورده  به لرزه افتاد، باورش نميشد، با برايش جمشيد دادم،
. با گريه گفتم، پيش چشمم جان داد. صحنه کشتن نوراهللا درچشمش مجسم شد. باشيم

        .                      خانه کشيدخانمش مرااز باالخره مرابکشدو فيرکندازجايش بلند شد، بااليم
. ت کرد آرامش دعوفاضل خودش نيزتجارت تلخ جنگ را چشيده بود، عزيز را به

فاضل بعد . برد ومانند شبهای تنهايی فاضل گريه کردعزيزسرش را در بازويش فرو
نده نميشود، ازفاميلش قصه کن، نوراهللا با گريه ز.... عزيز جان"ازنوازش برايش گفت
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                                          .    شدفرزندش چه وزن 
 تر زيادميخواست عزيز بود، فاضل ن اندازه هراس انگيزبی نهايتخبرمرگ نوراهللا 

درذهنم . مگرعزيزدوباره شروع کرد وگفت، درسياهی شب براه افتاديم . شود عصبی
طفل های معصوم . نميدانستم ازچه کسی کمک بخواهم. نقشه فرارازجنگ را ميکشيدم

رچشمم ميرقصيد، درباز گشت ازشکست ودرعقب نشنی ذهن آدم و زن جوان نوراهللا د
زبس که ازمرگ حتمی ميگريختيم، درراه روان ا. همه چهارنعل می دويديم. کارنميکند
راکشته بود، بوتهای رادرمجاهد که درجنگ قبلی يک عسکرما يک بدرجمع . ميآفتاديم

 فکرکرد خود را قوماندان. به جهت مخالف چهارنعل کرد. عسکری او در پاش بود
اما ديديم که مثل حيوان . تسليم دولت ميکند، ازپشتش دويد ميخواست، بااليش فيرکند

حرفهايکه ازمغز فرو پاشيده اش بيرون ميريخت، قابل . سرگردان دريک حلقه ميدويد
 بوتهايش را. ب تپيده درروی خاک نشست، چيزی رابازوبسته ميکردباقل. استماع نبود

قوماندان بااليش چيغ . ود، هردو را باهم بسته کرد وبا بوتها گپ ميزداز پا درآورده ب
برای  . درفضا تماشاه ميکردراس نشسته بود، آتش تانک وتوپ را اما اوبی ه. زد

برای همين جشن آتش بازی جهاد کردی، چرا ميگريزی بيا " قوماندان خطاب کرد
ازجا ميپريد و شاديانه با فيرهرتوپ و. وجودش ازترس خالی شده بود" تماشاه کن

درآن . آسمان رنگ سرخ خون داشت ودرختان ازدود باروت سياه شده بود. ميکرد
بوی دود بيشترميشد . شب هراس انگيزاشکال مختلف ازاشباح را تماشاه کرديم

انفجار های مهيب دراطراف ما شنيده . وصدای غرش تانک وتوپ نزديکترميگرديد
 دربدن ما راست کرده دای سر بازان دولت موغوغای عراده جات وسر وص. ميشد
مگرآن برادرمجاهد ما بوت . درکوچه های وپس کوچه های کج ووج زديمخودرا. بود

شگافت ومارپيچی ازلهيب آتش و نا گهان انفجارشديد هوا را. يکردهايش را محکمه م
      .                                              مردن پيچيد، اودرآسمادود 

 عزيز" فاضل ميدانست خاطرات، جنگ باالی روحيه عزيز تاثيربدی گذاشته گفت
عزيز ". مه ازفاميل نورجان سوال کردم. جان مثل اين صحنه ها زياد ديدمجان عزيز

خانم . رها نميکندا رافرهنگ عقب مانده دامن م.... مثلکه تازه بهوش آمد وگفت،ها
دوطفلش بی پدرشد، خانم جمشيد با همان عقب ماندگی هايش ميترسد . جوانش بيوه شد

چقدرظالمانه . حتی جمشيد احوال شان راهم نميگرفت. که خانم نوراهللا انباقش نشود
آيا آنها شوهرنمی خواهند؟ . مثل خانم نورجان هزاران زن هموطن ما بيوه شدند. است

 شان زنده نيست؟  آنها مثل، من، تو وديگران عشق دارند، بلی قلب دارند عشق در قلب
فکر ميکنند؟ دوطفل جای پدرشان  همردم چ. و به محبت وبه مصائب ضرورت دارند

فرزند شاخه ازدرخت پُر بار . هرکس جای خودرادارد. گرفته نميتوانندرادرقلب مادر
ورد، شاخه ها نيزمی خشکند  درصورت که ازدواج بدين شکلبرهم بخ. ازدواج است

آيا ظالمانه . بيوه گی خودرالکه دارنميکنديد ميگفت، زن اصل وخانواده، چادرجمش
بسيار ظالمه است، مردم . خانم نورجان بيچاره درسن بيست وپنج، بيوه شد. نيست؟

اوهم انسان است، احساس ...اما نی . فکرميکنند که زندگی برای خانم نورجان تمام شد
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طمطراق پُرماهيچ وقت اعتراف را نيآموختيم، هنوزهم ازگپهای پوچ، بی بنياد و. دارد
مگر .  چند زن بگيرندخودرانسبت به خانم ها بهترميشماريم، مرد ها بايد. کارميگيريم

.                     شکم يتيم هايش سيرکندبايد. است ختم زندگیشان دادن شوهر دست زا با زنها
قصه . شده بود، گلويش خفه شده ميرفت ورنگش دود ميکردعزيزچنان احساساتی 

     ".عاشقی قصه کنعشق وعزيزجان ازدوران "وگفتژيدی را فاضل عوض کردترا
عرق " اشقی فدای جهاد شدع" خنده تلخ کرد، چشمانش ازحدقه برآمده بود گفتعزيز

  ه فدای وطن شد"من وتو"دوی ماوگفت فاضل جان عشق هرش پاک کردرويخشم رااز
فراموش کنم سلول سلول زجايش پريد نه نميتوانم عشق رافاضل ا"کنفراموشش 

                      درذهنش دنبال کرد راست را پشتش زد، فاضل نم چشمان .ميتپد بنام عشق موجود
عزيز با يادآوری ازگذشته های جنگی خونش درجوش .  ميگشتعلشقانه زيبا وکلمات
در هه ...هه " فاضل دوباره تکان خورد.تو بگو که قوماندانت کی بود؟" رد صدا ک،بود

جنگها دگروال صاحب حسن بود، با ذکرنام دگروال دو پاکستان قوماندان صمد بود، در
اززيرباران مرمی  بيچاره درماهيپرزخمی شد،دگروال" باره حالش عادی شد وگفت

ترين روزها مانند پدرمراکمک  بد  دگراول در.دادم اوراانتقالکشيدمش تا پاکستان 
فت ناحق کشته ميشويد، کابل  گکرد،چندبارزمنيه فرارمراازجنگ مساعد ساخت،مرا

                      .برو  
ميفهمی که " باخنده وحشت زده گفت بدون آن که به سخنان فاضل توجه کندعزيز

کرد، درحق شان بی بچه های با دانش را که گيرمي" اوقوماندان صمد چه حيوانی بود؟
رگهای درخون وطن پرستی ودموکراسی هنوزهم " ميداد وميگفتجزاوناموسی ميکرد

درگروپ صمد دو جوانان هجده . درنده خو بودبسيار"   توحرم زاده جريان داره؟کثيف
رجزا داده  نزده ساله طاقت گپ های پوچ اورا کرده نميتوانستند، آنها را بسياساله و
در  ... ها.  درلوگر خود ودونفرمجاهد را کشتديگرشويکيش خود کشی کرد. بود

د، دولت با تانک جنگ داغ برپا ش. نيز درجنگ اشتراک داشتمخودم لوگر، درگلنگار
وقتيکه عقب نشينی . لخ ميخزيديمزيربته های گشتزارمردم مثل مفيرميکرد وما در

  باخود،ه بوديک برادر مجاهد تفنگ يکی ازآن بچه های که خود کشی کرد. کرديم
 شانهری ترا درسروفا نکردی، حاال ظرفيت آنرا نداتو برای آن دو نفر" گفتداشت، مي
 زمين سر وادی های سرسبزرزاعتی مردم ميدويديم، جريب جريب در".  ام حمل کنم
ويا درآن منطقه آب شده بودند، همه مردم گ. داشت وتوان دويدن نبودسبزوجود 

حيوانات هرطرف، .اب ميشدازسکوت زمينها، قدم های ماحس. ودندزمين فرو رفته بدر
قريه نفس نداشت، . فير دوطرفه دولت ومجاهد، مرده ويا زخمی شده بودنددراثر

گان سکوت کرده بودند پرند. صدای رمه حيوانات، صدای توله شبيان شنيده نميشد
روستا زيرافسون جنگ هولناک .بادی برگ درختان را تکان نميدادهيچ . ونمی خواندند
درسينه ما تنگ نگيز با شکست وعقب نشينی، نفس راآن سکوت هراس ا. خفته بودند
دريک قريه . خورشيد داغ ازميان برگهای بی حرکت درختان می تابيد. ساخته بود

. ل شنيده شد، چنان شادمانی کرديم شکر يک زند جان پيدا شدرسيديم صدای گريه طف
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جريب جريب زمينهای مردم که درمعرض . دوست ودشمن به ديده حقارت بما ميديدند
مردم رنج . جنگ قرارداشت، بدون آب وشخم به صحرای سوزان تبديل شده بود

ازقصه ب" فاضل سرعزيز چيغ زد. ميکشيدندفقروگرسنگی، جوان مری و ويرانی را 
آهسته آهسته حالتش بهترشد، باشنيدن نام " نگ را شروع کردی، قصه وژمه را کنج

بادانش، روشن  دلربا وتنازوژمه يکدختر...ت کرد و گفت، وژمهراسوژمه سينه خودرا 
های تعريف گپ. دارای شخصيت عالی بودوپرمعلومات وضمير،صاحب مطالعه 
.                      شناختيد را قصه کن چطوريکديگر ،فيلسوف زمان" وگفتآميزش را فاضل قطع کرد

درسال اول پوهنُحی اقتصاد "وژمه شروع کرددوباره ازابتدای شناختش باعزيز
مگريکسال طول کشيد تا جرئت . آمدازکرکترعالی ونجابتش خوشم . همصنفی بوديم

".                      ازاولين روزصحبت تان قصه کن"فاضل گفت. دا کردم، همرايش گپ بزنمپي
ژمه نازنين شکل درذهنش اولين روزمالقات و...بروتهايش مصروف بودعزيزبا 

وز دوسيه خودرا در صنف فراموش هم کرده گفت، بلی يک ر..هم ...گرفت با تبسم 
. با چه اصول واداب ازمن تشکرکرد. کرده بود، تا ايستگاه سرويس از پشتش دويدم

تا آن روزيکه . دوهفته بعد دردهليز برايم سالم داد و بعدآهسته آهسته صحبت ميکرديم
م ازروی يک راکت درپوهنتون خورد، مه اورا درجمع دختران پاليدم، دستش را گرفت

.  چشمش تماشاگرهمان لحظات بود.کمی دستش افگارشده بود بلندش کردم، خاک
فاضل به اولين روزهای مالقاتش با خماری فکرميکرد و  .عزيز قصه وژمه را ميکرد

يخواست مثل  ازقصه های عزيز آنقدردلش پُر شد، م.مجسم بودخماری پيش چشمش 
 وگفت،اوبچه  را تغيردادای عاشقانهروحياتش درک کرد، گپهعزيزاز. طفل گريه کند

  ...اماچطوردرجهاد مقدس سهم شدنت ميدانم،از قصه عسکر.شدیوچرامجاهدت فاضل
  قطعه ما در.قصه جهاد مقدس خيلی درازاست...ها: گفت داد وفاضل سرش را تکان

 بگوحاال"وطالب شدممجاهدشدم و اسيرشدمچند ماه .  شکست خورد،زخمی شدمخوست
          .                                                     مجاهد شدی؟چراتو

برای تداوی ومختار، کمک خودت ازخوست همرای جسد نادرزمانيکه به:عزيزگفت
رای درجهاد شريک گذار همجمشيد برادرم گفت، فاکولته ماکولته را کنار ب. کابل آمدم

گيری پنجشير رفتم، برای فاتحه . مادرم وفات کردهنوزدردوره نقاهت قرارداشتم،. شو
کابل دفن شده بود، فاتحه گيری درپنجشير يک بهانه بعدٌا فهميدم که جنازه در. گيرماندم

 پنجشير آمرصاحب خانه ما در. م کردجمشيد مرا دو دسته برای آمرصاحب تقدي. بود
صاحب پرسيدم  ازآمر  شب همرايش بحثهای طوالنی داشتم. مادرم آمده بودبرای فاتحه

هاد ميکنيد، عليه مردم حاال عليه کی ج. که شما عليه روسها جهاد کرديد، روسها رفتند
.                                          کرديد وطن تان جهادخود تان؟ عليه نژاد های مختلف 

                      . .                         ؟گفتجواب چه ،پرسيدفاضل 
 از. نبودازسياست داخلی وخارجی بيخيربرابرحق تسليم شد، روی هم رفته  در:عزيز

جن جنگ غرق شده رادرل خود  خيلی ميدانست اوخارجيهای ونيت سوقضايای خارج
تو . دپيروزی مجاهدين چه گپ شعزيزجان در:وگفت بريد فاضل گپش را .بود يافته
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                                    .                                 حوادث را بچشم خود ديدی؟بودیدرکابل 
ازکشته شدن نوراهللا ازجهاد دست کشيدم و چند ماه بعد که مجاهدين  مه بعدهن: عزيز

دراخرنامردی کردی، . کابل را گرفتند، جمشيد با چهره فاتحانه برايم تمسخرميکرد
          .تا زمانيکه ريس جمهورتعين شد، کابل به کشتی خون مبدل شد. ازجهاد دست کشيدی

مخصوصٌا يک . وجدان جمشيد هم بيدارشد، ازجهاد کردن خود سخت پشيمان بود
وقتيکه ". کاش قبرشوهرم معلوم مبيود که سرخاکش ميرفتم" روزخانم نورجان گفت

با پيروزی شما، بجای شادی . که مادرم مردگفتم، خوب شدبرای جمشيد . از اتاق برآمد
ه کستری دود باروت در روی مادران و زنان بيووسرور، جای لبخند ونشاد، سايه خا

جای آنکه مادران . گمنام فرزند شهيدش ميتپدقلب هرمادربرای گور. نشسته است
فرزندان قهرمان خود را ببوسند، زنان شوهران شان را بغل کنند، توغهای خون چکان 

 خالصه دست آورد شهامت چه بود؟، جمشيد رنگش. شان را می بوسند وبغل ميکنند
برای جمشيد گفتم، . چون گپ خانم نورجان برايم سخت درد آور بود. سياه دود کرد

مردم بيچاره کابل که شبها تا سحرطی جنگهای قهرمانانه تان قرآن ميخواند، دعا 
جوانان بسازيد؟ آيا مسووليت " قصابی"لخ برای همين که کابل را مس. ميکردند

شدند، با چوب های زير بغل راه ميروند، نيرومند که دراثر فيرراکتها  بی دست وپا 
تبيلغات بيگانه . دادم وگفتمش چه جنگ احمقانهسرم را شورجزازافتخارات تان نيست؟ 

باچشمان بينا ديديم، همه افسون، . گان، عشق وطن پرستی مردم را به اوج نميرساند
با  . کشورهای کفرومسلمان درکشتن جوانان ما مسوول هستند. فريب وگناه بزرگ بود

سالح های مرگبار شان، درهردو طرف خط جنگ افغان کشتند، خانه های غريبانه 
عرب، امريکايی . شان ويران شد، طفالن تيميم وزنان، مادران وخواهران ما بيوه شدند

رهبران . ، روس وپاکستانی ها جامعه گنگ و کورما را در دريای خون غسل دادند
 مرا خفه . بلند شديکبارجمشيد ازجايش. استچپی وراستی، مسوول همه اين جنايات 

  خورد، درراست ميگويد، گپ برادرت سرت بد می"گفتوکرد، خانمش اورابغل زد
زندان مردم زيرخاک بين مردم بروکه چه ميشنوی؟ بچه خود ما درامريکا رسيد، فر

                      "                    .همين است که ميبنیواقعيت . خفتند
کشورخود دند وگرنه مدرن ترين سالح غرب دررهبران فاقد انديشه سياسی علمی بو

 که باالی وجود ازعواقب استعمال سالح های کشنده  نمی فهميدندآنها.تطبيق نميکردند
بعداز استمعال آن سالح هاای کشنده، طفالن چند کله وچند پا تولد . رداردانسان چه تاثي

. خرنمی فهمیتو" اين کاربزرگهاست"  کشيد وگفتخانهبا همين سوالها مرااز؟ ميشود
حرفهای مه وخانمش برايش سخت تمام شد، ميخواست . جمشيد فاتحانه طرف کابل آمد

م بيجا زحمت نکش، پيروزی وجود برايش گفت. با چشم خود پيروزی را تماشاه کند
انستان خانه خودش درکارته پروان زمانيکه افغ دوسال بعد در.ندارد، دلت جمع باشد

طرف شمال افگنده جمشيد جان رهبران وبزرگان سر"برايش گفتم. را ترک ميکرد
اين . ميشويد وتخت را برای کی  واگذارجاين تا. دويدند وشما هم طرف امريکا ميرويد

ی؟ اين افتخارات چشم گير تانرا ووبدختی مردم را ناديده گرفته کجا ميرفقرمصبيت، 
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شما جوانان وگفت ايکاش رهبران به گپ ازخجالت سرخ گشته بود.  ميگذاريدبرای کی
عقيده پاک شان سربازانه جگنيدند غرورسرکش به خاطرمردم با.گوش ميکردند

جمشيد درزندگی . کردندويرانی وطن استفاده مفسدين ازحرارت خون گرم شان در
اول نوراهللا را به جهاد فرستاد، برايش . نمخصوصٌاهمرای م. مهربان وبا عاطفه نبود

مادرم  " ش گفته بودمبراييکروز. تبليغ ميکردرامش خانواده ومخصوصًا مادرم چقدرآ
رفتن تمام آن خاطرات همان روز".زن صادق وباايمان است چرابرايش دروغ ميگويی

برايش گفتم . ا حافظی کردانداخت وبا سرافگندگی ازمن ورابعه خددرذهنش سايه 
.                                          داريد، فراموشت نشودمسووليت اهللا فرزندان نورو خانمدربرابر

عزيز . دبود، خالی نميشن دوعاشق سينه سوخته پُرای آدلهشب ازنيمه گذشت، آنقدر
برادربرايم فاضل جان ميدانی که از" کرد وگفترا دود فاژه کشيد ويک سگرت ديگر

                ".                                                                  نزديکترهستی
.                              برادر است ترازم عزيز جان رفيق  سنگرگرامیميدان:فاضل گفت

                      .           کدام سنگر؟ سنگرعسکری، سننگرجهاد: گفتوعزيزخنده کرد
                      .                         .که استراحت کنيم برو:فاضل گفت

عزيز جان :فاضل گفت. صبح هردوبرای صرف ناشتاه دوردسترخوان نشستند فردا
مگريک چيزتغيرنکرده . جسم وجان مردم ديدم، چطورازهم پاشيده اندتغيرات زياد در

انقالب ی يک زمان اگرکسی بخاطردفاع ازآرمان ها. است، شهامت وغرور شان است
زمانی هم شاهد بودم، اگر . ثبت نام نميکرد، وطن فروش ناميده ميشدثور به عسکر

برای حزبی وغير اکنون . کسی درجهاد سهم نميگرفت، بنام کافرومرتد شناخته ميشد
 مجاهد وغير.حزبی، مجاهد وغيرمجاهد ثابت شد کی وطن فروش ووطن پرست بود

ولی هنوزهم به اشتباه . ده مزخرف بودجنگ عقي. مجاهد چه اشتباهی بزرگ کردند
کشتن بی .  وطن سهم داشتيمدرهرجهت که بوديم درويرانی. کنيمخود اعتراف نمي

روی هيچ زشتی ها را در. د نمی شماريمگناهان وديدن معيوبين رااعمال احمقانه خو
هنوزهم خون انتقام در .  طالبی بسرميبريمبا وجوديکه که درزندانی. ميآوريمخود ن
 مرگ با خوداين دوچيز،غروروانتقام را تاروز. امعه جريان داردهای زن ومرد جرگ
روزی کشيدن روسها پي. اعتراف کنند که شکست خوردند نميخواهند هيچ طرفی. اريمد

. بين المليلی ومنطقه چنان حکم ميکرد، چنان شدشرايط . مجاهدين ودولت نيست
،  زن ومرد، کودک وجوان ساختيمپيروزی اينست که وطن را به زندان بزرگ مبدل 

 را سرتا سرکشور. امی استقبال ميکنندمرگ تدريجی را با تلخ ک. ميميريدازگرنسگی 
.                      .                         کاری کرديم"مين"ازدوطرف

يشد، اکنون به مرکز تولد کوکنار ومواد يک زمان افغانستان بنام کندوی آسيا ياد م
مردم رنج گرسنگی ميکشد وبرای گدايی هم درسرک درپيش . مخدرجهانی ياد ميشود

ورنيست که مادری برای گدايی ميبرآيد، آخجالت  .ديده گان مردم شالق ميخورند
من . ما درسطح جهان برياد رفتآبرو. درسرک مرد ريشو کثيف اورا شالق ميزد

اگرحماقت نميکرديم، زمانيکه کابل . ن ما دردست طالبان اسيرهستيمها هموطوصد
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 میتفنگ جهاد راکنار. يستها شکست خوردندسقوط کرد، به گفته مجاهدين کمون
 يک آبرو امروز برای جهاد. گذاشتيم، آبرو ازبين رفته دوران جنگ رااعاده ميکرديم

 وحدت...وحدت ...ريم چيزيکه ندا"لفون کوفت روی ميزتمشتش را." باقی ميمالند
شد،  دخترمردم تجاوزباالی زن و.  وموزيم ها تاراج شددارای عامه". وحدت است....

 با شفقت شستوشو می کرديم، ازمادران که فرزندان شانجای آنکه خونهای ريخته را
هنوزهم گردان برآفرشته . دارند، دل جويی ميکرديمرا دراين راه باختند وداغ درجگر

عزيزازجايش بلند شد ودستش را ......ترحم را نداريمون اين شهامت وافس. يگرديمم
راکت های  باتلفاتشقاوت، بدبختی، "  وبا تلخی گفتگذاشتروی شانه فاضل 

.                      .                  اين شهاممت را هرکس ندارد. استنگرهم يک شهامت است
ويرانی تمدن پول اندوختن در. خ نشان داده استکامٌال دقيق گفتيد، تاري :فاضل گفت

  موقعيت بهترين استفاده رااند، ازاينکسانيکه وجدان ندارند، به ماديات دلبسته . هاست
. کنيمگناه صرف درکالم مفهوم ندارد؛ اعمال شان را بايد ارزيابی گناه کاروبي. کردند

نظرش  به ساعت ديوار....مردم ثروت بدست ميآورندپولدارميشوند،ازکشتارمحتکرين 
. ل ميدادرا بخانه اش انتقابايد خانه را ترک ميکرد، عزيز. دافتاد، ازجايش بلند ش

معلم آصف يک رابطه برقرارکنم، کوشش ميکنم با: گفتطرف موترحرکت کرد،عزيز
                                                                        .                      شما را درجريان ميگذارمت

شيخ السيلمانی اوراازنزديک نديده بود، مگربا دونام با وی شناخت داشت و تيلفونی 
يکی بنام فاضل کمونيست اسيرجنگ که خانم دکتورليزا برايش . صحبت کرده بود
شايد . لفونی باهم گپ زده بودنديدوبار ت. رميکرددربخش تبيلغات کا. معرفی کرده بود

دررابطه با کارهايش شيخ در آن وقت . دکتورليزا برايش کمونيست معرفی نکرده بود
ست اول تمام اکنون اورا بنام فواد فاضلی برادرمرجان وترجمان د. خيلی راضی بود

داشت شيخ زمان که فاضل درتبلغيات کارميکرد، آرزو   در.کميته رهبری ميشناسد
هميشه باسق ديوار . موفق به مالقات روياروی نشده بودند. رااز نزديک مالقات کند

. آن روزکه اورا دردفتر وزيراطالعات ديده بود جز. بزرگ مخالفت بين ايشان بود
فاضل ازباديگارد خوشش نميآمد، . صرفًا سالم وعليک ديگرحرف باهم نزده بودند

منطقه وزيراکبرخان کامال تحت کنترول عربها . ه بوددست وپايش با تشريفات بسته شد
 با آن دروطن خود. رفت وآمد درآن منطقه شديدٌا کنترول ميشد. وپاکستانی ها بود

 رهبری درسطح. جريان سياسی کشوررا کامال ميدانستاما.صالحيت، بازهم آزاد نبود
 از.  ديده بوددوهزارويک ميالدی امريکا را درتلويزيونحادثه سپتمبر. درتماس بود

 مگرعربها فکر. پريشانی خون دل ميخورد، شيخ دوباره ازافغانستان بيرون نشود
 برای فاضل بی تفاوت بود، کی افغانستان را. بدهندنميکردند، افغانستان راازدست 

 هرکشور ونه ميالدی اشغال شده بودسال نزده صدوهفتادزيراافغانستان از. نداداره ميک
او بايد عشق ازدست رفته يی خود را .  خون غسل کرده بودندحمامبه نوبه خود در
  .بدست ميآورد
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 فورًاازجالل آباد طرف کابل . زياد بسر برده بودبرای مدتی درننگرهار نسبت کارهای
".                      با شيخ کاردارم"  معلم آصف گفت  برای خانه شيخ السليمانی رفت. حرکت کرد

 ريش زردش خيلی سفيد .چند وقت بعد به دفترکارش رفت. را ببيندشيخ نخواست او
چهره فاضل را نمی شناخت، باآنهم ميترسيد، کدام اشتباه لفظی ازخودش از. شده بود
يک ترس . اخالل کرده بود ها ودرد عشق تمرکزفکريش رازيرا پرشيانی. سرنزند

هروقت باشيخ وعده . بنام فاضل اوراميشناختندآنها اسق واقبال بود، ديگرهم ازب
. مستقيم سخت خدمت ميکردپرحرف برايش غير، همان باديگارد مالقات ميداشت

، وقتيکه با مقابل نميساختميشه کوشش ميکرد،کسی را که فاضل نميخواست، بااواوه
لی صاحب مرا آقای فاض" مالقات کرد، شيخ ازفاضل معذرت خواست وگفت شيخ

". نتوانستمخانمم شديد مريض بود، شما را ديده مده بوديد، آکه شما شب ببخشيد، همان 
نميدانست با کی مقابل ازفاضل معذرت خواست مگر. بودمودب، بانزاکت انسان بسيار

            .           وازکی معذرت ميخواهد                              است
نظارت ازدور. ند باردکان خماری شان رفتدراين رفت وآمد های کابل وننگرهارچ
موجوديت ازطرف ديگر.  دکان بسته ميبودميکرد، هميشه بخت با او ياری نداشت

ن مردم ازديدن باديگارهای پاکستا. باديگارها برای همچون تماسها خيلی خطرناک بود
فکرميکرد، . نامی تاريخ را کمايی کندخشمگين ميشدند، نميتوانست افشاگری نمايد، وبد

زيراآن مردکه دردکان ميبود قطعٌا رويش را . شايد فاميل خماری شان هند رفته باشند
 فاضل فکرميکرد،عالم برادرش حتما هند ويا جرمنی رفته. برای کس نشان نميداد

هرگاه با موترو باديگاردها ازمقابل دکان رد ميشد، دکانداران مخفيانه موتر را . است
نخ بدست فاضل آهسته آهسته سر. صورتش ديده ميشدنفرت وانزجاردر. تماشاه ميکرد

دليل . رحمان برای عربهايکه کارميکرد، حاال شنواری بجايش کارميکند. آفتاده بود
های سمين درکويته، هردو دليل اورا بسوی موفقيت گفته . خيلی قوی برای فاضل بود

وروزنقشه شب . سربيرون کردانه وخانواده خماری وبرادرش راازتشويش خ. ميبرد
فاضل باهمه شواهد موجود بخود  .خماری درآن خانه استچطورمطمين شود. ميکشيد
  پيدااگر رابطه با معلم عزيزگفته بودبيادش آمد،" کلی مهم بدست آن معلم است" گفت

دلش ميخواست يک کباب در . دازچند شب عذا بلب غذا نزده بو. کرد، احوال ميدهد
اين روزهم " خواست با باديگارها درجمعيت برود وبا خود گفتشهرنوبخورد، اما نمي
 مرگبار سکوت". نبايد مرا مردم با اين کش وفش جعلی بشناسند. باالی مردم ما نميماند

 شهراز گرسنگی فرياد ميکشيد، تجارت، کارو. نميزدرشهرراتهديد ميکرد،پشه هم پ
کابل . اين حالت باالی فاضل تاثير خيلی بد روانی گذاشته بود. کسب باقی نمانده بود

هرقدرنقشه طرح ميکرد، بازهم سوال موجوديت . ازطرف شب شبيه قبرستان بود
وال مگرس.ت وگذاربرای اودرنيم شب منع نبودگرچه گش. خماری حل ناشدنی بود

دون باديگارونام شب، آنها نسبت محافظتش مسووليت داشتند، ب. باديگارد مطرح بود
                      متردد خانه خماری شان بروديکروزفکرکرد، بايد. توقف ميدادندطالبها موتررا 

بهرحال وضعيت " وآوازه زنده بودم، افشاه ميشود. ازمن بترسنديد زنها وطفلهاشا"شد
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مگردراوضاع  تغيرات جدی  متصوربود. ستان توجه قدرتهای جهان را جلب کردافغان
تی فقروبدبخ. مردم ازهمه چيزمحروم بودند. تغيروجود نداشت واحوال داخل هيچ نوع

 شديدٌا افغانستان مخصوصٌا مردم شهریمردم .همه را بمرگ مواجه ساخته بود
، گوشت طالبها را بدندان بودندمنتظريک حمله . نفرت داشتندعربها وپاکستانی ها از

قوای نظامی امريکا ، درممالک ازبيکستان و ترکمنستان .ننگرهاربودزمانيکه در.بکنند
برايش . درسرحدات شمال افغانستان براه انداختند مانورهای نظامی را. لنگراندخته بود

 د؛ شوبايد دست بکارهرچه زودتر. اوضاع سياسی تغيرکندسوال عمده اين بود، شايد 
با خود . وقتيکه کابل آمد، يک حالت ديگرداشت. شيخ دوباره ازافغانستان خارج نشود

اوًال مرد . خانه شيخ ميروميکروز. هرچه باد باد.نبايد وقت راضايع کنم  "فيصله کرد
، فکرکرد". معلم آصف وبعد هرکس درسرراهم قرارگرفت، فيرميکنم وميکشم"دربان 

دا شد، چراطفل درآن برايش پي سوال ديگر؟د، چهاگرخماری درجمع زنان شيخ نباش
را کامال سودايی ساخته سوال طفل او. زن درآن خانه نباشدشايد هيچ . خانه نيست؟

  "خانمم مريض بود" آمدکه گفتگپ شيخ يادش".اين شيح آدم مرموزاست"گفت بود
اگر  یسوالها با. گپهای سمين درگوشش طنين انداخت. شايد خانم عربی داشته باشد.

يمالنی درچرت حمله باالی خانه شيخ السل. حوصله راآهسته آهسته ازدست ميدادومگر
ازکشتن وکشته شدن نميترسيد، زيرا زياد کشته بود، مجاهد، عسکرکشته بود، بدن . بود

.... فقط درفکر يک حادثه بود. چلوصاف شده بود، درد مرمی را چشيده بودخودش نيز
  .  سازمگرخونينبلی حادثه سرنوشت ...وحادثه 

                                                                                                               

  حمله برخانه شيخ                                            

 باديگار. لند شدپشت ميزکارش نشسته بود، صدای تلفون ب. زمستان بودعصرروزسرد
 لوه ميکرد، گوشی را برداشتسفرهايش که هميشه مرموزجمسوول خرچ ودخل 

 اسناد راازسرميزجمع تا که صدای غزيز را شنيد. ازمکث، گوشی به فاضل دادبعد
شب بازهم از .بنظرميرسيدعزيزخيلی خوشحال .مرای آقای مرموزحرکت کردکرد،ه

ات جنگی بيست ساله نايبعد ازصرف شام دو باره اخبار ج. پُرقصه بودهمان شبهای 
کرتی گرم زمستانی عزيزيک دستمال خط دارعربی رادرگردن انداخته بود،. تکرارشد

فاضل . برنگ عسکری، پوشيده بود وپراهن وتنبال خوش دوخت افغانی بتن داشت
                                                      . ولبخند زدطرفش دقيق شد

                  .                       درلباسهايم چه ديدی که متوجه هستی؟:با لب خند گفتنيزعزيز 
                                  .                      "  تو يک فرهنگ جديد هستیگفت وفاضل خنديد

 کابل که فتح شد يکماه بعد :آمد وگفتدرکابل  مجاهدين  وروديادش ازروزهایعزيز
 سهرک. لباس مردم نمايندگی ازسفرشان ميکرد. ازپاکستان آمدم، تغيرات زياد ديدم
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چهره . ظاهرميشدندا لباس وفرهنگ کشورميزبان درشهر ازهرکشورکه آمده بودند، ب
برای . اما فرهنگ رنگارنکنو واردان را در اغوش کشيده بوداندکابل به چلوصاف ميم

 باوجود که باران مرمی خموش نشده بود، درهر. تمام کابل ديدن کردميک هفته از
مکتب حبيبه را زيارت .هرجا که خاطره داشتم، ديدن کردماز. منطقه جنگها دوام داشت

 قلب کابل از .،ديدن کردمابل بياد همان جمع وجوش گذشتهبکوچه های ويران ک. کردم
نوراهللا آمد که برای ساز کوچه خرابات رفتم يادم ازعروسی برادرم . تپش افتاده بود

صدای سازازهرخانه بگوش ميرسد، خموش . با پسرعمه وکاکايم رفته بودموهنرمند
خرابات که کودکان، زنان ومردان هنرآفرينش با کلکهای سرآميزشان قلب کابل . بود

ها وساز وسرود می تپاند، همه تنهايش گذاشته بودند، هنرمندان يعنی درموج خوشی 
 گورستان به گردنه شهدا رفتم. يا کشته شده بودندنجينه فرهنگ ما فرارکرده بودند وگ

قصه های مالل آنگيزجوانان . ويرانترشده بودهم ازدست ماويرانگرها آرام نمانده بود،
ار انتقامهای درزمان مجاهدين باز.نقل ميشدازسينه به سينه " خاکینجمان"چون داستان

محکمه وجود نداشت، قاضی وجود نداشت، اخباروجرايد وجود .شخصی خيلی داغ بود
مردم از يک کنج شهر به کنج . نداشت، اگرداشت مطالب انتقادی را کسی  نمينوشت

دزدی، شقاوت، . مداد ميشدندکوچکترين انتقاد کمونسيست قلبا. گرمهاجرميشدنددي
جالب آن بود که مجاهدين ازهفت و . ويرانی وآتش سوزی هنوزهم جريان داشتاوزتج

هرکنج شهررا که . هشت گروپ به دسته های خورد وکوچک تبديل وتقسيم شده بودند
مردم ازکنج شهرتا ديگرگنج شهر بدون معرفی خط، رفت . در تصرف يک گروپ بود
بيچاره عزيز جان مردم "يدانه گفتزيز تائفاضل با گپهای ع. وآمد کرده نمی توانستند
بدبختانه که درهيچ زمان زمامدارشهامت اعتراف را نداشتند، . ازگپ زدن ميترسيدند

خودم درشفاخانه پشاور مجاهدين زخمی . نميدادندای مردم اجازه انتقاد واعتراض رابر
. را ديدم، اززخمی شدن شان ميشرميدند، جرئت اعتراض بخاطرتداوی شان نداشتند

زنان را طالبان . دم کابل پبجاره با دست خالی دربرابر راکت وتفنگ چی ميکردند؟مر
طالب ها چی حق دارند؟ اين . داردن جرئت اعتراض را سکهيچدرستديوم دارميزنند، 

. ما بوديم که با دست خود وطن را برای شان تقديم کرديم. حق ما برای شان داديم
ميدانستم که . م منفجرميشد رابطه قايم کردم مغزدرزمانيکه دراسالم آباد همرای طالبها

بخاطر باديگارها ...فريادش بلند ترميشد.... پرده با طالبهان کی معامله کرده انددرزير
ه جان قدم ميزنی، کردم، حاال درهند با وژمجان مه فکرعزيز. قصه راعوض کرد

        .                                                   نرفتیهنوز
تمام زمين . ل راکردمکمی مشکالت زن واوالد نوراهللا ح" عزيز با وجدان راحت گفت

پنجشيربود، بنام نوراهللا ثبت کردم، فعال راحت و فارغ بال بخيرهند های پدرم در
 دردامن مادران پاک  فرزنداناين گونه....بچه با وجدان فاضل فکرکرد، چه " ميروم

چشمانم نقش فرش  .افسوس تعداد زياد آنها کفن برتن کردند ورفتند....تربيت شدند 
                      . .                                             خانه گرديد

خوشحال . ميخوابيد مزاحمت نميکنمفاضل خسته هستی ؟ اگر" صدايش کردعزيز 
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ازشير . هردو رفيق بال يک کبوتر صلح بودند. م، قبل ازرفتن به هند  شماراديدمشد
  . سينه هردو شان يکسان ميتپيدعشق پاک نيزدر.  تغزيه شده بودندپاک مادران پاکدامن

     ش  انتقال خماری بعد از ربودن                     
  

خماری . جمهوری دموکراتيک درآستانه سقوط بوددرسال نزده صدونودويک ميالدی،
 سرنوشت نامعلوم اوخانواده اش در. توسط يک گروپ مجاهدين ازمنزلش ربوده شد

  . ماتم فراموش نشدنی قرارداد
ب اورامانند هزاران فاميل به تعقيب آن حادثه، حوادث شوم پی درپی خانواده نجي

  .درسرتا سرافغانستان ازپا درآوردديگرشريف 
 به حوادث مشابه که دامن گير راد اين دخترنازپرورخواننده عزيزتراژي داستان 

اين کتاب . گردند، آنشا ميسازدريف افغان، دراثرجنکهای خانماسوزهزاران خانواده ش
  .يکی ازتراژيدی ترين حواداث سالهای جنگ است

 البته داستان اين کتاب مشابه هزاران داستان واقعيست، مردم عزيز وطنم طمع تلخ 
  . آنرا چشيدند وتجربه کرده اند

به سمت عقده گشايی، جنگ مسير اصلی اش را که نجات ازقشون سرخ شوروی بود، 
  سرافغانستان توسطحوادث ناگواردرسرتا .جاطلبی، نژادپرستی وزبان پرستی سوق داد

  .   مسلح تکرارشدافغانان
با نجابت درآغوش خانواده . بود" زمان وحميرا" خماری، يگانه دختر پدرومادرش

وجود گرديد با "فاضل"درنوجوانی دلش اسيرعشق. دتربيت ش" سلطان"شريف 
به عشقش تن به برای رسيدن . مساعدت های اقتصادی، آغوش خانواده را رها نکرد

ا بارن راکتها رابچشم مشاهده کرد، برای روزه. روزمره دادحوادث جنگ ويرانگر
شبهايکه درخت آرزوهايش . رسيدن به آغوش همسرآينده اش لحظه شماری مينمود

  . برومند ميشد، نا گنهان تبرخشم قدرت طلبان درخت زندگيش راازکمرشکستاند
چند . پروين دلداريش کرد، او دربغلش سخت گرفته بود.  خماری صدای فيررا شنيد 

 نفر دو. د ازفيرهای متواترچند نفردراتاق خواب شان آمدند، يکنفر اورا بغل زدثانيه بع
  .ديگر پروين را کنداغ کاری کردند
نفريکه خماری را بغل کرده بود، دهنش را بادست .  پروين اوراازبغلش رها نمی کرد

  .محکم گرفت، صدای چيغش بلند نشود
  . حرکت کردموترهابه سرعت .  ازحويلی به سرعت بيرون رفتند

 سردی هوااوازترس وحشت و. رسرش انداخت يکی ازنفرها پتوی عرق بويش را د
خماری نميدانست، درکجا هست " چپ شه جلی چپ شه" کسی به پشتوگفت. لرزيد می

واکی " بادريورنشسته بودنفريکه درکنار زمانيکه ازمنطقه خانه دورشدند،.وکجا ميرود
  .   پُرخطربود، ازپل محمود خان طرف لوگر رفتندراه جالل آباد. مخابره کرد" وتاکی
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يک کنداغ بدهنش بزن، ديگرش گفت نی بايد " يکی ازآنها گفت.    اوازگريه چپ نشد
  ".به سالمت برای قوماندان صاحب تسليم اش کنيم

آفتاب . روشنايی صبح آهسته آهسته فضای تاريک وماتم زده کابل راروشن ميکرد
ردل زمين ميخليد، آنها بين خود گپ ميزدند، تا روشنی ضعيف بهاری اززيرابرها د

روی خماری را با يک پتوی که آگنده با . برسانندآفتاب هرچه زود ترخود را به لوگر
نميدانست درکجا هست، چشمانش هم ازگريه . دود سگرت بود، سخت پيچانده بودند

  . کورشده بود
هنين تانک های جنگی از قير  گرچه تمام سرک های افغانستان درزير پاشانه های آ

يک . ريزی نشانی نداشت، اما بازهم درساحه کابل کمی موتربه راحتی حرکت ميکرد
  از.ها دل راازدلخانه آدم جدا ميکرددرچقريان که موتر درراه بی راهه ميرفت،زم

  .   نشيب سرکها معلوم بود، درراه خامه و خارج ازشهر درحرکت است فراز
کالن که قه رساندند، داخل يک حويلی بسيارا دريک منط تا روشنی صبح خود ر

کسی ازدستش گرفتند وپتو را چنان . ديوارهای پخسه يی داشت، موترها داخل شدند
ازموتر پايانش کرد، . درسروکله اش محکم پيچانده بودند، نفس کشيدن مشکل بود

اآنها تماس اگروجود داشت، اجازه نداشتند ب. درخانه يی که رفتيند زن وجود نداشت
. انه خوابيدنددريک اتاق داخل هفت نفرکه از کابل با اوآمده بودند، درروی خ. بگيريد

. فکرميکرد" خليل"ش،شبنم وعالمکوکی وکاکاياوهنوزهم ميلرزيد به پدر،مادر،پروين،
نميدانست باالی کی فيرکردند، آيا . صدای فيرشب گوشهايش راهنوزهم اذيت مينمود

  . ا نی ؟فاميلش زنده اند، ي
تنها برای همان چند نفرکه تاآخرين لحظه . ديگردوستان ازحافظه اش فرارکرده بود

يک نفربرای شان نان آورد، همه شان . وقت نان چاشت شد. باهم بودند، فکرميکرد
با وجوديکه دستهای . گرد يک کاسه شوربا نشستند وبا دست بخوردن شروع کردند

 شان چربی شوربا، چرک رازالبالی پنجه هایمگ. خود را برای نان خوردن شستند
خط معلوم زبين پنجه های شان آب شوربا، خط ا. برجسته ساخته بوددست شان را

  .ميشد
. نان خوردند.   اورااجازه نميدادند، پتو راازرويش دور کند، نبايد رويش را نشان ميداد
چند دقيقه .  ميشدهرکدام شان مثل حيوان آرق زدند، ازآرق بد بوشان دل آدم چپه چپه

بعد يکی ازهمان هفت نفربرای صاحب خانه که بنام مولوی صاحب صدايش ميکردند، 
  "برای اين زن کمی نان بيآور" گفت

  . يک کاسته دال آب گين برايش آورد
برادرها، شوربا همان قدربود که شما خورديد، آنهم ازديگر برادران " مولوی گفت 

اين دال را برای بچه های خود ما پخته . افه مانده بودمجاهد که ديشب اينجا بودند، اض
پروا ندارد مقصد " هنوزگپ مولوی تمام نشده بود، يکی ازميان صدا کرد".... کرديم

". ديشب نوبت خانه کدام شوربا خورد بود" يکفنرازمولوی پرسيد. شکم سيرشود
  ".پخته کنندمولوی صاحب امشب نوبت هرخانه که بود، بگو که پلو "يکنفرصدا کرد 
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. خيريت برسد، حرکت ميکنيمنيآمديم، همين که راپور برادرشب پايی: نفرديگرگفت
  اگرشب پايی نيامديم، در:ديگرش سگرتی بود، سگرتش را درهوا پف کرد وگفت

  . بايد نان بخوريم. روشنی هم حرکت کرده نميتوانيم
يکی ازآنها متوجه شد . آنها دردعوا شکم بودند. خماری بنام های شان آشنايی نداشت

بازهم بين خود، " زرگری لوری نازمکوه...وخوره "گفت. دکه خماری نان نميخور
  .دعوای شکم ونان شب راآغازکردند

.  ازخسته گی خوابش گرفت، درکنج خانه، زيرهمان پتوی بوناک خود را چملک کرد
  نصوارآلودهدندان های درازش هميشه. عجيبی بودانسان . نام داشت" دادو" يکی شان 

نفرديگرگفت بخوراو ". نان او زنه مه می خورم"صدا کرد. شايد سيرنشده بود. بود
دادو باالی کاسه دال مثل حيوان حمله کرد . نازدانه فکرکرده که کسی نازش را ميخرد

باقی دال رامثل آب، کاسه را سرکشيد، چند آرق بد بو . نان خشک هم کم بود. وخورد
خماری با دنيای خودعرق شد، مردها مثل رمه گوسفند، . اختزد وخانه را بوناک س

  .      اوميان خواب وبيداری درمورد سرنوشتش فکرميکرد. دراتاق خوابيدند
اوتشناب ضرورت . اورا صدا کردند بخيزکه حرکت ميکنيم. نميدانست، چه وقت بود

رايش به هم.داشت، همان نفرکه اوراازبسترش بغل کرده بود، محافظ و مسوولش بود
بيت الخال رفت و بيت الخالهم دروازه نداشت يک پرده بسيارکهنه را درچوکات 

برای چند ثانيه هوای آزاد بد بوی بيت الخال دررويش خورد، . دروازه ميخ کرده بودند
  .  وقتکه ازبيت الخال برآمد، رحمان همان مرد مسوول ويا سرگروپ متوجه شد

گفت . برايش لباس بچه گانه معلوم شد. ترانه بوددخ" دريشی خواب" خماری با پيجامه
  .خماری گپ نزد" ته هلک يی " 

  "غت غت سترگو"پتو رااز رويش پس زد وگفت واه " دريد گهاو"  گفت 
. ديگران درروی حويلی منتظربودند. ازدستش گرفت ورويش را دو باره با پتو پيچاند

هرکی آماده سفرو . ميساختکسی سالح خود را پاک ميکرد وکسی چاغرمرمی راآماده
  . آماده جنگ ويا اتفاق جنگی بودند

. اری قد رسا وموزن داشتچون خم.  رحمان از مولوی يک چادری برايش گرفته بود
دو باره . قدش کوتاهی کرد، شايد مولوی ازدخترنوجوانش را آورده بودچادری در

. بوت ضروراستيکنفر بنام سميع برای رحمان گفت، يک جوره . برايش مسترد کرد
  .باعصبانيت افزود، چادری چه بدرد ميخورد. است" برهنه"اوبيچاره پاهايش لچ 

 رحمان، مولوی را صدا کرد ومولوی يک لنگ بوت بچه گانه که نوک پنجه اش هم 
درچوکی عقبی موتر نشست . سوراخ بود، يک لنگ بوت زنانه که کری نداشت، آورد

  . و حرکت کردند
 همرای رحمان در بسيار. تشادکابلی لهجه بود، سميع دربين شان درخانه متوجه شده 

 رحمان که خماری راازاتاقش درسرشانه خود انداخته بود. موارد شديد برخورد ميکرد
  . سرگروپ همين هفت نفربودو کشيده بود،
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هوا کم کم تاريک ميشد به سرعت از منطقه .  زمانيکه ازخانه مولوی حرکت کردند
.                      .                          هنوزهم نميدانسنت کجا ميروددورشدند، خماری

" رحمان گفت. سميع درطول راه از رحمان پرسيد، اين گل غنچه را برای کی ميبری؟
هردو ". خود ميفهممتو يک مجاهد خشره هستی برابر صالحيتت گپ بزن، مه درکار

  .سکوت کردند
کارت هايت "پرسيد.کلمات ميگشت، تا دوباره رحمان راسرگپ بيآورد سميع دنبال 

  ".چطورشد چه وقت بخير ميروی؟
  ".  تا آخرين شرط  رهبرصاحب را پوره نکنم مرااجازه رفتن نميدهد"  رحمان گفت
    .                                   کارهای پاسپورتت کجا رسيده است؟"  سميع گفت

پاسپورت تياراست، فقط رهبرصاحب برای شيخ يک اشاره کند، با فاميلم " رحمان
  ".پرواز ميکنم

  . اوجواب نگفت.  سميع همرای خماری انگلسی گپ زد
  .رايش گپ زد، بازهم جواب نگفترحمان به پشتو هم

  ".بيچاره ترسيده گپ زده نميتواند"  سميع گفت
  ".پيش شيخ صاحب که رسيد بلبل وارسرگپ ميآيد"  رحمان گفت

او شيخ هفت " گفت. سميع تکان خورد رنگش دود کرد، لب هايش ازخنوشت ميلرزيد
  ".زن درحرمسرای دارد، اين دخترمعصوم هم قربانی اوست

هردو دعوا کردند، چند . سميع بزبان پشتو به رحمان فحش داد. يش قهرشدرحمان باال
  . لحظه بعد دعوا به جنگ خونين تبديل شد

 بعد از چند دشنام. هردو پايان شدند.  رحمان باالی دريورفرياد زد، موتر را توقف داد
دريورچنان احمق . بودنها درموترخماری با دريورت.با يکديگر مشت ويخن شدند

 درحالکه دو نفر يکديگر راميکشند او درموتر. نميزددل بود، درطول راه گپ وسنگ
. با ناخن های کثيفش دندان های نصواريش را تراش ميکرد. موسيقی را بلند ميشنويد

آنقدرانسان بی . پاک مينمود"خالل"يش را با تارهای ريش درازش کثافت دندانها
 گاه گاهی ازکنج چشم رحمان وسميع را .ازتماشاه کشتن انسان لذت ميبرد. احساس بود

". هه هه هه کی قهرمان ميشه، کابلی بچه بی ايمان است" ميديد وبا تمسخر ميگفت
  . تنها سميع را کابلی ميگفت. درحاليکه رحمان نيزکابلی بود

 هلوان يکديگر را برزمين ميزدند، هردو شان سالح خودومانند دوپ سميع ورحمان هرد
نفرهايکه درموتر دومی بودند، خماری با نام های شان هنوز . ندرا کنارگذاشته بود

موترشان را توقف دادند، کسی بااستفاده ازموقع شاش ميکرد، کسی سگرت . آشنا نبود
مثل شکارچی " دادو." منتظربودندکه کی کشته ميشود. دود ميکرد ونصوار ميکشيد

  .منتظربود، باالی جسد خيزبزند
ز زن وفرزند شروع کردند تا  های خيلی غليظ داند، اسميع ورحمان يکديگردشنام

 ميدانستم، تو"سميع گفترحمان به .  قوم وخويش هم رسيدندومادر وکادرکالن،خواهر
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توهيچ وقت . خرامت ميدانستم، ازگپ زدن ادبيت ميدانستمکمونيست هستی، ازطرز
  ".مجاهد شده نميتوانی

 ختران هموطن خود را دربرابربلی راست ميگويی مجاهد بايد عفت د"  سميع گفت
  .خارج رفتن بفروشد، همی جهاد است؟

  ".  دختران مردم را اختطاف ميکنی ونام تمام مجاهدين را بد ميسازی
سميع دويد که سالح خود را . رحمان سالح خودرا گرفت. همين گپ باعث قتل اوشد

  .رحمان بااليش فيرکرد. بگيريد
رحمان . را برداشت، فيرکرد، به هدف نخوردسالح .  سميع خودرا به سينه کش کرد

. در پهلوی خماری نشست. سه مرمی درسينه سميع خالی کرد، خودش درموترباال شد
نفرهای موتر دومی . سميع جان به جان آفرين داد. پنج نفرمنتظربودند، سميع جان بدهد

  .درموتر شان نشستند
ويد ساعت بند دست ويک  دادوهميشه نصواردردهن داشت وبا نوک بنی گپ ميزد، د

نفرهای موتر . خوشحالی کرده در موتر نشست. کتابچه ياداشت جيبی سميع را گرفت
  .دومی دوباره پايان شدند، جسد سميع را در چقری انداختند وحرکت کردند

با . اصآل گپ های شان راشينده نمتوانست. از وحشت روح ازجسم خماری فرارکرد
.  شب که درخانه شان رخداده بود، فراموش کردديدن آن حادثه دلخراش فيرهای

خماری آن دختردلربا و نازدانه که فاميل درمقابل اواز قصه های وحشتناک جلوگيری 
حالت اوغير قابل . ميکردند، با چشمان خود قتل را ديد وقاتل هم درکنارش نشست

اوش هيچ قلمی نميتواند، احساس خماری را درآن لحظه درصفحه کاغذ تر. تصوراست
دوگروپ . صدای فيرازدوربگوش ميرسيد. درطول راه بيک منطقه ديگررسيدند. بدهد

  .مجاهدين باهم درزد وخوردبودند
  ".فشنگ را چه کردی؟"  رحمان از دادو پرسيد 

" با دست طرف خماری اشاره کرد.  بايد با يک گروپ کمک کنيم، جنگ خالص شود
  ". بخاطراين تارتق، کشته نشويم

. ان مخابره کردند، جواب نگرفت درنزديکی شان با فيرفشنگ اشاره دادنداول برای ش
زود بايد جنک را خالص " نام داشت، کرد وگفت" جواد"رويش را طرف رفيق سميع 

دندان هايش از وحشت ميلرزيد به خماری ". کنيم وهرچه زودترازسرحد بگذريم
  "ی؟هرچه بادا باد هوش کنی او دخترکه ازموتر پاهين نشو" گفت

مثل . موترها را توقف داد". بخاطر تو تارتق نفرهايم کشته نشود"  غم غم کنان گفت
دن اوهمچنان به موسيقی شين. خماری با همان دريورتنها ماند. گرگ درجان هم دويدند

هه هه هه . ، با دلنتگی با خود غم غم ميکرداحساس عاطفی نداشت. مصروف بود
  . تنمان که زنده اس... بزن .....بزن

. جسدها هردو گروپ درميدان افتاده بودند.  گروپ شکست خورده پا به فرارگذاشت
. دادو بازهم وظيفه مقدسش را که ربودن ساعت وجيب های جسدها بود، انجام داد
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گروپ برنده جسد های گروپ مقابل را درچقری تيله کردند و جسد های گروپ خودرا 
  . با خود بردند

  .االی دريور فرياد زد که توقف کوبعد از نيم ساعت دادو ب
 ها را باخود می آورديم ميدانم که چه ميخواهی اگرهمان جسد"  دريوربه دادو گفت

دريوربه چشم رحمان ميديد، توقف . معنی گپش را خماری  نه فهميد". ميشدچاه  پُر
  . کند يا نی
 رد، اوداخليفه برک کو،بگذارکه دادوعشق ديدن شان را" ان با دلتنگی گفت رحم

  ". عاشق يک کله کشک است
رحمان ازپشتش صدا کرد شاش . دادومثل بزازموتر پريد وطرف يک چقری رفت

خماری برای ديدن صحنه يک چشمش رااز زير پتو کمی باز کرد، هيچ . کرده بيايی
  .دادو مثل برق برگشت. چيز ديده نميشد
  "شاش کردی؟" رحمان پرسيد

                                     .  .            دادو گفت نی واهللا
.                                                 "پس برو شاش کو" رحمان بااليش غلمغال کرد

. شاش ندارم من درروی جسد های ديگرشاش کردم، خالص شد.... هی هی"دادو
ديدن اعمال خماری با ". منظورش ازجسد های جنگ که چند دقيقه پيشترکشته شد، بود

 درروی همسنگر .اينها آدم نيستند، حيوان هستند" خود گفتوشنيدن گپ های شان با
.                      .                     جاهد گذاشته انداينها نام خودرا مسلمان وم. خودهم شاش ميکنند

نفريکه درپهلوی " جواد". اگرشاش نداشتی حق نداری موترتوقف بدهی" رحمان گفت
غم تلخ کشته شدن يده بود، باصدای غمگين که نمانگرلبانش خشک. دريورنشسته بود

  "شاشت رابی جا تلف کردی؟" گفت. يع بودسم
  . اززمانيکه سميع کشته شده بود، جواد گپ نزده بود

  ". هی هی هی هی چاه هنوز پُر نشده ، سه ماه ميشود، ازاين راه  نيامديم"  دادو گفت
      .                 "اگر بازازاين راه آمديم برودرچاه پايان شو، ساعت های شان بيآور"دريورصدا کرد

بعد از ". واهللا بسياربد بوی ميدهد"دستهايش را باهم فشرد وگفت . دادو هرهرخنده کرد
دادو ازافتخارتش که چقدرساعت . آن خماری دانست که جسد ها را درآن چاه مياندازند

گی به قصه های مزخرفش ازجسد ها کشيده، بيانيه ميداد،جواد رفيق سميع با دل تن
 همين سه نفر با خماری درآن موتربودند، نفر. رحمان هيچ گپ نميزد.ردگوش ميک

يکزمانی خماری متوجه شد، رحمان نفس عميق . چهارم سميع بود که قبٌال کشته شد
با انگشانش بروتهايش " حاال درخاک پاکستان رسيديم. ازسرحد گذشتيم" کشيد وگفت

. رجاده هموارآرام درحرکت شدموترد. را شاديانه ميماليد وخوشی درقلبش موج ميزد
. ربود، رفتندآنجا خانه کدام رهب. دورازشهردريک قريه دست راست دورخوردند

دريک کنج خماری .  درخانه داخل شدند، خانه سرد وگورا بودرحمان دستش را گرفت
  .رحمان اورا رها کرد ورفت. خود را چملک کرد
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رحمان لعتنی برای " ميکردايجاه کجاست وبرای سرنوشتش فکر.  درسودا غرق بود
اين جهاد . اينها بنام خدا جهاد نکردند. کدام رهبر تعهد سپرده ومن قربانی آن تعهد شدم

. بخاطرامتيازات خودشان، بخاطرخارج رفتن، پول وقدرت است نه بخاطروطن
 يکه ازطرف دولت برای تحصيل خارج ميرفتند، آنهاراميگشتند، خودشانن جوانا

  .  هموطن شان استفاده ميکنند ازعفت خواهراندربرابرخارج رفتن
رحمان "د واشخاص مانند مردم بيگناه درهرقريه وشهر قربان خواسته های شوم افرا

خماری درخانواده غيرسياسی بزرگ شده بود، ازسياست خبرنداشت، حاال . ميشدند"
 اصال فکرپدر، مادر، عشق فاضل. درعمق سياست احمقانه با زورتفنگ درآمده بود
 های کوشش ميکرد، همه چشم ديد. سفربه هند وعروسی همه ازمغزش فرار کرده بود

  . زنده ماند، کتاب سرنوشت زندگی خود را بنويسداگر. خود را درحافظه بسپارد
اول بزبان پنجابی چيزی گفت، . پشتو و پنجابی گپ ميزد.  يک زن پير به اتاق درآمد

  .باز به پشتو سوال کرد، خماری جواب نداد
يک دست رخت پنجابی ويک جوره چپلی زنانه برگشت، دوباره با. ازاتاق برآمد

لباسهای خواب را که خاطرات شيرين ازآن داشت، ازجانش کشيد  وبرای ابد ازدست 
  .داد

، سرش صدا کرد، رويته پت کو، همان ن رحمان دوباره پيدا شد، اوراگفت حرکت ک
ه رويش  چادر داکه نسنتٌا ضخيم را کآن زن پيريک. پتوی گنده را درسرش انداخت

اين پاکستان پتو را بگيرگرمی زياد است در"فت به رحمان گمعلوم نميشد، برايش دادو
وقتيکه خانم همرای " آدم درخانه پخته ميشه، دختردر زيرپتو درميگيرد. آتش می بارد

تا خانم رفت . زادی خماری شدرحمان درباره چادرگپ ميزد، رحمان متوجه چله نام
  .   بيآورد، رحمان چله نامزادی راازکلکش کشيد ودرجيب خود گذاشتچادر

دريور پاکستانی جای آن دريوراحمق و قسی القلب افغانی را .  موترها عوض شده بود
رحمان خماری را تسليم آن عرب جوان . بود جوان نيزدرموترگرفت ويکنفرعرب

  .کرد
بعد . موتر راديوکست عربی ميشنيدنددر. دراين موتر، درطول راه هيچ کس گپ نميزد

  .  ازسفرطوالنی به اسالم رسيدند
  

                               خماری در اسالم آباد
          

.     بعد ازظهرروزبود، اسالم آباد ازتابش آفتاب سوزان به دوزخ آباد تبديل شده بود
. ب خاک برخ نکشيده بودزنده بود، مثل کابل نقابا آن دوزخ سوزانش شهرآسالم آباد 

    .مردم درهمان هوای داغ بعد ازظهردررفت وآمد بودند
درحياط آن تعميرصرفآ عربها باچلتارهای شان ديده . بزرگ شدموترداخل يک تعمير

  .ميشدند وبس
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  ازافغان نشانی.ستانی برای محافظت وظيفه داشتنددردروازه عمومی تعمير پوليس، پاک
ندان ميماند، مگرداخلش نشانی ازمعماری ونقاشی هند قديم تعميرازخارج بيک ز. نبود

 ، از)يا اهللا" (آن عرب جوان گفت. موتردرنزديک زينه سنگی توقف کرد. ديده ميشد
  .دستش گرفت، ازموترکش کرد

يکزن چاق با بنی بزرگ .  ازپله های زينه سنک فرش باال رفتند، دردهليزتوقف کردند
 سوراخ های بنی اش را زنيت داده بود، مانند زن وبد شکل که با آويختن زنجيرطال

لب های گرده مانندش با لب سرين خيلی . های بد کاره فيلم های هندی جلوه ميکرد
غليظ، جگری نقاشی شده بود، کمی آرد سفيد را نيزبنام مکيپ برويش خاکستريش 

 او را يک يا دوکلمه عربی با جوان عرب گپ زد،. ماليده بود، خماری را تسليم شد
  . داخل برد

دريک اتاق برای مدتی طوالنی تنهايش . عمارت دهليز دراز واتاقهای متعدد داشت
دوباره همان زن چاق . ازگريه تمام لباس های پنجابی درجانش چسپيده بود. گذاشت

دستش را گرفت وبرای حمام کردن بردش، حمام مدرن وبزرگ ... بيا :پيداشد وگفت
دختران بين خود .. نجا بودند، برای شان هدايت داد ورفتسه دخترخدمتگاردرآ. بود

اولين کلمه دری را خماری شيند، فکرکرد خانواده خود را باز يافته . دری گپ ميزدند
  .است

  .  آنها زن چاق را بنام مومنه احترام ميکردند
  شگوفه وسمين معرفی کردند، عاجل اورا رهنمايیم های پيکی،را بنا خدمتگاران خود

سمين کمی اوقی بود، باالی دو دختر ديگرکالن کاری ميکرد، فورآازخماری . دندنمو
   نامت چيست ؟ ،پرسيد

  .   خماری گپ نزد، گپ زدن ازيادش رفته بود
                      .                      ازکابل هستی؟، پيکی پرسيد
اين فيل مست کسی را  نازنين کابل برای بانوانچقدراحمق هستی، غيراز: سمين گفت
آرايش روی آبرهای چينده گی کورهستی ازناخن های درازورنگ ناخن وتو. نميآورند
  . خرامش بايد بدانی طرزوموی و

  .  شگوفه صدا کرد، بايد کمکش کنيم که همين جا باشد
يکی موهايش رامی . اليم داشتتپ آب شيرگرم وم. اورا گفتند لباسهايت را بکش

بطرف دروازه شست وديگری بدنش راکيسه ميکرد وسمين با وجوديکه هراسمندانه 
 دختراگرميخواهی که اينجا باشی برای مردکه بگو توفاکولته :اورا گفت. متوجه بود

اوخارج ديده است اززنان که . رفتی، اهل کابل هستی وبا مد وفيشن عصری بلد هستی
اگرتو اينجه ماندی ما را کمک . اشته باشند، لذت ميبرد و اورا نگه کنسيلقه خوب د

. کن که اينجه باشيم وگرنه سر نوشت ما بدست آن زن پاکستانی مانند ديگران ميشود
  . هرقدرهمرايش گپ زدند، جواب نشنيدند. بدست پاکستانی ها ميافتيم
  ".اين غول گپ نمی زند" سمين عصبی شد وگفت

   باکره هستی ؟         ،يد شگوفه باز پرس
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  .  شورداد" بلی"  سرش را به عالمت مثبت
با بيانيه . سمين بگفتارشد. غمگين شدند، ازصورت شان غم ونفرت باريدهرساه شان  

هرکلمه که . احساساتی، تاريخ عربها وافغانستان وپاکستان وغيره وغيره گذارش داد
ميلرزيد وشايد حادثه که باالی خودش ازخشم . بنام دشنام ميدانست، نثارعرب ها کرد
مانند روبا که ازشکارچی خطا خورده باشد، . اتفاق افتاده بود، درچشمش نقش بست

 :با فرياد که نوع خشم درونش را نمايان ميساخت گفت. لرزه براندامش مستولی شد
اودخترهمرای مردکه انگليسی گپ بزن، اگر پشتو ميدانی، رويش را طرف آن درکه 

پشتو گپ نزنی، " لبو"هوش کنی همرای مومنه . چاق رفته بود، کرده گفتخانم 
   .کوشش کن که دردل شيخ جای بگيری ومومنه راگم کنی که ما را در داده است

حمام را تمام کردند، مومنه چاق لبو با گام های گرنگ .  شرفه پای را شيندند چپ شدند
اب بيک اتاق ديگربنام آريشگاه ياد خماری راازتشن. که وزنش زمين را ميلرزاند، آمد

برای مومنه وظيفه داد، دوباره . يک زن ديگرآمد طرفش ديد ورفت.  ميشد، برد
طرف .  بودکوت حمام به تن خماری. زن شوخ ومزاقی بود. برگشت اوراآريش کرد

. سروصورتش را تيارکرد" خوشگل......خيلی عالی مثل ستاره فيلم "وگفتاندامش ديد
  .ش تمام شد، اورا تنها گذاشت ورفتوقتيکه آري

 خماری ازچوکی بلند شد، خواست دوباره به تشناب برود، همرای سه دخترافغان گپ 
صدای سمين . آهسته خود را بدوازه رساند. ازطرف تشناب صدا گپ شينده ميشد. بزند

  .را شناخت وديگران خاموش بودند
ه يقين همان مرد عرب بود، ب.  صدای شرپ شرپ آب ميآمد، کسی را حمام ميدادند

. هرقدرکوشش کرد صدای مقابل را شنيده نتوانست. خماری شکارش گرديده بود
صدای خنده آريشگرازاتاق ديگرآمد، فورآ خود را به چوکی رساند، به گريه شروع 

چرا گريه کردی، تمام آريشرا خراب کردی حاال " آريشگرطرفش ديد قهرشد. کرد
  "دوباره ترا آريش کنم

يکی برنگ .جابی درروی آريشگاه ايستاده بودرنگارنگ پنومنه با لباسهای مختلف و م
اريشگر رنگ گالبی راانتخاب کرد، . سرخ ويکی برنگ آبی تيره وديگری گالبی بود

 پنجابی گاالبی راپوشيد و پنجابی سرمه يی را که زن پير. اورا دوباره آريش نمود
مومنه ازدستش گرفت، ازصورت . ه بودبرايش داده بود، در تشناب ازجانش کيشد

خاکستريش نورمسرت ميباريد،   تحفه گران بها دختر باکره کابلی به زوق فيل مست 
خماری ديد سه دختر . دو باره از راه تشناب اورا به دهليز برد. به چنگ آورده بود

. خوشحال است"لبو"با يک ديگر بزبان دری گفتند . افغان تشناب را پاک ميکردند
مين با زبان پاکستانی گفت، مومنه ازشيخ انعام خوب بدست ميآوری، کابلی دختره س

  . صدا شنيده شديک مومنه تک تک زد، . دروازه اتاق خواب بسته بود. باکره است
بکدام زبان جواب داد، دروازه را بازکرد، او رابه داخل هدايت "لبو"نداسنت مومنه 

  .کرد دروازه راعقبش بست
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اتاق . پاهايش ازحرکت مانده بود. ل اتاق نزديک دروازه ميخ کوب شد  خماری بداخ
تخت خواب بزرگ به نزديکی يک . خواب بزرگ ومنظم با مد روز آرسته بود
پرده های زيبا مخملی سرخ به قشنگی . ديوارکه با آيينه بلورتزئين شده بود، قرارداشت

. ، درخشش دلپذير داشتقنديل های کرستل ازسقف اتاق آوازان بود. اتاق ميافزود
يک مرد به . دردوکنارتخت خواب ميزهای کوچک با چراغ های زيبا قرارداشت

  .بزرگی يک فيل درروی بستر دراز کشيده است
.  قد وقامت وبرسينه اش با کوه سيلمان افغانستان ميماند، خود راالسيلمانی معرفی کرد

  . ازجايش مثل فيل قيل شد، نزدش آمد
دستش را بوسيد دست ديگرش را درکمرش . مثل پشه معلوم ميشدخماری درمقابلش 

به ذهنش صورت زيبای . خماری ازحرکت مانده بود. حلقه کرد، به بسترهدايتش کرد
اتاق عروسی راازتمام رسم های که از " فاضل نازنين نقش بسته بود، که ميگفت

يادش آمد، لباس شب عروسی شبنم ب". زيبائی خدا دادت نقاشی کرده ام، تزئين ميکنم
گالبی درازمقبول پوشيده بود، فاضل با پطلون فوالدی وکرتی سرمه ئی دوسينه يی با 

دستش برای چند لحظه . دکمه های طاليی وپيراهن سفيد مقبول، مقابلش استاد بود
. اومحوتماشای صورت نازين ولبان قرمزش بود. درازبود، تا دست خماری را بفشارد

. همان لباس گالبی، برای هردوی شان فراموش ناشدنی بودخاطره آن شب وزيبائی 
يادش ازنقاشی های فاضل آمد، خماری را با همان لباس گالبی چه زيبا نقاشی کرده 

با بوسدن دستش توسط فيل . کامال وزن خود را باخته بود. فکرميکرد درهواهست. بود
بزرگ مقبول با نزديک تخت خواب يک ميز . تکان خورد، ازعالم خيال بيرون آمد

يک دسته گل مرسل با چند دسته گلهای مختلف تزئين " مينا"بوتل شراب ودو پيک 
پيمانه را برايش تعارف کرد، خماری با اشاره سرمخالفت ." شده بود، قرارداشت

خماری را . به تن داشت" عربی"لباس سفيد دراز . دوباره را روی ميزگذاشت". نمود
دو باره . اخن هايش ديد واز رنگ ناخن خوشش آمدچون کودک دربغلش فشرد طرف ن

  .به عربی چيزی گفت. دستش را بوسيد
طرفش ديد، باز بزبان عربی از مقبوليش " قران شريف ميخواند" خماری فکرکرد

" کدام آيت را ميخواند که وی را صيغه کند" خماری فکر کرد . صفت کرد
  شيخ پرسيد انگليسی ميدانی؟. اومعصومانه چشمانش را به زمين دوخته و گپ نميزند

. Do you know English    
.                      .                           اشاره سرگفت، بلیگپهای سمين بيادش آمد با

 ازعشق با"سرور صورت شيخ  را پوشانيد، چشمانش برق زد وگفت " بلی "باشنيدن 
بال با نوشابه الکلولی برايش تعارف کرده بود، دوباره برايش مينا راکه ق" من لذت ببر
بعد درمقابل آيينه بزرگ درحقيقت يک دروازه "به سالمتی هردوی ما "داد وگفت 

تمام . بود، به اتاق نان باز ميشد و تنها مورد استفاده شيخ قرارداشت، ايستاده شد
 ديدن من برايت خيلی  ميدانم:لباسهايش را کشيد وخود را نيزعريان نمود وگفت

  . مطمين باشد وحشيانه حمله نمی کنم. وحشتناک است
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چون برهنه بود ازحيا . لبانش راچوشيد وموزيک مقبول انگليسی را روشن کرد
 بعد . تو نبايد لباس پنجابی بپوشی:شيخ باخند گفت. ميلرزيد لباسهايش را دو باره گرفت

  .  ندانست، بااليش چه گذشت
فکرکرد درسايه . ازکرد، ديد يک کوه گوشت درپهلويش خوابيده استچشمش را ب فردا

 طعم تلخ شراب هنوز در دهنش مانند طعم تلخ روز. ديوار بزرگ گوشتی قراردارد
خماری به دريای ترس . شيخ بغلش کرد، به انگليسی صبح بخيرگفت. باقی بودگار

 ل سبزينه درطرف کابل ميبرد، فاضموج طوفانی دريا اورا. شنا ميکردووحشت 
  ".قدسيتم رااز دست دادم" با گريه برايش گفت . چشمش مجسم شد

            .                                                    ازکابل هستی؟"  پرسيد شيخ
                                                . بلی      غصه گفتغم و مملوازباگلوی 

 .                                                    .فاکولته خواندی که انگليسی ميدانی؟:گفت
  ."بلی

برايش داد . ترش کشيدچند مجله مد لباس راازروک ميز پهلوی بس.  ازجايش بلند شد
 يادش آمد، فاضل نمونه لباس. لباس خوش کن، دوباره فاضل درچشمش مجسم شد

دنيا باالی سرش چرخيد، .  راازمجله کنده بود، ازپراگ برايش گسيل کرده بودعروسی
  ".اگرازچنگ اين فيل مست خطا بخورم برای فاضل چه بگويم" درذهنش گفت

 اين "با خود گفت. ايش عزر وزاری ميکردضل بر يادش ازشبهای نامزاديش آمد، فا
کسی را که درخواب نديده بود " وی دريغ کردم نصيب کی شدعشق حق مسلم اوبود از

  . ازعشقش لذت برد
 خماری در" به چه فکر ميکنی؟ بگيرازاين مجله لباس انتخاب کن" شيخ دوباره پرسيد

 کرد دو باره سوال کرد، فکرغرق بود، جواب گرفته نتواسنت، خودش لباس راانتخاب
مگر گفت "ی فکرکرد، شايد ميگويد حج ميرويمخمار" نازش داد وگفت اگرخدا بخواهد

  "امريکا ميرويم"
فاضل نازنين درکمره چشمش ميخ کوب شد، همان شب هايکه دکمه های لباس خوابش 

  .چشمانش راه کشيد. را کنده بود، گفته بود اروپا ميرويم
باز قرآن شريف "ان عربی چيزی گفت، خماری فکرکرد شيخ بدون توجه باز بزب
  .خواندن را شروع کرد

تيلفون کرد، ازهمان مجله لباس فرمايش داد واندازه قدش راخيالی .  ازجايش بلند شد
تيلفون " باسق"خماری پسانها فهميد، شيخ برای همان بچه عرب . گفت، قد بلند است

 فش فش کرده پشت دروازه "مومنه" چاق همان زن. ا فشار دادبعد دکمه ر. کرده بود
طريق همان آيينه بزرگ بداخل اتاق برايش چيزی گفت وخودش خماری رااز. آمد

شيخ . خماری ازبرهنه گی خجالت کشيد، همان لباس پنجابی کثيف را گرفت. ديگربرد
  ".  ضرورت نداری" گفت

  .  لباسها را کلوله کرد درکنج اتاق يک باطله دانی بود، انداخت
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خودش دراتاق ناشتاه درروی کوچ لم .يک کوت خواب راازالماری لباس برايش داد
 از. به تشناب سه دختر مظلوم درخدمتش قرارداشتند. داد، اورا به تشناب هدايت کرد

  . فرمايش لباسها خوش بودند وگفتند ما گپ های مومنه رابا شيخ ازپشت دروازه شينديم
ا افغانها  لعنتی را بايد ازاين جا گم کنی که تمام مزنکه چاق"سمين با لبخند تلخ گفت 

هنوزحمام . شيخ راخوش نگه کن واين بزرگ ترين موفقيت استگفتند" رااز تيغ کشيده
". مومنه گم است" تمام نشده بود، سمين بداخل اتاق خواب شان رفت وبرگشت، گفت

. رکوچ نشستبا کوت حمام د. وقتيکه ازحمام خالص شد، آنها شيخ را حمام دادند
 سمين اتاق خواب را تميز. مومنه و آريشگر برای خريداری لباس بازاررفته بودند

  . بعدآ هرسه شان   ناشتاه  را درست کردن، سمين ناشتاه رابرای شان آورد. کرد
اين ناشتاه بعد ازهمان غذای دوشب پيش بود، . شيخ وخماری صبحانه صرف کردند
پوشيد " پيراهن درازعربی را باچلتار"شيخ . همرای فاميلش درکابل خورده بود

خوش زوق )روزا( مومنه برايت لباس ميآورد، اوچندان زوق خوب ندارد مگر:وگفت
  .  ازاتاق خارج شد وبگيردر انتخاب لباسهايت نظراورا . است

 پاکاری سمين که درحال. خل اتاق خواب رفتخماری ازهمان دروازه شيشيه يی دا
برای مومنه پول انعام گذاشته، پولها رابريش نشان داد . ش داردبود، گفت شيخ ترا خو

  .وگفت برای مومنه ميدهم
خماری . ما راهمرايت نبينندفتند، صدای مومنه راشيندند وهرسه دخترازاتاق دويدند وگ

دروازه بازشد مومنه او راازاتاق به تشناب وازتشناب به آريشگاه . درکوچ قرارگرفت
که در دهليزعمومی دروازه داشتند، ازداخل هم با يک ديگر راه اتاقها برعالوه . برد

آريشگاه بکدام اتاق ديگرهم راه داشت، تنها مومنه وروزا آريشگرازآن استفاده . داشت
خوش کرد دولباس " روزا"ازجمله سه لباس را .اريشگرلباسها رابرايش داد. می کردند

ا اشاره گپ ميزد، باهم خيلی بعدهاهمرای دخترهای افغان ب. را خودش انتخاب کرد
  .خماری ازايشان پرسيد. ديررفيق شدند

  "               رابطه خطی چطوراست، امکان دارد ؟" 
در فکراين گپها نباش که کشته ميشی، توکوشش کن که از کنترول اين "  دخترها گفتند

  ". شيخ راخوش نگه کن همرايش با خوشی گپ بزن. زن بدبخت مومنه خارج شويم
طول روز را با چرت وفکرپشت سرگذاشت، تمام روز به . دراتاق خوابش رفت

نميدانست درخانه کی کشته شد وکی زنده . فيرهای گوشخراش دو شب پيش انديشيد
. اشک چشمش خيس شده بوداز"متکا"، بالشت آنقدربه ياد فاميلش گريه کرد. ماند

ر اتاق يک راديو کست متوجه شد د. آهسته آهسته دراتاق خواب خودرا بلد ساخت
روکهای ميز را بازکرد، مجله های را که شيخ ازآن لباس برايش انتخاب کرده . است

فوتوی زنان ومردان برهنه با پوزها . مجله نتها برای لباس نبود. بود، ورق زد
ن عربها زنان يادش از قيودات مجاهدين آمد، به فرما. وحرکات مختلف چاپ شده بود

حتی . حق تحصيل، بازاررفتن ولباس پوشيدن منع کرده بودند،افغان راازحق کار
  . حشا پُر استفروکهای ميزشيخ صاحب از. نوع لباس خانم را کنترول ميکردندرنگ و
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  . ازدل نتگی يک آهنگ انگليسی را روشن کرد
. کوه بزرگ گوشتی به اتاق داخل شد.  صدای شيخ بگوشش رسيد، دروازه باز شد

واليکم السالم "شيخ با صدای بلند، بشاش گفت. داد، برايش سالم درمقابلش ايستاده شد
بعد به انگليسی شکسته . اين يگانه حرف مشترک بود، ميدانستند" ورحمت اهللا وبرکاتو

  .  بخيرآمدی طول روزمرا تنها گذاشتی، دق آوردم:برايش گفت
. ششيخ با خوشحالی که لذت عشق ديشب را بازگو ميکرد، دربغلش کرد و بوسيد

گپ های مومنه قميت نداره هر فرمايش داشتی " ازلباس هايش تعريف کرد وگفت
همان آريشگرکه اصال " روزا" سوال کن او زن خوب وخوش زوق است) روزا(از

. اکنون روابط شهوانی نداشت. ًانگليس بود، با شيخ عشقبازی های زياد کرده بود
. لخواه اورا آريش مينموددرحرمسرا زندگی ميکند و برای خوشی شيخ خانمهای د
  .درحقيقت مانند شيخ وظايف سياسی در قبال افغانستان داشت

" روزا" بود مومنه نيزمثل شيخ ازدشنام دادهقرارگفته سمين اوچند بارمومنه را 
  . اطاعت ميکرد

برايش کتاب ميآورد، نازش . شيخ درآموختن زبان انگليسی خماری زياد کمک ميکرد
  ". شايد برای يک سفرکوتا به امريکا برود. ی خود را تقويه کندانگليس" ميگفت.ميداد
  دراينجا همه امکانات را دارد، چرا امريکا برودماری ميدانست برايش دروغ ميگويدخ

جذاب هستند، يکبارتاصد بار دل زنها شرقی "ميگفت. مداززنهای شرقی خوشش ميآ
 دراين رابطه بسيار. ذت نميبرنداما شرقيها به اندازه غربی ها ازعشق ل. آدم را نميزد
منظورش . نميدانند چطوراز يک مرد لذت ببرند وبرای مرد لذت بدهند. عقب ماندند

دست چپش با. ازاودرچنگ آورده بودازخماری بود ويا شايد ازچند دخترمظلوم که قبل 
به . ريش فرانسوی شکل ومدرنش را خاريد ودست راستش را بکمر خماری حلقه کرد

  . ش، دخترهای کابلی را تعريف کردادامه گپ
  . "مثل زنهای غربی خوش زوق وخوش سيلقه هستند" 

اين خانه . بلی مگرخوش ذوق با سيلقه درچنگ تواسيرهستند" خماری باخود گفت
  ".عيش تو، برايم يک زندان است

انگليسی گپ " شيخ حيران طرفش ديد گپش را نفهميد، گفت. گپ زد" دری" چون 
ميکرد، انگليسی خماری تقويه شود، مشکل خودش حل شود وازعشق اوکوشش " بزن 

  . لذت بيشترميبرد
شيخ واقعآ سويه خيلی عالی داشت، خوب عشق ميکرد، هروقت قبل ازعشق فيلمهای 

. سخت از زندگی لذت ميبرد. برهنه تماشاه ميکرد، عالقه مقابل را کشف وعمل مينمود
وشيدن و عشق کردن به چيزديگرنمی آنقدر زندگی را دوست داشت، بجزخوردن، ن

  . انديشيد
دختران هموطنش با.خ خواسته ونا خواسته عشق کرد خماری درآن زندان سياسی با شي

هرکدام شان قربانی افراد . زبان مشترک، دردمشترک ومادر وطن مشترک داشت
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سمين درجمع شان دارای . اجنبی پرست، جاهل، جاطلب، وطن فروش شده بودند
  .مطالعه بيشتربودمعلومات و

 مگر.  گرچه روزهای اول ازکالن کاری هايش درمورد پيکی وشگوفه خوشش نميآمد
شبنم . با گپهايش ازجريان سياسی واجتماعی که همرای شگوفه وپيکی بحث ميکرد

  .ميدانست سمين ازجمله کسانی است خون دل خورد مطالعه زياد دارد. يادش ميآمد
  .ف پاکاری بودندروز درحمام هرسه شان مصرو يک

 سمين با صدای مينگ مينگيش همرای پيکی وشگوفه به آواز بلند وآمرانه حرف 
" سمين ميگفت. خماری دروازه اتاق را کمی بازکرد، قصه های شان را بشنود. ميزد

او پيکی خودت يک دخترتحصيل کرده، چطور قضاوت بيجا ميکنی، رهبران فروتنی 
دربرابر پول، خواهشات . نقش عوام فريبانه دارند. درا بخاطر فريب مردم نشان ميدهن
مانند مگس گرد بشقاب عسل . نفس شان الوده است. نفسی، فروتنی راازدست دادند

بالهای شان درعسل پول پرستی بند مانده، فرهنگ، اداب . در پروازهستند...بنگ بنگ
  "واخالق راازدست دادند

  ".باالی هيچ کس اعتماد نيست"پيکی گفت
. ت بدترين مکروب استقدر"  برای شنيدن جمله پيکی مکث کرد وادامه دادسمين

 ريشه ميدواند، بزرگ ميشود، چشم واقعيت راکوريکباردروجودانسان داخل شد،
اعمال خوب وخراب را تشخيص .بران را پول، قدرت کورساخته استچشم ره.ميسازد

ارزش در بازار سياه زيورمطال ومفتخرزنان وطن را مثل جست بی . کرده نميتوانند
  .عرضه کردند

 ازمعارف فقيرو.  ازفقروبدبختی مردم افغانستان با ارايه مثال ازتمام واليات ياد کرد
عدم سيستم مدرن تحصيلی، ترقی وپيشرفت اقتصادی، رشد فرهنگی وادبی، دوره 

جفای جنگ خونين که درحق مردم . های گذشته را با کشورهای همسايه مقايسه نمود
. ردستان نظر به شرايط جهانی تحميل گرديده بود، مقبول وبا تمثال تشريح کافغان

عدم درک مردم ازسياست داخلی وخارجی، عدم مسوول همه بدبختی های ملت را 
  . دانش وسواد، عدم آزادی  فرهنگی واجتماعی پنداشت

شگوفه وپيکی با وجود که بعضٌا هدف سمين را دقيق درک کرده نميتوانستند با 
  .مگرشديد عاشق گفتارش بودند. االت بی ربط اوراعصبی ميساختندسو

  ".ما زن ها به سياست غرض نداريم" شگوفه گفت
به سياست غرض "گپ شگوفه مانند آتش بدن سمين را سوخت وبا فرياد باليش چيغ زد

  ".     نداری که فدای سياست شدی
  ..."چيزی که تقدير " شگوفه 

 توبا سياست بی غرض نمی بودند، فرزندان باهوش اگر مادران ما مثل:سمين گفت
  .امروزمن وتو اين حالت را نميداشتم. درجمامعه تقديم ميکردند

. پدران ماازعدم درک سياست های داخلی وخارج مورد استفاده بيگانه قرار نميگرفتند
  . ما يک ملت واحد هستيم چراهفت وهشت رهبرداريم؟
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چرا رهبران متحدانه عمل . ن استاگرهدف يک هدف است وموضوع دفاع وط
  .نميکنند؟

تاريخ ثابت کرده است، اگرملت . هيچ کشور بدون هدف سياسی ازپول خويش نمگذرد
زمانيکه روسها در افغانستان حمله کرد، . متحد باشد، بيگانه ها به آرزو شان نميرسند

يگانه برای ما بيگانه بودند، امروزهرکشورديگردروطن ما حاکميت داشته باشد، ب
امريکايی و دينارعربی کلدار روبل روسی، دالر.  استاگرهدف ازکفرومسلمان . است

ر بدون اهداف سياسی هيچ کشو. پاکستان، ريال ايرانی همه برای ما پول بيگانه است
 شمذهب با پول خريد وفرو. مذهب من وتو پول مصرف نمی کندبخاطردفاع از

 ما هميشه".را به وحدانيت بشاسندا مذهب عقيده شخصی هرفرد است، خد.نميشود
  .   فرصتها راازدست داده ايم وبعدًآ افسوس خورديمروی احساسات مذهبی  وسنتی

  .امريکايی درکشورما نيستند، صرفًامجاهدين راکمک ميکنند: شگوفه گفت
از احساسات . اول بايد بدانی که چراامريکا مجاهدين را کمک ميکنند:  سمين گفت

کشنده ترين سالح های . استفاده کردند" روسها"يه رقيب بزرگ شان مذهبی مردم ماعل
با اين نمايش جهان را . رخ حريف شان کشيدند شان را با قتل ملت افغانستان درجديد

  . اين کمکها بخاطردفاع از اسالم نيست، برای بد نامی ساختن اسالم است. تکان دادند
ترک وشکست روسها بود، اگراهداف کشورهای غربی کمک به مجاهدين بخاطر

  .چراکمکهای خارجی متوفقف نميشود. چراجنگ را دوام دارد
  .حال بايد بدانی که سياست چيست؟

  روسها تجاوزوازبيک،يکديگرراميکشند،درحالکه دربرابرچراهزاره، پشتون، تاجيک 
  .  بنام دفاع ازمادروطن، عقيده اسالم جهاد کردندتمام ايشان 

 ..." نوآمده گی بنام دگر بنامپشتون وشگوفه بنام تاجک وآنو، تمه بنام هزاره چرا
بخاطر قدرت بيشتربرای . بعد ازمکث ادامه داد" دانست خماری ازکدام قوم هست ينم

صدها خواهرهموطن ما دررقاصه خانه های . عربها وپاکستانی هاهديه داده شديم
ران هموطن ما آيا فکر ميکنی که خواه. پشاورمصروف خوش گذارانی مردان هستند

  . به رضايت خود ووالدين شان دست بدان کار زدند؟
 پچيد، دستانش را بهم ماليد همچون ماری زخمی بخود.اشک ازچشمانش جاری شد

را درست مساج داده " شيخ"خرمن گوشت. امروز دستهايم بسياردرد دارد: وگفت
  .نتواستم

 خدا يا مرگ : گريه گفتبا.  گلويش گرفته شد، ازسوزدل بحق مجاهدين دعای بد کرد
عذاب روحی تلخ ترازعذاب جان کندن .بده مرگ بدست توست، چرا راحتم نميسازی

  .است
  " بايد  شکرکنيم. ترقی وپيشرفت وطن راچه کنيم، نان وآب ما ميرسد: شگوفه گفت

با شيندن نان وآب باالی . سمين مثل خروس جنگی درانتظارحمله ونول زدن بود
 تومنعی زندگی را چه ميفامی، با تقليد گفت، نان وآب برای ما احمق .شگوفه چيغ زد

اگراين را ... زندانی....ما زندانی هستيم . برای زندانی مجبورهستند نان بدهند. ميرسد
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. اين نان وآب به قميت آبروی ما، فاميل وملت ما تمام شده است. تو زندگی ميگويی
ن يکديگر راخوب دشنام داند، بعد هرسه شا. پيکی هردورا مالمت کرد، خموش باشيد

بعد ازيک سکوت تلخ . چنان گريه پرسوزکردند، خماری را در اتاق نان گريه گرفت
سمين مثل . "همه دنيا مسوول بدبختی وطن ماست ".صدای شگوفه با گلوی پُر بلند شد
 هيچ کس مسوول ،دوباره به گذارش سياسی پرداخت. يکه کاسه صبرش لبريزشده بود

اول ماسه . ازخود کش و بيگانه پرست هستيم. رد فرد وطن ما مسوول هستندف. نيست
درفقر وبدنينی ازساليان دراز.  توافق نظرنداريمنفردرچنگ يک عرب اسيرهستم، باهم

  . ونفاق زندگی کرديم
  . نياکان ما فريب افسون انگليس را خوردند، ماعبرت نگرفتيم

پاکستانيها همه  وادارميساختند، امروزری مردم را اگرپادشاهان گذشته به سواد جب
. مسوول همه بدبختی ها سلطنت های شاهی گذشته است. شان مزدورهای ما ميبودند

کشورهايکه آزادی خود . کشورما درسطح جهان ازعقب مانده ترين کشور هاست
  راهمزمان با ما گرفتند، کجا رسيدند؟ 

   پاکستان بکجا رسيده وچند سال از تولدش ميگذرد؟
کشورهای همسايه ما ايران،ازبکستان، ترکمنستان،هند خط ريل دارند، مگرخط ريل  

کشورهای مترقی توسط راکت به مهتاب  ميروند، ما هنوزازپشت . ما مرکب است
  .   مرکب جهل پايان نشديم
 سالح برداريم، هم. پا بکشيمميدانيم، آب را ناديده موزه رااز فقط يک چيز راخوب 

  . ووطن خود را ويران کنيموطن خودرا بکشيم
  .....  ما شکر مسلمان هستيم: شگوفه گفت

.  نيستفت، اعمارجامعه خالف عقيده ومذهبترقی وپيشر"  سمين دوباره فرياد زد
سوال اين است که نود . سوال کفرومسلمان درسياست وپيشرفت جهان مطرح نيست

 بگو اولی پيام خداوندی اگرمسلمان هستی،. ونو فيصد مردم ما ازسواد بهرمند نيستند
  چه بود؟   " ص"برای حضرت محمد 

  ".   بخوان بنام خداوند"
چرا ."پيکی وشگوفه مطالعه کافی نداشتند، باعالقه مندی بيانيه سمين را گوش کردند

  ".  سمين دارای معلومات زياد است، ما اين چيزها رادرمکتب نخوانديم
ابل فهم بود، او درمسير ديگرسوق  تورپيکی بخاطرکه گپ های سمين برايش غيرق

درربطه بامسايل ازدواجهای اجباری و رسم و رواج های کهنه، پول طويانه . داد
عمال دختر بيچاره فروخته ميشود وپدرش خريطه پول بدست " وغيره چيزی گفت

  ميآورد، بنام شيربهًا ؟؟؟؟؟؟     
 همان نقطه اول، مرکزبازمانند سوزن پرکال برميگرديم به ميدانی چرا؟ "سمين گفت

قرانکريم واحدايث شريف را مطاله کرده ميتوانستم، مفهوم شيربها اگر. تقل دايره است
  .را ميفهميديم
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هرچيز را بشکل افراطی . تارزشهای منعوی واجتماعی اسعدم درک درست مردم از
که . شير بهًا هم يکی ازآن است. واقعيت به نفع شخصی خود قبول کرديمو دوراز

اهليت وشايستگی، درجه تحصيل درازدواجها از.  دخترفروشی عرض اندام کردشکلب
رضايت دخترو پسرمطابق حکم شرعی . وآينده سعادت مند پسرودختر گپ زده نميشود

 بهاء يکی ازشير. اتی شرم وننگ پنداشته ميشودموضوعات حي. حاصل نميگردد
 که اکثريت خانم ها نستان اقفا درکشور عقب مانده مثلمخصوصٍا. متيازات زنان استا

دراين مورد کامٌال " ص"حضرت محمدحديث وارشادات . بيکاروبيسوادهستند
  . صراحت دارد

مثال تمام . اسالم روشن ترين مذهب درجهان است، اگربشکل واقعی ازآن پيروی شود
درخريطه پوش ب ميپوشند، مگرما افغانها خود رادرممالک اسالمی زنان مسلمان حجا

ماهرعمل را بدون سنجش وکورکورانه . وع حجاب افغانها دردنيا مستثنًا استن. ميکنيم
  . قبول وبشکل ابتذال ميکشانيم
  . زبان مفاهمه ومشوره نداريم

  .زبان تعارف ما چاپلوسی بيمورد، زبان انتقاد ما جنگ وآدم کشی است
 بسيار چيزهای حياتی را. صحبت داغ واحساساتی سمين خواب غفلت خماری پراند

مخصوصًا . ، هرروزسمين قهرشود،واقعيتها رارگ و راست بگويدآرزو ميکرد. فهميد
. نسل هزاره شديدًا نفرت داشترژيم شاهی از"يکروزدرمورد پدرکالنش گفت

برعکس بعوض که حقش داده . پدرکالنم بخاطراعاده حقوقش بدولت عارض گرديد
  ".ميشد، بجای شحص ظالم مجازات ميگرديد، زندانی شد

گفت چقدر بحق ما . ين درحاليکه رنج های قوم هزاره درچشمش مجسم شده بود سم
اگرقوانين عدالت اجتماعی بنفع تمام مليتهای افغانستان ساخته و . هزاره ها جفا کردند

  ".تطبيق ميشد، ازصدای ملت يگانه کاخ استبدا ميلرزيد
 ق ينکو وکرکتراخالقيرشده هزاره های افغانستان بود،ازنسل تح سمين بقول خودش 
 حس انسانيت؛ بشر دوستی در. وجودش رابه گدازآورده بودعالی، وقاروغرور
  .چشمانش موج ميزد

. سنل آينده را درس اخالق وتزکيه نفس بدهد.  خماری آرزو ميکرد، سمين معلم شود
 نازنينش هميشه مثل گل نارنج ازبسکه بيچاره درد روزگار را کشيده بود، روی سفيد

 در چشمان کودی مانندش درلحظات خشونت مانند سيماب بابی قرار. بودپريده زرد 
. ازگپهای رگ راست واحساساتی اش همه دخترها لذت ميبردند. زاويه چشمش ميلوليد

شگوفه وپيکی دختران معمولی  .مثل مرحمی بود که باالی زخمهای شان ميگذاشت
ادبيات عاميانه روی . ندآرام آرام گپ ميزد. بودند، هرچيزرا صادقانه ميپذيرفتند

معلومات کافی ازجامعه نداشتند، چشم پت قربانی حوادث شده  .شان مسلط بودسخنان 
  . بودند

 نجابت، فضاليت واشبنم نازنين مقايسه نميشد اما سمين گرچه ازنظرحسُن زيبايی ب
  . اخالقش زياد با شبنم شباهت داشت
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پدرش خواندن ونوشتن .  شده بودسمين درخانواده شش، هفت نفری نيمه باسواد بزرگ
درمورد تحصيل . ازمردم واجتماع مايه گرفته بود. رااز روی قرآن کريم آموخته بود

  .فرزندانش خيلی کوشيده بود
اتاق دل نتگ بود، بعد ازصرف صبحانه از  يکروزخماری برای فاميلش خيلی 

وای شبنم هرگاه ه. درذهنش شبنم شکل گرفت، اشک هايش جاری شد. خوابش نيآمد
بساعت .  سمين را بشنودا گپ هایدروازه اتاقش را نيمه بازميگذاشت ت. بدماغش ميزد

. خود را به اتاق ديگر رسانيد وشنيد. نگاه کرد، وقت پاکاری دختران درتشناب بود
ده آنست که  کشوری که ازبی سوادی فرياد ميکشد، نشان دهن:سمين ازروی خشم گفت

 ارتقاع سويه ملت رااحترام میب نبودند،اگربودند بايدزمامداران خودشان اهل کتا
بيسوادی وسنتی بودن ملت ثروت . مسووليت عظيم را فراموش نميکردند. گذاشتند

مردم درتاريکی گذاشتند، تا خانه . بيشترويا بقای بيشتر برای دوام زندگی مستبدين بود
  .خودشان چراغان باشد

کاخ ظلم . م جامعه ازدانش برخوردارباشندهرگاه مرد.سمين حقيقت ها رابيان ميکرد
. مگرفرمانروايان يک واقعيت تلخ را فراموش کرده بودند. ناپايه دارولرزان ميشود

فشارظالمانه نه تنها باعث قيام مردمی وازبين بردن استبداد خواهند شد، بلکه فقرعلم 
اد قيودات سمين مثالهای زي. ودانش باعث ويرانی کشوروفالکت مردم نيز خواهند شد

مذهبی وقيام های مردم اروپا را که بخاطرعدالت اجتماعی، سياسی، حق سواد، آزادی 
رخاستند، خيلی بيان، حق کارومزد مساوی شان عليه رژيم های شاهی وکليسا بپا ب

 هرگاه آگاهی سياسی، اقتصادی واجتماعی دروجود مردم بيدار .قشنگ گذارش ميداد
   .شان ازاحساسات مذهبی استفاده ميکنندشود، زمامداران برای سرکوبی 

 بسفر دورراه چشمانش. ياد خماری آمدازتشريحات سمين، لکچراستاد پوهنتون کابل ب
 حالت پريشان مادرش درهمان روزکه مانع رفتنش به دانشگاه شده بود، در. کشيد

 در هرگاه سمين شان مصروف کار. شکل گرفت وبياد مادرش اشک ريخت چشمش
دربسترش درازميکشيد، درعمق . گرميبودند روزبرايش مثل سال درازميشددياتاقهای 

  .بدنيای فانی لعنت ميگفت. زندگی فروميرفت
 يک روز. ازغيابت شگوفه وپيکی وسمين، مخصوصًا سمين ازتنهايی دل تنگ ميشد

آنقدربه گذشته فکرميکرد که فرياد دلخراش دخترهمسايه شان سوسن درمغزش غوغا 
  .ک پهلو به پهلوديگر لوط ميزد، تا روزطوالنی به پايان برسدازي. برپا کرد

.  کردنعکاسيکروز اشعه کم نورآفتاب ازالبالی پرده زخيم مخملی درداخل اتاق ا
 نگش هوای مطبوع، فضای آزاد باغ وبوستان با گلهای رنگار.يادش ازطبيعت آزاد آمد

.  وفقيرش، يادش آمد، فضای کابل سرزمين زادگاهش با مردم بيچاره ورنج کشيده
پرده کلکين را کنار زد، . درزهنش انقالب برپا شد، دل درقفس سينه اش تنگ گرديد

حق برآمدن . دريک باغ بزرگ قرارداشت" زندان لعنتی."صحن حويلی راتماشاه کند
بعد ازآن " آزادی آزادی آزادی " چيغ زد. ر آن نعمت خداداد، نداشتوگردش را د

  . مثل يک جسم بی روح دربسترافتاد. زهنش فرارکردفرياد همه صحنه ها از
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اندک خورا . چشمانش به سقف خانه ميخ کوت شد، گويی که مغزش ازکارافتاده بود
دستش را دندان کند درد حس . فکر کرد شايد مرده است. تکان داد، حس دارد يا نه

ای چند ساعت بعد دروازه بازشد يکی ازخانم ه.  هنوززنده هست دانست کهکرد،
طرفش ديد، حوصله گپ زدن حماری . " ملکه خانم عذااماده است"خدمتگارآمد وگفت

طرفش ديد وجواب باز" ملکه خانم ميل به غذا داريد ؟ " خانم دوباره گفت. را نداشت
خودم جزيک .  چرايک انسان درخدمت من قراردارد من کيستم؟،داد، باخود فکرکردن

ترازمن است؟مثل من حق اوزندانی . من است؟مگرحال اوبد تراز. زندانی بيش نيستم
طرفش ديد بارسوم . استبخاطرپول بخاطرپول کثيف اجير. د؟را نداروآزادی خود

  . لبخند زهرآگين درلبش نقش بست
 بی آراده ازاتاقش بداخل دهليزاو.سخ گفت وتعارف نمود، بفرمائيدلخند پاخانم هم با

طرف ......  شما دراتاق داخل:ترنگش خانم خدمتگارسفيد پريد وگف. رفتعمومی 
  ..                 زبانش بند بند شد. همان دروازه شيشه يی اشاره کرد

  چرا مگرحق ندارم، ازاين دروازه استفاده کنم؟ :  خماری گفت
دهليز بزرگی .خدمت گارچيزی نگفت، فقط اوراازدهليز باعجله بداخل رهنمايی کرد

. عد ازهمان روز بيشترمتوجه حرفهای سمين ميشدب. بود، معلوم نبود کجا ختم ميشود
ازحرف هايش وکالن کاری وازبيانيه های . درک ميکرد آنهادربدترين شرايط دارند

زيرانسان . دارد ميدانست اورنج بزرگ دردرون خود.سياسی اش خفه نميشد
هرقدردرعمق زندگی داخل شود، از جامعه آگاهی پيدا کند، مگراحساسش تحريم شود، 

گرچه سمين خيلی رسمی وتعارفی با خماری برخورد . مان اندازه رنج ميبردبه ه
هرگاه مصروف پاک . ميکرد، ازگپ های خومانی واحساساتی سمين خوشش ميآمد

کردن تشناب ميبودند وصحبتهای شان داغ ميشد، خماری دراتاق نان گپ هايش را 
زيرا با آگاهی ازدرد . دميشنويد، نميخواست سمين اگاهی پيدا کند ورسمی وتعارفی شو

بطه خماری با دختران پاکستانی هيچ را. ديگران ميخواست درد خود کمترحس کند
دختران هموطنش نميبود، اگر. رک نداشتندمشتنداشت، زيرا زبان مشترک ودرد

.  يا دوجمله می خوانددراتاق خود ميرفت وکتاب انگليسی را ورق ميزد، صرفًا يک
 را هرگاه دستش. ه حوصله برای آموزش انگليسی نبودپريشان داشت کآنقدرافکار

 شبنم نازنين بيادش ميآمد، که کتابها را درسرطرف کتاب انگليسی درازميکرد،
با شنيدن صدای سمين، شبنم مثل غنچه گل درديدگانش . ميزبرايش رديف کرده بود

يکش به هنوزهم کمربار.شبنم با وجوديکه عروسی کرده بود ومادرشده بود. تازه ميشد
هرنوع لباس وبلوز . روزهايکه هنوزدردفترکارميکرد. دختران شانزده ساله ميماند

بنی بلند و باريکش تيغه . ميپوشيد، شانه های برجسته وقامت رسايش، دخترانه ترميشد
  .ميزد وبرحالوت صورتش ميآفزود

صل نگاه های باوقارومغرورش فقط حا.  گيسوان پُروغلويش شانه هايش را ميپوشاند
اخالقش آميخته يی ازمهربانی، تواضع، بزرگ منشی ونمای . تجارب زندگيش بود

نگا ه گرم، صدای لطيف و لبخند صميمی اش مانند . ازانديشه مستحکم ورفيع اش بود
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موقع سخن . موسيقی موزون درگوش وچشم خانواده تاثيردلنواز ونشاد آفرين داشت
  .گفتن آهنگ کلماتش روح پروربود

مانند امواج خروشان دريا همچوماهی تازه نفس، . ری رامخاطب قرارميدادهرگاه خما
. خماری دروجودش فروميرفت وقطره قطره ازدريای محبت خود سيرآبش ميساخت

خماری هيچگاه فرياد صدايش را نشنيده بود، صدای گرم ولطيفش چه موقع تشويق 
  . وچه هنگام تنبيه، آرام چون امواج ساحل بود

زوميبرد، فضليت وکرکتراورا کاپی کند، اما کوکی ميگفت، شبنم کامال خماری چقدرآر
آن دوجسم ويک نفس بطورمساويانه ازاخالق وفضليت حميرا . کاپی حميرااست
  . برخورداربودند

  .خماری روزهای که سمين شان را نميديد، هميشه به شبنم نازنين فکرميکرد
ه آرام فقط مانند پرنده هيجانی  نه سرکش بودم ون"بگذشته خود ميانديشيد، ميگفت

 چرميکردم ولجالت گاهی چون گنجشک چر. شاخه به شاخه گل روی خانواده پرميزدم
 نوازشم میلجاجتم لذت ميبردند وبه اعضای فاميل ازچرچرم واز.کودکانه داشتم

  ."پرداختند
ده اززندگی تجربه نداشت، به ماهيت زندگی توجه نکر.   واقعٌا اونازدانه فاميل بود

شکارچی ماهير ودامان پرمحبت فاميلش ميخراميد، چون آهوی وحشی دردشت . بود
درآتش عشقش سوخت، هنوزهم شعله آن عشق درقلبش . بدامش آفگند" فاضل"چون 

  .مشتعل است
مه ميدهد، گرنه سربه سنگ   همان گرمی عشق است که به زندگی پُر فالکت ادا

.                      جت تومه حريق حوادث ميساختهمان لجاميسائيد وزندگی نکبت باررا با 
درکنارش ميخوابد، فکرميکرد مدت هاست درقلبش جای " شيخ"زمانيکه ديوارگوشتی

به زحمت خنده برلب ميآورد تا آداب . عشق ومحبت علف زهرناک عقده روئيده است
  .   را فراموش نگندزنانه

تو مانند دختران " يک شام بهاری شيخ دراتاق نشيمن درچشمانش خيره شد، گفت
خماری با ". شرقی نيستی، آداب سخن، آداب معاشرتت نسبت به ديگران فرق دارد

اين چهره افسرده واين قلب شکسته که .  بلی تواززهرقلبم چه اطالع داری:خود گفت
  .نچه نرم ميکند، برايت زيبا ولذت بخش استهرلحظه با رنج ودرد دست پ

. صميمی وبا هوش ترازتوديدممن درزندگی خانم های زيادمقبول، تناز،  شيخ ادامه داد
. خرم ترببنيم چطورتراخرسند تروتوجه ميکنم . درمجذوب توهستماما نميدانم چرااين ق
. ير، قلبم نداشتندزنان زيادی معرفی شدم، به اندازه تومهارت درتسخدراروپا،امريکا با

رويا با توصيف شيخ، گپهای شبنم رادر" اری دگمگرتودرچشمانت سهر وجادو
  .استماع کرد

معصوميت   ازپاکی وخماری اگرپنج دقيقه به چشمانت خيره شوم" شبنم هميشه ميگفت
  .حرستٌا آن صدای نوازشگر را ديگر نميشنود" چشمانت آب ميشوم
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اد شده بود، خماری درسن نوجوانی و بيهوشی  يکشب آن زمانيکه شبنم تازه نامز
نگاه های عاشقانه عالم نامزاد شبنم، شب خوابش رااذيت کرده بود، به . قرارداشت

سکوت شب وهراس کودکانه . اسراردنيای محبت فکرميکرد ازپهلو به پهلوغلطيد
 .روی بسترش نشست، شبنم مانند فرشته بهشتی خوابيده بود. قلبش رااشغال کرده بود

چه رازهای ميان آن دولب گلگون وچه اسراری درذهن " اوراتماشاه کرد وباخود گفت
  ". سليمش نهفته است که سرچشمه عقل است، جواب هرسوال وحل هرمشکل راميداند

بلی همان شبنم خردمند بود، اورا با حوصله مندی زيرنظرداشت، رمز آزادگی و 
  .  تخافر زنانه برايش ياد ميداد

سمين شان مصروف ميبودند، تاريخ  زرين زندگی فاميل را در ذهنش   روزهايکه 
 يکی ازروزها روی بسترش دراز. عاشقانه تکرارش ميکردمانند تاريخ،ورق ميزد و

  .کشيد، احساس دل بدی کرد
. صدای اورا شيند به کمکش دويد.  طرف تشناب رفت، شگوفه دردهليزجاروب ميکرد

وحشت سرتا پای خماری را فرا . رفته باشيدچند روزبعد سمين گفت، شايد حمل گ
قبل ازآنکه طفل . فرق نميکند برای شيخ بگويد" سمين اورا دلداری داد وگفت. گرفت

زير زبانش قصه کسی . شيخ اوالد نمی خواهد. دربطن بزرگ شود، غمش خورده شود
طالع  اکيد کرد، اشتباه نکنيد، برای شيخرا جويده جويده گفت، چشمانش راه کشيد وتا

  ."بدهيد
سمين دختربا هوش بود، . چه واقع شد..بگويد ... خماری خواهش کرد، چه اتفاق افتاد

  .اصل قصه راازترس نگفت
اومثل خواهر بزرگ ی شانه های استخوانی سمين گذاشت،خماری سرش را رو

شبنم .  مادرش وشبنم فکرکردبه. اشک نااميدی ازچشمان خماری لغزيد. نوازشش داد
يادش ازنوازش .  سرسبزجلوچشمش قد کشيد، يادش اززمان حاملگی شبنم آمدنهالمانند

  .داشتند" پسرعالم وشبنم"های کوکی وپروين آمد، چه آرزوی بزرگ برای آمدن خليل 
. اگراين طفل ازفاضل ميبود، چه جشن بزرگی برپا ميشد"  مايوسانه باخود گفت

  "بودمچقدرازنوازش پروين، مادرم، کوکی وشبنم برخوردارمي
  . گريه درگلويش گره خورد وازشدت آن بدنش درآغوش سمين ميلرزيد

نا اميد مباش، پشت "مگربه نوازشش پرداخت وگفت.  سيمن حالت بدترازاوداشت
 روزی جبران هرآنچه بااليت تحميل شده.رارداردهرشب تاريک، صبح روشن ق

برای شيخ هرآنچه حس ميکنی .مايوسی گناهست وحماقت بدترازآنست. خواهد شد
  "بگويد

  .برای تقويه جرئت خماری ازشيخ تعريف کرد
  روزبعد شيخ صبح زود خانه راترک گفت، به تنهايی، دنيا و بدختتی های بزرگ آن 

به آدمها فکرکرد، به مظلوميت زنها فکرکرد، نفرت عجيب دربرابرهمه . فکرکرد
قدربد شکل قامت لخت شيخ درچشمانش مجسم گرديد، چ. مردها دروجودش خلق شد

مردهای قد بلند، قد کوتاه چاق، الغر،سفيد، سياه وگندمی وهمه وهمه درنظرش . بود
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ازمردها ازعشق اززندگی ازهمه . ازگوشت متنفرشد.م ميشدمثل يک توته گوشت معلو
درحالت . با داشتن طفل دربطنش، خودرا گنهکار شمرد. چيز وحتی ازخودش بدش آمد

آسمان بلند آبی شفاف با ستاره . ايش قصه ميکردخواب و خيال با خودش و باغمه
 ستارگان با اوهمنوا بودند، آنها نيزدنيا و.ی انسانهای کثيف دنيا ميخنديدندهايش باال

ازفاضل ازعشق آتشينش که بدن نازکش را آتش زده بود، . مردم را مضحک ميديدند
توهم يک مرد . دتو واين فيل مست برايم فرق نداري" درخيال برايش، گفت. يادش آمد

مردها برای کام گرفتن شان با . هستی برای هوسبازی هايت هنرهای فروان ياد داری
از . رهستمازتوهم متنف. کلمات سوزنده عشقی بازی ميکنند و نامش راعشق ميگذارند

 خواب ميبيند، صدا نزديکرفکرکرد. بيکبارصدا بگوشش رسيد......توهم متنفرهستم 
 درحالت حقيقت قرار. يک زن ومرد دکتورداخل اتاق شدنددربازشد، شيخ با . شد

خانم دکتوراورا . معانيه بزبان عربی برای شيخ گذارش داد ازگرفت، دکتوربعد 
  . ودرخواب سنگين فرو رفت"امپول زد" پيچکاری کرد

تابليت هايت را فراموش : شيخ ميگفتدثه، برای جلوگيری ازتکرارماجرا،ازآن حا بعد
  . نکنی

  .ری سمين که رندانه اورا متوجه ساخت، ممنون بودازهوشيا
بعلم طب عقيده داشت وهمچنان ده فرزند .  شيخ ازجمله مردهای جهان ديده بود

محبت . اگر کمک سمين نميبود، چه سرنوشت بسراغ خماری ميآمد. درعربستان داشت
  سمين دردلش جا گرفت، ميخواست بعد ازآن هميشه 

روزی دلش برای فاميلش پرميزد، . رب زندگی او بيآموزدبا سمين درد دل کند وازتجا
ميخواست بياد  شبنم با سمين درد . گوشهايش برای پژواک نوازشگرشبنم درپرش بود

اودرجمع دخترها نبود، خانم ديگری بجايش . هرقدرانتظارکشيد، سمين نيآمد. دل کند
ی وشگوفه همرای پيک. ازرابطه دختران افغان برای مومنه اطالع ميداد. کارميکرد

زيرا تمام حرکات وحرفها را مومنه  برای باسق اطالع . خماری گپ زده نمی توانستند
  .ميداد

تمام بدبختی . بخاطرحيات شيخ مسوُوليت داشت.  باسق يک آدم جدی وبا صالحيت بود
  .  که باالی دختران افغان ميآمد، به اساس راپورمومنه وتصميم باسق انجام ميشد

درحاليکه بنی مثل "او بنی پچق ازکجا پيدا شده "  روزبعد ازشيخ پرسيد خماری چند
  "چه گفتی؟" شيخ وارخطا طرفش ديد. قلم داشت

  ".چچق را ميگويم.....گفت او پچق "
  ".انگليسی گپ بزن"  شيخ خنده کرد 

  زن که تازه آمده کيست؟: " خماری با مهارت وبی اعتنايی گفت
  "ی دنيا به زيبايی تونميرسدنترس زنها"   شيخ با شوخی گفت

درذهنش سمين نازنين . خماری دنبال کلمات ميگشت تا از زن تازه وارد، تخريب کند
  .   شکل گرفت، صدای گريه ها وناله هايش را شنيد

  "                 نامش چيست؟ " شيخ پرسيد 
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                .                                            "بنی پچق"   خماری گفت
موقع که . شيخ نامش را بنی پچق بنی چچق چچق چچق تکرارکرده طرف تشناب رفت

بنی رويش را طرف خماری ...بنی...برگشت، برای باسق تيلفون کرد، که اين بنی 
  "     نامش چيست؟" گفت کرد و

  ، او باسق سنگ بقه برای شيخ آسان تربود، گفت"قهسنگ ب"  خماری با شوخی گفت
  .   سنگ بقه راازکجا پيدا کردی فردا نباشد 

شيخ گفت .  شيخ ازنبودن سمين خيلی متاثر بود، زيرااودرمساج دادن خيلی اليق بود
  ". نميدانم چرا باسق درتبدلی دخترکه مساج خوب ميداد، به عجله اقدام کرد"

. تشناب يگانه مرجع رازو نياز شان بود. با اوقصه ميکردند بعد ازآن پيکی وشگوفه، 
آنها قصه های خود وديگران را که قبًال آنجا بودند، از ظلم مومنه شکايتها وحکايتها 

  . برای سيمن اشک ريختند کمبودش درخانه قلب شان  حس ميکردند. داشتند
  .پرسيد خماری ميخواست علت نبودن سمين را پيدا کند، ازشگوفه و پيکی 

شيخ ديرازخواب بلند شد، روزا " پيکی وشگوفه سرشان را پايان انداختند وپيگی گفت 
سمين عصبی شد، همرايش جنگ کرد . مومنه برای تودشنام داد. باالی مومنه قهرشد

  . حتی ازماهم خدا حافظی کرده نتوانست. ويک هفته بعد سمين را گم شد
بياد فاميلش که سرتاج همه بود . سرميبردخماری بدون آنکه فکرکند، درچه زندانی ب

  " چرامراخبر نکرديد" گفت
  . شگوفه وپيکی ازحيا چشمان شان را به زمين دوختند، خموش بودند

  نفرت عجيب درسرزمين قبلش نسبت به مومنه رويد، با خود تعهد کردکه يکروز او 
  .راازاين مزدوری مثل سمين رخصت ميکند

گرچه . بوداده کنند تمام احساسش نسبت به او نفرت افازمومنه آنقدر بدش آمد که 
مومنه ازترس برايش مزاحمت کرده . ميدانست که شيخ اورا بی نهايت دوست دارد

با نگاهای . روی همين دليل با خماری رفتارطبعی و چاکر منشانه داشت. نميتوانست
 و سمين دل سوزانه طرفش ميديد، اما همان نگاه بود که قلب خماری رانيش ميزد

  . درجلوی چشمش ظاهرمشيد
  .مومنه نيزاحساس نفرت انگيز خماری را نسبت خودش درک کرده بود

روزهای ابرآلود اسالم آباد، شيخ خسته معلوم ميشد وعالقه برای کارنداشت، ريکی ازد
. مومنه معموًال دروقت ناشتاه صبح اتاق خواب شان را تميزميکرد. ديرترازخانه برآمد

" مينا"پايش درميزخورد ويک دانه پيک .  خواب برای شستن تبديل کردآن روزوجای 
  . را شکستاند

تاشب باالی مومنه . خماری که مدتها پشت بهانه ميگشت تا پالن اخراجش را طرح کند
  .   هنگام برگشت شيخ بخانه گريه سرداد. دندان سائيد
  "چرا؟" شيخ پرسيد

  .مومنه مينای شب زفافم را شکستاند: گفت
     صد دانه مينا فدای سرت چرا گريه ميکنی ؟،يخ با نوازش دلداريش دادش



 287

  .   چرا مومنه راجزا نميدهی. صدا مينا به يک مينا نرسد: گفت
شيخ هميشه برای خماری . حوصله کن عنقريب جای ميرويم اورا نميبرم: شيخ گفت

 در:ت گفتلجاجبا. فکرکرد، بازهم وعده امريکاستميگفت امريکا ميرويم، خماری 
  مقابل شکستن پيک شب زفافم برايش پاداش ميدهيد؟ 

  .فردا همرای باسق گپ ميزنم: گفت
چون شيخ نيزازرفتن سمين متاثربود، مگرهمچو موارد رااز باسق در دفترش ميپرسيد 

  .وبس
  خماری ميدانست که باسق ازجاسوسی مومنه بسيار مستفيد است، او را اخراج نميکند

پيکی وشگوفه ازترس . ررفت، خماری سرجنگ را بامومنه گرفتفردا صبح شيخ دفت
مومنه . برای شان اشاره کرد، نترسيد. ميلرزيدند، رنگ شان مثل برف سفيد پريده بود

شما فاحشه های افغانی با . هم نفرت که نسبت خماری داشت، با الفاظ رکيک دشنام داد
  . شراب عشق ميکنيد، شراب در اسالم گناه دارد

      توگناه راميدانی؟،با همان لجالت نوجوانيش پرسيدخماری 
 توهنوزازجاده انسانيت عبورنکردی چه رسد به : اسالم را برايش تشريح کرد وگفت

اسالم تو، خدای تو، مذهب تو شيخ و پولش . اسالميت، تو برای افغانها دشنام ميدهی
  .است

ه پيوند روحی خود ومومنه ب. تا آمدن شيخ، آريش نکرد، خود را دراتاقش زندانی کرد
 آمدن شيخ ، عصر نزديک.انديشيد، چطورنفرت نا خود آگاه انسانها را پيوند ميدهد

. مثل طفل بغلش زد، سروروی خود را تازه کند. را پيشگرفتمومنه راه عذر ونياز
. نياز اورا نپذيرفت، درمقابل روزا همرايش بزبان انگليسی جنگ کرد خماری نه تنها
آريشگر بدفاع ازخماری برای شيخ " روزا. "داند حرمتش پامال شده استتا آريشگرب

روزا دراتاق آرايش به نوازش خماری مصروف  تيلفون کرد، نيم ساعت بعد، هنوز
به همان فشارکه مومنه . دبرا به دهليزخواست ومومنه را باخودروزا ر. بود، باسق آمد

مين ازشگوفه وپيکی خدا  همان طورکه س. اخراج کرده بود، اخراج شدسمين را
  .حافظی نکرده بود، مومنه وشوهرش بدون خدا حافظی رفتند

ای کاش . پيکی وشگوفه ازخوشحالی درلباس نمی گنجيدند، ميگفتند ايکاش سمين ميبود
  .  اين حادثه چند ما قبل اتفاق می افتاد

  
  

              ياد سمين  را گرامی ميداشتند
  

  .های عالمانه ازخود بجا گذاشته بودسمين خاطرات شيرين واندرز
 مخصوصًا برای خماری که بياد شبنم، از.  خاطرات تلخش نيزدربنودش شيرين بود

  .قصه هايش لذت ميبرد
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پيکی وشگوفه مدت بيشتربااوگزرانده بودند، درنبودش خودرا تنها حس ميکردند وقلب 
  .ازوی با حرست ياد ميکردند. شان برای سمين ميتپيد

داستان ظلم وستم، مومنه راهر روزبرای . زادی نسبی غم دل شان را کم ميکرد با آن آ
خماری درک کرد، نبودن مومنه و شوهرش، برای . خماری گذارش داده ميشد

  .کارگرهای پاکستانی نيز يک راحت بزرگ است
 شيخ درهمچون مسايل اصٌال دخالت نداشت، اوآنقدرمسوليتهای سياسی داشت که برای 

تنها ميخواست اززندگی لذت ببرد وخسته . يل وقت خود را ضايع نميکردهمچون مسا
  .اداره وکنترول سرای وظيفه باسق بود. گی های سياسی خود راباعشق جبران کند

.   يکروزهوس نتبه باسق درذهنش خماری خطورکرد، برای جزای وی نقشه ميکشيد
  ازپيکی پرسيد، باسق کيست؟

  .يک السليمانی است، شايد هم پسرش باشدباسق ازاقارب نزد:   پيکی گفت
باسق همان پسر جوانی .  با نشانی که ازقد وقواره باسق برايش گفت؛ بخاطرش آمد

  . بود، اورااز رحمان ستليم شد واينجا آورد
همه قيودات . خارج ازسرای آگاهی نداشتند ونميدانستند که درافغانستان چه ميگزرد

بعد ازرفتن . ود وغيره را باسق وضع کرده بودشيندن راديو وتماشای تلويزيون ب
 ً آريشگر نيزهمرايش قصه ميکرد واز نبودن مومنه خوشحال " روزا" مومنه بعضا

مگر يک زن زمخت ومررموزبود، . روزا با وجوديکه صميميت درگفتارش بود. بود
شايد شنيدن راديو وتماشای تلويزيون . ازحوادث بيرون خود را بی خبرجلوه ميداد

  . ايش اجازه بودبر
  بعد ازنا بودی مومنه برای خريد نيازمنديهای خماری روزا وباسق بازار ميرفتند، 

  .     خانم جديد با صالحيت مومنه کار نميکرد
تمام .         يکشب خماری تمام اعضای فاميلش را درپريشانی عجيبی خواب ديده بود

رميشدند و زياد ترازهمه اعضای سی نفری فاميل با خصوصيات شان درچشمش ظاه
روزچنان گريه ميکرد و ميناليد که زمين وآسمان . شبنم ومادرش را پريشان ديده بود

. پيکی وشگوفه هرقدر برايش تسلی ميدادند، فريادش بلند ترميشد. برايش گريه ميکرد
گرچه شگوفه . اوميخواست سمين باشد که مانند شبنم با يک فلسفه اورا تسلی بدهد

انديشه های سمين پيروی ميکردند، درسهای سمين ذهن شان را خيلی روشن وپيکی از
گرچه دردهای شان کم کاست ازدردهای . اما لذت گفتار سمين را نداشتند. کرده بود

  . هرپديده را با عقيده مذهبی پيوند ميدادند. سمين نداشت، اما قدرت افاده بيان را نداشتند
درباره خصوصيات يکديگر اطالع حاصل آهسته آهسته با خماری صميمی شدند 

هرگاه مسايل شخصی وخصوصی مطرح ميشد، خماری بخاطرحفظ آبرو . کردند
چون شيخ ازاولين روز او را ملکه صدا کرد، . شرفت فاميلش خودرا معرفی نميکرد

پدرم :" خماری برای شان گفته بود.  پيکی وشگوفه فکرميکردند، اسم اصليش است
  ".  يگانه دختر پدرش استدرعسکری کشته شد و 
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 را بجرم اينکه پدرادرش هم چنان، اوپدرش دردولت مامورعادی بود وم: شگوفه گفت
هنوزدرسن .مادرش دردولت کمونسيتی کارميکردند، مخالفين دولت اختطاف کردند و

آنها سرگذشت تلخ شان را " شانزده  قرارداشت واولين مرد درزندگيش همين شيخ بود
  . ن کردندبرای خماری بيا

خماری احساس کرد، دلش مثل سنگ سخت ومثل کوه بزرگ شده ازشيندن سرگذشت 
چيزيکه .بودمخصوصٌا بعد ازآن که طفلش راازدست داده . هيچ کس گريه نميکند

دنيا برايش بی ارزش وقلبش مثل . بااليش واقع شده بود، درخانواده شان سابقه نداشت
  .        يش، ديدنی های تلخ را ديدبخاطر نازدانگی ها. سنگ سخت شده بود

فکرميکرد فامليش اورافراموش کردند وسراغش را پيدا نکردند وحتی بعضی وقت 
. خود را به سرنوشت تسليم کرده بود. عشق فاضل برايش دروغ جلوه ميکرد

يکروزشگوفه، پيکی وخماری درباره سمين صحبت می کردند، پيکی آه سرد کشيد 
درباره .  اندرزهای اورا درس بزرگ زندگی می دانستوبياد سمين اشک ريخت،

  .جنگ های افغانستان گفته های سمين را ياد آوری ميکرد
ظالمين يکروزبخاطرجفای که برمردم کردند، نزد خدا پاسخ خواهند " سمين گفته بود

بايد درک بدارند، کمک کردن بکشورهای عقب ماند، توسط لشکرکشی وتجاوز . گفت
  .کشورمتجاوزهم صدمه خواهد ديد. امکان پذيرنيست

ازلشکرکشی ها وتجاوزات الکساندرکبير، انگليسها وروسها قشنگ تشريح ميکرد که 
اواحساس عميق ازجامعه داشت، . هر پنجاه سال درخاک ما تجاوزصورت گرفته است

هزاره، تاجيک، ازبيک، بلوچ، سوزش غم قوم پشتون،. ه سوخته بوددرغم جامع
 سمين شديدٌا ازنه فهميدن رنج ميبرد، . را درجلدش حس ميکردنی وپشه اینورستا

وقتيکه عصبی ميشد به روحانيون دروغين وپادشاهان، رهبران ستمگرحمله ميکرد 
  .وآنها را مسوول نه فهميدن مردم وتاريکی جامعه ميشمرد

اودرباره ستم مومنه هروقت بيت . وادب نيزعالقه ومعلومات زياد داشتدر مورد شعر
  :رت سعدی بزرگوار را ميخواند، که گفته بودازحض

  "     که دل مردمان ميآزارد= سگ برآن آدمی شرف دارد " 
 ازسمين قصه ها وافسانه های جدی وپند آميزدرخاطره دوستانش باقی مانده بود و

  .نبودش چون کوه غم درسينه شگوفه وپيکی سنکنی ميکرد
بيادش ازآن روزيکه خانه شبنم رفته . د  يکروزخماری لباس مقبول ياسمينی پوشيده بو

. بود وباالتنه ياسمنی داشت، فاضل اورا با همان باتنه زيبا رسمامی کرده بود، آمد
 درخيالش بوبو. روی بسترش درازکشيد، بی صبرانه انتظار آمدن شيخ ميکشيد

بوبو با چادرخيمه مانندش روی جای نمازنشسته ودست نياز . مجسم شد" مادرکالنش"
اوطفلی بيش نيست . دربارالهی بلند کرد، برای پيروزی مجاهدين دعا ميخواندبه 

وبدور بوبو ميچرخد وهرقدربه بوبو نزديکترميشد، صدای دعايش راخوبترميشنويد که 
خداوند تو برملت مسلمان رحمت نما، مجاهدين را که بخاطر حفظ شرف " ميگفت
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روزگردان وتحت رهبری وناموس مادر وطن دست به جهاد مقدس دست زدند، پي
  ".اسالمی صلح دايمی برکشورما برقرارنما

  چون بوبوعادتآ موقع دعا خواند برويش چف مينمود بازهم برويش چف ميکند ازچف 
بهوش آمد، ديد که نه بوبو وجود دارد ونه رهبری . کردن چشمانش را بسته وبازکرد

  .اسالمی که مطابق شرايط اسالم عمل نمايند
 مردم نماز پنج گانه رااز. خيانت رامنع قرارداده است، شراب، تجاوز،  اسالم ظلم

مگر اين پدرسنگ، عرب مسلمان نيست که با من زنا ميکند؟ . ترس خداوند ادا ميکنند
فاضل "آيا راضی هستم که جای . شرط اسالمی است" رضايت جانبين "ايجاب وقبول 
   دربغل اين برج گوشتی بخوابم؟  "سبزينه نازنيم

حس کرد، تمام دنيا برای دفاع . چيغ زد" اين بی ايمانيست، اين کفراست، کفرمطلق 
چشمانش رابسته کرد، ديد که يک جوان طرفش ميآيد ودست . اوهم آوازچيغ ميزنند

  .ازمدد آن جوان خجالت کشيد. کمک برايش درازميکند
 لرزانش ازجايش بلند شد دستانروح ازجسمش فرارميکرد "بازهم ازخجالت چيغ زد" 

  .را برای جوان درازکرد، جوان لبخند زد
روشنی که با معصوميت .ه عشقش قلب اورا تسخيرکرده بود لبخندش به کسی ميماند ک
به پهلوی ديگر . ساختش بيرون ميريخت، ديدگانش را منورازچشمان جال دارسبز

 درروی جای نماز دوباره بوبو را در. آرزوهايش به پروازدرآمدمرغ لوط زد، ديد
  .حال دعا خواندن ديد، درمشت خود چيزی پنهان کرده بود، را برايش ميداد

  " بوبو چيست ؟ " گفت 
 او شصتش را می چوشيد، درسر. طرفش اشاره کرد، بگير. بوبودرزبان دعا ميخواند

سرش را . يک کلی دردستش بود، گرفت. زانو بوبونشسته بود ومشت بوبورا بازکرد
بوبوازجايش بلند شد، خماری از زانويش . ا کلی بازی کردروی زانوی بوبوگذاشت وب

 ازافتادن ها نترس، تا زمانيکه آخرين اشعه" برايش گفتش کرد وهمان جوان بغل. افتاد
زمانيکه ستاره های آسمان بروی انسان لبخند نورخورشيد دردل زمين ميتابد وتا

عشق . ی انسانيت استعشق تکميل کننده مقام واال. ميزند، قلب انسان به عشق ميتپد
  "يگانه اميد برای دوام زندگيست

آماده پذيرش هرنوع بلی عشق است که قلب انسان را: فتباخود گ چشمش را بازکرد و
  . منعی نداشتهم سختيها ميسازد، اگر عشق نبود زندگی 

 ازپشت بوبوای پُرآرزو دوباره بسفردوربردش، روياه. زندگی بدون عشق جهنم است
ايش به شدت ميخورد وتنش نفس هايش دراتاق پيچيده بود، ازخواب نفس ه. دويد

  .    درواقعيت قرارگرفت، درقيد شيخ، بدون هيچ نوع احساس عشق اسيراست. بيدارشد
بوبو فوت کرده وفاضل درپراک زندگی دارد، شايد يک دختر . او کجا وبوبو کجاست

  . چکی راعروسی کرده باشد
عجيبی دربرابرمحبت فامليش وعشق فاضل درقلبش نفرت . يکباردربيداری چيغ زد

مرا پيدا اگرواقعيت ميداشت چرا.تظاهربودگفت، نی نی عشق توهم . ايجاد گرديد
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. بازهمان جوان هويدا شد. دوباره به رويا رفت. اشک درچشمان حلقه شد. نميکنی
توباهمه " برايش گفت. بالخند طرفش آمد واشکش را بادست پرمحبتش پاک کرد

زمان اشک ريزيها گذشت، روزنه . انگی هايت ازآزمون زمان خوب بدرشدینازد
  ".اميد برويت بازاست

مدت کوتاه نامزادی بيادش آمد، .  جمالت مثل آهنگ موزون گوشهايش را نوازش داد
بخط زرين وروشن . کلمات شيرين عشقی که ازلبان قرمزفاضل بيرون، ميريخت

قلبش بياد . ارشد وزندگی را بواقعيت درک کردوقتيکه دوباره بيد. درذهنش ايجاد شد
اولين شب هم بسترشدنش با شيخ درچشمش مجسم . همان لحظات وصال فشرده شد

کسی را که درخواب هم نديده بود، زره محبت او درقلبش جا نداشت، سرش را . شد
                           "                               چطوربمن تجاوزکرد، احمق خر پول؟ " شور داد وگفت

ازخشونت .  رنج گرانبار دروجود لنگرانداخت، نفرت شديد سرتا سرقلب را پوشانيد
فاضل را " با آه سرد گفت .ميلرزيد، خودرا درجاده بی انتهای زندگی، تنها حس کرد

کرد آرزو. ازخودش ازفاضل واز شيخ ازهمه دنيا متنفرشد. برای هميشه ازدست داد
ايکاش دستان لرزانم توان آنرا داشت تا سلی محکم برصورت فاضل مينواختم، منعی "

  "خنده های دلفريبش را با داغ پنجه هايم برای ابد درصورتش باقی ميماندم
برباد رفته نش ازتکلم بازماند، تحت فشارغرور ازخشونت آنقدروحشت زده شد، زبا

عشق ".صدای قلبش راشنيد. دنش لرزيدگرببستربا آن بزرگی زيرلن. خود قرارگرفت
  ".                                                                        ضامن سعادت است

  انسان به هرچيزيکه عشق داشته باشد، تا آخرين رمق زندگی برای بدست آوردنش 
.  قرارداده بودتشخدم زندگی را خواسته يا ناخواسته درشيخ تمام نعمات. مبارزه ميکند

خماری می دانست، شيخ به سرحد جنون دوستش . رام نکرده بوداما عشق سرکشش را
شيخ . زيراعشق با پول خريده نميشود. امااوبه سرحد جنون ازشيخ نفرت داشت. دارد

  .لذت وشيرينی عشق سرکش، حالوت پيوند جسم وروح را نميدانست
ود را تسليم جنون وحشيانه مرد بنام او فقط پول داشت وصرف ميدانست، زن بايد خ

آيا اوميداند، که . خودش سهمی درتکمل پيوند، جسم وروح نداشته باشد. شوهرنمايد
او اصٌال درد های ناراحت کنند روحی خماری را با آن ...عشق با پول خريده نميشود؟ 

برای ازدواج روی حادثه، . درد زايمان که بچه ناخواسته اش را ضايع کرد، نميدانست
گپ های . ازدواج تنها ارضای تمنيات زن ومرد نسيت. هرانسان طاقت فرساست

تنها تسليم شدن به آرزوی کثيف "سمين نازنين درگوشش طنين انداخت که ميگفت 
دراين رابطه راه حل وجود دارد، زنان بايد به کمال و . مرد، ازدواج گفته نميشود

هرزن . هديه نمايند" شوهر"مرده با سنگينی ونجابت خودر. زنانگی برسندشايسته 
 وبا برده باری اين وظيفه شريفانه را بخاطرکرده به تصميم خانواده ازدواج کشورما

تسليم . تجاوزنيست. وانسانيستازدواج معاشرت . شرافت خانواده، احترام کرده اند
 تجاوز گناه بزرگ نا بخشودنيستشدن بخاطررفع شهوت،برای مرد وزن تحقيراست و

"  



 292

 اين ديوارگوشتی نميداند چقدربخود تحقير" سمين راست ميگفت.  خماری فکرکرد 
مگراين . بامن وديگران، مرتکب شده استرده وچه گناه بزرگ را نسبت تجاوزک

. احمق صرفٌا پول داده وزن خريده، نميداند که ازدواج با عشق صورت ميگيريد
آن . آخرعمرباقی ميماندند عسل زالل برای حالوت زوجين تاازدواج با عشق مان

بلی اين عشق است که به حشمت وجالل زوجين . شيرينی هيچ وقت دلگيرنيست
 خماری ازاندرز". چقدرخوشحالم با سمين آشنا شدم"سرش را شورداد گفت. ميآفزايد

مگربرايش . گرچه عشق سوزنده فاضل قلبش راآتش زده بود. های عالمانه اوآموخت
اين حادثه صورت نميگرفت، شايد قميت عشق فاضل اگر. حشمت ووقاربخشيده بود

  . مثل ديگرنعمات زندگی فاميلی، تصادف ميشمرد. وحشمت ووقار خودرا نميدانست
برايش غيرمنطقی بود که ذهن ساده وانکشاف نيافته ودامن پاک دختران وطنش با 

  . هيچ زن درجهان سزاوارچين بدبختی نسيت. ابرسياه تجاوز آلوده گرديده است
 "ميگفت خودبا . خوشی نامرعی درقلبش حس ميکردازدراواخربعضی روزها موج  

تکان ميخورد . آيا محبت شيخ بدلم راه يافته است.چراچنين حس برايم ايجاد شده است
روياها اورا بسفرميبرد، دلش را شاد ".  نی هرگزنميتوانم فاضل را فراموش کنم...نی 

خرمن  دست پرمحبتش را درديد،فاضل را به وضوح مي. برميگشتميساخت و
ازلذت عشق کامش . وشش زمزمه ميکردگيسوانش فروميبرد، ترانه عشق را درگ

فاضل  لبخند نوازشگرحتٌا دروريا با. شونت دوری تلخ کام ميشدازخ وشيرين ميشد
دوباره بيدارشد، . دشرمنده ميشد، دنبال کلمات دلپذيرميگشت، ازوی پوزش بخواه

  . صدای لرزه بدن سکوت شب را برهم ميزد.  بغل ميکردهايش راميلرزيد زانو
ميديد فاضل درمقابلش . دربيداری هنوزهم احساس لذت ميکردرويا هاآنقدرشيرين بود،
برد، چشمان مشعلش چون لبخند فربينده اش دل ازکفش مي. دزانو زده ونوازشش ميده

د مرسل نا شگفته لبانش مانن. فروغ زندگی، زويای تاريکی فالکت باررا روشن ميکرد
چشمانش را ميماليد متوجه ميشد، ديوارگوشتی درکنارش لم . بازميشد وبرويش ميخنديد

  .داده ومثل خرس نفس ميکشد
  .                            نميدانست چند سال جوانی اش دراين زندان وعشق نا خواسته گذشته است

ه گذشت خواب باالی خماری شب ازنيم.   يکروزخالف آرزوها شيخ، شب خانه نيآمد
لباس هايت راجمع کن که " درنيمه شب سروکله السيلمانی پيدا شد وگفت. حمله کرد
  ".ميرويم

به جمع کردن لباس هايش . برايش بی تفاوت شده بود، کجا ميرود.  نگفت کجا ميرود
" شيخ ناراحت معلوم ميشد، تا دم دروازه رفت و برگشت بغلش زد وگفت . شروع کرد

  . خماری پطلون پوشيد"  سهای تنت برای سفرخوب نيست، تبدليش کنلبا
پطلون پوشيدی مثليکه درکابل باشی، خنده کرد، دستش " شيخ که برگشت بالبخند گفت

" را درکمرخماری حلقه کرد، رويش را بوسيد وگفت، برای يک وظيفه جای ميرويم 
  .ازاتاق برآمد
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شايد برای . بفکرعربستان افتاد. ان خورد با شنيدن نام کابل قلب خماری به شدت تک
ده " ازقصه هايش که ميگفت. ديدن فامليش ميرود، اورا برای ابد درآنجا خواهد ماند

عرق سودا شد، گرمای ".فرزند دارد وچندين زن گرفته يکبارلزره دراندامش افتاد
عربستان، مردم چاق وگوشتی، مردان عياش وچشم چران عربستان در چشمش مجسم 

  . و لباس هايش راجمع کردشد
. سراسيمه معلوم ميشد. دريک رفت وآمد عجيب وغريب بود.  شيخ بازآمد وبرگشت
  "حرکت ميکنيم" مقابل آيينه لبانش راچوشيد وگفت. خماری را بغل کرد

لذت .  قلب خماری ميلرزيد، حواسش پريشان شده بود، ذهنش تمرکزفکری نداشت
موترها .  قبل با آن پريشانی ازبين رفترويا های شيرين چند شب وچند لحظه

  .   ندانست سرنوشت با پيکی و شگوفه چه کرد. ازحرمسرای خارج شدند
          

                      حرکت خماری طرف کابل        

زيرا تا نيمه شب، تازمانيکه شيخ ازخواب بيدارش .    دلش بطرف فاميلش پرميکشيد
. با نامزاديش مالقات کرده بود. دررويا بافاميلش بود. کرد وپيام سفر را برايش داد

مگرتمام آن لذت . مادربزرگش برايش دعا خوانده بود وکلی سعادت را برايش داده بود
درنيمه روز       .رويايی را شيخ بخاطر پيام سفرازوی گرفت وحواسش را پريشان کرد

نند، زندانی های روشن درزندان عشق تحميلی آمده بود، درنيمه شب تاريک ما
 کجا ميرفت، سوی سرنوشت، سرنوشت باور. خطرناک جنانی تحت الحفظ برآمد

 شيخ، باسق وخماری در. سه موترمقابل زينه های سنگی تعمير ايستاده بود. نکردنی
. اورا دومين بار باسق ديد. قومانده حرکت بدست باسق بود. موتردومی قرارگرفتند

با . اسق وراننده عربی درسيت پيشرو قرارداشتندهمرای شيخ درسيت عقب نشست، ب
 يک موتربا افراد مسلح مقابل وديگر. گفتن يااهللا ازطرف باسق قومانده حرکت داده شد

تا زمانيکه درداخل پاکستان درحرکت بودند، هنوزشب . ازعقب شان حرکت کردند
نا نبود تا با شهرآش. درتاريکی شب در زيرنور ستارگان پاکستان را ترک کردند. بود

رنوشت خودرا به س. ميدانست که طرف شرق ميرود ويا غرب، شمال ويا جنوب
. وازتمام فاميل ودوستان درذهنش خدا حافظی کردافکارازهم پاشيده راجمع کرد. سپرد

فکرکرد، شايد طرف ميدان هوايی ميرود وسفربه عربستان برای بديدن فاميلش خواهد 
باسق برای راننده گفت، سرعت را کمترکن، . شدندهمينکه به دره خيبرنزديک . داشت

شنيدن کلمه جنگ برايش مژده . اين سرک ها خيلی خراب، درجنگها ازبين رفته است
ادر تاريکی هوای گورای وطن روحش را تازه کرد، قامت رسای کوه خيبر ر.آوربود

د، قلبش به تپش افتا. روشنی سحر شهرجالل آباد را شناختدر. نيمه روشن سحرديد
 وجوديکه آثاراز با. برود" جالل آباد"ميخواست پروازکند درخانه زمستانی شان در

مشهورجالل آباد بچشم ديده نميشد اما احساسات گلهای نرگس وشهالدرخت های پرثمر
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ايام نوجوانيش . همان زيبايی سابقش ميديدشهررا با. همان لحظات دروجودش زنده شد
ميخواست شيخ را . باد پسری کرده بود، بيادش آمدکه با تمام اعضای فاميل درجالل آ

شيخ بخاطرباسق با آرنجش دربغل . بوسه باران کند، سرش را روی شانه اش گذاشت
فهميد . ازمقابل هوتل سپين غرعبورکردند. خماری دکه داد وشانه اش را کمی دورکرد

به . روحش بکوچه وپس کوچه های کابل پروازکرد. که طرف کابل جان ميرود
دوباره . ای سنگ راهم نکردحماقت های باسق که خود را يک جنرال ميتراشيد، اعتن

چهره کابل کامال . شفق داغ صبح بکابل رسيدند. دربازوی شيخ چسپاندسرش را
ای ويرانی خانه ها، سوخته گی کلکين ودروازه های دکانها ومغازه ه. عوض شده بود

. له باران جنگ را نشان ميداد سوراخ که گلوشکسته وريخته، ديوارهای سوراخ
دريک شهر. بچشمش مانند دل عاشق شکست خورده معلوم ميشد، برويش لبخند ميزد

گويی که چون کبتوران . زنده جان خبری نبودازآدم و. سکوت مرگبارفرورفته بود
آفتاب مقدس درسرزمين . کابل مانند شهر آروا بود. محاجرهمه مردم شهرکوچ کردند

ازآب وهوای وطن روح تازه درجسم . اثرزندگی درآن وجود نداشتگرم. دخسته ميتابي
را در کابل اما سراغ فامليش را نداشت خود. دخسته اش دميد، خوشی دردلش موج ميز

با حرم رفتيند، آن خانه  شهرنومنطقه ،دريک حويلی  بزرگ درويران بيگانه حس کرد
ديوارهای زخمی تعميرنشان . درنظرش خيلی حقيرجلوه کرد.سرای قطعاً مقايسه نميشد

دهليز کستانی همرای يک مرد ريش سفيد درباديگارهای پا.جنگ بوددهنده ساليان دراز
ری راکس نبيند، آنها راعقب باسق بخاطری که خما. پايان به استقبال شان برآمدند

           .        اين خانه خيلی فقيراست" برای شيخ گفت. رفتندخماری همرای شيخ درمنزل باال.راند
 بزرگتر پيدا شود، و  عالی ترين خانه های شهراست، اگرکدام خانه خوبتر:شيخ گفت

                      .                         خانه ميخواهی؟چه قسم 
خند جواب داد مجاهدين کابل را شيخ نيزبا لب  ".مثل اسالم آباد"خماری بالبخند گفت 

يکبارفکرکرد، " مجاهدين"با شنيدن کلمه." ويران کردند، همچون خانه پيدا نميشود
چه وقت دولت .  درقدرت بودزمانيکه ازآغوش فاميلش دورشد، هنوزدکتورنجيب اهللا

برای شيخ . اين اولين معلومات ازحوداث کشورش بود.  ازبين رفت؟ اهللانجيبداکتر
.                      .             ، با همين داشته خود ميسازيمندک سرسبزباشد، خوب استاگرا:گفت

                     .                    . د هدايت ميدهم، درسرسبزی حويلی اقدام کنن:شيخ گفت
 حويلی نسبتآ بزرگ و. شده بودطبقه اول برای ياديگاردها ومحافظين درنظرگرفته 

سه روزدرآن خانه زندگی کرد، دقيق . مگراتاقهای متعدد داشت. تعميرکهنه بود
لوحه گويت انتيتوت يکروزازکلکين دهليزمنزل باال.تنميدانست درکدام قسمت شهرهس

شوروهيجان . به شهرارا چقدرنزديک استاو دانست درچهارراهی انصاری و. را ديد
دوباره عاشق . هوای همه دوستان دردماغش تازه گرديد.  زنده شددرجسم نيم جانش

. سرودفايش، عاشق محبت های شبنم، يکبارعاشق فاميلش، عاشق نامزاد بی و. شد
قلم وکاغذ دراختيارش نبود، شعررا } دوست دارم اين وطن را، کوه اوراسنگ او را{

  .مايوسانه اشک ازچشمش جاری شد. بنويسد
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با وجوديکه قيودات مانند گذشته واضافه .  قلبش راشاد ميکرد هوای روح پروروطن
غذای . هرروزنان خاسه تازه افغانی ميخورد.مگرخود را آزاد حس ميکرد. ترازآن بود

افغانی، يک انرجی خاص برايش ميبخشيد ويادش ازآشپزی مادرش، کوکی، پروين 
 های پاکستانی خبيث اززن. خدمه های منزل همه خانم های افغان بودند. وشبنم ميآمد
آنها دربرابر پول . اما متاسفانه خدمه های افغان کمترازپاکستانيها نبودند. اثری نبود

دانی بودنش خماری بنظرآنها حتی زن. فروخته شده بودند، درخدمت اجنبی قرارداشتند
    درپاکستان         .روی همين دليل همرای شان عالقه نداشت. حسادت ميکردند،بودسعادت 

با خانم های افغان نيزعادتا . با مومنه حرف دلش را نميزد، دراسارت بسرميبرد
اومرد کارآموزده، . هم گپ شود" معلم"برخالف تالش ميکرد، همرای . خاموش بود

درمنزل " معلم"يکروزنظربه هدايت شيخ دونفرپاکستانی با. مودب وفهيم معلوم ميشد
.  بخاطر ديدن معلم، قصدًا دردهليزبرآمدخماری. باال کارتن های سربسته راآوردند

 گم شده را مثل اينکه کدام. چشمهايش ازحدقه برآمده بود. معلم ازديدنش تعجب کرد
نامرد " وگفتخماری اورادشنام داد. اهرًا بی اعتنا گذشتمگرظ.پيدا کرده باشد

عنتی  اين ل:نا اميدانه با خود گفت". اگردختر خودت مثل من زندانی باشد، چه ميکنی
  مگر  رامانند مومنه بايد بکند"معلم"تصميم گرفت که گور. وارطالبهاستهم نمک خ

فکرکرد شايد معلم ازقوم خودش . مترقه معلم برايش سوال خلق شدتعجب وديدن غيراز
گرچه درغصه آب شده بود وچهره قبلی اش خيلی . ويا ازفاميل فاضل شان باشد

نظربه هدايت ". ويران شود محرابش بجا ميماندمسجد اگر" مگرگفته اند. کرده بودتغير
آب . چشمان غزالش و دلکش اش تغيرنکرده بود. شيخ اندامش زيبا يی سابق راداشت

هرلحظه طرف شهرارا ميديد ودعا . زنده کردافغانستان تمام خاطراتش راوهوای 
مردم بايد همان طرف نماز . استطرف شهرارا" قبله"عبادتگاه  فکرميکرد. ميکرد

ميلم آنجا است درامان اگرکسی ازفا" هميشه دست دعا بدربارخدا بلند می کرد. خوانندب
يش اين بود که خانم روزاهم سوال جالب برا. شته زندگی ميکردذخاطرات گبا".توباشند
.                      .                  آورده بود وبسخود  باخماریشيخ تنها.نبود

هروقتکه با شيخ گپ ميزد سعی ميکرد درچهره اش فاضل را تخيل کند زيرا با رسيدن 
چون قلبش به اوتعلق داشت، روحش با . بکابل بوی فاضل بمشامش رسوب ميکرد

.  تنها جسم بی جان وبی روحش درآغوش شيخ قرارداشت. روح اوگره خورده بود
 کردند، مگرتمام اعضای فاميلش سفر. ايی کشيدهيادش آمد بخاطرعشق فاضل چقدرتن

های خشم زمانيکه راکت هر. چقدرمنت مادرش را کشيد.  داداوسفررا به خطرترجيح
مادرش ازترس وازخشم ميلرزيد، اورا آلود مجاهدين شهرکابل رازيرآتش ميگرفت و

بخش ايام لذت ...واه . ودهمه آن رنج ها صرف برای چهارماه نامزادی ب. منت ميکرد
. ترک کردجهت تحصيل کابل را فاضل  ینامزادازچهارماه فقط بعد . چقدرزودگذربود

، ازنفسهايش بوی خون بماغ بنام شوهرازگونه های نازکش بوسه ميستاندحاال کسيکه 
زمانيکه بصورت نازنينش . چقدرلذت بخش بودآن بوسه اگرازلبان فاضل ميبود.ميرسد

آن خط های منحنی لبانش نفس .  خيره ميشدنگاه ميکرد، بچشمان سبزآرامش بخشش
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اکنون که شيخ همرايش عشق ميکند، از . هيجان درسينه حبس ميکردخماری رااز
تب سوزانی سراپايش را . نفرت که درقلب ايجاد ميشود، دروجود خود مارپيچ ميشود

". زنی با اين حيا نديده بود" شيخ لعنتی ازاين حالتش لذت ميبرد وميگويد . فراميگيرد
نعمت دنيا همه . به تقديرش ميانديشيد درگذشته واکنون اززندگی مرفع برخورد داربود

 هزارم حصه محبت فاضل، شيخ رايک بر مگرايکاشبه اندازه.رادراختيارداشت ودارد
. يکه شيخ اورا سخت ميپرستيد، ديوانه واردوستش داشتبا وجود. دوست ميداشت

اگراندکی مهرومحبتش دردل . اجباری بودلذت نداشت،هم بسترشدن برای خماری مگر
اين احساس اورا . جا ميگرفت، شايدغم های تنهايی ودوری فاميل را فراموش ميکرد

زمانيکه فاضل بوددرباغ باال درميان تاک باغهای . به رويا های پيشين ميبرد
نه ازتماس هايش لذت ميبرد اما . انگورچکرميزدند، ازتجارب زندگی سخن ميگفتند

خفيانه به چشمان فاضلش خيره خماری دخترمحبوب ومحجوب بود، م ...... شيخاز
چرا . يزازشراب عشق بودچشمانش لبر. وازخجالت رويش گل می انداختميشد

برای چه          ...برای چه؟ اين همه پهزيربرای چه. فاده بکندآن عشق است ازنتوانست
. د، تنش ازعرق خيس شده بودگرمای تابستان کابل خانه را به جهنم تبديل کرده بو

وقتيکه برای صرف . وقت آمدن شيخ، ازکاربخانه بود. چشمش به ساعت ديواری افتاد
وقتيکه . درذهنش با روياهای چند لحظه پيش مصروف بود. شام مقابل هم نشستند

صورت خرس مانند شيخ  . ازرويا بيرون ميشد وطرف شيخ ميديد، متوجه ميشد
شقکه چند لحظه قبل دررويا با فاضل داشت، به اندازه يک آن ع. مقابلش قراردارد

ش را لقمه يی که دردهنش بود، گلوي. سرسوزن دروجود اين کوه گوشتی وجود ندارد
.                      ازغذا دست کشيديان برد، دوبازه لقمه باال ميآمد پابا قوت تمام آنرا. پاره کرد

                      . .                   عزيزم چرا نان نميخوری؟"شيخ پرسيد
 دوباره به رويا هايش برگشت تاسف .ستان اشتياه راازمن گرفته است گرمی تاب:گفت

ت آن لحظه ها چرا لذ. کرد، چرا درگذشته با اخالق کودکانه با زندگی برخورد ميکرد
امروز . توماهيت زندگی را نميدانی" هميشه ميگفت اويادش ازشنبم آمد. درک نميکرد

". مگرعزيزی نباشد. برای احساس به عزيزانت غنيمت بشمار، شايد فردااحساس باشد
شبنم راست ميگفت اوهنوزواقعيتها درک نکرده بود، ماهيت زندگی را نميدانست، حاال 

برای رفع نواقص انسانها، زندگی . ايی ورنج معلم زندگی اوستدرحقيقت تنه. ميفهمد
صدای شرفه پای را درمنزل . يکروزازخواب بعد ازظهربرخاست. فراز ونشيب دارد

يک کاغذ راازجيبش کشيد . زبودمعلم آصف دردهلي. ازاتاقش به دهليز رفت. باال شنيد
چتل نويس  .دکاغذ راگرفت، دست نويس خودش بو. پيش پايش انداخت ورفتودر

. همان خط بودکه برای فاضل ازشهرخالی ودسترخوان وقلب خالی شکايت نوشته بود
يکی ازاعضای فاميلش است وبرای " معلم آصف"فکرکرد. اميد قوی در قلبش پيدا شد

 .                  .                                        نجاتش مثل فرشته ازآسمان آمده است
دردلش قادر، . هرکسيکه است، اورا شناخت. ول ازتعجب اوحس کرده بوددرديدارا

چون زندانی درزندان بهشتی شيخ بسرميبرد، ازدشواری . رادنشام دادهمه قيوم فاضل 
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های بيرون بی خبربود، نميدانست خارج ازمنزل چه ميگذرد و طی چندين سال چه 
 فکرميکرد، چرا معلم اورا نازبعضاً . زدانه گيهايش، بيادش آمدبازهم نا. گذشته است

 هرروز. معلم گپ بزندفقط درتالش بود،چطورهمرای .کامال هوايی شده بود. نميدهد
اونميدانست کوچکترين حرکت غيرمعقول خطرمرگ را . درباره اين قضيه فکرکرد

. درقبال دارد، نه تنها برای خودش بلکه حيات معلم مسکين رانيزخطر تهديد ميکرد
معلم روی حويلی راآب پاشی ميکرد  باخود گپ . به دراتاق نشيمن بوديکروزچهار شن

کسی ازبيرون آمد، " چهارهی انصاری دست راست، شفاخانه ماللی دست چپ" ميزد
خماری ازکلکين گويته انستيتوت را قبٌال ديده بود، ميدانست که نزديک خانه . چپ شد

درهمان خط دست نويس . پس چرامعلم خودسرانه گپ ميزند. پدرش، سکونت دارد
                      "             .خماری. خط ازخودم است، من زنده هستم." خودش با قلم ابرونوشت

معلم آنراازروی . گوشه چادرش پاره کرد، کاغذ را کلوله کرد، بروی حويلی انداخت
با خودش بخاطرحرف . م منتظرجواب نامه بوداصالٌ معل. حويلی گرفت ودرجبيش ماند

ميزد، کارهای باغبانی وآبياری گلها را تمام کرده بود، ميخواست بخاطرخريد ترکاری 
خماری ازرويا ها وخواب های شيرين چندين شب قبل آسالم آباد . رفت.بازار برود
ً  برای پيروزی ا" بوبو"يادش آمد  و دعا برای پيروزی مجاهدين دعا ميکرد، حقيقا
دلش ازخوشی . آن کلی سعادت بود. بيادش آمد بوبو برايش کلی داده بود. کرده بود
عطربدن تمام اعضای خانواده اش مشامش طراوت می بخشيد، مخصوصٌا  .موج ميزد

.                      .                        گوشش به سخنان شبنم و چشمش بررخسار فاضل  درپرش بود
سربازانه برای . معلم آصف نظربه تعهد شريفانه که برای آن خانواده نجيب پسرده بود

فورآ خود . کارآب پاشی حويلی را تمام کرد و بازاررفت. نجات خماری تالش مينمود
... خودش است " گفت. ادقادردردکان تنها بود، پرزه را برايش د. را بدکان قادررساند
حدسم به حقيقت تبديل شد، السيمانی همان عرب است که رحمان . بلی خودش است

يد وچشم هايش ازحدقه طرفش د دهن بازقادرحيرت زداه وبا. مرايش کارميکرده
زيرا نميدانست، استاد آنقدر . خوشی ونا باوری عرق برويش جاری شدبيرون شد از
. شادنمانی جوش ميزد به عنوان آفرينی سر شورميداددرحالکه دردلش . زيرک باشد

 عکسهای خماری را درخانه ديده بودم، از اولين ديدنش گمان بردم :استاد برايش گفت
  خط خودش راازکجا پيدا کردی؟ :قادردست بدهنش گذاشته بود گفت .که خماری است

ای  هاستاد آصف گفت شبنم يک بکس که عکسها وخط های خماری ورساميها وخط
چندين باربکس را . نظرمادرت مخفی کرده استفاضل بود، درپس خانه اتاقم از
متوجه شد، قادرخط را به  .درحاليکه گپ ميزد.....بازکرده بودم وفوتوهای خماری را

. استاد به ادامه گپش گفت، متوجه باشيد..... ماليد وگريه ميکردميچشم های خود 
 کارخود ،خطرمرگ است وبرايش اطمنان دادری افشا گ. بيرون نشوداززبانت اين راز

.                      ؟                کجاستعالم  وپرسيد .را دقيق ترانجام ميدهم
  .          ، در خانه استشديد مريض بوداره ازغم فاضل ديوانه شده امروزبچعالم :قادرگفت

وقتيکه بخانه .  قادرخدا حافظی کرد، فورآ ترکارخريد وبخانه برگشتاستاد آصف با
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  را پاکستانیداکتر  . دکتوربرايش آورده بودند. خماری حالش برهم خورده بود. رسيد
دکتورآوردم مگرخانم محترم " اقبال با چاپلوسی برای شيخ تيلفون کرد وگفت. نپذيرفت

ويد که مرد نا محرم را ميگ. اضرنشدآنقدرمومنه ومسلمان خوب است که نزد دکتورح
.               درحقيقت چنان نبود ازپاکستانی ها بدش ميآمد ."د شوهرم نمی پذيرمبدون حضور

نزل چند دقيقه بعد شيخ با يک دکتورآمد ودرم"خودم با يک دکتورديگرميآيم" شيخ گفت
  . معلم ناظرهمه گپ ها وروی دادها بود. باال نزد خماری رفتند

     

  خماری در مسرت بسر ميبرد                          

دوستش داشت، اگر ضرورت ميبود، طياره حاضرميکرد و بخارج برای     شيخ آنقدر
دراسالم آباد يک " وکرشمه گفتخماری باديدن شيخ شگفد، با ناز. تداوی انتقالش ميداد

تو به حدی . انی هستمحاال زند. موسيقی ويا فيلم ميديدم ونبود ترا کمترحس ميکردم
 خويش وگريه کنان ادامه داد، پدرومادر . ....مصروف هستی که به عشقم جفا ميکنی

                                           . "        وبستنها وتنها درزندگيم ترا ودارم. قوم ندارم
محبت ازدرحاليکهبا شيخ . ميکردترعمل اقالنه ازحرکات معلم آموخت وعنيزخماری 
.                                   گپ ميزد، امامانند مومنه نفرت درقلبش نسبت به او ريشه  ميدواند ودوستی
 ست توفکر جارياينجا قانون اوليه ظهوراسالم .عزيزم، اينجا پاکستان نيست:شيخ گفت

         .                                              دارم؟ميکنی، مه بدون شراب، فيلم وموسيقی زندگی 
ست دارم، تمام زندگيم توهستی، دردنيا جز  گناه مه همين است که ترا دو:خماری گفت

.  ازاحساس خوشی که نسبت پيدا کردن رابطه با معلم برايش دست داده بود. ترا دارم
 ازعربهای که همرايش کارميکردند وشيخ . اد شيخ را بيشتر بخود جلب ميکرداعتم

ً باسق وباد يگاردهای عربی که درمنز ل همرايش زندگی داشت، هراس مخصوصا
.  گذاشته نميتوانم قانون را که خود باالی مردم تطبيق ميکنم، زيرپاميکرد ومی گفت
کرد، رويش را طرف خماری دورداد وعذرکنان گفت اگرزياد خسته چند دقيقه فکر
مودربدنش راست شد، ترس سرتا .  ميگويم که ترا پاکستان انتقال بدهدشدی؛ باسق را

من دوری چند ساعت : گفت. ازباسق نفرت داشت،بخصوص چقدرپايش رافرا گرفت
. پاکستانيها خفه نيستمتحمل ندارم تودراينجا ومن در پاکستان چکنم، پشت پاکستان وترا

              .                                       روحی تهيه کنبرايم غذا
.                                       متاسفم، دراينجا موسيقی اجازه داده نميتوانم: شيخ گفت
روی بازوی شيخ چون بالشت گوشتی گذاشت، آنقدرگريست که شيخ را سرش را

. بوی فاضل درمشامش ميرسيد مگردرذهنش ماجرای ديگربود. اخته بودحشت زده سو
مايوسانه اشک ازچشمانش مانند . مثل طفل هک هک ميکرد. فرياد درگلويش خفه شد

اد، گويی مادری شيخ چنان نوازشش ميد. مرواريد به صورت رنگ پريده اش ميلغزيد
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.                      ش ميداد           اوراکودکانه نواز. خوارش زانو زده باشدبه نوازش طفل شير
حس انسان ه بود، اما برای اولين باردراسالم آباد ازوی ديدبا آنکه نوازشهای بيشتر

درسکوت فرو رفت درآن سکوت تلخ . دوستی نسبت به وی دروجودش اندکی بيدارشد
با شما مالقات مردی بنام فاضلی ميخواهد " .ی باسق راازپشت دروازه شنيده شدصدا
شنيد ازجايش مثل برق گرفتی گی "فاضل"خماری با شنيدن کلمه فاضلی گوشش ". کند

هرکس "  برای باسق گفتشيخ ازگنج چشم طرفش ديد اورا دربغل فشرد،. تکان خورد
.                                             "گپ مهم است، رخصتش کنيداست وهرقدر

چشمانم راه کشيد، دستش . شددرذهنش غوغای فاضل پيدا. فرما شدسکوت دوباره حکم
دروازه اتاق دوباره تک تک شد، . مايوسانه بياد فاضل درگردن کلفت شيخ حلقه کردار

سق گمان کرد با. شيخ طرفش ديد که چقدرمعصومانه مثل طفل بهشتی آرام گرفته است
برايش جواب بدهيد حوصله هيچ " آمرانه گفت. ميکندرا تکراردوباره مالقات فاضلی 
  ". نوع مالقات را ندارم

همرای معلم باال آورد و آن را دردهليز " باسق "  چند روزبعد يک کارتن بزرگ را 
همان روزبجزخدمه . معلم يک قلم ويک توته کاغذ را دردهليزانداخت. گذاشتند ورفتند

 درازکشيد وبه يادنامه های عاشقانه فاضل، به عشق دراتاق خوابش. درخانه کس نبود
خدمه برايش مثل جاسوس . نامه نوشت وآنرا درواسکتش گذاشت ومنتظر فرصت بود

ترسيد که . يکی دوبارسايه اورا ديد که نزديک اتاق خوابش ايستاده است. جلوه ميکرد
.                   ه گيری کرددرخط نوشتن اورا نديده باشد، مثل مومنه برای باسق راپورندهد، بهان
خدمه نزد معلم . خدمه هرقدرتالش کرد، اتاق خوابش راپاک کند، برايش اجازه نداد

چراگريه " گفتخماری صدای معلم آصف را شيند برای نديمه مي. دشکايت کر
                                          .                " ميکنی؟ اجازه نداد، مسووليت نداری

.                                            . بايد اتاق خوابش را پاک کنم: گفتنديمه
                     .                      اجازه نميدهد، چرا باال ميرویبرايت  خانم بايد ندارد اگر:معلم گفت

آن  هرقدرباالی  .خماری بااليش چيغ زد. ، دو باره باال آمدننا گريه کنديمه احمق
خدمه . دهدفرصت مناسب راازدست ننامه بنويسد وفشارميآورد که بی شعور احمق 
".  مراخوش ندارد، مرا خوش نداره" مزاحمت ميکرد، برای معلم با گريه گفتاحمق 

                 معلم ميدانست .،مشکل حل استيدصدای معلم آمد اگرخوشت ندارد منزل باال نرو
بايد پاکاری " اما بی شعورخدمه گفت. که خماری نامه مينويسد، خدمه را درگپ گرفت

گپ زده گپ زده باال آمد، خماری خط راازاتاق برايش انداخت، ...خونسردمعلم ".  کنم
.  سودا ميروم، باالپاک استبرای خريد نرا گفت ماوخط را گرفت وبرگشت خدمه 

       .    .                                                         نکنيدشيخ رامزاحمت  خانم
    .                                                     اقبال مرامی کشد ميدانی؟:خدمه گفت
باديگاراست، ديوانه هستی؟   کي اقبال درمنزل باال اجازه ندارد، اومعلم خنديد

باسق هم هيچ وقت دراتاق خواب .  ازتودفاع ميکنمناسق برايت چيزی گفت، ماگرب
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يادگارد پاکستانی سرش را با تاد آصف ازترسيدن خدمه افغانی ازاس .شان نميرود
 خودرا بدکان رساند، قادرنبود  ترک کردوتاسف شورداد، فورآ خانه را به قصد بازار

درخط را نوشته . اری را برايش داددراتاقش همرای قادرگپ زد وخط خم. بخانه رفت
 مراازاين زندان نجات بدهيد، شايد خدا د معلم صاحب هرکسی که هستي (شده بود

ازايشان اطالع ندارم که زنده . برايت اجربدهد فاميلم درشهرارا کابل زندگی داشت
ا چند بارتالش کردم که شب ازخانه فرارکنم، فيل کته ب. هستند يا نه؟ ميخواهم فرارکنم

آيا فاميلم راپيدا کرده . به کمک تان شديدًا نيازدارم. جنبيدنم دربسترازخواب بيدارشد
بنام فاميل . م درهند هستندبرادران. نام برادرانم قادر، قيوم وسيلمان است.  ميتوانی ؟

 من دختر محمد زمان، نواسه سلطان زرگر. ميشناسدسلطان زرگرتمام کابل ما را
گريه شد وقتيکه معلم خانه را ترک ميکرد، ديد شبنم به   قادر"خماری) هستم

. زاران سوال بوجود آمددرمغزمعلم ه. با يک لبخند اورا سالم داد. دردهليزاست
 که شبنم هروقت گپهای ما راگوش د متوجه باشي،را گفت اتاق رفت قادردوباره در

                      .                                        ميکند، موضوع افشاه نشود

کشتارزنان ونوبت گدائی زنان . ترس وکنترول طالبها به مرگ رسيده بودند مردم از
شب به اندازه کامل . وکشتارجوانان وغيره قيودات مردم را به مرگ تهديد ميکرد

خماری توقع بيش ازحد ميکرد، خطر را ناديده . زمينه فراروجود نداشت. سکوت بود
 خماری خواهريکدانه ام بسياراحتياط کنيد ( خواهرش نوشته بودقادربرای. ميگرفت

کارخام نکنی که . فقط به اشاره چشم معلم صاحب حرکت کن وبس. که کشته نشويد
 خط برای .  برادرت قادر)رويت را ميبوسم. نتيجه اش مرگ توومعلم صاحب است

ل های تشناب يکروزجهت ترميم ن. چند هفته درجيب معلم بود، زمينه مساعد نميشد
رادرآيينه تماشاه اوخود. ه بودمنزل باال رفت، خماری دردهليزبود، معلم را نديد

بعد . معلم خط را پيش پايش انداخت وخودش به تشناب رفت. ميکرد، درفکرغرق بود
 باربوسيد و وگريه ميکرد، نام قادررا بارخواندميازترمم نلها برگشت، خماری خط را

.          بعد سه چهارهفته اورا ديده نتواست. راازآيينه دهليزميديداومعلم . هايش ماليدبچشم 
  .معلم خون دل ميخورد وخماری خون جگروقادر کامال خون گوميکرد

                                              

       توقع خماری از استاد آصف                 

قيودادت که . خطرمرگ همه فاميلمرگ مطرح بود، نه تنها مرگ خماری بلکه خطر
آب ازآب شورنميخورد ومخصوصآ زنها اجازه . طالبها برای مردم وضع کرده بودند

يکتعداد خانم ها و نوکران پاکستانی بالی جان خواهران . برآمدن ازمنزل را نداشتند
هرکس که بدشان ميآمد، بنام زن بد کاره برای طالب معرفی . هموطن خود شده بودند

.                     مخصوصآ ازطرف شب پشه هم  پرنميزد. بيچاره ها بی گناه کشته ميشدند. ندميکرد
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 ديدند، طالبها مردم رااز. اقبال برای کاری به جاده ميوند رفتنديکروزمعلم، باسق و
ازباسق پرسيد معلم . نددکان های جاده ميوند جمع کرده بودند وبه غازی استديوم ميبرد

                      .                 ؟      مردم کجا ميروندين چه گپ است ا
مردم بايد عبرت . رادرستديوم اعدام ميکنند" فاحشه"  کدام زن کنهکار:باسق گفت

 معلم صاحب اوزن : رنگ از رخ معلم پريد واقبال پاکستانی با بی تفاوتی گفت.بگيرند
.                                                                         .ود، کشتنش رواستفاحشه ب
قادرهم بخاطراعدام آن زن بيگناه خيلی . بعد استاد آصف بديدن قادررفتچند روز

 بسياراحتياط کنيد که خطرمرگ است  آن زن هيچ گناه ،برای استاد گفت. پرييشان بود
برای طالبها اطالع دادند، . ل داشت ومجبورآ درخانه کس کارميکردشش طف. نداشت

درتلويزيون دنيا نشرکردند وقيوم ، صحنه اعدام اورا برای بدکاری ميرود وادمه داد
هنوزحرف "....خيلی ناراحت بودبسياراحتياط کنيد و" زنگ زد وگفتازهند برايم 

"                ؟دزجريان قصه کرديا برای قيوم "گفتوبريدقادرتمام نشده بودمعلم گپش را
                                           .من وقيوم وخودت ازهمه جريان ميدانيمبلی استاد جان : قادرگفت

   . ، کارخام نکنيدچرا قيوم را خبرکرديد سرش را شورداد  ناراحت شداستادآصف
 بايد اگردراين نبرکشته شدم، قيوميش رو دارم شما ميدانيد من نبرخونين پ: قادر گفت

خط استاد حليمه مژده  کمترشود استادخواست که نارحتی بعد. همه موضوعات را بداند
 اگر کدام .المان فرستادقيوم اورا نزد پسرانت گفت داد وبود برايش ازآلمان رسيده  که

لبخندپرسيد ا ب.بگيريد ،نه تشريف برديد خط استاد حلميه نزدشبنم استوقت خا
                                               .؟دازخماری خط نگرفتي

نی قلم وکاغذ دراختيارش نيست، بسياراحتياط ميکنم که خدا نا خواسته کدام :استاد
.                                               حاال ميدانيم که شکرزنده است. خرابی نشود

.                                               يدبرايش بده اين پرزه را:قادر
ميخواهم زياد درخانه .  اگرشرايط برايم نا مساعد بود، ديرديرخبرت را ميگيرم:استاد

خماری خرابی نکند، ميدانی ازمدت که اميد برايش دست داده است، مانند باشم که 
 آنهاازخدمه ها زياد ميترسم، . خدمه ها را دشنام ميدهد. طفل حق وناحق گريه ميکند

          .                                         .حافظخدا.هستندپوليس مخفی 
. چند روزبعد يک خانم جديد برای پاکاری آمده بود، همرای خماری گرم قصه بود

ازاين اتفاق . کنده شددلخانه معلم دل از. ايش چيزی گفت وزن عصبی شدخماری بر
 وخستگی جسمانی شب خواب برايش حرام شد وعذاب روحی شعورش را تا سرحد

نيمه چپ . ی روحی توآم ميشدوقتيکه خستگی جسمانی ونا راح. استيصال آزارميداد
ازباالی شانه اش درد حرکت ميکرد، ازپشت گردنش باال . مغزش را کرخت ميکرد

اين حالت برايش اززمان که نسرين دخترش درمقابل چشمش بقتل رسيده بود، . ميآمد
هرروز خماری را باچشم خود اسير پنجه  ظالم ميديد، همان . نصيبش شده است

درد در . ازباالی گوشش تا اعماق سرش درد ميرسد. داحساس برايش دست ميدا
با دست شيقيقه اش رامحکم می کوبيد، دردی ديوانه کننده . شيقيقه چپ ميخ کوب ميشد
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وقتيکه دست چپمش را باال کردنش ميگذاشت باالی سمت چپ سرش احساس . بود
طع آنوقت جريان برق ويا نورالگين اتاق را ق. ميکرد، مغزسرش خالی خالی است

 شهر کابل نيزدريک سکوت مطلق قرار. اتاق درتاريکی مطلق قرارميگرفتميکرد،
 شيقيقه اش ازدرد تيرميکشيد، مغز نيمه کرخت ودردمندش تسليم نوميدی کور. داشت

 کورانه ميشد واستحصال روحی کامل به دنبال آن ميرفت، خستگی جسمانی نيز
ه درسپيدی سحرخواب ب. م ميکردنيمه خواب وبيداربا درد پنجه نر. بسراغش ميآمد

  بگوشش رسيدازدور" آذان"ه بود، صدای مناجات سراغش آمد هنوزچشمش را نه بست
 تمام اهل خانه  باديگارهای پاکستانی که درسالون منزل پاهين می خوابيدند، باسق و

خوابش  برخاستند، شيطان بااليش غلبه کرد ونفرعرب ديگرازخواب برای وضوونماز
 . درگوشه حويلی اتاق جداگانه داشت، پرنده يی درسقف اتاقش خانه کرده بودمعلم. برد

هوس آن خواب بسرش زد چشمانش را بست، .مثل کودک معصومانه خوابيده بود
صدای بانگ خروس را شيند، ولی خودراچوخروس کری خورده و زخمی که ميدان 

يی خيره کننده ديدگانش روشنا. دوباره لوط زد وخوابيد. نبررا باخته باشد، حس ميکرد
باالی جای نمازدست دعا . بيدارشد فورآ وضو گرفت ونماز صبح راادا کرد. را پرکرد

 نيروی عجيب در. با ذکرنام های پروردگارتسبح کشيد. برای نجات خماری بلند کرد
خانم که . دراتاق نشيمن صدای باديگارها وصدای پياله وبشقاب ميآمد. خود حس کرد

 بح را برد، نا گهان لبخند درلبانبود، برای خماری وشيخ ناشتاه صمسوول آشپزی 
چيزيکه درتقدراست تبديل نميگردد، خماری ازاول نازدانه "گفت معلم نقش بست باخود

شيخ عادت داشت . با يک خيزازجايش بلند شد، بوظيفه يوميه اش پرداخت" بود
شيخ طرف دقترش . کردصبحانه گل های حويلی تازه وآب پاشی شده باشد، آب پاشی 

معلم دريک توته . خماری بی صبرانه انتظارمعلم راازکلکين منزل باال ميکشيد. رفت
ابت قلم را دريافت  وظيفه پوليس رادارد احتاط کنيد، دراتاق خواين نديمه"کاغذ نوشت

نديمه       .ومنتظرفرصت بود، برايش برساندقادردرجيبش گذاشت پرزه راباخط "نکند
. هرچه بکارداشته باشيد ازمعلم سوال کنيد" باسق برايش گفت. ت داشتچيزی ضرور

خانم .  رفتخودش همرای شيخ واقبال". اوتمام روزبرای همين کارگماشته شده است
.                                 "خانم شيخ کمی ناراحتی دارد" وگفتکرد معلم راصدا" خدمه "پوليس

                     .                                 چه کرده ميتوانم من که داکتر نيستم: استاد آصف
کرد ميخواهم برايش به دعا زيادعقيده دارد واضافه . بسيارزن مومن است" خدمه گفت

فکرکرد آيا استاد  .پزخانه رفتطرف آش. من برايش نذرپخته ميکنمقرآن بخوانيد، 
ترس .... داشت ؟ خماری قرآن بخواند ويا سودا کارست برایاخدمه ازباسق ميخو

                                                .      آنها درد دل کندودش را فرا گرفت، نبايد خماری باوج
خانه رفت، اری رساند وخودش به عجله به آشپزازموقع استفاده کرد، خط را برای خم

 خدا پيش .کرد درذهنش به دعای صبحگاهی خود فکر معلم.خدمه را درقصه گرفت
موقع سحرازسوزدل به . خدا يا بخاطرجوانی خماری رحم کن"دست نيازبلند کرده بود

.                                          "        پيشگاه خداوند گريه کرده بود
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معلم صاحب استاد " چند روزبعد شنواری درحضورمعلم برای شيخ تعرف کرد وگفت
         .                                   "چند تن ازاعضای خانواده ما درمکتب استقالل بود

ً ". چه درس ميداد" شيخ گفت گفت رشته سخن راازدهن شنواری گرفت ومعلم فورا
                وبرای خانمم دعا کنيد، کمی تشوشی است، شيخ لبخند زد وگفت". علوم دينی"

ميآيد، يکنفرازنزد شيخ بزرگ " ايش گفتبرخصوصی با خود منزل باال برد و معلم را
بيا، نزدم بدفترکسی درخانه نبودند، خودت بااو  هااگرازبچه.  استنامش فواد فاضلی

موقع که از منزل باال پايان شدند  .ميآوردتان باشدکه نفرمهم است، خبرمهم را فکر
خيلی طرف اعتماد شان نواری،باسق واقبال وپاکستانی هااوراباشيخ ديدند،ش

شبنم . ق خود منتظرقادربودبخانه رفت، دراتا چند روزبعد استاد نزد قادر. قرارگرفت
استاد جان کجا هستيد ازخاطرتان زياد ناراحت هستم، زاری کنان :آمد برايش گفت

 زياد : استاد. گفت، بعضی وقت خبرما را بگيريد وخط استاد حلميه خانمش برايش داد
 پاکستان هم شبنم بايک خنده معنی داربرايش تفهيم کرد.ترا وقت پاکستان هستم

وت کرده  حاال پدرم ف ميتپد راترميم کرده گفت، دلم برای ديدارتاندورنسيت، گپش
.                                                          قلبم داريداست، شما جای پدرم را در

من که کمرخدمت .  شبنم جان تو، خماری، نسيمه دخترم همه تان درقلبم جا داريد:استاد
. جمع باشيد وبه زندگی تان ادامه بدهيدازطرف من کامًال خاطر. گ نميترسمتم ازمربس

من درسن کهولت قراردارم، مرگ من . نسرين دخترم ازدنيا رفتندفاضل وجوانان مثل 
 که شبنم ميخواست چيزی بپرسد، اما جرئت نکرد، ازشيندن نام فاضل. غصه ندارد

. استاد دوباره گپش را ترميم کرد. رزيد لجويده جويده اززبان استاد خطا خورد،
هردوخلوت کردند، معلم حس ميکرد کسی درعقب دروازه  .زمانيکه قادرخانه رسيد

بزرگ  يک شخص بسيارمهم ازنزدشيخ :برای قادرگفت. گپهای شان راگوش ميکند
خودش برايم شيخ . دفکرميکنم که اوبی ناموس شيخ را دوباره انتقال خواهد دا. ميآيد
، اگرباديگارها خانه نبودند اورا نزدم بدفتر مهم را ميآورددم مهم است وخبرگفت آ

معطوف توجه جهان طرف افغانستان . شويمبايد قبل ازحرکت شيخ دست بکار. ريد.بيا
                     .درجنگ شايد اوراازدست بدهيم. کندشايد امريکا باالی افغانستان حمله . گرديده است

    .                .                      کسيکه درعقب دروازه است، نشنود.  ترسيدازذکرنام خماری
    "            همان نفر""استاد به اشاره برای قادرفهماند  ".کی راازدست ميدهيم"قادرگفت

فواد بی ناموس چکارداريد، نفراصلی راازدست با او: قادربا بی حوصله گی گفت
به اواز .  کس در عقب دروازه استه کرد، قادرفهميددروازه اشار  استاد بطرف .ندهيم

                      .                     فودا بی ناموس که ميآيد عرب است؟استاد اوبلند پرسيد 
                       .                                نه بدبختانه افغان است :استاد

بخاطرکه گپ راطرف ديگرببرد، تا نفرکه گمان ميکردند، درعقب . قادرچرتی شد
ازجايش بلند " پس دراين صورت رحمان خائين کشته نشده" گفت. دروازه است، نفهمد

گرفته ام من تصميم خود را"تمحرمانه برای استاد گف و عقب دررا مالحظه کرد. شد
استاد به عجله ازجا بلند  هردو محرمانه شفربرقرارکردند و. بگذاريمچطورکه يک شفر
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.                                                      ورفتشد
. سودا را برای آشپزسپرد. ديوارديدرا درسايه او  معلم.خماری دراتاقش قدم ميزد

. معلم شما را بخد امشب بازبرای ملکه قرآن کريم بخوانيد ودعا کنيد" خدمه آمد وگفت
  منزل باال خواهش کرد، ساکت تشنابلت روحی خانم شيخ خيلی خوب است وامروزحا

ود رفت ه اتاق خب. گفت درستش ميکنم استاد آصف. کارنميکند، مرا کمک کنيد
يک پالس را گرفته به تشناب . يک کاغذ نوشته بود، درجيبش گذاشتشفرقادررا که در

خماری دردهليزبرآمد، کاغذ را . ازخدمه پرسيد که کدام ساکت خراب است. رفتباال 
... م هستی خطرمرگ تومرگ مهجان پدرتومثل دختر" آهسته برايش گفت. برايش داد

جان پدرگفت لبخند درلب خماری نقش بست وبا همينکه برايش . دياحياط کنبسيار
چند شب بعد شيخ جای ميرفت، اقبال وباسق دريوران همه . برگشتخوشی به اتاقش 

ازاقبال خواهش کرد، يک . معلم ميخواست بداند، چند ساعت بعد برميگردند. رفتندمي
ايم ،تمام يمعلم تا زمانيکه ما پس ب" اقبال گفت. چيزی ضرورت دارم ازراه  تان بيآورد

 آدم بسيارزيرک وحساس بود او،خشم باسق تورخورد". دکان ها بسته ميشود
توچه ميفهمی که " باخشنوت به اقبال گفت. آمدن ورفتن شيخ بداندنميخواست کسی از

خشونت برای معلم گفت،  است ويا بسته؟ وامرانه وبارديم، دکانها بازچه وقت برميگ
                                 .                     خودت بروبخر

 آرام آرام گپ ميزد، با اوعداتاً . خفه شداندک ازعصبانيت باسق نسبت به معلم، شيخ 
 درموتر نشست  ورا افاده کرد خشم باسق با معلم، نارضايتی خوددرموردخم ابرو

  . وحرکت کردند

  شب خونين  و سپيدی سحر                            

از تصميم . خط قادرراچند بارخواند.  آنها رفتند، خواب ازچشم خماری فرارکرده بود
درمورد فاملش هميشه قضاوت نا . فکرکرد بهترين موقع فراراست. قادرخوشش نيآمد
يل درک ميگفت، قادرآزاد است وحالت زندان وعشق تحميلی مرا با ف. درست ميکرد

شيخ با جنبيدنش ازخواب . چندين باربرای فرارخود ازبستربرخاسته بود". نميکنند
.    بايد تصميم خود راعملی ميکرد. مگرآنشب شيخ وباسق خانه نبودند. بيدارشده بود

درخط . هرقدر تالش کرد، اورا ببند، تالشها بی نتجيه بود. صدای معلم از پايان ميآمد
اميد قوی .  چشمانش برای يک کمک نامعلوم درانتظاربود.مرگ وزندگی قرارداشت

چه " با خود گفت. دربسترش درازکشيد ولباسهايش راعويض نکرد. دردلش موج ميزد
  .سرک ودرزمان طالبها خودش حکم اعدام استيد کرد، يکزن تنها درشب تاريک دربا

  .فجارميدادمانند بم بدنش راان. نفرت عجيبی درقلبش نسبت به شيخ ضخيره شده بود
پراگ است، اودر:  نااميدانه گفتبا آه سرد. دوچشم سبز فاضل درنظرش مجسم شد

فکرکرد قادرکه ازهند آمده خدا . زندان رهاشوماين بايد از. هنوزهم به او فکرميکنم
چند نفردرآن شب حادثه مرد وچند نفرزنده ماند به . ميداند با فاميلم چه گذشته است
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کشتن يک پشه درحاليکه توان . شم انتقام دردلش جوش ميزدخ. شبنم نازنين فکرکرد
 کنم تصميم قادرنيزکشتن زندگی وداعبايدبا. راهم نداشت، فکرکرد،چراخودرانميکشم

 .خون ريزی ديگران، خون خود را بريزم وبسبدون  بايد. چند نفررا درقبال دارد
يزد، درگوشش طرف تشناب رفت هنوزهم صدای معلم که بايکی ازپاکستانی ها گپ م

ازصدای شکستن گيالس، معلم خود را . يک گيالس را درروی تشناب انداخت. می آمد
استاد ازدستش گرفت وبا . باال رساند، يک توته گيالس شکسته مانند کارد بدستش بود

صدای مرد پاکستانی که ازطرف باسق . اشاره برايش گفت، بيعقلی هم اندازه دارد
  " معلم چه گپ است"سيد وظيفه گرفته بود، آمد وپر

   اشاره کردای گيالس راجمع کرد، برای خماری شکسته ه" چيزی نسيت"  معلم گفت
معلم اورااشاره کرد . صدای مرد پاکستانی نزديکترشد.  وبسدمطابق شفرعمل کنبايد 

  .  رفتخماری به اتاقش 
 قفبه اتاقش رفت وچشمش به س. خماری ميخواست با شکسته گيالس خود کشی کند

ستاد شکسته ا. کندميزد، چطورازقفس طاليی شيخ پروازدلش پر.  کوک شده بوداتاق
قبل ازقيود . استفاه ازفرصت برای قادرتيلفون کندهای گيالس راجمع کردوميخواست،با
. مگرآن مرد پاکستانی رفيق نزديک باسق بود. شبگردی وضرورت نام شب قادر بيآيد

  . مراقبعت ميکرداستاد وخماریاال را بسته کرد، ازدروازه منزل ب
  .   استاد وضو گرفت قرآن شريف خواند

   
. مثل خماری خوابش فرارکرده بود.   فاضل شبها پالن حمله خانه السليمانی راداشت

ازيک پهلو به پهلوی . مغزش منجمد شد، ازتفکر بازماند. چند شبانه روزنخوابيده بود
  .تاق شان برای استراحت رفتندصدای باديگارهايش راشيند، درا. ديگرغلطيد

گويا چشمان افسونگرخماری مانند يک قوه .  چشمانش درسقف خانه ميخ کوب گرديد
باخود . فکرميکردخماری درفاصله چند متريش قراردارد. اورا بطرف خود ميکشاند

. هرقدرمنتظرفرصت باشم شايد عمرم بدين منوال بگذرد و فرصت ميسرنميشود" گفت
خود را بايد . آماده شومخونين بايد برای يک نبرد . ان خودم استفرصت سازنده دست

بدست سرنوشت بسپارم، هرطرف ميروم دست وپايم بسته به زنجيراست، محاصره 
هرطرف ميروم . قدرت فعلی ويا اسارت ديروزهردو برايم حکم زندان رادارد. هستم

باديگار . دا درآمدساعت نه ونيم شب بود، زنگ تيلفون بص". عزرائيل تعقيبم ميکند
گوشهايش را صدای عزيز..بلی ..دويده پايان رفت، گوشی را گرفت. اورا صدا کرد

  . نوازش داد
  کجا هستی؟ فاضل سوال کرد 

  ...."کارته پروان خانه برادرم جمشيد"
کجا هستی بچه " عزيز با شوخی گفت. راانتقال دادباديگارش را صدا کرد، عزيز 

تو کجاهستی، مه ...چپ باش مجاهد خشره: اضل گفتف....." طالب، پدرطالب و
                                    .درهندی هستی، همرای وژمه جان عروسی کردی؟فکرکردم توحاال
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تن، وجنگيدن افغان ها همان قدرکه درکشفاضل ما" عزيزخنديد سرش را شوردادوگفت
بيادت باشد درباره معلم ازمن کمک اگر.هم وفا داريم قرارخوددرقول و. معروف هستم

  .خواستی؟ 
    بگو بگو اورامالقات کردی؟... پريدم، قلبش به تپش افتاد شفاضل ازجاي

  .مگر سرودرکش را پيدا کرديم...نه : عزيز
مگرگفت، شيخ يک زن دلخواه .  چيز جديد نبود،همان معلومات قبلی را برايش گفت

ه، آشپز، بنام خدم. ه شيخ رفت وآمد دارندخود راآورده وتعداد زنان ديگرکه درخان
 وحفظ سرشيخ همکاری رختشو وغيره کارميکنند،درحقيقت همرای باسق بخاطر

دليل که اين موضوع را . ازآمد ورفت افراد مشکوک برای باسق  اطالع ميدهند. دارند
. برايت ميگويم، هوش کرده باشی که معلم آصف بنام باغبان درآن خانه زندگی دارد

  .يد اوهم مانند ديگران وظيفه حفاظت شيخ را داشته باشدشا
  . فاضل دليل نرفتنش را پرسيد

 ترا به .فاضل با بی حوصله گی گپش را بريد .شدم بخاطرخانه جمشيد معطل :عزيز
  ... چراخودش نميآيد خانه جمشيد چه غرض؟

شورداد فاضل سرش را ". ا استفاضل جان، جمشيد به آمريک" بالبخند تلخ گفتعزيز 
  " ازوجدان خود کجا ميگريزد. اگر ازديدن مردم وسواالت مردم می گريزد" وگفت

 همان خطم را که از"فاضل سکوت را شکست وپرسيد. هر دو شان سکوت کردند
" خنده گفتدنبال جمالت معقولترميگشت که آزرده نشود، با". ی، چه کردخوست آورد

" دم، دردکان خسرم ببر، چه کردی؟وعزيز جان يادت است يکقطعه خط برايت داده ب
دفعتًا .... کدام خطپرسيد. عزيز به چرت رفته بود، شايد درذهنی با جمشيد درجدال بود

هنوز . بلی بيست وپنج روزدربستر بودم ازشفاخانه خارج شدم....بلی: بيادش آمد گفت
می با تکسی به دکان شان درلب دريای پل باغ عمو. اجازه پياده رفتن را نداشتم

اول اشتبًا دردکان همسايه شان رفتم، حاجی کريم دکاندارهماسايه دکان دست . رساندم
گفتم قاسم جان مه برايش سالم کردم و. آدم قد بلند دردکان بود. راست را نشان داد
  . رفيق فاضل هستم

  . قيوم  استش قادرو نام برادرش قاسم کيست؟ نام...چه گفتی ؟ قاسم : فاضل 
 که برايت  شدبه اندازه خوشحال. ادر، باشنيدن نامت ازجايش پريدق...ها راستی 

. خط را گرفت بعد برای يک مرد الغرديگرکه دردکان بود، داد. تعريف کرده نميتوانم
ازقادر . خوی دردکان بوديکنفرالغر، لنگ، کور، بد. درنبودقا. يکماه بعد بازرفتم

. راست بگويم، ازاوترسيدم...ه گفت نی بعداز چند ثاني... ديد...پرسان کردم، طرفم، ديد
  .او ازمه ترسيده بود

بعد ازچند ما مادرم مرد . فقط آب شد و درزمين درآمد.  چند بار ديگررفتم، قادر نبود
عزيزازيک کار بی ثمر برايش قصه . ودر فاتحه داری بند ماندم و باالخره مجاهد شدم

  . کرد
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ضل او فا...عزيزگپش را قطع کرد. رسدآدم ازآدم ميت...عجيب انسان های   :اضل ف
چشمان ....اول برادرخودم...باالی برادرت اعتماد نماندهامروز. مردم چه مالمت است

 روی ميآورد، در به هردر. فاضل راه کشيده بود وگويا شنوايی خودراازدست داده بود
  " ؟ددر باره السلميانی معلومات بدست آوردي" باخستگی پرسيد. بسته ميشد

برای تو .اهرم رفتم، شوهرش برايم قصه کرد بلی يکشب خانه رابعه خو:يز عز
هردو سه . لم آصف کمک نخواهی، کدام بالی سرنيايدازمع پرشيان بودم، کدام روز

 روانه پاکستان نفردام. فهميدم که جالل آباد هستی. روز بعد برايت تيلفون ميکردم
خود راامتحان کردم، که موضوع را برای آخر باربخت . هستم، ازپاکستان هند ميروم

  .    برايت بگويم
  .  معلومات برای فاضل کافی نبود، اما بازهم ازعزيز تشکرکرد

  ". او بچه اشتباه نکنی" عزيزطرفش ديد و گفت
. درجبهات زخمی شدم مگرنمردم. عزيزجان مه نام خود رامرگ گذاشتم : فاضل 
درعشق هميشه يک قطره .  استعشقيزيکه ازمرگهای حمتی نجاتم داده،يگانه چ

  .جنون است ودرجنون هم يک قطره عقل
همه چيزرا . ازشما منمون هستم، شما تالش کرديد.  درهرحال بايد ازعقل استفاده کرد

شما با پيام امروزتان مراکمک . مگرميتواند با او کمک کرد. نميتواند برای کس ياد داد
عشق بهترين نغمه ای موسيقی . يدا کنمپاسخ عمل کرد را بايد ازدرون خود پ. کرديد

انسان بدون عشق . ،ميخواهم اين نغمه برای هميشه در گوشم طنين اندازدزندگيست
  .اين شهامت را دارم وبرای خماری ثابت ميکنم. با شکوه شهامت نخواهد بودهرگز

ل وقتيکه باهم برای خدا حافظی، بغ.  فرداعزيزرا تا استگاه  بس های جالل آباد رساند
 گفت،  فاضلورد وبا بغض گلو برایاشک بچشمان عزيزگره خ. کشی کردند

  .ديگربا موفقيتها بغلت کنم دارم بارآرزو
  .  فاضل سرش را با عالمت تشکرشورداد وازهم جدا شدند

ورورستی، مراکز تجارتی نسبت حمله ت.   فردا شب فاضل بايد توره بوره ميرفت
راداده بود، جلسه ازطرف امريکا فغانستان اخطارحمله برا" نيوريارک"امريکا در

احتماًال باسق انست که دراين مالقات السيلمانی واوميد. بزرگ با مشايخ دايرميشد
باخود پالن حمله را ميبيت، ناگهان . بايد ازفرصت فردا شب استفاده نمايد. حضوردارد

ه مثلک. گويی دشمن اصلش باشد" بااليش دندان ساييد. معلم آصف درچشمم مجسم شد
 چنان پاسبان صديق .ماری رااو درچنگان خود گرفته استعرب باشد، خاز هفت پدر

  .     نديده بود، خشمش برآفروخته شد
 خيلی مرموز وخطرباسق درنظرش .افتاد بعد بفکرپاسبان های پاکستانی وفکرباسق 

. ادخستگی جسمی وروحی برايش اجازه استراحت نميد. اتفاقًا شب نخوابيد. ناک بود
به روزگارکه پدرش راازدست داده بود، . به زندگی فکرکرد. تا سپيدی سحر بيداربود

مادرجوانش . چقدرنا اميد بود، تشويش ونا اميدی مغزش رااذيت مينمود. فکرکرد
.                     ازمسلک نرس متنفرشده بود. بخاطرنفقه فاميل هفته دوشب نوکری شفاه خانه داشت
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ش نوکری شفاخانه ميبود،عالم برادرش مثل طفلی اورا در آغوش شبهای که مادر
يکروزمن . اين بدبختی وبيچارگی برای هميشه دامن گيرما نميباشد" ميگرفت وميگفت

  ". وتو بزرگ ميشويم وتمام زخمات مادرم را جبران ميکنيم
يادش ازروزفارغ التحصيلی عالم .  بلی خدمات مادرش فراموش نشدنی است

با تحفه ودسته های .  آمد که خواهرش نظيفه تازه همرای نعيم نامزاد شده بودازدانشگاه
يادش ازاولين معاش برادرش آمد، مثل پدردستش را گرفته . گل عالم را بدرقه کردند

گپ مادرش . يک جوره بوت ويک قاب ساعت اعلی برايش خريد. بازاررفته بودند
با وجوديکه مادرش هيچ " دارشدفاضل شکر پدر" درگوشش طنين انداخت، گفته بود
چهره عالم . عالم حق پدری بااليم دارد"با خود گفت. وقت آنها را پريشان نگذاشته بود

اين بدبختی وبيچارگی برای دايم "همان جمله اش را تکرارميکرد . درچشمم مجسم شد
به پهلوی . حرف های برادرش مانند چکش مغزش را خورد ميکرد"دامنگيرما نميباشد

روزنامزادی شبنم وعالم بيادش آمد، مادرش چقدرخوش بود، خواهرش . رغلطيدديگ
  . بود خوشيها چقدرزود گذر.د ازخوشی درتيلفون چيغ ميزدنظيفه ازالمان تيلفون ميکر

اين بدبختی مانند چتری باالی سرش سايه افگنده . بدبختی مانند سايه اورا تعقيب ميکرد
 اذيت میوقوه قوی چراغ موترکه چشم آدم رانند دناگهان دوچشم مشعل خماری ما. بود
. چشمانش را باز وبسته کرد وبا دستش ماليد. با درخشندگی خاص درچشمش افتاد. کند

 بی اعتنايی هايش  بهبه نازهايش، نازدانگی هايش. دوباره درسقف خانه خيره شد
  .وهرنوع حرکت وخرامش انديشيد

برای اولين باربدون توجه، . ان ميرفت يادش آمد که همرای عالم برادرش خانه ش
با . آبی دختردريا شده بودباآن پيراهن دراز. ش را تسخيرکردعشق خماری خيال

 با بی خبری وبی اعتنايی با خودش. دلربايی اش فاضل رابه دريای عشق غرق نمود
نميدانست که باالی چه دعواداشتند، اما ميخواست لجاجت فاضل . داشتاختردعوا

درحاليکه هيچ گونه . همين تماشاه دلش را غارت نمود. را تماشاه کندوسرزوريش 
به سن آن حرکات کودکانه اش که نسبت .  نمونکرده بودخماریرشته عشقی در وجود

.                                          را جذاب ترميساختوسالش خيلی تفاوت داشت، او
همان ...بلی " ربه عمرش خيلی کوچک نمايی ميکندخماری نظ" مادرفاضل ميگفت

 کوچک نمايی هايش بود، بازلفان درازش دست وپای فاضل را بست وبه دريای پر
  يادش ازهمان حرکت جالب وکودکانه خماری آمد، گفته بود. طالطم عشق پرتابش کرد

اضل را پا ف. واقعًا برنده بوداو"  رااگر نوبتم رسيد همه تان را ميبرم حتی  ضميمه "
اسيرافسونگری های طبيعی اش که خداوند او را چنان آفريده بود، . ساخته بوديربرزنج
بايد .  زمانيکه ازچشمه عشق يک جرعه يی نوشيد، آرامشش برهم خوردفاضل. شد

ای عشق تو مرا چنان آتش " با خود گفت. برای بدست آوردن آن آرامش مبارزه کند
  ".لبم بنام خماری برميخيزدزدی که ازخاکستر وجودم صدای ق

 انسان ناپاک هستم : گفت.رينش عشق را وخود رامحکمه کرد دررويا، عشق را وآف
اسيرعشق شدم، اسير جنگ شد، مجاهد شدم، طالب شدم، قتل کردم، دزدی کردم، 
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دروغ گفتم، انسان عويضی شدم ونام عويضی اختيارکردم، مگر بی ناموس نستيم، بی 
  ه وقت نورخوشبختی مراجای سايه شوم بد بختی تعقيب ميکند؟پس چ. ناموسی نکردم

  خود پيمان بست، بخوابدوحی وخستگی جسمانی دربستررفت وباباهمه تشويش های ر
  .تا نيرو مبارزه را با بيخوابی ازدست ندهد

. چشم بيمارش سنگينی ميکرده سنگين شده بود، مژگان باالی دو چشمانش به انداز
حرخيزدرالنه های شان بانگ سحر سردادند، چشمش را بمشکل زمانيکه خروسهای س

 صدای ظروف ازآشپزخانه چشمانش راماليد. روشنايی بيدارشددراعماق . بازکرد
  .بگوشش رسيد، به پهلوی ديگرغلطيد

با سروکله خواب آلود، آوازهمان باديگارد .  نيم خواب بود، صدای زنگ تيلفون آمد
اوکارنکرده بود، فقط مگر"ه وحاال خوابيده استشب ديرکارکرد" پرحرف را شينيد

بايک خيز بروی پايش ايستاد، نيروی . تاريخ زندگی پُرمشقتش را بازخوانی کرده بود
دنيا برايش بی تفاوت شده . دوباره روی بسترش نشست. ضعيف دروجودش حس کرد

آيينه درتشناب رفت بعد ازشاورگرفتن مقابل . خيال کرد، وقت ناشتاه صبح است. بود
يد يک رنگ بارنگ زرد وسف. تارهای ريش زردش کامال سفيد شده بود. ايستاده شد

چشمان سبزش با سرخی که ناشی ازبيدارخوبی بود، . مخصوص بخود گرفته بود
بيشترازيک ساعت مقابل آيينه ايستاده . با آيينه گفتگوکرد. رنگش راعويض کرده بود

،باديگار ها  تشناب برآمداز. ه آيينه تف انداختب گويا دشمن اصلی اش را يافته بود. بود
پايان رفت عقب ميزنان قرارگرفت، . غذايش رااماده کردند. ازبيدار شدنش، دانستند

تمام برنامه . عقربه ساعت دو بعد ازظهر را نشان ميداد. چشمم به ساعت ديواری افتاد
رحرف ونصواری باديگارد پ. چشمانش راه کشيد. کارهای روز را فراموش کرده بود

شب تا ناوقت . وره باشيدشب بايد توره ب" پيام تيلفون شيخ بزرگ را برايش داد وگفت
.                                               "ميشويدکارکرديدخسته معلوم 

يکی دوقاشق . تديگر زبانش قدرت گفت وشنود را نداش. به اشاره سربرايش پاسخ داد
برای باديگارد ها دستورداد، . نان را به لجاجت ازگلويش فروبرد وبه اتاقش برگشت

شاورگرفتن، عوض کرده  ازعدرفت لباس عوض کنم، درحاليکه ب. آماده رفتن باشند
  .پشت چيزی نا معلوم ميگشت. بود

ر راگرفت ماشيندا. افتاد" کلشنکوف"ناگهان چشمش به سالح .  چيزی را گم کرده بود
پاک . دريور وباديگاردها منتظرش هستند پايان رفت. ازکلکين خانه طرف کوچه ديد

کردن ماشين داررابرای مسوول مالی هدايت داد وگفت، امتحان کند جاغورهای مرمی 
کدام  ودرازکابل ـ ننگرهارض کند وناگهان باغضب گفت، اگردراين راه دورراعو

    نی چه واقع ميشود؟وماشندارکارنکند، ميدا واقعه شود
عملی   مسوول مالی عاجل کلشينکوف ازدستش گرفت وبخانه برگشت تا هدايتش را

فاضل هيچگاه همرای باديگارها گپ نميزد، جزگپهای شان را ميشنيد، بعضٌا . کند
  ديد دريورطرف موترش رفت. کردو پُرگو رابگپ ميآوردوبسصرف يک سوال مي
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ازاوعلت خستگی اش را . ، شايد خسته بودسرش را روی اشترنگ موتر گذاشته
  . پرسيد

با .  زنش ساعت ده قبل ازظهرامروزموقع والدت وفات کرده است،گفت  دريور
.  راننده ازعصابانيت اش ترسيد، جواب نداد"چراخانه نرفتی؟" تعصبانيت برايش گف

است راننده خو. ميخواست دليل برای راندن موترپيدا کند. اورا يک هفته رخصت داد
.                      "                        نه ترا خانه می رسانم"  فاضل گفت. ازموتر پياده شود

نه تو وظيفه خود را " گفتفاضل . باديگارد پرحرف ميخواست عقب فرمان بنشتند
  ".انجام بده، خودم دريوری بلد هستم
دريوريک خانه . کوچه های کج وج عبورکردنداز.  راننده درقلعه موسی زندگی داشت

خيلی آرزو داشت . مالک اين خانه مجاهد خوب بود، شهيد شد"را نشان داد وگفت 
  ".خارج برود، آرمان را بگوربرد

  "چه نام داشت؟"فاضل خالف عادت پرسيد
  ". نامش رحمان بود"دريورگفت 

  ".درجنگ بسيارمردم کشته شدند"  فاضل بی تفاوت گفت
  ".او درجنگ کشته نشد او را يک رفيقش کشت" گفتدريور

  ".ال هول واهللا چه قسم رفيق بود"  فاضل گفت
او قوماندان گروپ بود، يک بچه کابلی بنام سميع " دريوريک قصه طوالنی راگفت

رفيق سميع، رحمان را دربازگشت از پاکستان طرف کابل . درگروپش کشته شده بود
  ".به انتقام سميع کشت

بی تفاوت . اگرهمان رحمان باشد که مه ميپالمش، به جزای خود رسيده.رکردفاضل فک
  .به قصه گوش کرد، درنزديک خانه اش دريور را پياده کرد

  تا خودم برايت احوال نداديم، بکارنيايی وپرسيد معاش گرفتی؟ " برايش گفت
  . "دوما معاش رايکجا گرفتم. امروزصبح که خبرمرگ خانمم رسيد....بلی" دريور

  " خيلی خوب " فاضل 
حدود پنج عصرروز . خواست که پرحرف را نيز رخصت کند وخانه السليمانی برود

ديد معلم آصف سودا خريده، از موتر به خانه انتقال . بود، نزديکی خانه شيخ رفت
جنون . گپهای عزيزکه ديشب بخاطرمعلم آصف گفته بود، درگوشش چکش زد. ميدهد

شايد برای حفظ سرشيخ وظيفه . "ه مرد کثيف کشته شودبرسرش زد، بايد اين پير
معلم نميدانست ، فاضل کس راميپالد وفاضل رابا . هميشه مرا تجاهل ميکند"داشته باشد

  . اورا قطعٌامالقات نکرده بود. آن قيافه نمی شناخت
يک چکر درچهاراهی انصاری حلقه زد، به بهانه کدام . سخنان عزيزدرگوشش بود

. طرف خانه خود حرکت کرد.  طرف خانه السليمانی رفت، متردد شدادرس، دوباره
را باجاغورهای مرمی اضافی ايت کارشان را دادوکلشينکوف خودبرای باديگاردها هد

  .گرفت، به اتاقش رفت
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توجه تمام دنيا بطرف .    اوضاع واحوال دردنيا نسبت حادثه امريکا تغيرخورده بود
  . افغانستان معطوف بود

  
 سودا رابرای آشپز تيليم کرد، خانه قادررفت وتشويش که ازخاطر توجه جهانی استاد

شايد يکشب شيخ زنش راگرفته فرارکند : بخاطراوضاع کشورداشت، برای قادرگفت
ازفاضلی . افغانستان انتقال بدهد بنام فواد فاضلی اورا دوباره ازوياآن مرد بی ناموس

هروقت . ه ترس دروجودش ديده نميشودروح است، هيچ گونسخت ميترسم، انسان پُر
  . درسيمای اوچيزی حس ميکنم. که ميآيد ميخواهد، به زورداخل خانه شود

که بايد قبل . درباره تغيرات اوضاع افغانستان من وقيوم هم تشويش داريم"  قادرگفت
اگرکدام روزتو وخماری درخانه تنها بوديد، بايد عمل . ازوقوع حادثه دست بکارشويم

  .کنيم
پاکستانی هاهم ی نفرنيست، اگرشيخ نباشد عربها وخانه هيچ وقت ب: معلم آصف گفت

ی، آشپزی ورخت شوی وغيره ميآيند،باطالب        نباشند، چند نفرديگرکه ظاهرًا بنام پاکار
کارميکنند، نبايد احتياط راازدست بدهيم که خدا نا خواسته درپيش چشم ما خماری ها

  . حادثه کشتن نسرين دخترم تکرارشودمه نميخواهم. کشته نشود
با وجوديکه معلم طرف اعتماد .  خانه شيخ ازطرف باسق با کنترول شديد اداره ميشد

عربها وپاکستانی . شيخ وتمام عرب هايش قرارداشت، خماری اورا ديده نمی توانست
  . ها برای باسق ازکوچکترين موضوع اطالع ميدادند

                                                .    ازطرف شب چطور؟ قادرپرسيد
. همه شان خانه هستند، سالح دارند. شب به هيچ صورت امکان ندارد: استادآصف 

قادرفکرکرد، سروصدا . د، بايد امانت را بدست بيآوريماگرمن کشته شوم پروا ندار
 رااآغازايی يگان پروازهای تجربوی خودريکطيارات ام. درشهر زياد شده بود

  .  سکوت مطلق قبلی کمترشده است.کردند
همان . گشتجايش برخاست دوباره بخانه شيخ براز" اما تويکنفرهستی" استاد گفت

باسق  واقبال و دوعرب ديگرهمه با شيخ و روزجلسه عمومی درنزد شيخ بزرگ بود،
 اماازتيلفون منزل استفاده کرده استاد موقع خوبی داشت،. يکجا حرکت کردندشيخ 

استاد . يک باديگارپاکستانی بعداز صرف شام دروازه منزل باال را قفل کرد. نتواست
تيلفون هم دراتاق سالون بود، جز باسق . خوابش ازديده پريده بود. ناچاربه اتاقش رفت

 ورچط. راازدست ميرودچه رايگان موقع مناسب . ه ميکردندو پاکستانی ها، استفاد
نيمه . خواب وآرامش وجود نداشت. وضوگرفت قرآن شريف خواند. را پيدا کندقادر

با تالوت قران شريف روح . شب بود، صدای باديگارها را شنيد، شيخ دوباره برگشت
  .              خودرا راحت ساخت، چشمش را بست

ين امتحان دست دعا بلند کرد، خدايا درا. گفته ها ونقشه ها درمغزش هجوم می آورد
قران . ميدانم عمل کردن ساده نيست، مگرهرکار پيش توآسان است. مرا سرفرازبساز

   .شريف را خوانده خوانده، خواب بااليش غلبه کرد
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ابرتيره تمام فضای کابل را .      دانه های باران بروی برگ درختان حويلی ميريخت

صدای آب . خانه حاکم بودسکوت سهمگين برفضای . به تاريکی گورمبدل ساخته بود
طبعی برای خماری  غيرحسازتاريکی وسردی هوا. رابرهم ميزدناوه سکوت شب 

. احساس ميکرد، بارها ازاين مکان تاريک، سرد وسنگين عبورکرده است. پيش آمد
با نفس های . حس انتقام دروجودش بيدارميشد. وحشت سراپايش رابه لرزه انداخته بود

 گوئی چون حيوان بوی خطر. کردرش راازبسترخواب،بلندشيخ ستند وتپش قلبش، 
  . چشمان گاو مانندش را باز کرد وبصورت خماری نگاه کرد. مرگ راحس ميکرد
ازترس خود را ". لعنت براين شب غبارآلود وغمين، اوبيدارشد" خماری با خود گفت

مت گونه عالدروطن آبائی خود مانند سرزمين نا شناخته، بدون هيچ . باخته بود
 ه ازگرسنگی، خانه ويرانیدرآن تاريکی چهره های مردمی راک. ازآشنايان، بسرميبرد

. بشکل ارواح دررويايش ظاهرشدند. ، جوان مُری و قيودات ظالمه فرياد می کشيدند
برای يک لحظه تمام واقعيتهای زندگی ازخيالش محوه . بيک حقيقت تلخ دست يافته بود

عشقی راکه .  برايش چون جهنمی بيش ارزش نداشترفاه و آرامش تحميلی شيخ. شد
خود را يگ گمشده، . دادبرای سالها، قلبش را درسوز وگدا نگهداشته بود، ازدست مي

. ردعالمت ونشان از زندگان کابل ازذهنش فرارک.آواره، يک گنهکاروکثيف ميپنداشت
. فتقلبش بشدت فرور. درخط مرگ قرارداده بودزندگی چون باد ويرانگری اورا

د برويش بسته شده ازهوای سرد وغبارهراس انگيز دستانش ميلرزيد، همه درهای امي
ترس نا شناخته ای . ی بسترخواب کناربرج گوشتی نشستجا پريد و رويکباره از. بود

خماری تو مقاومتی چند " درآن لحظه هيجان با خود گفت. وجودش را پوشانيده بود
ازگاری روزگار ساختی، مگر توهمان خماری ناسبا. ت آوریسال دوری راازکجا بدس

  " نبودی که با کوچکترين فشارشصتت را می چوشيدی؟ اين همه نيرو راازکجا کردی؟
هيچگاه پول وسرمايه تو نميتواند، عشق فاضل "  درتاريکی شب طرف شيخ ديد وگفت

  ". را از قلبم بيرون کند
 شيخ همه چيز را رکرديکبارتصو. سرپناه آرامش بخش ميگشت دنبال مکان امن و

 ازآن روز همان روزکه ميخواست با شکسته های گيالس خود کشی کند، بعد. ميداند
  .باهمه تشويش درکنارکوه گوشت غلطيد. شب فرصت مناسب بودآن. معلم را نديده بود

 فردا واقعٌا طبعيت هوای ديگر اما.برای فردا ها انتظار باشمچقدر...فردای.. ..فردا
با آنکه خماری هيچ وقت . ماری نيزازغم مردن ويا کشتن خالی شده بودخيال خ. داشت

 آن روزدرک کرده بود، شيخ پرشان های سياسی شيخ اگاهی نداشت، مگرازکاروپالن
عصرمعلم . کردميتوره بوره برای يک جلسه سرنوشت سازوخطرناک اشتراک . است

بها، باديگاردها شيخ، عر. شام گاوگم برگشت. جای رفتسودا رابرای آشپزسپرد،
فيل " خماری بالبخند پرسيد. معلم با استفاده ازفرصت باال آمد. وباسق همه رفته بودند

  "کجاست؟
  "فقط منتظرباش ورفت"  استاد برايش گفت
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خشم . پالن قادر، درخيالش به افسانه کودکان  ميماند. خماری روی بسترش درازکشيد
. نسبت همان خشم مغزش ازکارافتاد. شديد نسبت به برادرش دروجودش برانگيخته شد

يک پشه را . مسوول همه اين بدبختی هايم ناز دادنهای بيجای فاميلم است" باخود گفت
بايد يک راه حل وجودداشته . چطوراين فيل را با آن بزرگی بکشم. کشته نمی توانم

چشمش به سقف خانه در يک نقطه . ازيک پهلو به پهلوی ديگرلوط زد. باشد
بايد با اين ماجرخاتمه . خوشبختیاين نقطه پايان زندگيست، يا آغاز" گفت. دمتمرکزش

  ".بدهم
. مادر، برادرونامزاد همه را يکطرف گذاشتفکر پدر،. نيا برايش بی تفاوت شد د

خماری " برايش همان نصحت های هميشگی را ميگفت . درخواب ورويا شبنم را ديد
. تم، شما مسوول همه بدبختی هايم هستيدنی شبنم حال ديگرکودک نس" در جوابش گفت

باخشم و با گريه . هيچگاه برايم اجازه نمداديد، کاری را که ميخواستم، انجام بدهم
يکبارفاضل بشکل يک ديوانه ". گفت، تو فاضل، برادرانم همه تان مسوول هستيد

من مسوول نستم، " طرفش آمد وگفت. او مرده بود، ازقبر برآمد. درنظرش آمد
خماری چيغ زد، ازخواب پريد به ساعت نگاه کرد، دوبجه شب " طر توکشته شدمازخا
  "  جرمم چيست؟." با گريه ازخدا پرسيد. بود

صدای . هنوز بين خواب وبيداری با خدا دعوا داشت، شيخ از توره بوره برگشت
سالح . شيخ مانند شبی که طرف افغانستان ميآمد، سراسيمه معلوم شد. باديگارد راشيند

خودرا با احتياط نزديک الماری لباس گذاشت، آهسته در بسترپهلويش درآمد، خماری 
  . درحاليکه خماری بيداربود. بيدارنشود

  
مسوول مالی که آدم . ل اززيارت خانه السيلمانی برگشتعصرهمان روزکه فاض

  .مشکوک بود، ازپاکاری کلشنکوف برايش گذارش داد
  :    دش باال رفت، برای شيخ بزرگ نامه نوشتخو.  خود رااماده بسازد" فاضل گفت

  " وظيفه من ختم شد.  اسالم وعليکم ورحمته اهللا وبرکاتُه " 
برای . بدست مسوول مالی داد، طرف ننگرهارفرستادش. محکم بستسرنامه را

  ". اورا تا ايستگاه موترهای جالل آباد برسان و زود برگرد" باديگارد پرحرف گفت
 عرب کار رحمان وشنواری هردوبرای يک.  بستی کرده بودسرهمتمام روابط را

شيخ السيلمانی . باسق واقبال ازآسالم آباد تا حال برای يک عرب کار ميکنند. ميکردند
، اورا بسرحد جنون دوست همان است که سمين گفت، يک زن مقبول برايش آوردند

دليل وجود ندارد هيچ .عزيزگفت خانم دوست داشتنی خود را بکابل آورده است. داشت
  .که خماری همرای شيخ  نباشد

همرايش درسالون کمی قصه . باديگارپرحرف مسوول مالی را تا بسها رساند وپس آمد
بااليش . اويکبارکه درگپ شروع ميکرد، تا فاضل بااليش چيغ نميزد چپ نميشد. کرد

  "   موتر را بنزين انداختی ؟"چيغ زد وپرسيد 
  " استبلی تانکی پُر"  باديگار
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  .  ديشب هم نخوابيدم. امشب کارزياد دارم"   فاضل گفت
چند دقيقه بعد دروازه نفهميد، بی اعنتا طرف اتاقش رفت، اوباخنده چيزی گفت، فاضل 

  "چه گپ است؟"فاضل برآمد . اتاقش را تک تک شد
بسيارخسته هستيد، يک چيزآوردم که امشب خوب خواب واهللا بادار"  باديگارگفت

  . پتی چرس را برايش داديک . کنيد
  "مرا درکشتن ميدهی، بايد کارهايم را خالص کنم ؟" فاضل گفت 

ويد، ما خوب ميله مسوول مالی هم چرميزند، شما که درجلسات مير"باديگارخنده کرد 
فاضل دروازه . که طالبان استمعال دخانيات برای مردم منع کرده بودنددرحالي" ميکنيم

  نام شب را چه کردی ؟" کلی موتر را کجا ماندی؟" گفترا بست، دوباره بازکرد، 
کاغذ که نام ".برايت ميآورم" پرحرف يک دود چرس زده بود، خوش وسرحال، گفت

  .    شب نوشته بود، با کلی موتررا برايش آورد
. بهترين چانس های امريکا رااز دست دادم" چرس را دردستش بود و با چرس گفت

  ". ، اما ازتصميم خود منصرف نشدمدرجنگها چند بار زخمی شدم
ميروم " يادش ازدوره نامزاديش آمد که خماری گفته بود. خماری درچشمش مجسم شد

چرس را دود کرد، باهمان لباس خواب سفيد " خود را تازه کنم که خواب آلوهستم 
تودرخواب " برايش گفت. گلدار، دکمه هايش را فاضل کنده بود، درچشمش ظاهرشد

مان جادويی داری، تا حال ندانستم، چشمان بيدارت مقبول است يا خواب وبيداری چش
  الودت ؟ 

پاکی، نجابت . بهشت آمدیتوفرشته يی هستی، از. راستجام چشمان تو پُرا شراب حو
انسان گنهکارمثل مه را به سرآب بردی، ميخواهم . ومعصوميت فرشتگان را داری

حيرانم که ترا دربيداری . دف قراربدهدخواب آلود باشی، خارمژگانت قلب خونينم راه
فکرميکنم امشب ترا .  ميکنمامدت هاست ترا دررويا تماش...تماشاه کنم، يا درخواب ؟

  .دربيداری و در واقعيت درآغوش ميکشم
چشمانت   محجوبيت وکم حرفی، خماری رامعصوم ترميساخت، تمام رازعشق در

مانت رحم دل ميداشت وقلب فاضل را ايکاش باه اندازه زيبايی صورت وچش. نهفته بود
  . بريان نميکرد، زود ترنامزاد ميشد وعروسی  ميکرد

عظمت گناه من با .تو بهشتی ومه گنهکار"خماری گفتفاضل با چشمان خماربرای 
پاکی توملحق شود، تا مراازگناه پاک بسازد، بخاطربی گناهی تو دستانم را باخون بی 

ميدانم تو يک انسان گنهکارودوزخی . ه دوزخ هستماکنون روان. گناهان رنگين ساختم
اين عشق توبود، مرا . اما باورکن، مه قدرت کشتن پشه راهم نداشتم. را نمی پزيری

  .بگناه آغشته ساخت و ازمن قاتل خطرناک ساخت
مرا وحشی ميساخت، ميکشتم طرف خط جنگ قرارميگرفتم،فراق تو هرزمان که دردو

  .تا کشته نشوم وبتوبرسم
 همه از. استهايکه دردشت ودامان وطن دراهتزازه عشق مقدسم  باورکن، اين توغ  ب

به ارمان جوانان صادق ووفا دار. وسلحشوران دوطرف جنگ استبيگناهان 
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طرف خط جنگ، ه مذهبی، اما درهردودموکراسی، مردمان صادق ووفا داربه عقيد
  .   عشق بوطن بود. يک وجه مشترک وجود داشت

ونهای پاک شان را ريختند ودامن مادروطن را با خون های شان، با  بدان منظورخ
 نمردند، شايد انسانهای سخت جان وبدبخت مثل مناما. توغ های رنگين ساختند

. زخمی شدم مگرتاهنوززنده هستمچند بار. د، تا حال انجام ندادندوظايفی دردنيا دارن
من بدامان توست،  ورسيدن رهانيدن توازچنگ اهريمن. شخص استوظيفه من م

  . مقدس ناموس داری را پايان ميبخشموظيفه 
 يازده سوره  شريف را که. يک دود چرس ديگرکش کرد، ازجا برخاست وضوگرفت
. کرد وبخواندن شروع کرددروفات دگروال حسن درآسالم آبادازجيبش کشيده بود، باز

 فاضل اگر دو :يک دود آخر را کش کرد وبا خود گفت. عشق پاکش رابخدا شفيع آورد
  .دله شدی کشته ميشی، اگرازسرت تيرشدی دشمن را ميکشی بايد عمل کنی

مانند جنگ . چون دومين بارچرس کشيده بود، بيخود شد. گذاشت متباقی چرس راکنار
فاضل توتعهد کردی که به نامردی :بخودش خطاب گرد. ماهيپر وجالل آباد مست شد

  .احب آلوديم را پاک ميسازدمرگ با وقاربگفته دگروال ص. نمی ميری
دروسط    .درتصميم بايد قاطع باشی"ميگفت گپهای ادی بزرگواربيادش آمد، هميشه 

مانند ستاره هرطرف ميرفت،بدختی اورا.نميدانست کجا ميرودهنوز.اتاق ايستاده شد
  . دنباله دارتعقيب ميکرد

نوشته يکتن ". انتقام خودراازدشمن ميگيرم. اين بهترين روزهای زندگيم است" گفت
حرف زده " آزادی، برابری، عدالت، حقوق بشر"ازنويسندگان بزرگ بيادش آمد، از

  .بود، او چنين نوشته بود
. حرکت ميکنند، به پيش ميروندش باوروخوش قلب تحت شعاع، شعارهاانسانهای خو"

  "  آن بزرگ مرد بخودش خطاب کرده بود، توهيچگاه پيش نرفتی، بلکه فرو رفتی
  . م درعمق قضايا وعمق عشق فرورفته بود وپيشرفت نکرده بودفاضل ه
اين سيل ک گشت، خوشبختی ازنزدم فرارکرد و به طال دست زدم خا:گفتبا خود

عظيم مردم همه بخاطرآرزوهای شان تحت شعاع، شعارهای مذهب و دموکراسی پيش 
 ماند وبرای پای شان درتلک جنگ بند. موفقيت نداشتند، به قاتل مبدل شدند. تازيدند

. قتل کردند تا قتل نشوند. رهانيدن به هرگونه حرس وخواهشات منفی ميالن پيدا کردند
بعضی درهمان دام بند ودرافکار مخشوش فرورفتند، جان های شيرين شان را قربان 

من هم برای زندگی ازد ست رفته ای خود، دردام قضايا بند ماندم، در دام . کردند
نبايد فرو بروم، دام رابايد . هيچگونه پيشرفت نکردم. تمجنک و دام عشق فرو رف

کلشنکوف را گرفت . ازجا جست، خواست باديگارد پرحرف را بکشد. ازبين ببرم
 خدماتش، پيام هايش که سرنخ را. پايان رفت، ديد اوچون گوساله بی مادرخوابيده بود

روازه  طرف د.ترا مرگ گذاشبعد نام خود. يکرد، او رامانع شدبرای فاضل بازم
مرحوم  لحظه شعرروی قبرش خارها رويده است،درآن يکبارقبرش راتخيل کرد. رفت
  .                                           ضيا قاريزاده بيادش آمداحمد 
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    شادم که حيات وقف هجرانم بود        
  تا مرگ غم و درد تو مهمانم بود 
  خاريکه کنون زخاک من ميرويد 

  ارهمان است که در جانم بود اين خ
  " ضيا قارز زاده  احمد                          "

   
خوابهای شان . واستاد دربيقراری بسرميبردنددر   آنشب چهارنفرفاضل، خماری، قا

  . ه بودند مرگ گذاشتشانراوحشت آوربود، نام 
بازنمکند برايش . استاد درخواب ديد، همان آقای فاضلی دروازه را تک تک ميزند

. دای فير هرطرف شينده ميشدص. فاضلی باالی همه فيرميکند. ومانع ورودش ميشود
صدای فيربود، به حويلی دويد دروازه . دقيق درواقعيت قرارگرفتيکبارازخواب پريد 

  .حويلی بازبود، فکرکرد، قادربی حوصله گی کرد، بدون اطالع اقدام کرده است
ترسيد، شيخ . باال دويد، احوال خماری را بگيردبطرف خماری، .....ميلرزيد خدايا

 ويا قادر جلو چشمان خماری فير نکند، خماری  پيش چشم قادريا خماری باالی قادر 
                 .کشته نشود

د داشت، ميجنگيخماری صبورانه با دردکهدرگلو.ادث غم انگيزقرارداشتدرحو شب   
ميدانست، هيچ . ايش راازدست داده استمدنش به کابل تمام دلبستگی هآفکرکرد، با 

وسی دراسالم آباد ازماي. وجود ندارد" شيخ"نوع عالقه درقلبش برای آن برج گوشتی
 اززمانيکه درکابل بسرميبرد، يک نيروی تسليم نا.وبی کسی به لبخندش دل ميبست
درد تنهايی، بی کسی وعدم توجه فاميل مغزش . پذيردربرابرش شيخ پيدا کرده بود

محبت قادر . حتّی درشناخت خانواده اش شک وترديد برايش دست ميداد. م ميپاشيدازه
مگرچرااکنون چون کودک به اودل بسته . برادرش هيچگاه قلبش را تسخيرنکرده بود

مثليکه به . به کسيکه هيچگاه ازنزديک محبتش را نديده وخاطره ازاو بياد ندارد. است
  .يک بيگانه دل بسته باشد

خانه رفيع که درآن . بايد با زندگی خود داع ميکرد. ممکن بودربرايش غير تصميم قاد
اما آن خانه برايش بيگانه شده بود، . بزرگ شده بود، درچند قدمی اش فاصله داشت

بااين " با خود گفت. عشق سرکش درقلبش بنام فاضل می تپيد. اورا بداخلش راه نميداد
  .ن برج گوشتی شجاعانه قد علم ميکنمبرابراينيرومسلح ميشوم، با نيروی عشق در
راحت را بايد تسکين کنم، روان خسته ام قلبم . ازحمايت هيچ کس برخوردارنيستم 

همان . شتداقلبش گفتگوبا . درجنگ بودباخود.  ، تا برای پيکار آماده شومسازم
ودکی، جوانی خودرا که درآن کقامت بلند تعميري. احتواکردلجاجتهای نوجوانی مغزرا

. آن دو درخت ياسمن حويلی آمديادش از. درديده گان خسته اش سبزشدرانده بود، گذ
فکر کرد،هيچ . آمدمادرش بيادش . درخيال تازه ساختعطرخوشبوی ياسمن روحش را

عشق فاضل، محبتهای شبنم، محبتهای .کس درغمش مانندمادرش نسوخته است
با همه .  درخيالش زنده شدبرادرانش قيوم وسليمان، کاکايش وکوکی وانابت همه وهمه



 317

با پيام های خشک . بکلی بدش آمدازتمام فاميل دل بريد وازقادر. دخدا حافظی کر
  . وغيرعملی او را منتظرساخته بود

. ه دنيا بدش آمدازبازی های احمقان. ازکم جرئتی وبی روحيه گی استاد آصف بدش آمد
  .  مرگ گذاشتنامش راه شد وبرای يک نبرد خونين آمادبا عزم راسخ، بالجالت جوانی،

ازبستر . ازشورخوردنش استفاده کرد. اما درخواب زياد شورميخورد. شيخ خواب بود
  . با زندان وعشق تحميلی شيخ خدا حافظی کرد. برخاست

نميداسنت . گرفتخ درگنارالماری لباس گذاشته بود،سالح را که شي. هرچه باد باد
وحشی، بيدارشد، شيخ چون خرس . شدنده صدای فيرازمنزل پايان شي. چطورفيرکند

چنان . فورًآ گيت راکش کرد وبا همان لجاجت جوانی باليش فيرکرد. تا ازجايش جنبيد
ميخواست همه راازخود پيش . جوش بودخونش در. د، فقط درجبهه جنگ باشدفيرکر
. ميخنديد، ميگريست وفيرميکرد. يک جاغورمرمی را درشکم شيخ خالی کرد. بکشد

  .بااليش چيغ زدکس يکبار. يرهای خانه پايان را شنيده نميتوانستصدای ف
فکرکرد باديگارد های .  فيرکند وشکمش رامثل شيخ پُرازمرمی کند  او خواست باالی

  "  خماری "مرد بااليش دوباره چيغ زد . شيخ است
يک آدم مسلح وناشناس . رويش دورداد. فکرکرد، قادر برادرش استبا شيندن نامش 

  .      مثل ديوانه ميخنديد وميگريست. اورا نشناخت وگيت راکش کرد. ش ميکندصداي
 های دويد بوت.  وخنده سالح ازدستش افتادخماری، فيرنکو درحال گريه" مرد گفت

  .مرد اورا بغل کردآن . درروی روی شيخ زد. شيخ راگرفت
  "بروکه برويم " گفت

مرد اورا کش . آرامش حس کرد يک شازبوی بدن. دست خود را دورکمرش حلقه کرد
خماری متوجه شد، معلم آصف سالح دردستش پشت سرآن مرد استاده که اورا . ميکرد
  .بکشد
  . گيت را کش کرد، باالی معلم آصف فيرکندمسلح مرد 

  ....نی"خماری گفت 
. اورا نميگذاشتآن مرد. کش کرد، طرف استاد آصف دويد مسلح خودراازبغل آن مرد

. نی  دراخير گفت، فاضل هستم..نی . نی فواد هستم..نی ... هستممه مرجان "گفت 
استاد آصف از . ود بردفاضل اورااز راه زينه کش کرده باخ" عجله کن که فرارکنيم

فاضل . مرده بودنددرمنزل پايان همه عربها وپاکستانيها . ردويدماشينداپشت شان با
راه .  ازجنون خماری کاسته شددرحويلی کمی. انهارا در دنيای  نيستی فرستاده بود

  . رفته نميتوانست، درزمين افتاد
  . فاضل اورا سرشانه انداخت، ازحويلی کشد

  وازشهرارا" اختطافش" صحنه پراندن. وقتکه فاضل اورا درسرشانه اش حمل ميکرد
  .فاضل اورا درموتر انداخت. کشتن اعضای فاميلش يادش آمد

  .کردندبسرعت حرکت وشد باالدرموتر استاد آصف نيزبه عجله 
  "خماری، فکرکردی که فاضل نامرد بود؟ " گفتبرايش  فاضل 
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   تودرخارج بودی ؟. نجا چه ميکنی نی، تو اي:خماری
، قصه درازاست بايد وگفتفاضل محوه تماشای چشمانش بودبادست درپای خماری زد

  .توخارج را نمی پذيريدعشق  خماربدانی که
  ". نت عذاب چند سال جدايی را برايم جبران کردعطر بد: جوابش گفت خماری در

اشک خوشی ازچشمانش دردستهای .، بوکرد وبوسيدردستانش گرفتدست فاضل را د
  .فاضل چکيد

هردو .هردو محوه شده بودند. فاضل درحاليکه بسرعت ميراند، به چشمانش نگاه کرد
  .معصوميت دستان شان با خون رنگين شده بودقتل کرده بودند، هردو در
  :فاضل به خماری  گفت

  من درد ترا از دست آسان ندهم    دل  بر نکنم ز دوست تا جان  ندهم 
  از دوست به يادگار دردی دارم    کان درد به صد هزار در مان ندهم

  "يدفاضل جان دست راست بگرد" استاد آصف صدا کرد
  .عقب خانه شهررارا موتر را برک کرد ودور خورددست راست  فاضل 
  .اد آصف ازموتر پريد، دروازه حويلی را بازکرد است

قادردر همان صبح بعداز دعای سحربرای نبرد خونين خودرااماده ساخته بود، از 
  .سروصدای که ايجادشده بود از پنجره اتاقش به حويلی نگاه کرد

  .خماری ديد. حويلی شدندفاصل وخماری داخل 
  ".برهنه بازگشتی برهنه رفته بود وپا پا"

  .    ضل اورا بغل زد هردو يکد يگر را بوسيدند  فا
                                                          

 ختم
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   


