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 برايم ،ديدن مرزبانان دو سوی. مصبحگاه يک روز نيمه گرم از مرزميگذر 

مرزبانانی با پوشاک نظامی و مرز بانانی با کرته و . دايشگفتی آور می نم

 ، ايستادههای قديمی برشانه گن رسمی، تف پوشاکمرز بانان آراسته به. ايزار

ود کار  را  خای هفنگترين  تبر کرته و ايزار پوشانی  که جديددر برا

  . د دارندستدر

 نامهء ترين ؛ گويی خوبفر گذاشته امها پيش برای اين س ريشی را که ماه

.  رسد و نه از گذرنامهپ  میکسی نه از شناسنامه . دي می آشمار به رهداری

 تا سفر بی درد سری داشته باشم، هم کرده برايم آماده نامه يی را که دوستی

  .نمی بيند درمرز کسی
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هوايی که گويی همه تن تشنهء . کنم باگذشتن از مرز هوای ديگری را حس می

چند چايخانه و مهمانخانهء کوچک ومحقر در سوی راست جاده . تنفس آن باشم

   . تفسيد و ترکيده،خورد و سوی ديگر دشت ها و دامنه های خشک یبه چشم م

 ند؛ از جادهء نيمهادر يک مسافر بری يی که ده بيست تن ديگر هم  سوار آن 

در  .ی رومعقب م م کهش ميروم، حس ميکنــــــهر قدر پي. گذريم آباده يی می

 های گلی جاده، باغ و زمين های سبزی درکنار خانه نزديک بهچشم انداِز 

 که جلوه  ديده می شوندچندزنی در پهلوی گاِز آويزان کودکی زير درختی و

يی از مزرعه ها و دهکده های گوشه های ديگر اين سرزمين  را نيز در خود 

چشمم پيوسته می خواهد نمی دانم چه زيبايی يی در آن  نهفته است که . دارند

  .آن را ببيند

ه عبا و قبا پوشان و دستفروشان، به صحنه ازدحام شهر جالل آباد،  با آن هم

  .دسده ها پيش حکايتی  دارنماند که از  های  فيلم هايی می

 هرلحظه به  ، که برای تماشای دوبارهمی گذرد از شهرتندیراننده چنان به 

 در نزديکی دانشگاِه  باغستاِن بی رنگ و رونقی ديدِنبا .مکن پشت نگاه می

آباد  ستانهای هده و غازیــــ باغنارنِج گل های خوِش یبو  ياِد  بهننگرهار،

  .می افتم

راِه درازی در دامنهء کوهی و کنار م؛ يتونل ماننِد کوچکی می گذر از گذرگاِه 

م راه ـــ پيچ و خ.اندـــــــ چشمانم را تا افق ها به خود می کش،رودخانه يی

 جاده های راهها و :گويند  می کهانديشممی  مردم  باوربهرامی بينم و

  .  می بلعند مهاجِم را های که لشکرندی ا مار چون کوهستانی

ماشين « خوردهء يکموشکدر گوشه يی از جاده، باالی  بدنهء ويران شده و 

  .کند روسی، مرد سياهپوشی ايستاده و رفت و رو را تماشا می» محاربوی
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 توقف سافران، راننده را در دو راهی لغمان به لحظه يیـــخواهش پيهم م

پياده می شوم و کمی پيش تر ميروم و روی تخت چايخانهء . دارد وامی

کوچکی که در کنار درخت خشکی قرار دارد، می نشينم و به سوی تپه های 

سالها پيش ازين جاده سفری داشتم تا نزديکهای . لغمان چشم می دوزم

ند و می شو تيمور و بابر موفق به فتح آن ن سرداراِن بغداد، جايی که،نورستان

  راها و فرهنگها  نآييترين کهننمونه های يکی از  تا هجوم اميرعبدالرحمان،

م؛ کن بلنديها و کوههای لغمان نگاه میوقتی به . دارد می نگه در دِل خود

  لبخند ،ديدم  که هر گاه به سويش می ـ رانگاههای آبی و روشن علی رام

ياد آن دوست .  آورم می به خاطر ـشگفت  در سيمايش میصميمانه يی

وهمسفرنورستانی، آدم را از درهء الينگار تا خانه های پر از ستون های 

چراغی را که آن زيباروی قامت . چوبی در دامنه های بلنِد هندوکش می برد

و استوار نورستانی می آورد و اتاق شبهای سفرمان را روشن می ساخت، بلند 

  .هنوز هم در خاطره ام سو سو ميزند

 شانه به ريش درازی که  تفنگی ، مرد قد پخچ ورسیز با نخستين ايستگاِه در

از زنی که سراپا در د ومی بينهمه را با دقت ؛ از دريچهء سوی راننده دارد

  :پرسد چادری پيچيده، می

  » محرم داری؟«

   :می گويدد و وشمی  و مردی به تندی از جايش بلند هددمی   زن پاسخی ن

  »!ش استم مال صاحب مه محرم«

نای آن ــــ  و راننده که بهتر از ما به معمی دهدری تکان ــــــمرد قد پخچ س

ارش ــــا به تيزرفتاری که از کنگفته، راه ر» !يک دعای خير«   برد، میپی

  .دريگمی  و سرعت گذاردمی ، باز تر گذرد می
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  شم، چيزی به چی داشت قير رنِگها پيش جز گرد و غبار از جاده يی که سال

 مقاومت در نماِد که زمانی سرو رويم را با دستماِل چهار خانه يی.  نمی آيد

 از نظر مردان بار در راه می ايستيم وبار. ممی پيچ برابر شوروی بود،

  ند؛ کن  با خشم و تندی به همه نگاه میپيراهن و تنبان پوش و ريش درازی که

  .يممی گذر

د، با ديدن برس دندان، سرش ني ب مردی که خرجينم را می، سروبی شهرکدر

  :به گونه يی که کودکی مخاطبش باشد؛می گويدد و می کنرا بلند 

  » مسواک نداری؟«

  :می گويم

  »!خرم می «

نميدانم که از . می دهم به دستشپيش از آن که چيز ديگری بپرسد، نامه را 

  : می پرسد وزد دو می فهمد و يانه؛ به مهر لحظه يی چشم مینامه چيزی

  »ئی خط از کيس؟« 

  نامه را دو باره به دستم. نامی را که از پيش برايم گفته شده بود ، می گويم

  .می دهد

وقتی خط راهداری را می گيرم، قصه يی را که بار ها از زباِن پدرم شنيده 

  :پدرم می گفت. بودم، به يادم می آيد

و طی سالی فرو آش آرده بود و پادشاه گردشی بود   آه جنگ شمالی زمانی« 

آرامشی بر قرار شد و در  ، ند يكی به جای ديگری نشسته بود،سه چهار پادشاه

دروازه های آابل هنگام رفت و بر گشت از مسافرين باز پرسی و باز 

، و سندی از حكومت و سلطنت  بدون داشتن برگی   و آسیمی شدخواستی 

  در دربار آه نزدش  تــــــــشآسی دوستی دا. نميتوانست از دروازه ها بگذرد
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 وقتی. دريگمی درباراز دوستش   و اجازه نامه يی را با مهر و امضایمی رود

دوست  ؛ رد در بار در دست دابزرگاِن ورق را با آن همه مهر و امضای 

  :می گويدبرايش  ديگری

به  آاری سالم مراهم به فالن آس بگو، آسی آه رسيدی،  به دروازهء شمالی« 

  ».باشدآارت نمی داشته 

 آه گويا می کند، نگاهی از سِر کم بينی به دوستش ردآه قرار سفر دا  مردی

را دوا خواهد   دردیهمسالم تو  با اين همه مهر و امضای بزرگان دربار، 

  .آرد

 با غرور برگی را ،آابل  دروازهء شمالی  مرد مسافر به احوالدار و سپاهی

با خشم  سپاهی. دربارمی باشدپيش می کند آه آذين يافته به مهر و امضای 

مرد با . ورق را دور می اندازد و مرد مسافر را از رفتن باز می دارد

بود ، سالمم را برايش گفته  ديگری  آه دوست می آيد و يادش می کندخودفكر 

تش را ــــلدار رفته و نام دوسمرد مسافر به سوی احوا. به فالن آس برسان

احــــوالدار مرد مسافر . الن آس سالم فرستادآه او به فگويد  گيرد و می می

  »چرا اول نگفتی؟: می پرسد و با تعــــــــجب می دهدرا با خوشــــرويی راه 

ه هم ماننِد اين قصدردلم می خندم؛ ازآن رو که هرگز باور نمی کردم، 

  .هزاران گفتهء ديگر تکرار شود

يدن ــرسنمايش ايستادن و پچرخی،  در پِل نمی گذرد که ساعتی

 برشانهء م که بين می از دوربرجهای زندان را .دو شبارديگرآغازمی

 در  به ياد می آورم روزی را که.  در ميان دشتی ايستاده اندديوارهای بلندی

 وآن  بود خورشيدیشست وپنج  سيزده  سالهای؛مه بود گذاشت پامثلث آن زندان

، زندان پر از اکنون. ند  زندان پر از آدمهايی که گويا اسالم گرا بود،گاه
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آه ازآن کفر و . لمانی، دوری از شريعت و کافری متهم به نامس،آدمهايی است

  ! ازين مسلمانیوا

 خانه های گلی و ؛، چه رنگ رفته وزرد را می بينميکه توت.  پيش می رويم

ی با  هاي آن سوتر بالک ها وبلند منزل.کوچه های گرد آلود و پر از خاک

 موشک و  گلوله وو زخمهای دهن باز کرده از آتِشه پنجره های گشود

   .زرهپوش و تانک

 از کنار . درختها خشک هوا خشک وزمين خشک،.  می بينم خشکی عجيبی

 مسلخ و ؛ بويی از مردابهای کناِريممی گذرپلی بر روی رود خانهء خشکی 

ب ل. همه بينی های مان را می بنديم. نفس را می گيرد ،کارخانهء بوت دوزی

يم و در رگذ می  رودخانهء خشک کابل، از شش درک و پل محمود خان لِب

برمی ايستد و خانه و يا تياتر بهاری، مسافرآن سوی پل، پهلوی تماشا 

  که گويی از عفونت زخِم تماشاخانهديوار های.  ند می شومه پياده مسافران ه

را هم به خود افر تازه رسيده ـــــفروريختن است، چند مس  درآن همه ادرار

  .می خواند

از ميان گل و گياه و سبزهء خشکيده و بی آب ميگذرم و . به سوی ارگ ميروم

يک حلقه زنجير دورش را گرفته و توپهای . در برابر برج  استقالل می ايستم

 به آسمان گشوده  در فاصله های معينی دهن،دو عرابه يی غنيمت گرفته شده

 بزرگ در برابر قدرت استعماری يی که  ثمرهء سه جنگتعجب ميکنم؛. اند

  ،ن درمشرق شکستهای کرد و نخستين لرزه آفتاب در قلمرو ش غروب نمی

  !از همين جا بر اندامش افتاد؛ فقط همين و ديگر هيچ

ريش و گشاد جامه يی مردان دراز. ز ارگ در اهتزاز استبيرق سفيدی بر فرا

. ه اند و عده يی در رفت و آمددر برابر دِر بزرگ آهنی، تفنگ بر دوش ايستاد
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هر قدر پيش . ل ارگ ميگذرندچند جيپ پر از مردان مسلح از جادهء مقاب

رودخانهء خشک، پر از دست .  حس ميکنم که عقب ميرومبازهم ،ميروم

ر از رود   خشک تهر چند قدم با چهره های. و رهگذر استفروش و خريدار 

ردان شالق به دستی رو به رو چشمان سرمه شدهء مو نگاههای تند و خشِن 

  !  دسال؟ نهدوس!  سد سال؟ نه؛عقب ميروم. ميشوم

اين همه گدا به روی . زِن گدا، مرِد گدا، کودِک گدا. از پل لرزانک ميگذرم

 لرزشديدن ازانگارند،  شايد هم گدا ها می. لرزد پلی که هر لحظه می

  .سانندر خيری میمی افتند و پل صراط  مردم يه ياِد،پلبری وکم

دردسِت راسِت کوچه . کوچهء اندرابی  تنگ تر از گذشته ها به چشم ميخورد

ش می روم و ــپي.  مدرسهء علوم دينی دهن بازکردهکناردرِِجوی خشکی در

 دکان کريم ،ممی گردبر. خانه های غلتيده  و ويرانه و بن بستمی بينم، 

 رو به رويش در . و ديوار جانب چپش شکستهرا می بينم که بسته استمارگير

گشته که گويی از سفر آن سوی تأريخ بازدکان بازی پيرمرِد عينک پوشی 

 انگار آسمان و مرا يکجا ؛شود و سرش را بلند ميکند  به سويم خيره می،است

بازهم سرش را بلند . کند لحظه يی سکوت می. دهم سالم  می. خواهد ببيند می

  :گويد لب آهسته دوبار میزير . کند و گويی از چيزی هراسی دارد می

  » .وعليکم...وعليکم« 

  :گويم می

  »!پالم خانهء آرش را می «

زند و يک قوطی را که نميدانم در ميانش  لبش را دندان می. سری شور ميدهد

  :چيست از جلوش برميدارد و ميگويد

  »کدام آرش؟« 
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 از او ؛ چنان که خاطره يیزند   لبخندی می رانم، میکه به لبش راآرنام پدِر

د و ــــسويم نگاهی ميکنباخود چيزی ميگويد و باز به . را به ياد آورده باشد

  :يدمی گو

  »مال عارف؟«...»مال عارف را ميگی؟ « 

  :گويم  می؛گويد نميدانم پير مرد چه می

  »!آرش پسر خاله ام اس« 

  :گويد کند و می شود و سرش را بازهم بلند می تر میسيمايش باز

  ».مال عارف اسهموآرش حاله « 

و با دست نشان ميدهد که در پايان کوچه، دروازهء زرد رنگی است که در آن 

  .کنند جا آرش و يا مال عارف و زنش زنده گی می

اول .  دو بار،يکبار. در ميزنم. رنگی را می بينمدر پايان کوچه، دروازهء زرد

  :شود صدای زنی بلند می

   »کيستی؟« 

  : می گويم

  »!ازخود«

  : ای مردی بلند می شودباز صد

  »!آمدم«

 در بازمی شود ومردی که چهره اش در ميان ريش انبوه پنهان شده با تعجب 

  :به سويم می بيند و تا می خواهد چيزی بگويد، صدايم بلند می شود و می گويم

  » !آرش را کار داشتم« 

  .نامم راکه به لب می آورم، می شناسد و از شادی مرا به آغوش می کشد
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ديدن زن و دو دخترک . رين باری که آرش را ديده بودم، پسرکی بيش نبودآخ

  . زيبايش برايم جلوه های  ديگری از زمانی اند که چه زود گذشته

  :آرش را که می گويم

  »از کی که مال عارف شدی؟« 

خنديده قصهء روزی رامی کند که با سِر بی دستار از زيرزمينی می گذشته و 

  .ت، مو ها و سنتهای زير نافش را تفتيش می کرده انددو مرِد شالق به دس

يکی از آن ها پوست زيرشکمش را کش می کرده  که تماِس شانهء رهگذری 

مرد، پليس را . آرش را پيش تر برده و آلتش در دست مرِد تفتيش کننده آمده

آرش بيچاره هرچه ... صدا زده و گفته که هنگام تفتيش سنتها آلتش نعوظ داشته

کسی صدايش را نشنيده و پس از ساعتها ! نداشته! د زده که نداشتهفريا

بازجويی، وقتی فهميده اند که در مدرسهء علوم دينی  ابوحنيفه درس خوانده و 

مدرس علوم دينی است؛ نامش را غير دينی خواند ه اند وبرايش گفته اند که با 

 و نامش را رسمًا  نوشته اند هماين نام حق ادامهء آموزگاری نداری و مکتوبی

  .مالعارف گذاشته اند
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  بودا 

  

  

  

  

  

  

  

  

به راديو ها گوش . دای گلوله های شاديانه در شهر می پيچدــ شامگاهان ص

بزرگ  ساعت نه شب می شنوم آه مجسمه های . می دهم، خبرمهمی نمی باشد

  .بودا منفجر شد ند وفرو پاشيد ند

می نامد و اعتراضها و »  شكن قرن بت«  راديوی فارسی پاآستان امير را 

تاسف آوفی انان ، تاسف بوداييان جهان و : دسر و صدا ها بلند می شو

  .ديگرآا ر از آار گذشته ... تاسف

را به ياد می آورم که جمال، رانندهء  پناهنده يی به فكر فرو می روم و سخِن 

  : ه بودگفتسالی پيش 

ل ا لدين بلخی و سنگ نوشته ها و آثار گنبد های خانقاِه پدر موالنا جال...«  

  »... زردشت را در بلخ نابود آرده اند

ه يی از يك سنگ پارچ گی کرده بود؛ راننده جمال که سال ها درشمال  

 گفته  و با خود آورده بودرااز بلخ  شكده يیـــــــــــتهء آتـــــــنوش

  ».درتخار رستورانی ساخته اند" خانم آي"ستون هایاز«:بود
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  :گفته بودم که سخنان جمال را شنيده بودم،  آن روز

  ».اين هنوز اول کاراست« 

 بی آن که آرش هم همان گفتــــهء مرا وقتی خبربودا را برای آرش می گويم؛ 

   . تکرار می کندشنيده باشد،

اميری با ملكه و چند زن حرمسرايش برای سير و   باریشنيده بودم آه

 امير در خيمه و خرگاهش با والی وخان ها به .سياحت به باميان می روند

بودا  يزکان دربار به ديد ن بت ها ی بلند ــزنان با کن. تگو می نشيندـــــــــگف

ملكه و نديمانش با د يد ن آلت بزرگ بودا می خندند و با د قت . می روند

شود و خيمه برون می د آه ناگهان امير از ـــ آلت بودا را تماشا می کنن،تــــمام

گين می ــــامير خشم.  می افتد آه به آلت بودا چشم دوخته اندچشمش به زنان

آن گاه توپچی گارد به . شود و دستور می دهد که زنان به خيمه بر گردند

    .فرمان امير آلت بودا را به خاك يكسان می کند

را، فرماِن امير ديگری به خاک امروز، پس از سال ها، آن بودای مخنث 

  .ن می کندسايک
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  آدينه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ها، خيل کبوتران و مترجمش به گدای باخبرنگار  چاشتگاه روز جمعه،

 خيرهند، چنان يارت شاه دو شمشيره رفت وآمد دارمردمی که درزينه های ز

دو . نددار  کمرهء پنهانی  تصوير هم برمی چشمک وند که انگار باشده ا

 و مردی هم ندشــتت ک های زيارت پايين میمحتسب زنی را به زور از زينه

ته ديوار زيارت را ـــــــــخورد، پيوس تش میـ به شالق هايی که به پشپروابی 

  .می بوسد

 سه مرد ،م می گذرم؛ تا نزديک خبرنگارکه می رساز جادهء شاه دو شمشيره 

 جدــــــــند و همه را گله وار به سوی مسمی گيرتفنگدار جلو رهگذران را 
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 که به مسجد شاه دو شمشيره  ست يی آدينه پس از سالها، نخستين. می رانند

  . روم می

 آه من گويد ، هر قدر میردخبر نگار آه لنگی وريشی همچون ديگران دا

مسيحی هستم و مترجم سخنانش را به مرد پيراهن و تنبان سياهی که پيوسته 

 مرد به صدای ؛دکن د، بازگو میده  مسجد فرمان میمردم را به زود رفتِن

  :گويدمی بلندی 

  »! برو مسجد...مسيحی چيست؟« 

سجد ــــــپس از آن که هردو به م. ردــــيگمی پافشاری مترجم هم جايی را ن

 به گويیمترجم . م می نشين در صف ديگریند؛ من هم به دنبال شانمی رو

ته به او هرچه من آردم، توهم بكن؛ زيرا خبرنگار پيوس ـ خبرنگار گفته باشد

 ميان  آه ازيردگ می خبرنگار هنگام سجده چنان پشتش را بلند . دکن نگاه می

. دوش د و درنگی دير تر از ديگران بلند میآن دو پای صِف عقبی راتماشا می

.  ماند میند؛ خبر نگار در حال سجده نشين مینماز گزاران وقتی از سجده

 و تنی چند هم می دارد واحالت مضحك خبرنگار عده يی را به ال حول گفتن

  .از خنده جلوگيری آنندنمی توانند 

ترجم را با خبر نگار و ــــــــو م ودشمی جد محاصره ـــدر پايان نماز، مس

  .ند می برند ويرگ می آننده گان خنده 
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  نوروز

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

د  که و ش می در شهر پخشیههای آگ برگ ،بيگاِه روز آخر حوت يا اسفند ماه

، چند دليلی هم برای اطالعيه. م خوانده می شودآن جشن نوروز حرادر 

  . به شوخی ميماند تا سخن جدیتر که بيشه  از زبان علمای دين آورد،تحريم

 به ياِد رسم  تبديلی سال و آغاز شادمانهء نخستين لحظه های  آخر سال را شب

  از در برون  صبحگاِه نوروز همگاِم برآمدن آفتاب.خوابممی  ترسال نو، دير

 خسته گی، ويرانی و آدم،انگار. غوغای روز بلند و بلند تر می شود. ممی شو

 به  تر بر و دوش شهر و مردمی که ازخانه ها و کوچه های کهنهدر  رادرد

های کم کم در. بيند و حس می کند د، میرنگذا جاده های کهنهء شهر پا می

 شان ان در کنار جاده ها بساطند و دستفروشها و فروشگاه ها باز می شو دکان

  .ندرا هموار می کن
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 روم واز دامنهء از جادهء سالنگ پياده تا سرای شمالی و بينی نيزار می

در . روم مايی به سوی بلندی ميان کارتهء پروان  و کارتهء سخی  پيش میآس

دانشگاه از دور بی سبزه . گيرم و درنگی باالی سنگی می نشينم بلندی دم می

در ميان درختهای خشِک دانشگاه کابل، . خورد ويرانه به چشم میو گل و 

از جادهء کنار . چند درخت سبزو برج آرامگاِه سيد جمال الدين نمايان تر است

  .ندمی رو يیبه سوی تپهء  را می بينم که دانشگاه کابل، خط سياهی از مردم 

 جايگاِهه سوی د و مردم در کوچه راههای ميان خانه ها بوشمی آفتاب  بلندتر 

های چوبی آميخته با هلهلهء  صدای چرخ. جشن نوروزی راه می پيمايند

  .به گوش می آيد  از هر سوکودکان

. گشايم  راه می را می ا فرازند؛جهنده جايگاهی که از نشيبی کوچه به سوی

که ا، پر از فرشهای دســـــــتفروشانی است ه رستانگوراه های تنِگ ميان 

. ها چيده اند نِگ مرغ و  بازيچه های گوناگون را روی آنهای رنگار تخم

ها، زنان پوشيده و دختران، نوجوانان و  های چوبی  و چرخ دورادوِر اسپک

 در ميان موِج.  ها می چرخند  سوار بر اسپک، کودکان.حلقه زده اند، مردان

 و از اثر اطالعيهگاه هراسی که .  روم روند، می   به سويی که همه می،مردم

 فراموش  زود،ردمــد، با ديدن چهره های خوِش موش در دلم پيدا میتحريم 

  .د گردمی

 به. می شود شليک چند گلوله به هوا هنوز به زميِن هموار پا نمانده ام، که 

. ودــــش هياهويی بلند می. سويی که گلوله ها شليک شده اند، نگاه می کنم

ود که ــش خالی از دستفروشان میزمين، چنان يکباره  . ها می ايستند چرخ

  .   ندشاببلعيده ها  شان را گور دارونداِرمی پنداری 
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ها فرود  پـــهای دراز و جامه های گشاد از جي دستارپوشاِن تفنگدار با ريش

گذرد و پوزش را محکم به   ها می از کنار جيپی زرهپوش. می آيند

ها و  شکند، چرخ  میستون. کوبد ها می های چوبی و چرخ ستونپايهء اسپک

 مردم به سوی دامنه ها فرار می. خورند های شکسته  به زمين می اسپک

خون از سر وروی مردی که با تِه . نفِس سوخته در بلندی می ايستم. کنند

گريد و زنی ناله کنان  چند کودک می. تفنگ به سرش کوبيده اند، جاريست

  :کند دعا می

  »! روز ما بگردانروزشانه بدتر از! خدايا! االهی« 

  .دنو ش می خالی از مردم هاند و دامنه می کنهمه فرار
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  شهر کهنه

  

  

  

  

  

  

  

  

  کهم انگارمی. ممی شوصبح روز دوم نوروز ناوقت تر از خواب بيدار 

ه ها و ــکه به سوی مدرسسرانی ست ـــپ ودخترانکوچه لبريزاز صدای 

 را  شان خيل خيل کفترانوی بام ها، ر کفتربازان، شان می روند؛تب هایمک

صدای . اما از جای که برمی خيزم، می بينم خاموشی استند؛ هد پرواز می

دخترکانی را که از آموزش و فراگيری در برون خانه محروم اند، دردروِن 

گويی راِه که  ، بی صدامی روند چنانخانه ها هم آهسته بايد بشنوی و پسرکان،

   .نه کفتری درهواست ونه کفتربازی بربام . باشدگلوی شان را چيزی بسته

ده از زندان پل چرخی را ـــــــ خبر مرِگ يکی از نزديکان تازه آزاد شآرش

 از کوچهء پهلوی باِغ. من وآرش به زودی آمادهء رفتن می شويم. می آورد

، ی در پيش دروازهء کهنه و آبی رنگمی رويم؛باال  کابل واليتروبه روی 

از پشت ديوار دود . ديصدای گريهء زنی می آ. ممی بينستاده را چند تِن اي

، زير درخت توِت  دروِن خانهدر گوشهء چهار ديواری. می باشد بلند یديگدان

 19



تشو شدهء مرده را کفن ـــــــکر تازه شســــــــ پي،کهن سالی، روی چهارپايی

  : ر اندامی با چشمان اشک آلود، می گويدمرد الغ. نندک می

  ».پشتش زخمی بود. وزی که از زندان آزاد شد، به پا نميتوانست راه برودر« 

ه د و زخمهای پشت مرِد به خواِب ابد رفت می کنپردهء کنار چهارپايی را بلند

  .، سياه و کبود به چشم ميخوردجای رده های چوب و شالق. دمی دهرا نشان 

شگاِه کابل تأريخ درس ؛ در دانويندگ  مرِد از جهان رفته را که همه استاد می

هفته يی آزادی را در . می شود سالی پس از حکومت نو زندانی کهميداده 

  .م از زندان تِن دردمندش آزاد  می گرددگذراند که روحش همی بستر 

 از پس. برند  جنازه را به گورستان شهدای صالحين می،به خواهش زِن استاد

 چون آباده يی در ،مسجد. يمنا خو میچاشت نمازجنازه را در مسجد پل خشتی

 با ديوار های سپيد و گنبِد نيلگونش  جنگ،ی از زخمنشاِنميان ويرانه ها، بی 

  . استايستاده

 ی شانه های مردان، پس از هر چند گام دست به دست می شود؛روپيکراستاد 

عمارت . يمرگذمی  گلوله باران شدهء سپاهی گمناِم آزادی، از کنار مناِر يادگاِر

 جادهء ميوند، ويرانه های سراجی، رکا خانه،  دوسوی فروريختهءهای

های  چهار سوی باال حصار که از شهکارقصابکوچه، شوربازار، خرابات و

 ربانی ، در پيشنمايِش جنِگ نخست وزير گلبدين با روئسای جمهور مجددی و

  . ردا را می آز ها، چشممی باشد مدارس پاکستانهجوم طلبهء 

دامنهء شهدای صالحين به ان های ــــنه، گورستــــــــ کهِر شهازبلندی پاياِن

 زميِن تازه کنده ،قریــــــد متری آرامگاهِِ صوفی عش سدر. شم می خوردچ

آرامگاِه . کامش در ستیباز کرده و انتظارفروبردن پيکر، دهن  يیشده

 آن سو تر آرامگاِه.  برونچون خودش، خاکی و بی رنگ و رونِقعشقری 
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ح الدين سلجوقی  که به دست همسرش آباد شده، آبادتر از ديگر گور ها صال

 آزاده مردانی، چون غبار و يکی دو تن از کاکه ها و عياران کابلی .نمايد می

ها به سوی   از ميان گورستان،پس از دعا. دوروبرخفته اندهم در همين 

استاد گور احمد ظاهر و . روم جد و زيارت تميم انصار میـــــــــمس

. ندماين سرآهنگ، دو آواز خوان پرآوازه، تازه با دستانی ويران شده می

سِرپايه های منحنی گونهء آرامگاِه احمدظاهر کنده شده و آرامگاِه سرآهنگ 

از گلو های  به بيان بيت هايی که .  دآي میاز هرگوری به چشم   ترپامال شده

  : هبلند شدخودشان خوشصدای 

  ماند هميش گورمن گمنام مي... 

  و 

  برمزار ما غريبان نی چراغی نی گلی  

  نی پِرپروانه سوزد نی صدای بلبلی   

سنگ نبشته های شکسته، چند نهال  .زند  گمنامی و خاموشی موج می

خشکيده، سبزه و گياهاِن سوخته از بی آبی و دو سه تنی که از دور دعا دارند؛ 

  .گری در چشم اندازنيست چيز دي؛ترسند انگار که از نزديک شدن هم می

که گويی نماد باد علمها و بيرقهای سرخ، سبز و سپيِد گورها را. همه ميروند

  .رفته گان نيز باشند، جهنده نگهميداردهای فکر

در بلندی جانب غرب در دامنهء کوه، آن جا که درختان سبزی باالی چشمه 

ده است و در آن يی ايستاده اند؛ ميگويند، کاخ مهراب شاه کابلی همان جا بو

زمان اين دامنهء زيبا تا باالحصار باغی بوده و زال از همين جا ميگذشته که 

  .رودابه را ديده است
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هنوزهم درميان مردمان شهر کهنه قصه ها و افسانه های زال و رودابه تا 

در پايان سدهء نزده و اوايل سدهء بيست، کاکه ها و . ی دارد گوناگوناياتور

 را برای زورآزمايی، پهلوانی و  دامنه ها اينمواری هایهعياران کابل، 

  .نند گزي می ورزشیهءمسابق

شور بازار   وکوچه های خالی از شوِر از کنار  باال حصار. گردم پياده بر می

نه در هندو گذر . گذرد جادهء نوی ازدهن کوچهء شور بازار می. گذرم می

  آبادهء نيايشگاِه در جلو دِر فقط؛هندويی می بينم و نه درکوی يهودان يهودی

تاده  ــــ پريشان ايس، با جامهء نارنجی را مرد هندوی دستار سرخیهندوان،

  . آبادی اين معبد و آن مسجد، در ميان ويرانه ها به شگفتم وامی  دارد.می بينم

 درنبش کوچه ء خانقاه پهلوان، مرِد بوريا فروشی ايستاده و کودکش نشسته و 

مرد که چند تخته بوريا را برای فروش در ديواری .  بازيستبا پشکی در حال

ديوار .  بوريا فروشان شهر کهنهء کابل باشد بازماندهءينواپس؛ انگار آويخته

 رهگذری که  قفس پرنده يی در دست دارد سوایهای کوچهء خانقاه لغزيده و

 .به چشم نمی خوردگذرند، کس ديگری  و مردان تفنگداری که از جاده می

ته و با ــــــيدن مرِد بوريا فروش و پسرکش که بی خيال روی خاک نشسد

 همين را که در شب های »بوريای بيدل«گربه اش راز ونياز دارد؛ غزل 

به ياِد آدم   راهايی بـــــــش  و خوانده می شد زخم خورده و خاموش،خانقاِه

، رحيم بخشاستاد سرآهنگ، استاد :  چون؛نامداریکه آواز خوانان می آورد 

دادند و آواز های  مجرايی می... هماهنگ، الفت آهنگ، رحيم غفاری و

مير فخرالدين آغا و سميع جان، :  چون؛مثنوی خوانانی. خواندند انه میعارف

يان حلقهء ـــــــی وجودی، در مسته در کنار صوفی غزلسرا حيدرــــــــنش

  .دتی می آوردنــــــــبه وجد و مسه گان، اهل خانقاه را ذکر کنند
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 نمی آيد و سری به کوچهء  هماز کوچهء آهنگران ميگذرم ؛ صدای پتکی

خراباِت پر از ولوله وشور، خاموش . خاموشی درخاموشی. زنم خرابات می

از همه . کسی نيست؛ صدايی نيست؛ حتا رهگذری در کوچه نيست. است

  .کبيره است، رانده شده اندگناه موسيقی  شهری که در آن

نه صدای هارمونيه و رباب .  ازين کوچه صدای سازی و آوازی نمی آيدديگر

مگر دستان هنر آفرين استاد آصف، آن شوری را که .  و تار از طبلاست ونه

کردند؛ در کوچه های بی خريدار غربت هم طبلی را به  درين کوچه برپا می

  نوا در می آورند؟

رات دو سوی جادهء نيمه ويرانه های  شهر کهنه و عما. شود هوا تاريک می

و شکستهء آن،   مانند که در زير هر خشت افتاده آباده، به گورستانی می

  .فته اندهزاران آرزو خ
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  باغ وحش

  

  

  

  

  

  

  

  

شوم با حيرت به سويم  نزديکش که می. پير مردی در دوازهء باغ ايستاده است

اغ وحشی که کرده که کسی به ديدن ب کند؛ انگار تصور نمی نگاه می

  . ماند، بيايد چهارسويش از ويرانی به وحشتکده يی می

  : مهد دِر باغ را ببندد؛  می گويخوا پير مرد که می

  ».خواهم يکبار باغ را ببينم می«

دای پيرمرد ـــــول باغ را بدهم که صــــبرم تا پول دخ ب میـت به جيــ دس

  :شود بلند می

يشه از چشمش اشک ــشير اس که هميک ...چيزی در اينجه نيس! برادر« 

  »...ريزه  و چند تا پرنده و چرنده می

م، به گوش پير مرد ـ که به گفتهء خودش شهرداری هرچه پا فشاری می کن

ند و رو به سويم  کمی فرستاده اش تا باری سری به باغ بزند وبرگردد ـ اثر ن

  :می گويد
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ها ـــــی اين سوکس...  ؟ دیــــــی کم ديـوحش... شهـــکنی باغ وح چه می« 

  »!توهم برو پشت کارت... خوره  دور نمی

 و خود بی آن که چيز می بنددپير مرد در را . مبه سخنان پير مرد می خند

  . می رودديگری بگويد، به سوی منار دهمزنگ 

 آهويی در کنار سنگی ؛مبيناز پشت کتاره ها و پنجره های آهنی  ديوار می 

و به ء کابل به خواب رفته و گوزنی، چنان ايستاده رو به سوی رود خانه

به فکر گپهای پير مرد و  پادشاِه . زند میسويی چشم دوخته که گويی چرت 

 از کدام اوداند  دور از جنگل و افتاده در بند و قفس آدميزاده که هيچ کسی نمی

. گذرم ريزد؛  ازسه را ه  دهمزنگ می درد و وحشتی  پيوسته اشک می

لم و فرهنگ که زمانی زيباترين عمارِت جانب راسِت آغاِز  جادهء  خانهء ع

  . می نمايدداراالمان بود، با سقفی شکسته و سوخته  هنوزهم ايستاده

مرِد نيمه . گاری می ايستد. زنم صدامی. گذرد گاريوانی از کنار جاده می

  :گويد سالی که کالهی سفيد بر سر دارد، می

  »!رم ش نمیپي... رم تا باغ رييس می« 

ت به کاخ داراالمان ـــوم و در جاده يی که  چون خط راســش  گاری میسواِر

  . رسد، به را ه می افتم می

، بی در و پنجره، نجاری و کوکا کوال، ليسهء حبيبيهکارخانه های حجاری و 

بالک های . های بيشماری ايستاده اند زخم  بارو،بی سرو صدا و بی رفت و 

  .  باهمه توپ و تيری که خورده اند، به زمين نيفتاده اندسفارت روسيه هم،

در . روم پياده به سوی قصر داراالمان می. گاريوان در جای رييس  می ايستد

به . روی موزيم کابل، چند مرِد تفنگ به دست کنار جاده نشسته اندپيِش 

کند چيِز با ارزشی در ميان آن  عمارت ويرانه و سياهی که آدم تصور نمی
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 آدمکشان ومردی که سرو صورتش وحشی تر از. دوزم اشد؛ چشم میب

: گويد خورد؛ دقت نگاهم را می بيند و می  جنگجويان سده ها پيش به نظر می

  »!برو« 

  .روم می

 شاگرد و دانش آموز بودم که نخستين بار با آموزگار تأريخ مان به اين موزيم 

  سپاهياِن اسکندر، تيروکماِنخنجرو نيزهءآن روز، با ديدن . پا گذاشته بودم

 می انگاشتم که درعمق تأريخ انگيسی؛وتفنِگ  شمشيری وجنگجويان چنگيز

نم ـــ چون  تصويرهای زنده يی  در ذه،دای روايت آموزگارـــــرفته ام و ص

  .گرفتند جان می

 به خانه های گلی ؛ دو سويش را بريده اند به جاده يی که سرو های زيبا و بلنِد

 جاده  با گنبد ها و سقف سوخته و فروريخته و پايانِِ که در بلندی و قصری

 به باغی که ديگر باغ نيست و ، هنوز ايستادهديوار های  زخمی و بی پنجره

. کنم  جانب چپ وآدمهای سراپا غبار آلود،  نگاه میمزرعه های خشِک

 ديوار کاخ از بلندی کنار. کند باِدگرمی، گرد و خاِک بيشتر را به هوا بلند می

سن ها و جيپهای پر از مردان داتغرش واز پشت گردو غباِر بلند شده از

  .    شنوم ، صدای سم اسپان تاراجگراِن آن سوی تأريخ رامیمسلح
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  سنگسار

  

  

  

  

  

  

  

  

در محلهء نزديک به تپهء مرنجان  در ميان جمعی از مردم، ، يک روز آفتابی

 .زنی را می بينم که در يک گودی ايستاده و مردی به زور او را می نشاند

  :فرياد می زند و زن دوباره از جای بر می خيزد

  »...کلش تهمت اس! ... اومردم به خدا که مه بيگناه استم« 

مرد . مرد تفنگش را به زمين می گذارد وزن را به زوربه زمين می نشاند

د و سنِگ بزرگی را می گيرد و به فرق زن تفنگدار ديگری نزديک می شو

.  که بسيار جوان استنماياندجامه و صدای زن می  رنِگ .می کوبد

 در ميان دو زنسر. ندنآباالی زن حمله می  با سنگهای بزرگ یتفنگداران

چند   و تنیفرا می خوانند ها مردم  را به سنگ زدن ليسوپ. می رود فرويشپا

 می خون از زير چادری فوران . ندنآگباران می  قهقهه و خنده، زن را سنبا

  راچار طرف زن. خوردمی  نی ديگر تكان،د و زنوشميچادری سرخ . زند

خورد، يكی دو سنگ ديگر نيز به  وقتی هيچ تكانی هم نمي. می گيردسنگ 

  .  می آوبندفرقش 
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 خيراهللا از دوره های کودکی ام و روزهايی در نانوايی،،  يک روزپس از آن

 پدر خيراهللا  روی تخِت ی کهآن زماند؛ از کنمی باهم بازی می کرديم، يادکه

 با خيراهللا بازی می رفتمتم  وــــزواله ها را می گذاش ومن نانوايی می نشست

را که قصهء سنگسار زنی به خيراهللا و آرش . می کردم تا نان پخته می شد

 بدون آن که نانوایخيراهللا .  گفتم وهر لحظه ذهنم را می آزرد؛ديده بودم

 زن وقتی « :آردقصه  هم از سنگسار زنی در سال گذشته  تعجبی کند، خودش

.  رفتيک زن ديگر از حال ؛ ديد م  در بين تماچيــــاآردندسنگسار می را  

به تيزی رفتم . گشت که زنه  ميشناسم در دلم می. هوا تاريك شد و مردم رفتند

ـــادرم چادری زنه مـــــ. ز ن مرده بود. دمادرم نبض زنه دي. ادرمه آوردمو م

مادرم . حيران مانديم. يهء ما روشن جانم ـ همســــــا؛ ديداز سرش پس آرد

با ترس و لرز . ندچند نفر آمد.  رفتيم و همسايه ها را خبر آرديم.گريه آرد

ـــــسم بی جان چند زن روی ج. خون آلودرا از بين سنگها آشيد يمجسد 

  : دند؛ مادرم فرياد زدآردختررا واز

  »!وای ليال دختر روشن جان 

  :گفتخيراهللا می 

شنيده .  در راآتباران آابل آشته شده بودآاآا احسان پدر ليال چند سال پيش« 

 پهلوی سينمای آريانا گدايی بودم آه ليالهر روز در دهن دِر هوتل باميان در

ته و او را  با خود ه آه يك روز مرد لنگی داروتفنگداری دستشه گرفآرد می

  »... برده

آاآا احسان آسی خبر نداشت ، مه از سردرگمی دختر « :  به گفتهء خير اهللا

می گرفت و آمد و نانـــــــشه  ر بيگاه مادرش میه. فهميدم آه دختر نيسمی 

ت نان خاله دير شده آه ليال پش: روشن جان پرسيدميك روز از . رفت می 
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نی آه ليال  . ..بری  تو فقط يك نان می ؛بردی  نان م ليال هميشه دو...آيه نمی

  »طوی آده؟

، جايی بچيم نی« :  به خيراهللا گفته بود آن روز روشن جان با صدای غمگين 

  »!خير ميايهه رفته، چشم به راه ش استم ؛ ب
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  واعظ

  

  

  

  

  

  

  

  

که آفشی در مردی رامی بينم  . می گذرم از بازار روبه روی سرای شازده 

القی بلند ـــ به زمين می خورد؛ ش کهپای ديگرش. دهن، باالی يك پا ايستاده

 يک پا را از گويد و دو باره مرد آخ می .د به شانهء مردزنمی شود ومی 

  .دزمين بلند می آن

  . رندگذ ند و می ، می خندبينند رهگــــــــذ ران می 

 سر ند وا رويش را گل ماليده  نرسيده به پل خشتی نوجوانی را می بينم که

 را ی و صدايرمگذ از آنار جاده می .ندوارش آرده اــــــچپه باالی خری س

ی آه از پول حرام رزق و روزی ـــــــآس جزای« : دن جار ميزمی شنوم که

  »...خورد و مي

 آه آن مرد دانم  بينم و نمیمی.  خر همچنان پيش می رود و آودآان در عقبش

   پا خواهد ايستاد  و اين خر تا آجا سوارش را خواهد برد؟تا آی به يك
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 را باز م آه صدای  واعظ مسجد پل خشتی گوشهنوز در فكر مرد سواراستم

 می رومبه درون مسجد . مسجد راه می نمايندشالقدارانی  همه را به . آندمی 

   :گويدم که مال با خشم سخن می می بينو 

  » .ه دنيايش آباد است، آخرتش ويران است دنيا بهشت آافران است ؛ آسی آ« 

مردی  اتی شنيده بودم آه ده.گريه ها را نمی فهمم معنی. يندگری عده يی م

  :هدي در پهلويش پرسنشسته مرِد. ستهمی گريسخن گفتن ماليی هنگام 

  » ؟ آورد می  به گريه اتشچه سخن « 

 پيش گم چندی و بزی داشتم آه همهء دار و ندارم بود« : می گويدمرد دهاتی 

؛ گريه ام می آيد و جنباندد، می مانوقتی مال ريشش راآه به ريش بزم می . شد

  » .دريغم آه چه زود بزآم از دستم رفت

  :ندآمی پيچد و دو باره انعكاس می  دای مال در گنبد پل خشتی ص

  » ....!دنيا بهشت آافران است « 

مر امير و به دوام حاآميتش ند به طول عنآبينم همه دعا می می دعا می آنم، 

  .الی يوم الحشر

ام ، فرياد لرزد و خالف آن چه به زبان رانده ه های زبانم می ــــ دلم از گفت

 فرياِد  چيزی از،ستهترسم مبادا مرد تفنگداری  آه در آنارم نشمی . ندزمی 

 م وننگاه می کبه سويش .  که آهسته برلبم نيز جاری شدهلم را شنيده باشدد بلنِد 

  .واژه های بی مفهومی لبانم را می جنباند
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  چيغ

  

  

  

  

  

  

  
، آورده امنما اقبال باخودـــــــ يی را که به نشانی  خانه يی در پهلوی سينامه

سينما اقبال را که بيشتر به گدام . سوار مسافر بری کوچکی می شوم. می گيرم

پياده می شوم و .  دهدکاال می ماند تا سينما، رانندهء مسافربر با دست نشان می

صدايی . زنگ در را فشار می دهم. خانهء نشانی داده شده را زود می يابم

صدايی . در می زنم. متوجه می شوم که جريان برق دايمی نيست.  نمی آيد

  :د می شودنزنی بل

  »کيستی؟« 

  »!صبورجان ظريفی... نامه يی از صبور جان آورده ام« 

  :شت در می گويدزن در را باز نمی کند و از پ

  » ...!صبورجان« 

  :وپس از درنگی می گويد
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از کرانشين پيش ...شه که اينجه کوچ آمديمــــما دوماه مي... ناختمــمه نش« 

  »...خبرندارم 

  »...اونا صاحب اين خانه ستن« :می گويم

شعبه  د... از مال باقی ... ماخانه ره ازکس دگه کرا گرفتيم « :زن می گويد

  »...کنه يت کار می تحقيِق وال

 دستم را کنار جاده. برمی گردم. نشانی را که درست آمده ام. تعجب می کنم

  : و می گويد  يک مسافربری می ايستد.بلند می کنم

  »!تا   نزديک چمن ميرم« 

ـدان جارچی مردم را به ميــياده می شوم  ومی بينم که  چند ــــآنزديِک چمن پ

 دست ند و باندب راههای رفت و آمد را می. ندان خوبزرگ ورزشـــــی  فرا می

  .ندنآبه سوی راهرو ميدان اشاره می 

اه، گي. خلدمی ن تير سوزان به جان آدم  چو ،هم یآفتاب بهار هوا گرم است و

از نم نم باران بهاری و سايهء درختان . گل و سبزه و درخت خشكيده اند

يش زيبايی  آابل را وستاو سبزه ءوصف گل و باغ  وقتی آدم . نشانی نيست

گفت ـــهای دخـــترانش را از زباِن شاعران و سخنسرايان می شنود، در ش

که دستان  نمای شهريست و کهنه گی،خشکی، ويرانی، گردو غبار. می شود

اگر اين جا وآن جا زنی ويا . نيرومندی آن را در ژرفای تأريخ فروبرده است

  :آنمحس می  دختری را می بينم،

  

  ها راه روند جامه 

  جامه های تيره 

  آهنه  جامه های
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   منجمد و منحنی سر ها هی دست ها

  . به خطمی شتابند

  آوآها ی رفتار 

  .  زخم قمچين و شالق

  

  : آهمومی بين

  

  زن ـ

   حق مورچه گان را دارد

  حتا از مورچه هم آوچك تر

  .                                 ديد گاهش بايد

  

. ا به سوی ميدان بزرگ ورزشی می رانند های مردم رشال قدارانی گله

ستاده و بلند گو،  شالق درازی در دست ايپوليس رهنما هم به جای زبان دراز 

  .ايد برویآوبد، ميدانی آه آجا ب به شانه ات مي ووقتی

با بلند  . دان ورزشی انتظار چيزی نشسته اند همه در پله ها و دندانه های مي

 در بغل يكی از آن. ندمی آوردو زن را چند مرد تفنگدارشدن سر و صدايی، 

د و به زن يرگمی آودك را از آغوش زن مردی . ندز  فرياد می ها آودآی

فرياد . دهدمی  ،داری آه درجای ويژهء تماشاچيان ميدان ورزشی نشستهچادري

.  می برندزن دومی را هم در گوشهء ديگر ميدان. دو شمیآودك بلند تر

. د می آن و آتشردگذامی د و آالشينكوف را به فرق زن  می آيیناگهان مرد
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مرِد آالشينكوف . ودشمی  آشد و زمين زير پايش سرخ میزن جا به جا دراز

  . می آند زن دومی آتشبرسِر  ساده گی و سرعتهمانبه  ومی رودبه دست 

، دريگمی  ميدان ورزشی را هم خاموشی فرا.وندش می سر و صداها خاموش

 واز،از يک جيِپ پشت. به گوش می آيدهنوز هم  آودآی صدای . ی روند ممردم

انند  و هر دو را مندري گ میاز پا و دست جسد ها. ندوشمی دو مرد پياده 

  .حيوانی به پشت موتر پرتاب می آنند

از درونم بلند  و بلــــند  ديگری  چيغ آودك انگار . می شوم  ازدندانه ها پايين

  .ودتر شــــــده می ر

.   چوک می رودروبه که مشومسافربری می سواربه سوی جاده می روم و

د نمايانمی  آلود قیشه های ــــــــشي. افتد می نگاهها از ويرانه يی به ويرانه يی 

  . شته روز گذ شته سفر درازی تا آن سوی مرز تورخم  دامسافربرآه 

زنی که  پای  .رمذاگ می  به زمين پا قاری امان در پيش روی فروشگاِه بزرگ

 مسافربر و از دروازهءد و ش میدر چادريش بند  ، پياده شودهدخوا او هم می

زن  از . دپيچ می و خود را در چادری می گويدزن آخ .  می خوردبه زمين

 می ؛توانی استمی بينم که زن پير ونا. می آند نالد وپايش را دراز میدرد

   : گويم

  » !آمكت آنم « 

 مرد ريش پس می بينم؛. ود ش میم آه صدايی بلندانگرفته هنوز دستش را 

 با چشمان رد،درازی آه در يك دست آالشينكوف و در دست ديگر شالقی دا

د وشمرد آه معلوم می . نديبسرمه آرده و ريش حنايی به سويم با خشم می 

  : می گويداز منكر است؛  مامور امر به معروف و نهی

  »زنت اس ؟« 
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  : می گويم

  » !نی« 

  : می گويد

  » !آافر،  به تن زن نا محرم دست ميزنی « 

  : می گويم

  » !م آمكش آنم ميخواه،ه امدست نزد« 

  : ه می گويد زدپشتمد و با همه توان لگدی  به ن ز میمرد شالقی به شانه ام

  »!برو« 

  : ند آمیزن صدا

  » !دآمك می آ... او مثل اوالدم ا س.. .نداشت گناهی...  خدا برای« 

، زن ند ز می خورد و شالق محكمی به پشت زن میزن دور مرد به سوی

  :می گويد بلند  د و مرد با صدایو ش میخاموش

  » ! حيا بی « 

اتاق تاريكی در. دنزهر آس سلی و لگدی می .  می رسيمليسوبه ماموريت پ

نجرهء جانب از درز چوبهای آوبيده شده در پ. دوشمی شام . می بندنددرم را

، همان مردی آه مرا آورده با مرد ديگری ليس می بينموماموريت پمحوطهء 

ماموريت  فقط چراغی باالی دِر.  چراغها خاموش می شوند.ندزی گپ م

. روشن می ماند و مردی تا سحر گاه در زير آن، اين سو و آن سو می رود

نور کم  .پاهايم از رطوبِت زمين نمناک سيخ می زند و گاه بی حس می شود

چشمم به آهن پاره يی درآنج  . تخته چوبهای پنجره می تابد از درز هایرنگی 

سرم را در ميان دو زانو . اتاق می افتد ، آن رامی گيرم و زير پايم  می گذارم

  . فكر فرو می روموبه می گيرم
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می بينم مرِد چرکين جامه يی .  رامی گسلدپندارمصدای باز شدن در، رشتهء  

  : امی آب به دستم می دهد و می گويدپارچه نان خشك را با ج

  »!بخور«  

 دو مرد ديگر می آيند ومرا سوار جيپی می کنند و با خود م،می خيزاز جا بر

  .دربرابرعمارتی که می پندارم ادارهء تحقيق است، جيپ می ايستد. می برند

 را شه هاــــــ ديوار ها و شيربچهء جوانیـــــپس، يزی که می گذرمـــاز دهل

  . ند ممی بر یبه اتاق. ندک می کپا

  :می گويديكی به ديگری ، نده ا نشستبرابرم در ی که دو مرد

   »!تارك النماز هم اس «  

   : می گويد ه مرد رو به من آرد

  » چرا نماز نمی خوانی ؟ «  

  » .دِر اتاق بسته بود و آبی بِر  وضو نداشتم «   :می گويم

  » چرا نخواستی ؟ « : می گويد

  : ندمی پرساز او. د و شمی آه بار اول  درم را بسته بود، حاضرمردی

  » وقتی آه در را بستی، از تو خواست آه آب وضو بيار؟ « 

  : ويدگ می مرد 

  » ! نی« 

، ه دست، مرد قلم ب چيزی بگويممی خواهم  .دمی آنو دو باره اتاق را ترك 

شم ـــــــ با خ بلند می کند ود،سرش را ازروی آاغذی که در آن خط می آش

  :می گويد

  » !پ ، حق گپ زدنه نداری ٌچ « 
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ی که کس می آيد و در گوش  از برونیهمين لحظه، مرددر . م می آنسكوت

 مرد بازهم چند دقيقهپس از .  و می رود، چيزی می گويددازمن سؤال می کن

 شان است، هدر را می گشايد و چند تنی را ـ که به گفتهء مترجمی که همرا

  .ده گان چند بنياد خيررسانی و کمکگر استند ـ به درون اتاق می آوردنماين

مردی که پيراهن و تنبان پوشيده و لنگی به سر دارد، نزديکم می آيد و به 

  : لهجهء امريکايی می پرسد

  »انگيسی بلدی؟«

  :می گويم

  »!بلی« 

نار مرد که خود را کارمنِد سفارت امريکا در اسالم آباد معرفی می کند، در ک

شگفتزده به . زنی که چادر ساده يی به سر دارد وپوشاک غربی به تن، ايستاده

در شهری که نبايد دست و پای زنان برهنه به چشم بخورد؛ . زن نگاه می کنم

  گويیزن که.  را به سوی خود می کشدی چشمهرديدن زنی با پوشاک آزادتر

لل می خواند و از خودرا کارمند سازمان م دهد؛ یاسخی م پمنگاهپرسش به 

. آن چه را که بر سرم آمده می گويم، از آغاز. چه گونه گی گناهم می پرسد

همان لهجه يی که من  ه بمرد امريکايی . همه به دقت سخنانم را گوش می دهند

  :می گويداطمينان ، با خوشرويی وم می زنانگليسی گپ

  »!آزادت می کنن« 

پرسی مردی می شوند که از من بازش نزديک ـــــمرِد امريکايی و ترجمان 

  .همه باهم از اتاق برون می شوند. می کرد وباهم سخنانی رد وبدل می کنند

  : ويد گمید و مراايگش می  در را  کنندهتحقيق مرِد  پس از دقايقی 

  » ! برو« 
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  :می پرسم

  »کجا؟« 

  :می گويد

  »...اين راخودت ميدانی«  

 آيد و به دربان مسلح چيزی می گويد ی تا برون عمارت همراهم می ديگرمرِد

  : می گويدمرِد پرسندهو ماننِد 

  »!برودگه«

دلم . م، گرد وخاک جامه ام را می تکانمده اــــم آزاد شــــــــکنبی آن که باور

  .می خواهد فرياد بزنم؛ اما نمی دانم از چه سری

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 39



  شمالی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  : شمالی را داشتم، آرش می گفت همان آغاز سفرکه قصِد رفتن بهاز

  »...باش که اسماعيل بيايه يکجا برين...مه احوال داديم « 

اسماعيل . روزی که اسماعيل، شوهر خواهر آرش می آيد، مصمم ترمی شوم

  :که در خانه های نوآباِد چاريکار زنده گی می کند، می گويد

  »...وضع خوب نيس« 

صبحی که از . واميدارد که برويمپا فشاری زيادم به رفتن، اسماعيل را 

 پرواز جت ها به فاصله ء نه چندان بلند دهکيپک سوار مسافر بری می شويم؛

از دور . ،  اسماعيل را متردد می سازد)خور خانه(از باالی کوتل خيرخانه

يك راآت ها در ـــــصدای شل. گرمب و گرمب توپ ها به گوش می آيد

. شمال به چشم می خورد در افق  غبار و گرد وچند خِط دود. شهرمی پيچد
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 نشيبی کوتل به در.  رفتن استآمادهءباآن هم سوار مسافربری می شويم که 

  .   مسافربر کاسته می شودسوی شمال از سرعِت

،  زمانی يكی از زيبا ترين باغ ها و تفريح گاه ها ی شاهی بودازآاريز ميرکه

راننده . مسافران پياده می شوند.  مسافربر در گوشهء جاده می ايستد.می گذريم

در يک بلندی با اسماعيل . به ماشين آب می ريزد و ته و باالی آ ن را می بيند

شمالی زرد و زار و ويرانه به . می نشينم و شمالی را از دورتماشا می کنم

، دست در گوش  کمی دورتر ازماروی خاک نشسته، مردی.چشم می خورد

  :زمزمه می کند

  

  ار باشد به ما چیشمالی الله ز

  زمستانش بهار باشد به ما چی

  شبم در گريه و روزم به زاری

  که يار جان انتظار باشد به ماچی

...  

يکی .  دور می زند مردی که در پهلويم نشسته ازسوزصدا، اشک در چشمان

 يکی ديگردو مسافر به سوی مردی که به صدای بلند می خواند، می خندند و 

  :کهاو را هشدار می دهد 

  »...کل ما د توپ نريم... بس کو که کس نيايه ... خواندن منع اس بيتبرادر، « 

  .راننده آمادهء رفتن می شود و ما همه سوار می شويم

در دو طرفهء . اردآز ويرانه به ويرانه ديدن، نگاه آدم را می  شيشه، پِساز 

 ديگری يزــ چ ،فرو ريخته و درختان سوخته  خانه هایسوای ،ء آلكانجاده

دنش صف  يسافران برای نوشــــــــنه کوزه های دوِغ سردی که م. نمی بينم
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ه شده در  کنار چيدميوه های رنگارنگ می بستند، به چشم می خورد ونه 

  . جاده

 تا چشم کار .می يابمنوا شوروخالی از را قره باغ وخواجه  شكر دره، سرای

نه از «  و خانه های ويرانه؛ ده سوخته، باغستانهای پژمر  تاآستانهایمی کند،

  ». و نه از تاك نشانیتاك نشان

بلندگويی های قره باغ؛ از  موسيقی چايخانه  و نوای بلنِد جنب وجوشبه جای

 آنار ديوار ويرانهء باغی ، صدای بدون که صدای راديو را پخش می کند در

  : بلند می شود، مردی، خطاب به مقاومتگرانساِز

 پاهای آثيفت رااز ... هرچه زود تر...  برو... تو نيستاين خاك پاك جای« 

  »!... واين سرزمين را ترك بگو...سر زمين مردان غيرتمند ومًومن برون آن

آه در آنار   چند مرد تفنگدار و دو سه سگیسوایدر تمامی بازار قره باغ 

 از زنده جان نشانی ؛اخالل می آنندجاده، پشه ها و مگس ها خواب شان را 

يز ــــغال کرده اند، نــ سرو کله ء مردانی که  تازه اين جا ها را اش.ی بينمنم

   .کم ترديده می شود

  تانِک باالی،نددار  تالشی را می بينم که يك گروه مسلح؛ بگرام دوراهیدر

مرد نازك اندامی آه نيمی از .  تازه حرآت آرده، سوار شوندزرهپوِش

د آه گويی پاها يش توان  چنان می دود؛دستارش باز شده و زمين را می روب

در آنار راست جاده . دنشته باشو ريش بزرگش راندا، دستاربردن تفنگ

 خشمگينی راننده را به مردان مسلح؛  ديگری جا به جا ايستادهزرهپوش

سلی محکمی به رويش ، بگويدچيزی   می خواهد تا رانندهايستادن وامی دارند؛

نزديک ميدان هوايی بگرام همه جا را از موشک لوناصدای آتِش . می خورد

راکت انداز هايی را که به  که به عربی باهم گپ می زنند؛ تنیچند . می گيرد
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پس . بر نشانه می گيرند و خود می خندند به شوخی سوی مسافرشانه دارند،

  يکباره چنان تند راننده، اکنون می توانی بروی؛ از آن که راننده  رامی گويند

هنگام گذشتن از دروازه يی که در . ه مسافران همه تکان می خورندمی راند ک

به پروان : باالی چوکاِت آن به خط پاک شده و رنگ رفته نوشته شده است

.  ، دو مرِد تفنگ به دست هم  سواِر مسافربر می شوندباستان خوش آمديد

 همه ؛به دنبال مردان تفنگدار .می ايستدچاريکارسِر چهارراِه شهرراننده در 

  .پياده می شويم

ليس و به جای پ چهارراِه ، مرد پيرهن و تنبان پوش و ريش درازیجلِودر

 چهاراه،  و هنگامهء  در ازدحام.راه می نمايدترافيك ايستاده و راننده ها را 

  .از هم سوا کند راموتر رو گاری و مرز پياده رو ، خر رو،آدم نمی تواند

ه سويی که می بينيم، چند مردِِ تفنگدار ب  آهيما نزده یهنوز از چهار راه دور

کنار جاده و در فاصلهء مياِن دست فروشان  . دوندصدای خری بلند است، می

 ن خريد ديدن و سرگرم  و مردآه زنفروشگاه های کوچک و غرفه مانندی 

 از  تازهند؛ خری از ميان خر هايی آه بار ميوه وسبزِی دست فروشان راا

موران تفنگ به دست مأ. ود ش میی ديگرد، سوار خِرنه ادآور پشت شان فرود

 با شالق وچوب  ومی گيرندرا خران گرداگرِد امر به معروف ونهی از منكر، 

جيپ . از چهارسوی خران دور می کنند  را مردم وندن می زنبر سرودم شا

 از  والی وياشيشه سياهی می ايستد و مرِد قامت بلند و دستارپوشی که انگار

 آه خرها را از جاده به  دستور می دهد به ماموراناِن حکومت باشد؛بزرگ

با اسماعيل  .می برندبه پسكوچه  را زده و کوبيده خرها . پسكوچه ببرند

تانزديِک پسکوچه می روم و می بينم که دو مرِد کال شينکوفدار، مردک زار 

  :مردک فرياد می زند. رندبو ضعيفی را زده زده می 
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  »...گناهی ندارم...بيچاره ستم « 

   مردک رااز دور می بينم که زاری دارد و دستارش را به دورکمِر خرش

اسماعيل پيش تر می رود و پس از درنگی خنده کنان بر می گردد .  می پيچد

  :و می گويد

  »...مردک بيچاره را ميگن که چرا خرت بی حجابس« 
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  بی آبی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

را می بينم که آبدان های کوچِک خالی  در دست، پا کودکان خورد سالی 

 از شهر به سوی دامنهء .برهنه از راِه شهر کهنه به سوی پِل صياد می روند

ماعيل  از اس.کی می گذريمـــــاز روی نهر خش. خانه های نو آباد می رويم

  :رسممی پ

  »نهر چرا خشک اس؟« 

  :اسماعيل می گويد

   »...ن انفجار داده همربنِد نهر س، واليته که گرفتنا مال ه«

کسانی که . دن از بی آبی می نال همياهگ و ، توگويی که درختآدمنه تنها

ـــــوند،  مشک های آبی  را که از دورها برای فروش آورده می شد؛ناپولدار

، تمام روز را راه می پيمايند تا آبی برای نوشيدن  ديگرخرند و مردِممی 

  .اورندازنزديک های پل صياد بي
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شب را تا نيمه ها در اتاقی که  تمام شهرچاريکار و دامنه های کوهستان و 

. شهر تاريک است و بی برق. پنجشير از آن ديده می شود، بيدار می مانم

  . چراغ تيلی يی را که اسماعيل سِر شب روشن کرده ، نيز خاموش می کنم

  دانه دانهآوه را  سرخی، گلوله های، دهانهء پنجشيربلندی عقابخانه دردر

سايه آوهستان، های  هء ميان همواری تپپشِت در و کاری می کندآتش

. ودش تاريك می  روشن و بازه هوا يكباری به چشم می خورد؛آتش روشنايی های

د و نوشلوله های توپ دايره دايره روشن می ، آتش گسوی دربند در دامنه های

  . دنخاموش می گردپس 

بستر دراز   روی، خوابچشم به راِه. می بندمنجره را  و پ می کنمپرده را آش

  .می کشم
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  خانهء آشنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وم و ــ پس از برآمدِن آفتاب بی آن که اسماعيل را بگويم از در برون می ش

چايخانه ها و کبابی ها بازشده اند و رفت و رو مردم . می روم به سوی شهر

کوچهء پهلوی مسجد ياِد  .ه می روم به سوی نشيبی شهر کهن.هم آغاز

نداشتم؛ پدرم که به ديدن  که ده يازده سال بيشتر روزهايی را زنده می کند

   انگارصدایيی؛ آشناو ديواِردرچه  . می آمد، مرا هم با خود می آورددوستش

از مرِد پيری که در  . هنوزهم به گوشم می آيدسهراب پسر ميرزا عبداهللا خان

  : و به من نگاه می کند، می پرسمکنار دری ايستاده

  »زا عبداهللا خان همی س ؟خانهء مير« 

  :گويد مرد پيش تر می آيد و  خندهء تلخی کرده ، می

  »...چه می شناسی شان؟!... ميرزا عبداهللا خان « 

  :می گويم

 47



  »!دوست پسرش سهراب استم« 

  :مرد می گويد

  »...خدا بيامرزيشان« 

هنگامی که در يک تيزرفتارهمه ل پيش؛ وقصه می کند که چه گونه سه سا

 که  خانوادهء ميرزا عبداهللا خان سوار اند و به سوی کابل می روند؛ از تپه يی

هم گرديده و ـــآماج گلوله های پيت؛ ــاسدان هوايی بگرام ـــــنزديک به مي

  .جان می بازند
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  داری برسر 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

تن ـــــــدر راه به برگش. ميرومی  بل السراج ج سویبا اسماعيل بهصبح دم 

. از کنار پل ويران شده يی می گذريم. به پايان روزهای سفرم می انديشم و

از ميان ازدحام بازار . شماری از مردم به سوی بلندی جادهء گلبهار می روند

  در بلندی نزديک به قصر، . با کنجکاوی به دنبال مردم می رويم. می گذريم

 مسلح جلو نزديك چند مرِد .  می بينم در چوبه ء دار آويزان رايسمانیحلقهء ر

در . ند می آي، مردان مسلح ديگری پس از درنگی.ندريگمی شدن مردم را 

 چشمان باد شو می ، مرد زرد چهره و زرد مويی ديده تفنگدارميان مردان

. دآن آرام آرام به سوی مردم نگاه می مرد.  پشتشبسته در دستانش ی وسبز

 رنگش چنان پريده آه .ديده می شودنشانه های درد و شكنجه درسيمايش 

 فرمانده ، برادر مرد محكوم به اعدام را،بلند گو. گويی خونی در بدنش نباشد

 گو درباره ء مرِد محكوم سخن آه بلند  هنگامی.  ميخواندمنـــجـــــبههء دش
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 صدای بلند گو نام . دنيك و زمين را نگاه مگويد، مرد سرش را خم گرفته  مي

حالتی به ود  می آنمرد با شنيدن نامش سرش را بلند. می گويدسرفراز مرد را 

  . وقار تمام به پای دار رود هد با خواد آه انگار می ري گ میخود

 از آن آه حلقه را پيش. ند آشمی محكوم را مانند حيوانی جانب چوب دارمرِد

زير . می بنددد و چشمانش رامی آنگاهی ؛ به سوی مردم ن بياويزندبه گردنش

 باز هم تكان . ندمردم تماشا می آن.  می خوردچند تكان. ودش می  پايش خالی

مرد . فشردتر می بيش گلويش را  ، ريسمان چون دستان نيرو مندیمی خورد

  . ندخند می مردان مسلح .  می خوردد و ديگر تكانی نوشمی دهانش باز 

  رده گیــــــــرا افسروحم . شاردــــــتهم می فی  مرا  گلو م، چيزیرپندا می 

 را م ذهن،چهر هء مرد. م با روح مرد پيوندی دارمنمی آحس . دريگمی  فرا 

  :يل بلند می شود صدای اسماع.رها نمی کندبه ساده گی 

   »! بسته خواهد شدنخانهوتلفتر شود، برويم اگر دير « 

 ماهواره يی اش را برای پول درآوردن تا به مرِد بازرگاِن چاقی که دستگاه

  يش پايمانــــــپ گلوله ها برگ های درختان را آتش که م می دوزمـآورده،  چش

  باره خالی از آدم ــــبازار يک. وی بازار می گريزندـــــريزد و همه به س می 

 تفنگداران می بينيم که ستونی از ؛ به سوی جادهء چاريکار می دويم.می شود

 آتشباری  .ا می بندند و هيچ کسی را نمی گذارند که از جاده بگذردجاده ر

به تندی سوار مردم . ما هم چون ديگران به سوی باال می دويم. بيشتر می شود

از اسماعيل می خواهم . هايی می شوند که به سوی  سالنگ می روندمسافربر

 بيند،  چاره را تنگ میاسماعيل که. ها شويمافربرکه سوار يکی ازين مس

راننده  بی اعتنا به مردی  که شانه اش  . ه دنبالشب و من هم سوار می شود
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 خورده و می خواهد سوار مسافربر شود، حرکت می کند و با وجود گولهتازه 

  .اعتراض مسافران نمی ايستد و راهش را ادامه می دهد

يدا شود و پيش از رفتن در تونل، سروکلهء مردان تفنگداری پ یهوا تاريک م

ماعيل که نمی دانيم، کجا  من و اس.دنمی شود و راه را به روی همه می بند

؛ با ديدن چهره های وحشتناک مرداِن تفنگدار، اضطراب مان بيشتر می رويم

  گداران راـــــــــ تفنمی شود و در قطار مسافرانی که انتظارِ  پرس وجوی

پاره می کنند و چندتن ها و نامه های چند تن را   خط.، می ايستيممی کشند

پريشانی اسماعيل بيشتر می شود و سرش را نزديک . راهم با خود می برند

  » ! راهداری را نشان ندهیءنامه« : گويد کند و می گوشم می

اسماعيل  دوسه .  نمی پرسمهمنامه را پنهان می کنم و از اسماعيل چرايش را

ه می کنند و  اسماعيل مردان تفنگدار سراپايش را نگا. گام پيشتر می رود

. مردان تفنگدار می ماندنزديک مردی می شود که به سرگروه و يا فرمانده 

 چيزی  می گويد و دستش را  اومرد روی سنگی نشسته و اسماعيل ايستاده به

 ،من هم پيش می روم و نرسيده در کنار اسماعيل. به سوی من نشانه می گيرد

 در . اجازه رفتن می دهدرا دست ماهءه می ماند با اشارمردی که به سرگرو

هردو خاموشانه  چشم به راهِ  . سيمای اسماعيل رضاييت مبهمی ديده می شود

از  تونل که . يم که اجازه ء رفتن می يابندـــــــــآخرين مسافر هايی می باش

پس از سکوِت » راديدی ؟ خرابی های تونل« می گذريم، پرسش اسماعيل که 

در راه آنقدر در خود و با خود درگير  . می کندنا جلوهــمعطوالنی برايم بی 

چه و مسافربر  که کجای تونل منفجرشده  نمی کنماصًال توجهی می شوم که 

  .گونه و از کجا وارد تونل می شود
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نيمه های شب مسافر بر در برابر . ساعت ها در جادهء تاريکی پيش می رويم

با چشمان خواب آلود در روشنايی متی  بلند قامرِد. مهمانخانه يی می ايستد

می گويد و  راننده شمار مسافران را به مرد . ديده می شودچراغ های مسافربر

شايد . مرد در کنار دِر مسافربر می ايستد و همه را خوش آمديد می گويد

. ديگران هم، ماننِد من و اسماعيل نمی دانند که در کجای زمين ايستاده اند

.  سافران را با چراغ دستی به سوی اتاق ها رهنمايی می کند م،قامت بلندمرِد

من و اسماعيل در يک اتاقِک کوچکی که  به جای بستر، دو توشک کهنه در 

عيل که بسيار خسته  اسما. دوکنار ديوار هايش به چشم می خورد، می رويم

مرا هم در ميان چرت  .ودرنگی به خواب می رود ی و سخنیمی نمود، بی گپ

  . ی شمار خواب می بردهای ب

ازپنجره .  وقتی چشم می گشايم، می بينم که جای است و اسماعيل نی،صبح

يی که آفتاب اتاق را روشن کرده، به برون نگاه می کنم؛ می بينم که اسماعيل 

از در برون می شوم و روی تخت . با چند تن در حال گپ زدن است

   : گويداسماعيل هم می آيد و می. مسافرخانه می نشينم

  »...بايد انتظار بکشيم... بِر پس رفتن ...  جنگ اس  هنوزهم در راه «

من و . می رونداز دور گروهی از مردم را می بينيم که به سوی يک دامنه 

هر قدر آفتاب بلند می شود، . اسماعيل هم با چند مسافر به آن سو می رويم

دی قالی هايی را فرش نــچند تن در يک بل.  شمار مردم نيز فزونی می يابد

د؛ گويی مردان بلند پايه يی  هم می سازنمی کنند و جايی برای نشستن آماده 

 هنوز اسب ها و چاپندازانی  از آن سوی ميدان نرسيده اند که . اين جا می آيند

مردی در بلند گو از جالب ترين  بزکشی ميان  اسب های مردان قدرتمنِد 
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 که از آن رو ؛ نام ها همه تعجب می کنندپس از شنيدن. کشور نام می برد

  .دشمن همديگر اند در ظاهراز ين مردانشماری 

مردم جوقه جوقه و گروه گروه می رسند؛ مردان پرزرق و برقی در زير 

  ،سايه بانی در بلندی جا می گيرند  و اسب ها و چاپندازان  در ميان ميدان

غربی  ميدان در ميان من و اسماعيل در جانب . گرد و غبار می پراگنند

  .انبوهی از مردم می ايستيم و به تماشا می پردازيم

ل، به سواری اسپ  چاپنداِز نامداری از شما، پس ازآن که پهلوان گل

، بز رابه دايرهء حالل می رساند؛ ناگهان می بينم که لشکر فرماندهی از شرق

مردم .  تازندمی ها از ميان گرد و غبار سر بدر می آورند و به سوی ما اسپ

اسماعيل در هجوم اسپان از . به عقب می دوند و اسب ها همچنان می تازند

 ؛ يکباره لگدی به پشتم می خورد نرسيده به پرتگاهی،چشمم ناپديد می شود و

لگد مال شده ديگر صدای مردِم . دور می پرم و  دريک گودی فرو می لغزم

 شود، ز ژرفای درونم بلند میصدايی که ا .در زير سِم اسپان را هم نمی شنوم

ين می گذارم؛ گرپ گوشم را به زم. گلويم صدايی ندارد. ميرد در لبانم می

، اگر شيمهء بلند کردن صدايی را هم بيابم؛ ازين حس می کنم. گرپ پای اسپان

  .ژرفا به گوشی نخواهد رسيد

   .می گذرد روی پردهء ذهنم تصوير هايی از آمدنم 

 پشتبه در کنار گياه خشــکيده يی  . فرودتر می لخشمنبم،ـ تا می خواهم بج

  ».ی از غيب برون آيد و کاری بکنددست«می غلتم؛ چشم به راِه 

  

  

   خورشيدی1383) جدی( ديماه –سويس 
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