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 :به میتقد

 یرا، در گلبرگ، دلِ نازکش را، در صدا شیجمالش را، در بارش باران، اشک ها دیگل آفتاب پرست، خورشر مادرم که د -

 .شنوم یو م نمیب یرا م شیها دنیتپ ا،یدر یشب هنگامش را و در موج ها یآبشار، افسانه ها

 

از  یکوه ،یکین یدل و مثل کوه بابا، استوار، با وقار و بردبار است و در مقابل کاه ایکابل، در یایپدر روشندلم که مثل در -

 .بخشد یم یمهربان

 

استخوان ، میخور یدخترم تاج سرم، پسرم نور چشمم و مادر مهربانشان که دو دهه مرا تحمل کرد؛ مرا که کاه شوم گاو نم -

 ...شوم

  

کرده اند؛  رابیتشنه کام را س نیآورده و ا رونیب سر دهیسر به فلک کش یکه از دل کوه ها یجوشان و خروشان یچشمه ها -

 .داشتند یبود اگر برادران با جان برابرم در آن حضور نم یقاب دلنوشته کامل نم نیا

 

 .هاست و اثرش را صدها قرص آرام بخش ندارد یشانیپر انیاش پا یشگیهم حیخواهرم که لبخند مل -
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. چهره اش با پوست دیرا از نو تراش و صابر دیخند تراش دهر کلیبود. ه لک لک شد که آماده پرواز کیبه  لیناگهان تبد گِل

از  یبان هیکاغذپران )بادبادک( شد. بعد برسرش سا کی هیشب ،یابروان کمان ،یقلم ینیگلگون، چشمان گرد، ب یشفاف، گونه ها

 .بره قره قل ستپو یحلقه حلقه نهاد، مثل گل ها یسویگ

  د.یچیدختر زرگر شد. دلبستگى او کوچه به کوچه، خانه به خانه پ کیعاشق  او ناتفاق

به بهارى مى ماند که تازه جان  یمغز پسته ا راهنیو پ یچشمان باهوش بادام ،یچون قرص قمر، موى عسل یدختر با چهره ا 

 .گرفته باشد

  تواند داشته باشد؟ یم یسرى است، چه سرانجامهر پ اىیکه رو ییرو یپر نیدلباختن به چن اما

 لبش رِینذر و برآوردن حاجت پخته بود. ز یروز فضاى کابل پرازعطر زعفران، گالب و برنج بود. مادر صابر، شُله زرد برا آن

 :زمزمه کرد

 .بشقاب را به پسرش داد نیو اول ش،یپ هیهمسا کیکده  شیاز صد خ -

  د.کر نیزایار، به شکل قلب دصابر شُله را با دانه هاى ان 

اش را از مقابل  دهیژول یاو گشود و با تکان سر، موها یلحظاتى بعد، دختر زرگر که خانه اش درانتهاى کوچه بود، در را به رو 

 .زد چشمانش کنار

 :گفت دلش در صابر

 !آسمانى؟ ایهستى  نىیپرى؟! زم ایواى خداى مه! تو آدمى هستى  -

دختر نمى بود، بشقاب از دست لرزانش  حىیگذاشت. اگر نگاه مس دییتأ نان به عشق در نگاه اول مُهرقلب صابر دُگ ُدگ ک 

 :گفت به دختر اریافتاده بود. بى اخت

له تانه مال وارى پاک خوردم و از دگا ره به مرغا، گدا، سادو و شادى باز دادم تا اونا هم مه خو ش ۰خدا کنه شما ره اِى مزه بته -

 .شون کیرده ثواب ش

 .کرد، قهقه سرداد یم یاش باز یزر یکه با کاکل ها یدختر درحال 

تر  نیریشده بود. به نظرش، خنده دختر ش نییبه شکل گلدان تز یلیکه در صحن حو یریتا یصابر باز ماند، مثل حلقه  دهان

نازک خوابش باال زده و  راهنیت پدختر افتاد که از پش« انارپستان»چشمش به تاجِ  یشله بود. قند دردلش آب شد، وقت از

 .کرد یم یتابیب

سر و صورتش  وفه آلوبالو، برککشاندند. عجب مهمان دوست بودند! درخت پرش یخود م یشان هم، صابر را به سو درختان

 .بود ییروشنا یکه مثل درخت سرو، آزاده و بالنده به سو یو لطافت لبان باغبانک اش. همان ی. به نازکختیر یگلبرگ م
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 یلی)پنجره( مشرف به حو یقاب کرده بود. از ارس یفرانسو شیدَور لب و زنخ اش را با مدل ر ،ییمویدر لباس ل پدرش

  ه.تپ یباال یکرد و گاه به چرخشِ عقاب یوفه ها نگاه مکباد با ش ی(، گاه به عشق بازاطی)ح

آورد. خانه  یاش را دوباره به دست م یاش جوان  پوست انداختن هرساله لیمثل چنارش که به دل افت،یاو را سرزنده  صابر

 .بهشت بود از یتکه  کیو  دیدرخش یاش چون خشت طال م یخشت

هاى کوتاه رد و بدل  امیکم بها و پ یایهدا گریرا کشتى و به همد نهیمى کردند، س ایروز به بعد هردو گاگاهى دل را در آن از

 .مى کردند. با نام هاى مستعار کابلى و زرد پرى

 .کارته نو، تفرجگاه آن دو دلداده مى شد یغروب، اطراف مخزن تپه  دم

 ...«است  کابل مجسم شده یها کوه از بهشت در یریتصو» :دیچیپ یمقدس آنجا م یدایو گیر یپژواک آن ترانه  هم هنوز

                        ٭٭٭                                        

 :زد ادی)فرودگاه( کابل بود. ناگهان فر ییهوا دانی( در میمای)هواپ یا ارهیصحنه نشست ط یتماشا مشغول یخردسال دختر 

خود ببرم، روزدگه نان  یدفعه حمام زنانه را همرا کی)خلبان( شوم.  لوتیپ میخا یخو زنانه برآمد. مام م ارهیط یپدرجان، ا -

 .نشانشان بتم نهیمقبولِ کره زم یره. کل جا ها یرابعه بلخ ره، یزنانه ره، باز مکتب )مدرسه( خوده، آمنه فدو ییوا

 شیتی: بریها ارهیو ط نلیچنان ترم نیخواجه رواش انداخت. دورب ییهوا دانیبه م یدخترش، نگاه نیدورب یاز ورا پدرش

خندانشان را  وش ومهمانداران خ و لوتانیشد پ یآورد که م کیرا نزد یجرمن یلوفتهانزا ،یشورو رفلوتیانگلستان، ا زیرویا

 :گفت دهیافغانستان را هم از نظر گذرانده بود، خند یآریانا ۷۲۷بوئینگ  ارهیط نانی. او که تک تک سرنشدید

ره  یلوتیپ ،یتانیفضانورد شده م نیع گمی. مه میشیم ارهیکپتان ط ریروز بخ کی ،یکه کپتان صنفت است ی! حالیچرا که ن -

 .بان شیخو ده جا

 .کشالِ شان یمو ییاروپا ی. نصفش َزنهاس، نصفش مَردهاسیزنانه ن ارهیط یجانم، ا مگم

 :به پدر کرد و گفت شد، رو یم ریزااز چشمانش سر یکه اشک خوش یدر حال دخترش

که پشتتان دق شدم،  یمانم، هروقت یجانمه در آستر کاله خود م ادریشما، مادر جان و ب یشدم، عکس ها لوتیکه پ یوقت -

 یروشن م یکیسالمال یخوده بر ارهیط یبال ها یشوم، چراغ ها ریسرِ تان ت یباال نم. هر دفعه که شوانه ازک یشان م لیس

 .کنم

را بالها و غرش کنان به سمت مخزن آب حرکت  شیساخت؛ دست ها ارهینشاند؛ خودش را ط شیدخترش را بر شانه ها پدر،

 .کرد

  ت:جواب نگاه پرسشگر او گف و در ختیدخترش ر سرِ بر برداشت، یا روزهیحوض )استخر( ف آب از یمشت آنجا،

را که پرواز بدون بال به او داده، پاک کنن.  یتا غرور  کنن یم یخال خهیسطل اَوِ  کی لوتیپرواز، سرِ پ نیاول جانم، باد از - 

 .نینیب یم زهیر یدگه آدم ها ره  مورچه وار لوتایشما پ یوگه ن
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 یبه هدف نیهم بود، چشم راست خود را بست و با دورب یخیو آبدات تار یدنید یشق جاها. او که عادیدخترش قت قت خند 

 :زد ادی. ناگهان فرندیرا واضح بب آن داشته باشد و آن یوسطش را آنقدر چرخاند تا فوکس کامل رو چینگاه کرد، پ

 کدام برج اس؟ یپدرجان، ا -

 .برج کافراس یا -

 کجاس؟ نجهیا -

هندوها برگرفته  یدگ یخدا «وایش»اس که از یک وهیش هیقر یگرفته شده؛ ا« رام»و « بگوان» اس که از یبگرام یولسوال یا -

بت خاک اس که از خروار خروار خاکِ بت  امیآوردن؛  یبه جا م نجهیشانه ده هم یمراسم تاج پوش یکابل یشده؛ هندوشاها

 .شکسته شده گرفته شده یها

 .میما بت پرست است یپدرجان، خ -

 .بودن ستیما آفتاب پرست و بود یپدر کالنا ی. مگم پدرکالن هامیما مسلمان است نم،ینازن ین

 :لب زمزمه کرد ریکرد و ز یبه آسمان الجورد ینگاه سپس

 .کعبه و بتخانه بهانه یمقصود توئ -

 ٭٭٭                                        

همسرش نشسته بود. عجب  یکوه بود، روبرو که آفتابِ سرِ یرمردیهنسال، پک یدرخت ریآن تپه، ز نیسبز بخمل یدر دامنه  

چسپاند. چنان ربابش را در  یداغ بود، نانش را م ساخت و از غوره حلوا. تا تنور یم مونادیترش خود ل یمویزنده دل بود! از ل

 یچهارتارِ رباب م یچروک برداشته اش رو مهر دربرگرفته باشد. انگشتان لرزان و تمامنواسه اش را با  ییگرفت که گو یبغل م

افتاد و شانه اش به  . همزمان با چرخش زبانش، دلِ خانمش به تپش میآمدی صورت اش به ارتعاش درم یخزید و عضله ها

 :پرِش

  ...بود و بگذشت یاعتبار کی ما به ٭بود بگذشت  یهم بهار یجوان -

که عشق  یسر رشیپنداشت. به تعب یشده بود، خود را هنوز جوان م دیمثل برف سف شیسر، ابرو و مژه ها یگرچه موها 

 ادمیز  یشدم عاشق رپی که مگو ٭شراب که کهنه شود نشه دگر دارد» برد: یبهره م  تیب نای و از ستیصحرا یندارد کدو

 .«رفت

سخت بود.  شانیتپه برارفتند. دل کندن از  یبودند که به خانه م یکس نیآخر ،یمهتاب یدر شب ها نیزن و شوهر نازن آن

 .واح یب یآنجا باغ بهشت بود، شوهرش آدم و خانمش ب ییگو

شد.  یم دیرنگش مثل گچ سف د،ید یم  رشیلباس ز یخانمش قطرات خون رو که نیهم ،یازهمان شب اول عروس بعد

 .دیرس یتا آسمان هفتم م شیصدا زدیم ادیکرد که اگر فر یم یچنان باد شیگلو
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 یلمس م د،ید یبود به شکل خودش که در آسمان با کمر خم شده سرگردان بود. او هر بُته را که م یبرآن ا هیشوهرش شب 

رفت. آنها را  یبه خانه م میمر خارِ ن،یمارچوبه، دارچ ان،یب نیریچوپان، ش ی: چایپُر از بته ها یو بعد با دامن دییبو یکرد، م

 .را مانند شوربازار، با کودکان پرجنب و جوش سازند آنکه خانه شان دیامخوردند. به  یشان میجوشاند و جوشانده را هردو یم

 :کرد یآن شب زفاف گذشت و هنوزهم شوهر، خود را دالسا م دهه ها از 

 .ارزم یلرزم، به صد جوان م یو م رمیپ -

 :داد یشد، قوت قلب م یدوخته م مشیبه همسرش که نگاهش به نقش و نگار رنگ و رو رفته گل و

  .ی... ده گانگی(، سه گانگیی)دو قلو ی. دوگانگنیایب رونیب یدفعه لشکروار کی دی. شایشیم ریچرت نزن که پ اتیز رم،گیج -

 :گفت یم بست و یلب خانمش نقش م یرو یاجبار خنده

 .قطار کنم تیکه ده تا ره بر ستمیخو ن هیپشک همسا  -

 :زند یوابش نشسته و داد مکنار تخت خ یکه قابله )ماما(ا دید یشبها، خواب م یبعض 

 !هیایهله زور بزن! زور بزن که بچه م - 

 :زد یم غیخودش چ بعد

 !پچق کو! هله دگه تام بچق کو -

. به قول معروف: ازعرش به دیپر یم نییتخت پا یزد، از رو یم که زور نیکرد که خطابش به اوست و هم یشوهرش گمان م و

 .فرش

 .صورتش، چشمانش روشن شود رنگ در یو قهوه ا یخاکستر یلکه ها دنیکرد تا با د ینگاه م نهییخانمش هر روز به آ 

است و هرچه  گفت که اجاقش کور یدرمان خود کرده بود. م یدردِ ب کیمال و مادر صابر را هم شر سهیک ،یدر حمام، حمام 

 .ندارد یا دهیکند، فا یم ازیخورد و نذر و ن یبته م یعصاره 

شود. آن بته، صابر بود که  ینم دایپ یعطار چیه یقوط برخورد که در یتپه، به بته ا یباال ،یب مهتابش کیدر دل  نکهیا تا

 .اش یارتقا داد؛  فرزندشان شد و خانه شان، خانه دوم یآن ها را به رتبه پدر و مادر

 .لقب ننه و بابه تپه را دادند آن و به آنها سیمهتاب را رئ ساختند و یژور ئتیهمان شب، دختران و پسران، ستارگان را ه در

 :زد و گفت یخود شد، دور صابر چرخ یتپه، سرگشته و ب ننه

 !)مهتاب( اس. بچه ماتو بچه ماتَو یا -

 .ندکاف هیبر صورت بابه سا یابر
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افتاد و بر خاک پاک سجده کرد. سپس دست دردست هم  نیخداس. بعد بابه به زم یماس. تحف یبچ یزدم ده ماتَوِش. ا -

 :و خواندند دندیدند و دور صابر چرخدا

  ...گردم سرت قربان ٭پروانه صفت، گردِ سرت گردم -

جوشانده رنگه، روغن  یکشمش نخود، جلغوزه، تخم ها ان،یرا از گندم بر شیها بیج دند؛یخر یپران م یصابر، گود یآنها برا 

دادند؛  یم هیرا به اوهد انشانیماک یو گالب ییطال یکردند؛ چوچه ها یم هیدلخواهش را ته یکردند؛ فرن یپُر م ،یجوش

زدند. حلقه به حلقه، مو به مو. در مقابلِ سرکه  یو شانه م دندیکش یاش م یگچنگ چن یمو ها یانگشتان خود را در البال

 .«!نور چشم ما، بچه شاخ شمشاد ما»کردند:  یم شیواز سر ناز صدا ختندیر یخروار شکر م خروار ش،یها یسرکش

شان قبول  یاز شبخون کفار، دعا شیکه پ ی. افسانه آن شاه و عروس کابلیو پر ویگفتند. افسانه د یشبانه افسانه م شیبرا  

که مثل  ایبه نام توت یآدم خان از دختر یو خواستگار یخان و درخان  شدند؛ افسانه آدم لیتبد دیشد و هر دو به مجسمه سف

 .دیرقص  یطاووس م

 

 ٭٭٭                                      

با چشمان  یصوف کرد. دختر یانداخت که با لبخند به او نگاه م یژوب پوش ینیبه دخترم ینگاه مین ،یجوان ادیبابه، به  یروز

رفت و در مقابلش  کشیبه تن داشت، نزد یرنگ و پطلون )شلوار( زرد پاچه گشاد یقهوه ا راهنیکه پ یبیاندام س وی خمار

 :گفت یزیآم طنتیآرام و لحن ش یکرد، با صدا یم هبه دختر همراهش اشار کهیلزانو زد. در حا

 خنشیاس. گل  سیعارس )عروس( آسمان اس. عطرش از پار س،یعارسِ تپه ن َ،یره که خوش کد« ساق رواش»یا - 

و  ازیا که به نان و پاو طرف دره، ده لندن...  مگم مه باب دندانت استم. به خد شیگید یاس، پا نجهیا شیپا کی. ندیازهال

 .«کشن یهر گوله که بزنن، اخ دلِ ته م شن،یفوتبال م میت کی ارم،یم یدرجن دعاگو کی تی. برشمیم زتیوازت، کن یشانیپ

 .تر بود یدنیجواهرات، د میدندانِ اش، از موز یدهانِ ب یباز شد و قهقه  رمردیپ نِیشش چ یشانیپ  

 .گرفت یباز ساق را به نیمیس وردسِیباد دامن است 

آموختند  یفقط م ولگرد دورشان حلقه زده بودند و ی. بچه هادندیکش یسگرت مالبرو م گولویآنها، دو جوان ژ یچند قدم در

 نیاستادان شان به ران و باس یدهند. و اما نگاه ها رونیدورتر ب تر و عیخود سر یدود را از حلق ها یکه چگونه حلقه ها

 :گفت زیآم هیبه شاگردانش کنا آنهااز  یکیبود.  خوش فرم آن دختر دوخته شده

 .ناموس مردم یو نارنج ینخ ،یاسفنج ی)شورت(هاکریبه ن یما ره چ -

الله دامنه تپه سرخ شد و دلش داغدار. دامن اش را با کف دستان نگه داشت و با دختر  یرخسار آن دختر مثل گل ها رنگ

 .سر و پاها، گذشت یار آن بکن ناز کرده بود، از غِیرا ت شیکه ابرو یصوف

 یهر چه دورتر پرتاب کنند. نگاه ها یبه فاصله  را یتا سنگ دندیکوش یببرک، م فش،یو حر رپنجهیش دیفراتر، فر یکم 

 یپرتاب سنگ آنها م ینقطه  و نکرافیش یو خواهر خوانده دامن کوتاهش به چهره مردانه، بازو ها یدختر صوف زیآم نیتحس



6  
 

 

 ک،یبا چهره فتوژن دیاز حدقه برآمده بود. فر ،«یبقه ا تلیب فولوکس» یشرویمثل دو چراغ  پ وردسیستا ی. چشم هادیچرخ

راته جهان که با بروس اانداخت. همان قهرمان ک «سیچاک نور» ادیاش، او را به  دهیو اندام خوش فرم و ورز یقهوه ا یموها

 ازیکه از پوست کردن پ ودیهال تارهز ترس او ساخته بودند. همان سرا ا نیچ بزرگ واریها د یینایشاخ به شاخ شده بود و چ یل

 .دیکش یرا م ازیپ یاشک ها یگرفت، ول یاش نم هیگر

 

قهوه اى،  ،یخاکستر ،یریش یبر لب داشت، سنگچل ها یکرده بود و لبخند اهیکه تازه پشت لب س یپسر ،یگوشه ا در

 یگ منهیم یاز کورس نقاش یزدند. استاد یردم آرام آرام به دورش حلقه م. مدیچ یو انارى را کنار هم م ىا روزهیف ى،یمویل

 :گفت زیمحبت آم یدست بر شانه اش گذاشت و با لبخند

سردار دل ها، داود خان اس  یسرِ اَم راتیشاباش مسعود جان، اَوِ شورِ تانکرهاى آبرسانى خو  دل و جگر ما ره شاراند. از خ -

 .گُل بُته داره و یرکارکه هر خانه نلِ اَو داره؛ ت

کرد. ناگهان انگشتان خوش تراشش مثل  یجان داشت و به او نگاه م ریآن تصو نکهیدست داد. مثل ا یبه زردپر یبیعج حال

خواست  یم نکهیبه دور مچ صورتگر حلقه  شد و با دست دگرش سر و صورت رهبر را لمس کرد، مثل ا یدست بند نقره ا

 .یقالب ای است یاو اصل ایبفهمد که آ

 .ساخت انینما شتریرا ب شوایآن پ یدود نکیپشت ع ییایمردم، سرِ براق و دن یاز البال دیخورش نور

 کیکه  دیاش مى خند سىیانگل یکتاب درس در نیو به قصه اى مال نصرالد دهینهالى لم هیسا ریآن طرف تر، جوانى در ز یکم

 .دیدرخش ینور آفتاب، مثل اوراق طال م سبز. صفحات کتابش در گرشیلنگ جورابش سرخ بود و د

به کمک آن سلطانِ پرندگان،  ایداد،  یم ادی «ید یس یب یا» یآنرا ترانه الفبا ییبود، گو یشانه اش م یمدام برو عقابش

 .داد ینجات م یشاپرک ها را از شرِ شاپرک چرم

 

. انگار دیچیمى شد و انعکاسش دره به دره مى پ نییاى تپه باال و پا وارهیصداى گرمى به گوششان آمد که مثل د ای گوشه از

 .ماندند یاش، به دو گل آدم چهره تپه م یتازه جوان بود. او و برادرِ دوگانگ ارِیجواد غاز -هر دره، بلند گوى صداى بلبل تپه 

 

کرد از  یگمان م د،ید یمآنقدر از ته دل بود که شنونده اگر او را ن شیانداز شد. خنده ها نیطن یزلم یول یسو خنده  آن از

 یا نهیس و دهیچراغ د یبه روشن یشانی)که سرش سبز و دلش شاد باد(، پ مایاست. آن جوان خوش س یدهان کودک خردسال

گرفت. چپن )ردا( سبز خط دار بر  یم یشیکرد و در سالم دادن بر دگران پ یمتپه داشت. از گوشه چشم نگاه  نهیس یبه فراخ

 یدانه ها ییکرد، گو یم یَتق تَق اش از چشم ها دلبر یو صدا ی. رنگ اناردیچرخ یدر دستش م حیداشت و تسب یتن م

 عیبود و با همه طبا جمزا ری. خاکشیچمن سمن داشت و از هر یگفتند. از هر دهن سخن یهم گام با او ذکر خدا م یانار

 اریتا جوان، همه  ری. از شاهزاده تا گدا و از پنایرا چشم ب انیشل را عصا و ناب د؛یرا ام دیسازگار. شکسته دل را پتره گر بود؛ ناام
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 زمزم به مسلمانت ٭ یو بد سر کن که بعد از مردنت عُرف کیچنان با ن»در قلبش حک شده باشد:  تیب نیبود. انگار ا اورشیو 

 .«و هندو بسوزاند دیشو

 .شدند  یاو م یها  یرسازیها، خاطره ها و تصو یشوخ غرق در ارانشی

 :کرد فیآنها تعر یصابر را مو به مو، برا یکار هیس یگرفت و ماجرا یانگشتانش به باز انیرا م حیتسب یاقوتی یدانه ها 

تف منداختن؛ ده  ینصوارپک ها وار دن،ید یبت ره م شیقایکه رف یحمام زنانه ساخت. به مجرد نمایخانه خراب از س شو،ید -

که بزن بزن؛ اشپالق)سوت( زدن ها و چک چک )کف زدن(  زدنیم غیهوا چمشت ده  ستن،یخ یم شانیصحنه جنگ، از جا

آه و اُف اُف شان به آسمان  یامان، دختر فلم، صدا نتیده وقت رقصِ ز کو؛درمندر، بچه فلم، خو پرسان ن یابیکام یبر شانهیها

 .دیپوشان ایشان، کف سالون را مثل بور یپوست جلغوزه، پسته و بادام کاغذ د؛یرس

 :ادامه داد دشیبه چشمد به آن داد و یچرخش د،یبه انتها رس یزلم حیتسب یها دانه 

 کی. ده زنهیکه مثل خِرس ده خَو خُر م دنیره د «یشش کباب یشش»که برآمدن،  نمایبود. از س دهینتک شانیم کُخ هاه هنوز 

 ییچهارپا از ست،یکمبخت از خَو خ دگه، او طرف سرک ماندن. صبح که یکباب کی یشرویشه ورداشتن، پ ییپلک زدن، چارپا

گفت  داد،یرا به صابرم ینان پره ک یال یقهوه ا یکه حلوا یحلوا پخته کد. وقت ه،صدقه رد بال گفت چارهیافتاد. ب نیاش به زم

 .ده باشهرکاره ک یپدر، ا یخدام، کدام جنِ ب

قد »عاشق  ینقل کنه  تا به سادگ یزرد پر داد ماجرا ره به حیمگم نگفت. ترج ست،یکه جن ک شیخواست بگو یم دلش صابر

 .زهیاشک بر ار،یخنده بس از« بانجان اش

 :صدا گفتن کیبا ا بیتقر ارانشی د،یرس انیداستان اش به پا یوقت

 !یوانگیو د یزنده باد جوان -

 

آ له لو » کرد: یا ممهر مادرانه اش را در گوشش نجو جنباند و یآغوشش م برگ، نوزادش را در یدرختِ سوزن هیدر سا یمادر

  «و.ل له بند دل لو له آ ٭له لولو

 سانه یاوسانه س»اش انداخت. آن زمان که افسانه مادرش  یدوران کودک نیریش یخاطره ها ادیرا به  یزلم ن،یترانه دلنش آن

 یها ایرا غرق در رو و او کردیرا روشن م شیآسمان، چراغ آرزوها یکی، در تار«خانه آش پختم دانه دانه...  کیچهل مرغک ده 

 .بود ابیکه توته شرافت، دُر و الماس نا یمادر یها افسانهبرد.  یناز فرو م یبه خواب ،یکودک

را که بابه نانک  «رویب»آرام آرام تپ تپ کرد و راگِ آله لو را زمزمه کرد؛ همان راگ  ارانش،یاز  یکیقدم بعد تر، بر پشت  چند

 یگه مه، گه ر ری ٭گه  یگه مه، گه ر یگه ر» سرود مقدس شد: ساک،یو یو درجشن هابا خود از کابل به هند برده بود 

 .«گه

 .کرد داریخواب ب پخ زد و خنده اش، کودکش را ناخواسته از جوان مادر
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زنان به سوى دامنه ى تپه  یه یرا ه شیگوسفندها زیکه آفتاب آرام آرام به سوى مغرب کوچ مى کرد، پسرک کوچى ن نیهم

 یتپه م یدامنه  یگوسفندها و بره ها که بع بع کنان سو کیچشم به هم زدن خود را نزد  کیکوچ مى داد. زرد پرى در 

 .بغل گرفت به گردن داشت، در یرا که زنگوله ا یزد، بره کوچک یم هکه باد زلفانش را شان ی. در حالدیرسان دند،یدو

دست او  ( را ازیشد. توله )ن دهیجوان کوچى کش یاراده به سو یگذاشت و ب مهیرا کنار خ ریحمل ش یمیمونظرف ال صابر 

دشت و صحرا بوده  همدم و همرازش در گانهیدانست که توله  یداد. صابر م یعلف و گوسفند م ر،یعرق، ش یگرفت. توله، بو

 دنترقی به ٭من   گل بایوا گل من، ز یا» ینغمه  د،یکش یانه مآن زب که آتش عشق از ینهاد. درحال یاست. لبش را بر لب ن

و زرد پرى  ختیر نیاز پستان گوسفند را به روى زم ریرا چنان نواخت که دخترکوچى، ناخواسته ش« نازک دل من دیرس

 .دتپه بازمان یدهانش مثل دره ا

 ٭٭٭                                        

باز کرده بود. دلش مى خواست هر  شیاش رفت که چند هفته پ یسوى کلپ سپورت ر،یازش زین ظرف لبربعد، صابر با آ قىیدقا

 :که کردیم یآور ادیچارتراش مرتب  نیاسیسوخته و  ریش یچه زود تر خوش اندام شود. به  فضل

. ازو کده خو کم کیوارى بارو کمر تانم مورچه  نیسخت بساز یبچا! هله دگه، بازو ها ره توپ هفت پوسته وار نینک یسُست -

 .کنهیکه ده چند وزن خوده بلند م نیستین

کسوت وطن،  شیپ رِیگ یچهارتراش دستمال سرش را به کمر بست و به جنباندن کمر و شکم خود پرداخت. انگار کشت ناگهان

 .کرد یپهلوانش اجرا م ارانِیخنداندِن  یبرهنه را برا مهینظامِ دول، آن رقص ن

آن  رش،یداد تا به تعب یو تاب م چیگردن اش را پ الس،یاز گ ریکرد و با هر شُپِ ش یسرش رابه طرف آسمان م آخر، صابر در

 .بسازد رمستیاش بدود و او را مثل بره اى دوست داشتنى دلبرش ش یبخش در رگ و پ اتیح یدارو

 چهی. نه تنها ماهستیشان ن یها ایعروس رواندام، آن  ییبایکه ز دندیبه اصطالح ماه عسل شان در کلپ به سرآمد، فهم یوقت

 .را به آسمان هفتم رساند شانیها ادینکردند و خمچه کمر نشدند، بلکه درد کمر، شانه و پا فر دایپ

 :صاحب گراچ، عبداهلل، آنها را به آرامش دعوت کرد 

 .ره شانه یگاه زنه،یکمر ره چک م ی. گاهگنیم« سگ باد» رهیکاکه! ا یجوانا نیتشوىش نکن -

 نیبردند. زرد پرى هم سیپول تیبردند و همه را مشت و لگد زنان به مأمور ورشیبر آن کلپ  سیروز، سربازان پول آن یصبا

 :لب گفت ریدستانش را جلو چشمانش گذاشت و ز اری)اتوبوس( به صابر افتاد، بى اخت سیسرو شهیکه چشمش از پشت ش

 !نمیب یو مخَ ایهستم  داریپلو مُلى برآمد! ب ریاز ز -

        ٭٭٭                                           
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دستانش را مثل برف  ور،یدر یآغا دیشد. س یم ادهیپ سیاز سرو یینانوا ستگاهیا در یفوالد فورمیونیدر  یفرشته ا  غروب، هر

کرد و امان  یدار به او تعارف مخشخاش  یاز دور نان جوره ا ،یحسن نان وا فهیداد؛ خل یپاک بس اش به جانب او تکان م

 .کرد یاحترام م یادا نهیجان دکاندار، دست برس

آنها،  انیم . ازدیچرخ  یسو به آن سو م نیافسر از ا یدخترها با گام ها یباز، نگاه ها مهین یدرها یال شان، از یکوچه  در

 ،یزیگذاشت، با تبسم سِحرآم یبرچشم م یبزرگ یدود نکیبود وع اهیبسان پرِزاغ، س سوانشیکه گ یپوست طناز دیدخترسف

 :کرد یم شیرا نثار قدم ها تیب نیا

 .مباد گزند آزرده نازکت وجود ٭مباد  ازمندین بانیتنت به ناز طب -

پرپشت و  یها پر رمز و راز، مژه یعسل یربوده بود؛ چشم ها شانیهوش از سرها س،یآن افسرجوان پول ینیو سنگ یچهارشانگ

 .لرزاند یم را انشیژرف او قلب ها

 :برآورد ادیفر د،یکش ینفس م یماش و برنج ظاهر شد. او که به تند یبا موها یبه شدت باز شد و صورت زن یناگاه در  

 .بردند تیاوالدام شدم. صابره زده زده مامور یبودم، ب وهی! خاک عالم به سرم شد، بمیبچ

 ینوجوان ی. خاطرات سالهادی. ناخودآگاه ذهنش به گذشته ها پر کشگوش داد شیبه حرفها جانیباه د،یاز رخسار افسر پر رنگ

و به  دیکش رونیتفنگچه اش را از غالف ب یسیطفالنه پول فورمیونیدر مقابل چشمانش جان گرفت. صابر در  نمایچون پرده س

 .رفت(، نشانه گلی)اتوموب بسان بمپرموتر یو بروت ها یتبر یها قهیشق ،یپلته ا یبا مو ها یسمت دزد

ها، نشان ها و کاله  تیهم کوچه از تکه پارچه ها، پل یبچه ها گریبرادرش، صابر و د یبرابود،  یغاز سهیکه هنوز شاگرد ل افسر

 ،یخردسالش، تور شد، برادر ی)کالنتر( م سیکرد. خودش سرمأمور پول یدرست م فورمیونی( پدرش، ی)ارتش یکهنه نظام یها

 .شدند یم ریو خس دزد گ ریبُر گ سهیک ر،یقاچاقبرگ ر،یکاله گ ها، چهار چهب هیقو صابر معاونش؛ ب سیمأمور پول

 :و گفت دیکش یلبان افسر نقش بست، آه یرو یلبخند بغض آلود 

 .رُمیاونجه م دهیس یالیخاله جان، خاطر جمع باش! ام -

 :و گفت دیاو را بوس یشانیار پو وانهیبازوانش را دور او حلقه کرد و د مهیهمان طور نفس زنان و سراس صابر مادر

 .رهیم یبه اکادم کدفعهی یماه دنتیبه د دوست داره، اریتُره بس میجان، بچ یول -

 :دلش گفت در افسر

 .هیایهنگامه م دنیمره بانه کده، به د -

 .آنوقت بودند سیسر سبد پول یگل ها ،یو استاد محبوبش، محمد ول سیپول یهنگامه، بلبل اکادم بانو

شان براه افتاده بود، گذشت و  انیم یو همهمه ا« پس پسک»از خانه ها که حاال   فیدو رد انیرا برگرداند، از م شیوافسر ر 

 .به راه افتاد سپولی ه یادار یفراختر و تند تر به سو یبا قدم ها
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 یو دهانشان م ینیورِ بآبِ کنارِ کلپ، شال گردنشان را د بوى بدِ کنار لیکه بچه ها به دل دیفهم سیسرمأمور پول یوقت 

 :شدتِ خنده دوال شد، کاله از سرش افتاد و گفت از چانند،یپ

 .گوش شان وازکدن خیوزنه بردارى، ب -کلپ کیخدا شرمانده شان به ما خبر داد که باند دزدا،  هیهمسا کیجان!  یول

 :از استهزا داشت، گفت یکه رنگ یکرد، با لبخند یجابجا م شیزانو یکه کالهش را رو یدر حال یاستاد ول 

 !نگاه ها یهادزد - 

سخنش لنگ شد و دست لغات اش کوتاه؛ کالهش  یگشت؛ پا یمثل شترمرغ )بوقلمون(، گالب س،یسرمأمور پول یگندم چهره

 :دستور داد رفت،یکه مثل خرچنگ راه م یزد و به عسکر چاق و لنگ کوتاه یرا به سر گذاشت، چشمک

 .نیته، مگم زورِ استاده ندارم. نوش جانتان، آزاد هست یم یقورمه سبز یوبچا ره بگو که کله تان ب  -

 .«!برد دیهر که الل کش»که چشمش به صابرافتاد، صدا زد:  نیفروش، هم وهیحضرت م غالم امرزیب خدا

 دلدار صورت یه برد، رو به قبل یسربسته پ وهیم رخساره اش به سِر درون آن یبرداشت، از رو یدانه انار از سبد کیصابر  

 ییگو دند،یبه دندان گز رتیمحله که شرط را باخته بودند، انگشت ندامت و ح یها را پاره کرد، بچه ها وهیملکه م وقتی. کرد

 .بود اریآن انار نبود، لعل لب 

چنگ  اش از یزادرا به شکرانه آ یتکر ی، محتو«دانه دانه داره نداره یانار ب: »خواندیکه م یصابر سبد را برسر نهاد ودرحال 

 .کرد میفروش تقس یجوشک، گندنه و گل سرشو یپسرانِ جوار انیم س،یپول

 ٭٭٭                                          

در  یبرتن و بکسک دیسف راهنیو پ اهیکه پتلون س یآن روز، عروسِ آفتاب پشت ابر پنهان شده بود. پسربچه خرد سال یفردا 

لباس شان شروع به  یپاک موها و یبراق دنینبود که آدم با د یبچه ها هیمکتب بود. او شب یراهپشت داشت، دنبال صابر 

را زد. سگ، لنگ لنگان و ناالن از او فاصله  یاهیبرداشت و سگ س نیاز زم یمادر و پدرش کند. ناگهان، پاره سنگ فیتوص

 .گرفت

 :اش را باال زد و گفت یچادر ،یپوش یچادر رزنِیپ

 !یندار ادیره  یآدم گر ،یدار لیس یتر یتر شه،یاشتک م تیبچه، سوب زن بتمت خان کته سوته -

 شهیدُب دُب قلب خود را واضح تر از هم یکه  صدا یشد. در حال رهیآمد، خ یم شیتوقف کرد و به سگ که به سو یلخت صابر

 اش را به آن سگ تعارف کرد. در مکتب حیزنگ تفر یدرنگ حشمت ساسچ خوشمزه برا یآن سگ زانو زد. ب شیپ  د،یشن یم

 یکرد و گاه به غذا که ال یزد. گاه به صابر نگاه م یموج م اسیو  یدینا ام د؛یزبان، شک و ترد یب وانیآن ح یشیچشمان م

غذا و  دنییخود را رها کرد و آرام آرام شروع کرد به بو یدفاع ستادهینگذشت که حالت ا یریلوله شده بود. د ینان پره ک

 .که دور آن بسته شده بود، با ولع فراوان خورد یبعد ساسچ را با کاغذ یدن دُمش. کمجنبان

 :خاراند، رو به پسر کرد و گفت یرا م« پلنگ»آن سگ ملقب به  نهیکه س یدر حال صابر
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 :دیو از پسر پرس دیکش ی. بعد آهشیخورد یسگ م یبود، ا یاِت اگه نرم م سنگ

  ؟یزبانه زد یدان و ب یب یا چرا

 .نجس اس  -

 :صابر به دروازه خانه اش دوخته شد و با انگشت اشاره، توجه پسر را به سمت آن جلب کرده، گفت نگاه

 ق؟یناال ایساخته باشه  قیال نجار فهیبه نظرت اونو دروازه کج و وجه کدام خل -

 .قیناال نجار -

 .خالقش اس ییبدگو قتیسگ، در حق ییصانع اس. بد گو بیمصنوع ع بیکه ع یدیفام یبته! حال تیریخدا خ یا -

 اکهیچرس و تر ره،یگ یدزده م یما گد شدن. سگ، پاچ یبچه جان، سگ ها گُرگ بودن. از اونا خوده خطا دادن و کت یفامیم

و  یکی. شیبر یداکتر م شیپ ته،یکنه، دکمه لِفته فشار م یم ریت یکیو چراغ سبز تراف یره از چهارراه نایکنه، ناب یکشف م

 .اس یفادارو و یفداکار ،ینمک شناس ی، سگ توتپخته

 .دیصابر مال یسگ گردن خود را بر پا 

 :برق زد و ادامه داد یاز خوش صابر چشمان

تسمه خوده کند و از  ،یو بُرد کالن شرط بند «تارزن» فشیحر بر یروزیقهرمان اس که باد از پ «اهیپلنگ س» همو یا -

قالده کنده ده گردنِ شه  یبرِش، از شراب کده مست کننده اس. ا یز که سگ جنگکد. همو سگ با اش فرار ستیصاحب ساد

 .سیآزاد صلح و رقیب ،ینیب یکه م

ها شد و  یجاپان یکه اسطوره وفادار یره به تو درس داده باشه؛ همو سگ کویهاچ تیمعلم ات روا دی. شازهیخ یاز گپ گپ م 

کار، تا  بود تا او ره باد از یچشم به راه صاحبش م لیر قطار ستگاهیوز، ده ا. او هررکنه یمثل قوغ آتش دل آدمه کباب م ادشی

حادثه، هر روز سات  یخبر از ینامرادش، استاد پوهنتون، ده صنف سکته کد. سگ، ب بروز، صاح کیکنه. مگم  یخانه همراه

و  کدیفرار م یشد، هاچ ینع رفتنش ماستاد، ما لیرفت. هردفعه که فام یچارنعل م ستگاه،یخانه به همو ا از گر،یسه بجه د

رساند تا چشمش به جمال صاحبش روشن شوه. روزها هفته شد، هفته ها ماه و ماه ها  ینفس زنان م ستگاهیبه ا گرانهیخوده د

او  یسرمشق زندگ یرازیشعر حافظ ش تیتا نفسِ آخرش دست وردار نشد. فقط که شاه ب یریبا وجود پ یسال ها، مگم هاچ

 :شده بود

 دیدست از طلب ندارم تا کام من برآ -

 .دیجان ز تن برآ ایتن رسد به جانان  ای

گاه  ارتیره که ز یکنن، مگم مجسمه هاچ لشانیجاپانه زوب کدن تا به اسلحه تبد یدوم، تمام مجسمه ها یجنگ جهان ده

 .خاص و عام اس، غرض نگرفتن
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 .و دهانش مثل دهان کوچه بازماند دیابروان پسر باال پر 

 :و گفت دیکش یشد، آه رهیخ یمورچه ا به صابر

خوش  نیرشی جان و دارد جان که ٭که دانه کش است  یمور ازاریم: »سیسرِ زبان مادرجانم جار شهیهم یفردوس تیب یا -

 جارو بسازم از پرِ طاووس تا کیخود پناه بتم؛ دگه  یلیره ده حو الگردیو  دویدَ یکه تمام سگ ها میخدا وسع بت«. است

پشه و  دان خود بزنم که مبادا کدام شیماسک هم پ کیو  دور کده بتانم دراه خو شیمورچه و کرمک ها و ملخک ها ره از پ

 .شوه و جان بته حشره، ناخواسته داخل دانم

را به  یپارچه نان تنور کیاش را باز کرد و یکه با دست کوچکش، سگگِ بکس پشتک دیپسرک را د ،یشگفتگ تیدر نها صابر

 .حال خوردن نان است مزه کرد و باور کرد که در د،یجو د،ییسگ انداخت. سگ نان گرم را بو یوس

 .و آرام آرام به راه افتاد دیکش یبه راحت ینفس صابر

اش تکان  دهیاش، دو انار نو رس یشبدر راهنیپ ریآمد. به ز یکه مثل آهو خرامان م دیرا د یراهش، ناگهان دختر ریدر مس 

 یکم یازعاشقش باشد. وقت ی هیسا ییکرد که گو ینگاه م یبود. به صابر طور یزردپر هیره اش آشنا بود. شبخورد. چه یم

 .شد دیپدنا راههیشد، راهش را کج کرد و از ب کینزد

سگ ها از انسان است. صابر  یکه نشان دهنده قدردان یصابر را متوجه خود ساخت. همان صدا ،یخُرخُرِ یبعد، صدا یقیدقا

چانه و گردنش را  ریز« پلنگ وفادارم»آمد. چهره صابر شگفت؛ با گفتن  یکه دنبالش م دیرا برگرداند و همان سگ را د شیرو

 .وارد محوطه مکتب شد« سگ حضور به از برادرِ دور»گفت:  یلب م ریز کهیبا دست نوازش کرد. بعد درحال

 ٭٭٭                                         

 صابر؟ ،یکد رید قهیچرا ا -

 .اثر بود یداشت، اما درسش ب نیبود. او مثل آن شمع، زبان آتش ستادهیشمع ا کینور بود که کنارِ  کِیمعلم فز یصدا

نشست. او با شمع همدل و هم درد بود که قطره قطره آب  ،یاش، تور لینداد. کنار پهلوف یانداخت و جواب نییرا پا صابرسرش

را نداشت، صد شکر  یمسئله علم نیرفت. او که حوصله فکرکردن به ساده تر یم یکیام رو به تارشد و کم کمک و آرام آر یم

اما صابر هنوز دست  دند،یپرکش یلیاز قفس به صحن حو ر،ینواخته شد. شاگردان مثل پرندگان اس  حیکرد که زنگ تفر

 .در صنف )کالس( نشسته بود راالشهیز

 :فتزنان گ هیاول نمره ى صنف، کنا منان،

 .ندارم خبر جوش و کاه از ٭قربان خودم که خر ندارم  -

 .جگر نهاد یدندان رو صابر

کهنه کرده بود، با اشاره ابرو، از منان خواست که آنها را تنها  ادتریز شیها ینسبت به همصنف راهنیکه چند پ تلیب فیلط

 :را به طرف صابر کرد و گفت شیبگذارد. بعد رو
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  شدى؟ ویدر نظر زرد پرى دد و د کبارهیکه  یبه اَو داد یبگو که چه دسته گل یجَر کدم. حال تهیت هاببخش بادارِگُل که چر -

 :دیپرس د،یجو یاراده م یکه خودکارش را ب صابر

 تو از کجا خبر شدى؟ -

 .فرارمى کنه که جن از بسم اله تویمره گفت که زرد پرى از صابر ا یکابل یکِل 

آن لقب  از دیداشت. حم ،یکل یجهان، محمد عل یبه بوکسر اسطوره ا یظاهرشباهت  د،یشان، حم یصنف هم

را از  فانشیتوانست حر یکرد و بهتر م یخود جلب م یآمد، چون با آن نام بزرگ، نگاه ها را به سو یخوشش م

فلم ها  یاو بوکس را از بدماش ه ردخو یگُر نمانده بود. گُر را خودش م یکند. او به کدام استاد فیضع ینظر روح

 . گرفت یم ادی

 یکه از دست بوس یپره. همو پدر یپدر خود م خِیما خبراس. او به م نهیو پود رهیره گنگه کُنه که از ز یاوف، خدا زبان کِل -

 یکندن کار زشیکتِ چاقو سر م ه،یایبه مکتب م کروزی یکه هفته ا شیشد. بچ ریجمهور، وز سیرئ یصدراعظم و بوت پاک

 .خات کد لیتکم شهیبوبو یمم چه وقت قوارفا ی. نمکنهیم

 :لب گفت ریزد و ز یلبخند فیلط

 .آس بود میگفت آت ؟یقاطره گفتند خر -

 یهم رو« ز.پ»تنه، حروف  میمجسمه ن هیشب یرکا رکندهیکه در ز دیانداخت. د یدر صف آخر صنف نگاه یکِل زِیاو به م بعد

 .شده است یکندنکار زش،یم

 :لب گفت ریشد و ز رهیبه آن خ د،یکش رونیب بشیاز بغل ج صابر عکس زرد پرى را 

که بود  یزیو نه به نام مامود پوده، چ یشش کباب ینه بنام شش ،یچرخ، اى سکه ى طال ره به نام صابر شاه زده؛ نه به نام کِل -

 .و بوده

 .گپت به گل بدل شوه، مگم تو هنوزسوال مره جواب ندادى -

از چنگکم خطا خورد و شلپ، ده  ىیماهى گک طال کینمى فامم. او دختر دفعتأ مثل  مهیو خطا به سرت قسم که گناه زم،یعز

 !اَو افتاد

 :شد و گفت رهیاو خ نیزبیبه چشمان نافذ و ت فیلط

 یا»را سرش شاند و گفتش:  یحلقه ازگُل ساخت، احمدشاه ابدال کیکه  ی. همو صابرشاه کابلیهمنامت مِنداز ادیتو مره به  -

کاره شد.  چیخودش ه چارهی. مگم ب«تیتاج پادشاه امی»گفت:  خوشه گندمه سر دستارش ماند و کیباز «. تس ییپاچاتخت 

 . خوره یشکسته اَو م کریکه: کالل، ده ت گنیراس م

 .صابر سرش را تکان داد
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 کیدر  نینى و ملنگى دو نگاو سلطا شیرفته. مه خاک پاى او شده نمى تانم. او مردِ خدا بود. پ تیعقلت ده زلفا المیبخ -

 .انگشتر بود

 شیتمام مهره ها ىش،یشد، انگار در صفحه ى شطرنج زنده گ رهیکف صنف خ دیو سف اهیبه کاشى هاى سى دانهیصابر نوم 

 :خود را خم کرد و گفت فیشده باشد. ناگهان به سوى لط« شاه دختر»مات آن 

 !مه و دامن تو . دستِدیکش دیبا یم لیدر گل مانده را شاه ف لیف -

که باضى وختا،  گمیاز تو تور خورد. مگم از تجربه خود م تیندارم که  بفامم چرا آهو بیمام خو کدام علم غ م،یصابر بچ-

 .کنن انیما را امت تیمانن تا جد یما م ی نهیدخترا دستِ رد به س

 یعروس شیکد که همرا یدختره راض شد. کریپ یپر کیبدرنگ عاشق  یبچه  کیگفت که  شویمادر کالنم د ،یهان راست 

رخصت اش  یخاک شد. دخترام تشله وار ی به تپه لیتبد شیافسانو ییشکست و تمام دارا شیکنه، مگم دفعتأ طلسم جادو

 .کد

 .جانت درست اس. مگم او مرنجان بود نه صابر یب یگپ ب -

در آفتاب مثل  یو پکوره صف بسته بودند. کِلمنتو  ینگاه کرد که مقابل غرفه  پیبه جوانان خوش ت نیاز پشت کلک فیلط

 :شگفت و گفت فیداد. چهره لط یجال م اهیالماس س

 .اس دنیاز بر شینیپس مانه ب الیکه از س الیس -

  مه؟ الِیسى سیک -

 تیزرد پر خیصد ها بچه خوش پوش و خوش صحبت و شوخ طبع که هر روز شان با دىروز شان فرق داره و کُل شان ده س -

 .سوخته یخیب چارهیاز اوناس که ب یکیخو  یهستن. کِل کباب

 :زد و گفت یلبخند صابر

 گلو؟یکدام ژ اینى که تو مى خواهى از مه مجله پلى باى بسازى،  -

اوس. درست اس که  آدم رنگ چشم و چاپ انگشت خوده  یآرزو ها یهر نفر به بزرگ یبزرگ گنیکه م یباالتر از اونا. نشنید-

 :به خودش اشاره کرد و گفت فی. لطتانهیهاى خوده خو پُر کده م مگم دگه کنده و کپرک انه،تینم ردادهییتغ

 .رسهیبلندش به نافِ تام نم یکر یبوت ها یقدش کت س؛یکو. کلوله سردوز وار لیاى سلطن قلب ها ره س -

ن به دور محورش مى چرخاند، معلم مقابل صابر نشست و در حالى که کره زمىن را مثل گوتک طالع بجنگا زیاو پشت م بعد

 :خنده کنان گفت

که فلمىشه  یبرود نیپرانده. آدر -شاهدخت انگلستان - انایکه خَو از چشمان دا نیره بب ،یباز پاکستان کتیعمران خان، کر -

ا کل ه. همتو صدشنیم شیحُسن صدق یره نداره؟ مگم ملکه ها یشاد یخدا که قوار یتو دان م،یدیپارک د ینمایده س روزید
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 هر «نهیتخته س»۰کدن وانهیمگم دخترا ره د ندازه،یحمام م یطاس ها ادی هشان، آدمه ب یکه سرها ودیهال یبچه ها

  ۰باال ىشیدگ شهیدخترا تا م ارهیط کی قهیکه هر دق یهرسات چ س،یلندن وار یترویه ییهوا دانیم ،«یزلفعل»

 :خنده توام با سرفه گفت انیم پُخ زد و صابر

 .یو نامش زلفعل خودش کل -

 :ادامه داد فیلط

  ؟یشناس یبره. او ره خو م ادمیبود گاندى  کینزد ،یراست هان

 :صابر گفت 

 .چانهیپ یدورخود م ی. همو هندو که لنگ حمامه مثل ساریچطو ن -

 :پوزخندی زد و گفت فیلط 

)صندل( و  یچپل ،یبیعصا، ساعت ج ،یطب نکی(عی)حراج المیاز ل نیع دیتُره ناق مشروط نساخته؛ شا خی! معلم تارشاباس

 !؟یهزار دربرستول انگلستان گفته باش ۴۲۰ متیبه ق شیکاسه دالخور

انداختن.  یم رونیب لیو قطار ر یخوردن. کمبخته از گاد یکاسه کتِ او نان نم کیده  ییاروپا یباضى نژاد پرست ها ،یفامیم

 ایتانیدود چراغ خورد و پشک هندوستان ره ازچنگال ببرِ بر د؛یلما ایبه بور نهیهم داشت. مگم پسانا که س کیتکت درجه 

ده بغل راستش،  شیکیشد.  یهر شَو، لچِ مادر زاد، کتِ دو دختر همبستر م یریپ ماو تا د ۰نجات داد، تاج سرِ مردمش شد

 :گفتیده بغل چپش. به مردمش م شیگید

مانم  یها رام نَر وارى  وازم نیکلک پرانم. یم مرغِ دل دختراره مو ه کنمیدو فاخته مى زنم: هم بغل خوده گرم م ریت کی یکت-

 .کنه یو او ره چِت م هیمى سا نیکه آدم چطو پشت شهوته به زم ننیتا زن و مرد بب

 :زد و گفت نیتا آن دم سراپا گوش بود، کاله خود را به زم که صابر

را  شیزن و مرد آتش و پنبه هستن. بعد رو افیل ری. زیتیره گپ م ی. کگهیداره د یهم حد یو مکار یچتاق م،یبچ یگاند  -

 :آسمان کرد و گفت یبه سو

 .مادر حرامت ریش یو اگه نبود ارتیخدا  یپالوان پنبه، اگر پاک دامن بود یگاند -

 :با تبسمى گفت فیلط

 .آرد نشد ایدو سنگ آس نیخاشه جاِن خود، ب کیمستحق مدال الماس بود که چطو کتِ  او

 :تکان دادن سر، گفت با صابر

 .زهیبال خ زهیاز ر - 
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که  انگشت شصت اش را به شکل چنگک درآورده  یدرحال فی. لطمیریته بگ یپشت پر م،یکن الیره ا یکه حالى گاند ایخو ب 

 :بود، ادامه داد

 ین یکی، او نه مانم یچنگک م یده ا رهیو گاهى پن ریکلوله گگ خم یکرم، گاه ِی. مه گاهسیگپم پُت ن چیاز تو خو ه -

 .کنهیگک دلخواه مره شکار م یماه شیکی

 :زد و گفت یلبخند صابر

 .یساخت ارمیهوش ،ی. شاد باشدیگپت به دلم چسپ ی! همارای -

 ٭٭٭                                          

 ادشیبچه داکتر شکور،  قش،یرف ت کارته نو افتاد، گپیرنگارنک دوکتران در مارک یچشم صابر به لوحه ها یبعد، وقت یساعات

 شیدواخانه )داروخانه( را برا یماند، تمام داروها ی( اش عاجز مماری)ب ضی( مریماریمرض )ب صیتشخ پدرش، از یآمد که وقت

 ،«موکسازولیکوتر»و به لفظ قلم « مرزا گل یکرت»گرفته تا  «رانیدل و» تتابلی از ابه گفته مادرکالن ه ۰نوشت یدر نسخه م

 :صابر سرش را تکان داد و با خود گفت ۰اش کند« تک و پتره»از آنها به هدف خورد و  یکیآنکه  دیامبه 

 .که بگندد نمک یبه روز یزنند؛ وا یقصاب مردم، هرچه بگندد، نمکش م بیطب مچهین مان،یچه مال آفت ا مین -

 .خس و خاشاک چنگ مى انداختمى ماند که در حال غرق شدن بود و براى نجاتش به هر  قىیغر کیصابر به  

 ٭٭٭                                   

 !خوره یخوره، بچسپنو زانو یباچه، مره دست پلو خور -

 بند اس. لب برلب و ناف بر ناف چطوره؟ تیای! اشتبیصا سینو ذیتاو - 

 .وشم برسونهتا صدا از دل تو ره به گندورم  یدوکتر یش پزه کى نکو. مه خو گوشکیگل، پ یقومو - 

خالصه » کتاب قطور شاگردان دارالعلوم انداخت:  ادیکتاب رنگ و روفته را به روى زانوانش گشود که صابر را به  کیاو  

شد و آرام آرام انگشت شصت خود را روى آن به حرکت  رهیبعد به آن خ«. چ بند نمى مانىیاگر بدانى، ه دانى؛یاول نم دانى،یک

 :زد ادیتار بوده باشد. ناگهان فر دنیتن ولماند که مشغ آورد. او به عنکبوتى مى

 .افتمی -

 ى؟یکربال افتىیچه ره  -

 .نخِ تارِ دلى شه یقضافلک -

 راستى؟-

اوغانى خرچ دره که روى  ٥۰۰موفمم. خو  اریبس یجادوگر لمیخود کده ده ع یدورم. مو از آت ادیهر دختره « اُوده»ارى!  -

 .ومیدیپس سونِ تو دَور ب شهیموتو
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 .بچه ره داد کیافغان فلم، نقش  رکتریمره دا جان! ییده قصه خرچ نباش کربال -

 .تیقدِ برجِ سات وار یقت ت،یافغانستان ساخت «تابچنِیان» یک ین-

 .شد گردانیبابا رول پاروکشه به مه داد. حالى بگو که بندى خدا چرا از مه رو  ین -

 .و دلِشه چِرک گرفت دید تهیاو فلم -

 :اش گُل کرد و به خواهر خوانده اش گفت یشوخ و شنگى در چند قدمى آنها، پرزه پران یتردخ 

و  اهیشه. خواهرخوانده اش که پطلون )شلوار( س ینم دیسف ،ییزمزم آم بشو یبافته شده باشه، به اَو اهیگِلَم بختت اگه س -

 :انداخت و گفت یشانیدر پ نیبه تن داشت، چ یجگر راهنیپ

 شیپا شیکوکاکوال را که پ یکاکه، بوتل خال زهیکنم، اگر تابعم نشه. آن دوش یم ریقسمته چ خنیخوارک! مه  س،ین طویا ین

 .انداخت ینوک پا به سمت یبا ضربه  د،یمى لول

 ٭٭٭                                     

 .از خانقاه آواز قهقه دخترها را خفه کرد «هو اهلل » یصدا

 که در ینبردند. مرد یانداختن نبود. آنجا مردان خدا آنقدر غرق در ذکر اهلل هو بودند که از ورود صابر بو الون جاى سوزنس در

را  چرخاند. حدسه صابر توجه او یم نییبا دگران سرش را به طرف راست و چپ و پا یچپ او زانو زده بود، در هماهنگ یپهلو

 سمت راست دوره را مشتعل ساخته باشد. او هربار که سرش را ب او یتقوا شیکه ر ودب یجلب کرد. انگار حدسه نبود آتش

قرار شد و گونه ى  پشم آلود اش را به  یب مابیمثل س ینگذشت که صوف یریانداخت. د یبه صابر م یچشم رینگاه ز داد،یم

 «.بانقربانِ خو»زد:  ادیگرفت وناخودآگاه فر یشیصابر چسپاند. از دگران پ یگونه برآمده 

به تن داشت، چشمش به  قلندر مآب  یبرسر، و در زمستان و تابستان سه کرت یکاله رنگ و رو رفته قره قل کیکه  خانقاه ریپ 

 :گفت د،یخز یشده فرش م دهیو پود قسمت پوس تار یکه انگشتانش رو یحال در بى تاب افتاد. او

که  ییبایز ی. گرچه در روشهیل پالوى خود قلندر نمسر، ابرو و مژه ى خود و شاندن بچه ى مقبو یدن مویا تراشآدم فقط ب -

 .مینیب یاو را م یا جلوه  ده،یخدا آفر

 :نگاه اش به صابر افتاد. چهره اش سرخ شد مثل رنگ کاله او و گفت بعد

 از کتریبار ینکته  کیتانه. هزار و  یرا کج بانه، دلبرى کده م کالهِ خود یسرِ ناز، گوشه  که هر کس که از سیو اطورام ن -

 .داشته باشه تا بتانه دل ببره دیدلبر با کی موى،

کردند. کالهش را که  یم ییسرش خود نما یسرخ که از غروب آفتاب رنگ گرفته بودند، باال یهاخارج شد. ابر خانقاه از صابر

قاب پرنده به هوا به سر کرده بود، گِرد سرش چرخاند و چون بش« رات یپهر وه» یکهنه در فلم  هند شیاز راج دیبه تقل

 .پرتابش کرد

 ٭٭٭                                      
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کرد و  ی( می)بازرس ىشیملى بس را تفت نی( هاى مسافرتیمادرش بود، هرروز بعد از مکتب، تکت )بل یریپ یکه عصا او

کند. صابر  یتراشى پاره م شیر غیت از ملى بس را با تِیس کیکه  دیخرچ خود و او را در مى آورد. ناگهان پسر خرد سالى را د

 :زد غیکه دلش پاره پاره بود بر سر او چ

 روان کده؟ ینى که تُره کِل -

 .ببرم شیره بر یحمام نداره. مره گفت که اسفنجِ چوک فینى، مادرم ل -

سراى کهنه و به پسرک داد. خودش سرى زد به  دیخر فیجوره ل کیاده شد. از دست فروش یاز بس پ انیالحول گو صابر

 .شده بود، عوض کند دهیفروشى تا بوت )کفش( اش را که از چند جاى در

 :کرد یصدا م یکی 

 !کو، نخر عیکو، ب لیس -

 :زد یجار م ،یگرید دکاندار

 !نان بخور خود پسند، رخت بپوش خلق پسند -

 :گفت یخانم

 . سآدم لبا نتِیکاهگل اس، ز والید نتِی. زگهیراس م -

 :برو انداخت وغم غم کنان گفتبه ا نیشوهرش چ 

 .چه عار یاز جنده پوش بهیغر -

 .اس، بس اس کینامت که انت ی! همیشد یجنده سخ ت،یباد بخور -

 .صورت شوهرش سرخ شد، مثل بوت سرخ همسرش رنگ

 :صدا زد یرا خواند، با لهجه ى قندهار گرینماز د که نیکاکو، هم کی

  ... دهوس یده وُس،ا یاَ -

 . دیرا از او خر «داسیاَد»آن بوت سه خط  ،یندبا لبخ صابر

 :گفت «یزرگر»به زبان  گذاشت و صابر یدست بر شانه  تلیب فیلط 

ها ره. مرد یزهایدگه چ باز نن،یب یاول بوت ره م به باالست. انیدخترا از پا دید هیات. راستى که زاو یطانین به نبوغ شیآفر  -

 یو موى هاى چنگ چنگ تیکتِ همى قد و باال کننیتُره ضرب صفر م  ،یاالس و گه ناگر بوت اِت دُخترکُش بود، چانس ات ب

 «.تیالقاس
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و  یزرگر گریبودند، آنها با همد یدختران م کیبس نزد ستگاهیا ای نمایس کشا،یخود درر یمیصم یها یکه با همصنف یوقت

کردند، به جز حرف ساکن. سالم  یضافه مهمان حرف ا یبا صدا« ز» کیحرف،  هر که بعد از یزدند. طور یحرف م یرمز

 ...اچزراز -شان  یشان سَزَالزام بود؛ منِ شان مزن و چرا

اش  ییحنا یبا مو ها بایآمد. آن دختر ز یکه جهانگرد بود، هرروز به آن جا م ،یتیاش، ک یسیانگل یبا معشوقه  فیلط 

عرفان،  ،یعشق به آزاد از او فیغرب. لط ینده گسبک ز یبسو ی چهیاو بود و هم در یسیهم معلم محاوره انگل یبنحو

 نهیپاچه گشادِ چهل پ یبود و پطلون کاوبا یدختران دهات یشیآال یب زا ینماد یتیگلدارِ ک راهنیپ و گُل اموخت. یقیموس

او  یشد. گاگاه ییساده روستا یو زندگ عتیهم مثل محبوبه اش عاشق طب فیاو با کارگران بود. لط یخودش سمبول همبستگ

توت  دند،ینوش یدوغ م شنیدرشن و ف یساده و ب یها یبُرد و با دهات یاش دراطراف کابل م یهمصنف کی ییآبا یرا به قلعه 

 .شستند یرا از دل م یشهر یگگرد و غبار زند ا،یمست در یخوردند و با موجها یم

 :را صاف کرد و گفت شیگلو یتیک بانو

دا یشاهدخت انگلستانه پ رانیپ کیهفته گذشته  زنه؛یچشمک م شهیم همیره ى بختشما، ستا المىیواهلل ده امى سراى ل -

 .ره ىیکایدختر فلم امر کیواسکت  روزیکدم، پر

 :و گفتش دیخند فیلط

 ش؟یپوش یده طوى مه م یخ -

 :و گفت دیاش خند معشوقه

 .شهی( خو منیماشموتر) کیخانه و  کیکنم. کم از کم  یم المشی. پسانا ده وطنم لستمیخو ن وانهید -

را که ازمعشوقه اش گرفته بود به او داد. « بزرگ یآرزو ها»فشرد و کتاب  یدست راست صابر را به رسم خدا حافظ فیلط

 یآلمان داسیبُلق بُلق ازحدقه برآمد و دهن اش مثل بوتِ اد و،یجول ایدختر فلم، آنجل« بندِ نهیس» یچشمان صابر مثل دو پله 

 :که  شهکار ادبى را خوانده بتواند، گفت ستیش در حدى نیهمصنف سىیلانگ هیى دانست سوکه م فیباز ماند. لط

بکشه و ده دانت قطره قطره  کنهیرمان چارلس د یا رهیخاهش کو که ش ینکیع یکرده اس! از تور نیاسپ ز م،یقد اری  -

 .روشن شوه تیتا چشما زهیبر

 ٭٭٭                                      

اش مشتاقانه  ونیزیتلو در ست،یرا که چند کوچه فراتر از او مى ز دیهم آن آهنگ ماندگار احمد مر ها گذشت و صابر هنوزبهار

 :کرد یتماشا م

 ...من آن سرو خرامان نرود ادی از هرگز ٭هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود  -

 یهر کدام به صورت شده و در میحافظ تقس یدر ناله و  دیمر یدر دلش، در صدا یغم زردپر ییآمد که گو صابر الیخ به

 :گفت با خود و دیکش یاست. آه افتهی یتجل
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 یرو تهیبایز ریاز ذهن و خاطرم پاک شوه. تصو تیباال و قد یخاطره  و لیکه شکل و شما یستیزرد پرى، تو خو حباب ن -

 .میکد یقلبم خالکوب

 یآب یکاوبا د؛یجه شیبر قوغ آتش ازجا یمثل اسپند د،یاتاقش شن واریشت دصداى پاى او را از پ یقیدم، صابر موس همان در 

 .دوش انداخت و دنبالش افتاد رنگش را بر یخاکستر یرا بر تن کرد؛ کرت دشیسف شرتیت راهنِیو پ رهیت

 ییگو د،یانداخت. برق در چشمانش درخش «ایتوت» ییباالپوش معلمه اش درمکتب ابتدا ادیسطل گالبى حمامش صابررا به  

صابر بود؛ قد رسا داشت و  اریشهر و د ییایبخش بود. او ملکه رو یروشن یائیآن معلمه چشمانش را چون سُرمه و سوده توت

بود که با آموختاندن، دل  ییجزء آن استثناها محبت یکند. آن مجسمه  یکه دل از دلخانه م یخوش آهنگ صداى زنگدار و

جا آب  نیاز هم« دل به دل راه دارد»ضرب المثل  یخیتار شهیر دیطرفه نبود. شا کی یده جا ،یدلداده گ نیربود. ا یها را م

و باالپوش و قلم توش  یادامچشمان ب هیسا ،ییقهوه  کورشدهیمان یکرد که شاگردش ناخن ها یخورده باشد. او احساس م

 یم شیشانه ها یه باالپوش اش را باالو گا زشیم یگاه قلم توش خود را رو نرویپسندد، از یم اریرنگ اش را بس یگالب

 و چه در شیپران هاو رنگ را چه در تار ده لمبر کاغذد نیا شهیخاطر، صابر هم نیبه هم دیگذاشت تا خنک نخورد. شا

در  یینشست، به نظر صابر، گو  یمعلم طنازش م یها  که بر شانه دیسف یرهای. وقتى گَرد تباشدیندپس یم شتریب شیلباسها

 .پربرف اش یدو قله  دیو چاک سپ یبود؛ با همان سربلند ستادهیوه بابا امقابلش ک

 :گفت ههیناگهان دلداده دگرى زردپرى درراه چون سمارق )قارچ( سبز گشت و فى البد  

 تیجانم فدا یرومی حمام به ٭ تیبند پا یدیمه قربان سف -

 .تپای سنگ زبانم صابون، لبم ٭ یصابون ندار یرویحمام م به

)پاشنه بلند( دختر  بلند یکر یسرخِ )چغندر قرمز( تبنگ چى کنار حمام کارته نو، سرخ شد. طبله  یتِ صابر مثل لبلبوصور 

به آن قد کوتاه  اریاخت یکرد. ب یبر سندان مغز صابر وارد م ینیسنگ یو تال بود، ضربه ها یهماهنگ و با له یتیکه با دوب

 :زد غیرنگ گرفته بود، ج رگونشیق یااز موه ییکه چهره اش گو «لهیطو خیم»

 .کو، باز از دگاره یمال سهیتو اول جانِ چرک سوخته خوده ک فلترِ کناراب چاپ! یب یسوخته  میاو سگرت ن -

را گره کرد و  شیاش باز ماند؛ رگ هاى گردنش متورم شد؛ مشت ها یگوشت یلب ها د؛یباال پر یکِل یریشمش یهاابرو 

. به شکم و کمرش ضربه زد. دیحمله کرد. دستش به صورت اش نرس فشیبه حر یینمایس لمیف کیهمچون گانگسترها در 

 :و گفت فشردرا  شیگلو یدفاع، خود را خم کرد، کِل یصابر برا که نیهم

م شش ه هنوز ؛یکن یو چیپ چیرپ م طورچرچریکه ا یکله گنجشکه خورد ؛یچاالن است یبالت یب زها،یرنگر یاو خاده  -

 .چقه رشوت دادى سهیدا شدى؛ خدام پولیرا آتش زده باشن، پ شیکه مو وىیبازمثل د ؛یربلست زبان دا

 

جا بجا نموده بود. او که با آواز  ،یرویرنگارنگ را  به گونه دا یبود و در آن، لبلبو ها ستادهیا یخمچه ا یبابه حسن، پشت تکر 

 ریانداخت و ز یبه کِل یخاموش شد. نگاه کبارهی« بات...قند و ن یلبلبو نیچشک حالل، چشک حالل... ببر: »زدیدلکش صدا م

 :لب گفت
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 .ییچقه بد بو یلیکه تو سب زنهیم طعنه ازیبه پ ریس -

 

 :گفت آمد، یاز ته چاه در م ییکه گو ییصدا با صابر

خدا  سیر پولهمو مأمو شیپ میبر الىیکه ام ایغلط فامى بود. اگه باور نمى کنى، ب کیواز کو. او  تهی! خوب گوشایکِل -

 .شرمانده

  ت:گف رخواهانهیشد و با لحنى خ واریهردو د نیکرد، ب یپران را تماشاه م یکه جنگ دو گود لوتیمحمد پ شاه

. مثل نداف آسمان نیزورِ تانه ده آسمان مالوم کن یوار لوتای. پنی. خاک باده نندازنیکن الیا نجهی! داوا و دنگله تانه امادرایب -

 .نیدگه ره امتو پخته پرانک کن کیشما  تکانه،یرا م یابر یکه توشک ها

آورد.  دیباد از سر گند مزار گذشت و موجى روى آن پد ییانداخت، گو یموجى روى مو هاى زرد پر مىیلخک دروازه، نس در

 .دکرشمهُ جانانه صحنه را ورانداز کرد و داخل حمام ش و یا رهیدا مهیچرخش ن کیاو با 

    ٭٭٭                                      

کردند، انگار قرار بود عروس  یم یصبرانه لحظه شمار ی. دختران بدیچیسراسر کابل پ در یجدل و دوئل دو شرط ی آوازه

 .شود باز زیمهمانان مجردشان پرتاب کنند تا بخت خفته شان ن یگُلِ دستش را از آسمان بسو یدسته ها

 .آسمان را از آنِ خود خواهند کرد یبه زودى ستاره  ییو پسران در تاب و تب بودند، گو  

 ٭٭٭                                        

شمال ها ره  یالنیج درکیح»شد، صابر با گفتن:   کیدروازه، شل ریتوپ چاشت از دامنه کوه ش که نیآن روز، هم یفردا

 .تن و دوئل بود، به دست باد سپردگودى پران سرخ رنگ چهره ئى اش را که نماد جنگ تن ب ،«یتوران

 :کردند یصدا م ی. عده اختندیمثل مور و ملخ بر سر صابر ر ش،یپران بازها یباند گود ،یکِل ینگذشت که به اشاره  رىید

 !یتره تخم بینص یرنگ زرد ،یکِل بینص یپرزرد -

ده ها  یداخت تا تارش را پوده کند. بزودپران اش را غرغره مى ان یگود یگریانداخت و د یم «لکیچ»تارصابر یباال یکی  

 دند،یچسپ« جوک»به جان او چون  یرقیب ،ییقورمه  ،یواسکت ،یسه پارچه، کله گنجشک ،یتخته  میگک، ن یپران ماهکاغذ

 اعتنا به عوعو یتاخت؛ ب یم شیپران سرافرازِ صابر چون سگ گرگ افگنِ کاروان به پ یبودند. اما گود دهیآسمان بار انگار از

 .راهش ریمس ولگرد در یسگها

  ۰کرد ریداس چرخاند و همه را از سرک تا پچک دکه و پن یا غهی. کاغذ پرانش را مثل تشد زیکاسه صبرِ صابر لبر کبارهی 

کرد،  یتماشاه م ارانشیاش را بسته کرده بود و از بام خانه اش مسابقه را با  یپران فروش یکه دکان گود نکیاصف ع کاکا

 .لقب داد یآسمان یروگر مزرعه صابر را د
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 :لب غم غم کنان گفت ریز جویپهلوان ب 

 !؟یاش شا خ به شاخ شوه، او ره برنده اعالم کد فیصابرِ تَره با حر کهیاز شیتو پ -

 :بلند گفت یآصف مثل کاغذ پران صابر سرخ شد و با صدا صورت

شه  فِیحر اىیپران سازها، هنوز نمرده، فاترکاغذیپ یواخوده محراب؛ به فت ی! دل خوده مسجد ساختم، ابرومیپالوان بچ -

 .بسازم «شهیش رِیخم»صابره از یکه مجسمه  شهیخاندم؛ دلم م

 :لب گفت ریز جویب

 .سازم ینم« نامیسرگ»نابافته جوال! مه خو بُت شه از  ،یخوانده مال شدنا -

که  ستادندیبودند. آنها آن قدر آنجا ا یعشق بیدو رق کیتنبرد دراما نیا جهیبى صبرانه منتظر نت ،یبا هلهله و شاد انیتماشاچ

 .سبز شد شانیپا ریعلف ز

 ٭٭٭                                    

 .کاغذ پران صابر شد کینفس زنان نزد کریپران غول پ یگود کی ناگهان

 :که مثل توپ چاشت بود، گفت یدر آورد و با صدا یدستان خود را بشکل بلند گو یکِل

 .تا مکه خالص نجهیبالت. دستت از ا ریکنم. سرِته ز یم دهیلِنِگته م ی. آلیزن یلک لک، تو خوده کتِ پره کوه م یحاج -

شده و  دهیبروتِ دبل، تراش یها  داشت. همان مدل بروت که در آن لبه ینیچاپل یبروت چارل ،«یچارل»ملقب به  رشیگ چرخه

لبش  ریبه او داده بود. ز یو شوخ طبع یهمرا با خام یجواننوع  کیهم  یرگوشخ ی. دندان هاشودیمثل برس دندان معلوم م

 :گفت

 .تهیالمذهب م ره،یپ ی. جواب بتهیسنگه سرش چرخ م اهیآس -

 :اش یشهکار کاردست فیو شمرده شمرده شروع کرد به تعر دیضرب المثل را نفهم ییکنا یمعنا یکِل

 .زیده جست و خ یرام اس و بز وار یرمغرورس؛ بره وا یپرانم طاوس وار یگود یا -

 .کرد یناگهان یپلک چشم چپش شروع به پرش ها 

 .پره ی! چشمم درگت م؟شده یمره چ م،یبچ -

رجب،  فهیصبا بره را ده تندور خل ادرتیب شه؛یاز تو م یزردپر ؛یبر یشرطه م یرسه. ا یخبرخوش برت م کیالال،  یبرو کِل -

 .کنه یبرت کباب م

جانم. تاره که  یب یتانم. مثل ب ینم دهیمه از پُشت دود کباب، کاغذ پرانمه د ی. آلتهیکنه. مره چکِ پلو خور کین خدا زبانته -

 .نهیب یتاره نم نه،یب یدفه سوزنه که م نه؛یب یدفه سوزنه نم نه،یب یم
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 :و گفت دیخند رشیگ چرخه

 .هشینم ریآمو شوروا، گُشنه چشم، س یایاگر کوه قاف، نان شوه و در -

 .دیچشم لُق، هِرهِر خند یکِل

 یکه از بام رستورانش قالچ قالچ تار م دیرا د یکِل د،یکش یسگرت م رون،یبا شکم برآمده اش که در ب شیقمبرِ کم ر فهیخل

 :چشمش به  کاغذ پران ده پارچه او دوخته شده بود، به نان پزش گفت کهیدهد. او در حال

 .کشهیبال م هیایمورچه که زمان گم شدنش ب م؛ینکد دیسف ایسره ده آس یمه خو ا -

 :را زمزمه کرد تیب نیلب ا ریاما نان پز ز و

 .مدد یعل ایشدم  ریفت نارسی از ٭رسد  ینم رمیهفتاد سال شد که خم -

 ٭٭٭                                     

بود، صحن  یخانه، سنگ تابستان سرد. تهداب هر کارته نو، خانه ها ساده، دلباز و روشن بود. در زمستان گرم، در یمحله  در

رنگارنگ، فضا را معطر کرده بود.  یها تازه برخواسته از عطر گل یهوا شده بود. نیتزئ ینتیبه گل ها و درختان ز  یلیحو

 کاغذ پران زیکه در برابر جست و خ یکاهگل شیبام ها ،یارچه   شیها یارس ،یچنار شیبود، دستک ها یخشت شیوارهاید

 .بود یپران، پابرجا م یبازها مثل بانگس گود

افغانستان  نیسه س رقیرنگارنگ، مثل ب یآورد. لباس ها یها را به اهتزاز در م یلیتناب حو یرنگارنگ رو یرخت ها یآرام باد

 .آمد یبه نظر م ،یپران ها در آسمان الجورد یو مثل گود

شان، دو پشته و سه  یکابل رِیو پام یینایچ لهیدو م ،یهرکولس آلمان ،یسیو امبر انگل لیرا یها سکلیرکاب زن با با جوانان

همرکاب شان،  نیگرفتند. آخر یم شیبه کارته نو را در پ یهندل و جرنگس کنان راهِ منته یو دست رو «الیدست ا»پشته، 

به سرداشت، افتاد، هرهر  که او یمنیچشمان چند رهگذر به کاله ا نکهیکور. هم عیمشهور به ذب یبود، الغر، خجالت یپسر

 .دندیخند

به  کراستیآمد، از تعجب باال برده بود. همانطور که  یکباب به نظر م خیاش را که مثل س وستهیابروان پ یشش کباب یشش 

 :گفت نازک و کشدار یاش، به صدا یکرد، به پکه چ یکاله نگاه م

ها که از پُل  والیبچه بودم، سرِ اِنقه انِقه د یکه ده سند ا مه شته؛یخود ش یکاله مافظت یکت سکلیدلش خوش اس که سرِ با -

شدن. دان  یسَرِم حسود م  ایشاد نیکه ع یدیلچ. بس فام ی. سرلچ و پادمیدو یپرانا م یبود، پشت گود نییصالت کده مَ

 .ماند یواز م یکاله وار شانیها

شده بود زد.  رهیکه مبهوت به او خ عیبه ذب ینیریند ش. او لبخیریبلند و پوسِت ش یبود، با قد ستادهیا یدختر ،یشش پشت

  د.را کباب کر یکالهش را از سر شوق به هوا پرتاب کرد و دلِ شش عیذب
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 یها را به خانه ها  برد و بعد آن یبه کارته نو م گانیمسابقه به صورت را یتماشا یرا برا محالت گرید نیساکن ،ینیل یبس ها 

 .گرداند یشان بازم

ها را مثل  یاش، نصب کرده بود. خان گلِ نگران، سوار چیقاغذ پ ۳۰۲بس  یرا به رو یعشق بیا، پوستر هر دو رقآغ دیس 

 :دیچ یخشت م

 !ادریباال شو ب ایکارته نو، کارته نو. ب -

 :زدیموج م دایهو عاشقانه احمد ظاهر و ظاهر یآهنگ ها کریاز السپ 

 ...تو ی ارهیو من س یدیمن،  تو خورش کیمن، شام تار کیبار امشب... کمر بایز یساق یبکن ا یمستم از م -

شده بودند و دم به  یبس ساق ی. نگران هادندیرقص یکوبان م یو پسران، پا کردندیم یدختران در حالت نشسته دست افشان 

کردند.  یم سیسرو شاننیکوکا کوال به مسافر و فانتا و یتیگازدار آب وال یگندم چاپ، نوشابه ها هیدم در بدل دو و پنج رپ

 :کرد یرا زمزمه م کام شرکتاش آهنگ  یشگیخان گل نگران با لبخند هم

 .کجا بنوش هر در تاسپرای و فانتا ٭کوکاکوال بنوش  یبه رفع خستگ  -

 یشد که هر کدام طعم خاص خودش را داشت. به مجرد یعرضه م اهیو س یسبز، زرد، سرخ، نارنج یبه رنگ ها یتیوال آب

داد.  یگوش ها را نوازش م ،یگاز مانند فشفشه آتش باز یشد، صدا یبسته  شده بود، باز م یتشله آب کینه بوتل که با که دها

 .کردیو دلش را مثل آب زمزم تازه م گرفتی اش را سوزش م ینیب زشیاز جوهر ت د،ینوش یآن را م آدم یوقت

 ارهیو س یکردند. به افتخار زردپر یم ادهیها را سوار و پ یوارهارن کنان س زیعبدالرحمن و قند ن ،یریپنجش ریدستگ یها بس

 .یکابل یو کِل یصابر کابل شیها

تا غوث  -خوش صدا  ندهیگو - نایروه میکر گرفته تا استاد گل زمان؛ از ،یافغان یها ازاستاد مهوش، لتا یکارته نو یخانه ها 

گرفته تا هوتل کاکا  یگاه هما مستمند شینو هنگامه تا فواد رامز؛ از آرااز با ز؛یعسکر تا امان اشکر بهیاز ملکه تئاتر حب ؛یزلم

احمد ظاهر،  یانداخت. منتها به جا یجشن م یچراغان روز ها ینندارتون ها و کمپ ها ادیرا به  مباز، آد یسفر و دکان ها

 .دندخوان یقمبر، پت پلق کنان م یچهار یبودنه ها لتون،یتپه و به عوض ب دهیشور یبلبل ها

ملبس  یوطن رسمأ به لباس آزاد پدر و که در آنجا  مادر یشده بود. همان چمن یچمن حضور ییگو تیمارک یشرویپ دانیم 

 .شده بودند

کباب که  یسو و چپل کی یمغز یو حلوا ریکشمش پن ،یهوس یروت ها ان،یبر یشورنخود، پکوره، جوار یها یتبنگ چ 

 .سوکاکه ها بود، دگر  یها یبشکل کف چپل

انداخت؛ همان کاکه که در شب جشن  یم یکابل یغن ادیبه  اریاخت یها، آدم را ب سیاز گ یحلقه ا انیم مایخوش س یکباب 

امان اهلل خان با دهان باز و چشمان خندان در لخک دروازه دکانش  یچراغان کرده بود. وقت نیاستقالل، دکانش را با هزار ارک

 :کرد یمعرف ههیالبد یخود را ف نه،یت بر سظاهر شد، او با چهره گلگون و دس
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 مفلسم ینام دارم ول غنی ٭به ظاهر طال و به باطن مِسم  -

 .طال پُر کرد یسکه ها را از بشیدل بود، ج ایکابل، در یایشاه کاکه ها که مثل در و

 :خواند یبود، ترانه اش را م دهیجانش دو رگ و که شهدوشور در یآن طرف تر، دست فروش یکم

 انگور بخور ادریاس ببا ب یسرِ زرد پر گودی جنگ ٭انگور بخور  ادریب ایاس ب دانیصابر جان مردِ م -

 انگور بخور ادربی بیا ٭حـسن خوبانس یحسین

 انگور بخور ادربی بیا ٭نقل میدانس  یکشـمش

  ...انگور بخور ادربی بیا٭زلـف جاناس  یقندار

همرنگ آفتاب تابان کابل بود و  ی. چون اولدیرس یبه نظرم هیها گرم تر از بق بازار تربوز و خربوزه فروش دان،یدر وسط م 

بود  نیریو ش ییکه مثل خربوزه، طال یزرد پر ادیها را به  وهیمردم،  آن شاه و عروس م دیشا ایهمشکل مهتاب اش؛  یدوم

 .دندیپسند یم شتریب وزبود،پران صابر که همرنگ ترب یگود ادیوبه 

  ٭٭٭                                      

 .اهیتخته س یاش رو یاضیناخن معلم ر دنیکش یانداخت. مثل صدا نیطن ،یکِل یدرگوش ها اهویاشپالق، ه ناگهان

  ،یذغال یکِل»صدا زد:  یگری، د«تار پنچصد وار س،یخو تارِ موچ یقُر بگو. ا حیسم صح یخ ش،یبچ یکِل: »دیکش ادیفر یکی 

 یاو کِل: »دیبدماش منطقه غر ،«یکد لیق ت،یته، به زورِبندِ بوتِ باب رتِیغ یپران ب یگود ،یده لمبر روستو خو به عوض تار 

 ناسورِیاز کاغذپران، دا ؛یکن یدانه باد م یو کاه ب یپر یم تیبر بالِ باب شهیمتو خو ه گه؛یبچه راس م یا ،یججق

 .«یبالدارساخت

 .کرد یکاسه خون شده بود و دهنشان کف م شانیبودند، چشمها از آنان، از بس مثل خروس بانگ زده یشمار 

گوشش را در ساخت و  کیشد، عادت کرده بود.  یم یاش جار نیکه از دهان مسافر کیالفاظ رک لیبه س یموقع رانندگ یکِل

 .گوشش را دروازه کی

 :شده بود یقالب یکِل نیشعار ا ،یاصل یآن کِل شعار

 .بزن شیهله دگه، مثل پروانه برقص و مثل زنبور ن -

رنگ،  یآب یباید یپارچه  یرا رو رگونشیق اهیس یمو یکِل ییمعلق ماند. گو لگونیچرده اش در آسمان ن اهیس یاما آن گود 

 .بود ختهیر

 .«دییش زامو کیو  دیو غرّ دیکوه لرز»برآورد:  ادیشش کلکه، دستش را کاسه ساخته و فر یاش، شش یعشق بیرق 

 :زبان گفت ریانداخت، از شدت شرم صورتش گل انداخت و ز نییسرش را پا یکِل
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 .و حوضه پر کو اریاَو ب نه،یا -

 .است ستادهیا یرود. به نظرش آمد که بر لبه پرتگاه یم چیکرد سرش گ احساس

که از  نیهم یبه سکوت گذشت. کِل چند ی. لحظاتندیبادارش را نب یگردانده بود تا آشفتگ گرید یچشمانش را به سو یچارل

 :در آن مشهود بود، گفت یکه عجز و زار یبرآمد، با صدا یمنگ

 کیشده باشه؛ « شاه کبرا»چامپه هم شور نخورد؛ فقط افسونِ  کی شیاز جا یبت برنج یقدر اهلل کدم؛ ا یهرچ م،یاُف بچ -

 .راه و چاره خو بسنج

 .تانمیچه کده م نیمه مسک -

 .ینمنداز نیفامم که گپ مه به زم ی. مهیایچشم کور اَو مدل بسوزه از  -

برق حلق  ی هیپا یاز ام یالیتور خورده و خونت به جوش آمده، ام رتتی. اگه رگ غیکه از وست پوره بود کد یزیبادار، چ -

از مه  ازعرش به فرش. شه. یم ایها بور یآخربجرم سرکش ،یکه نَ یدیپرتِش که پالقاسِ شه بِکشم. نشن میپا ریز ایکو.  زشیآو

 .خفه نشو. گپ دوست مثل تبر، گپ دشمن مثل شکر

 :گوشش برد کیخود را نزد گذاشت، سر یلبانش م یکه انگشت اشاره اش را به رو یدر حال یکِل

 ریو دو دندان ت یکه از س ی. گپیبُر یدگه م دهیبر ینیکدام ب شیما ره پ ینیب ی! آستا بگو که مردم نشنوه؛ اگه نششیه -

 .رسه یو دو نفر م یشد، به س

 :لب گفت ریپران ده پارچه اش انداخت و ز ینگاه حسرت بار به گود بعد

. قماره خو باشه ریخو خ«. شوم در گرفت شهر روم کیاز دست ». راست گفتن: یکه تو ناجوان مثل بوم، شوم برآمد یراست

 .یاز دست نت فهیحر ،یباخت

 

 .شد کشینزد یبا پتنوس یسماوارچ شاگرد

 .آوردم که اخ دلِ ته تازه کنه یچار مغز رهیپ ریش یته کت یشیدار فرما لیسَوز ه یچا نهیا ،یالال کِل -

 نرمیکه هم کل رمیچرخه گ یام یبر یچا کیاول  زی. برشهیناخورده جنگ نم یکه چا گنیبچه جان! راس م یبنیب ریخ -

 .دود از دماغش و هم مشاورم. تا زنگ از دلش ِبکَنه، گاردمیاس، هم باد

 یانقالب کیفامم.  یمه که قرت کدم، دگه تو ره صبر اس؛ باز مه ده حسابش م یشُپ آخر چا یالال، ام یکِل نمیخرابِ ته نب -

 .ستاره شوه دهیپر دهیبره. پر ادشیکنمش که دردِ بال اش  نیقمچ تویکه ا یدیبانه. بس فام کنم که دان مردم واز

 یبرم دیترد شک و یکه از آن بو یشد. خنده ا انیاش نما یبه قهوه ا لیما دیسف یدندان ها کرد و یصدادار یخنده  یکِل

 .خاست
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که تمام  مانهیم یبه پرنده  چارهیپران ب یگود»خود گفت:  شیو پ دیشد، آهى کش رهیبه آسمان خ یپوش یچادر دختر

جنگ خسته شده؛ هنوز بال  از چارهیب»گفت:  یطشر ی. نورآغا«سیگ وانهید شیشده باشه، پرواز بر یعمرش در قفس نگهدار

 یاس ببخش کلِ ریخ»برآورد:  ادیساخت و فر یبابه شکور دهن باغ، دستان خود را مثل کاسه کالل«. شکسته اش جوش نخورده

 .«پلته گوگرد سوخته اس کی ازویره. او ب

انتقام که در  یجز صدا د،یشن یرا نم نگراید  یکلمه از حرف ها کی یآن دم، حت یآمد که کِل یبه نظر م نیچن کنیل

بر  یسنگ آسمان ایمنار بر آسمان برد و  کیرا مثل  فشیحر یکرد گردباد یانداز بود. آرزو م نیوز پشه طن گوشش مثل وز

 .گاهش خارج گردد منیو از نش دیسرش فرود آ

 ٭٭٭                                         

فراز کوه ها، تپه ها، خانه ها و  بود. از دهیجان دم یب یشد. انگار روح اش در کالبد آن پرنده  پران اش یاما صابر محو گود و

شد و  رهیلنگر انداخت. به آن ابر مشتاقانه خ اریاخت یناگهان متوقف شد و ب یابر یپارچه گالب کیبازارها باال و باالتر رفت. نزد

 یبر رو تلیب فی. به نظرش آمد که مثل دست لطافتین گسترش آسما یبه پهنا دشی. افق دستبا نم اش چشمانش را ش

شد که  رهیپاک زادگاهش نگاه کرد. آنقدر خ نیپوشاند. به زم یرا م یعیها و مناظر طب ایکف دستش قاره ها، در ن،یکره زم

 .نکرده است بخشنده فکر زبانیم نیکه چرا تا حال به ا دیکش ادیذوق زده فر

 ،یریفق ی اوهیشه از پ یم یدم به دم پر و خال« شاه کاسه» نیداغِ عشق اس وسط کوه ها. ا یکاسه  کیکابل جان خو  -

 .دگه یو صدها غذا یپل خشت رهیرپیش ،یفرن ،یکاچ ،یخنی ،یآش خانگ ،یالند یشوربا ،یتندور ،یقروت

معطر و آبدار کمرى شه؛  ن،یریش بیکى شه؛ س وهیقسمت مى کنه: توت پرِ کوک ش شیخدا وهست، با اوالدا یهر چ پدرجانم

 شوروا خوره شوروا ته،یشه. خالصه که پلو خوره پلو م« چشمه دوِغ »و دوغِ  یترکارى چاردهى شه؛ آب زالل پغمانِ شه؛ بوالن

 .)آب گوشت(

لى کاب زبانیره ترک کرد و م هیداره. استاد فرخ افندى بزرگه عاشق خود ساخت. زادگاه اش ترک ىیرایجانم عجب لبخند گ کابل

بودن، استاد هفت قلم  یهنوز دخترها در مهتاب گرفتگ یمى نواخت و وقت نیوخت بَرِش ماندل گانیاش ره پدر خواند. او 

 داشت و یسرمه ره که رنگ مشک زد؛یم شیمهتاب یبه کومه ها دهیسف و یکد. سرخ یم لیکده و نقش زن را برِش تمث شیآرا

به مژه  یوار ملیشب بو ره ر یوسمه  اهیکد؛  گ یم نهیخ شهیو ناخن ها یمو د؛یکش یم شیبه پشت پلک ها ،یدرخشش آب

 یکابل زبانیهفتم که خال بود، م لمزد و با ق یخود م یو موها بایرنگ ره به رخ ز ییزد؛ گَردِ زرورق طال یم شیها و ابرو ها

 بخارا و سمرقند بخشم اش هندو خال به ٭به دست آرد دل ما را  یرازیاگر آن ترک ش»انداخت:  یم بایز تیآن ب ادیاش را به 

 :گفت می دلش ده و «را

 .یتُرک کابل فتهیبود و مه ش یرازی. او عاشق تُرک شمیمه و حافظ خو هم ذوق است -

خراسان،  بر شیمهماندارش انداخت. بَرِش باغبانى مى کد و از همو باغ ها یهم خوده ده بغل هم یبابر شاه مغول ریجهانگ 

، گلبدن ساخت. باغ  آهو خانه، باغ صورت خانه، باغ «گلبدن»کد. کابله مثل دخترش،  یم ییهند فرمانرواو  انهیم یایآس

 .بود نشینازن رمهتاب و باغ جلوه خانه، هرکدامش جلوه دخت
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شه از  . جام شرابِافتادیاو به تپش م ییجادو ینواخت، دلِ بابر مثل انگشت ها یتنبور نواز دربارش، م ،ینور اهلل کابل یوقت 

 یکد. او تمام هندوستان و ثروت افسانو ینوش ِجان م ایو کابل یتنبورچ یکد و به سر سالمت یم زیکابل لبر «یبهزاد»شراب 

 یسوار م لیکد. سرِ ف یشه ده کابل ضرب م ییطال یکد. سکه ها یخود برابر نم یشَو خَوِ آرام ده بغل عروس کابل کیشه به 

 .دیمى کش سَرش دست مِهر شیداد و پدر خوانده کابل یپاش م یکابلشد و مشت مشت سکه برسرِ هر 

له پاره  اری د ٭ میهندو زه مسلمان  یم اری». فرزند مسلمانش مى خوانه: سین میدر قاموس پدرکابل ضیتبع یکلمه  

 .کدیخدا شاهد اس که او جوان بخاطر عشق پاکش هر روز دهرمساله جارو م«. دهرمسال جارو کومه

 .کنهیقرص درمان لکنت زبانش گمان م شه،یقرص نان خشک هندو کیاس،  ادرمیتتله اش که بو بچه  

شد.  یم ریت ییده دامنه کوه آسما یکابل یهندو ها یکه از عبادت گاه ها ی. همو جوهیایم ریش یبو ر،یش یهم از جو هنوز

 سهیل یسحر، اول نمره عموم میخاطر، نس یبه هم دی. شاختندیر یم ریش السیگ کی یاونا هر صبح  باد از عبادت، ده جو

 .مست شده باشه ریش شه،یم ریو سهاک ت یوکیش یها الشان که از دهرمس یبرکتِ اَوِ جو از ،یک وهیش

جوره  ایو عربى زبانِ پدرم ده دن یآلمانى، فرانسوى، روس سى،یپشتو، انگل ،یفارس یها و فاکولته )دانشکده( ها سهیواه که ل 

همه افغانا واز  یبرو شانی. دروازه هافهیگرفته تا ابو حن هیبیو طب؛ از حب ینریگرفته تا انج بایز یو هنر ها اتینداره. از ادب

و  ای. کچالو، لوبشیساز یسنگ پلخمان م ش،یاگه سکه بت ش؛یزن یگوگرد م ش،ی.  اگه بانکنوت بتههخا ینم سامیاس. ازِت پَ 

 ینم افتی یده کُلِ شورو کیتخنیپول هیلیخوشمزه اس و سوپ و پلوِ مفتِ لپوهنتون )دانشگاه( عجب  یایتریچلو کف یسبز

 .شه

 .فروخت یفخر م یو آسمان؛ بر انس و پر نیزم بال و آرام شد. کاغذ پرانش که تمثال خودش بود، بر سبک صابر

 ٭٭٭                                          

 یگود کبارهی ،«کنهیم یتاز کهیگوش مه ده هوا  یاربازی»بام باال شد. با گفتن  بر یچهره ا یوقت بود که ناگهان پر نیهم در

تـازه بـنـا  یو اساس  سقفِ آسمـان را بشکافد و شـالـوده کردیم یبه هوا پراند. انگار سع ییفضا ی نهیسف یپرانش را با چابک

 .نهد

دفع زخم  یبرا یبرق چشمان زرد پر ییشد. گو بیا غاکاغذ پرانش از نظره هک و پک ماند. تار از دست اش خطا خورد و یکِل

 .و بدخواه، تار او را به عوض اسپند دود کرد لیهزاران چشم بخ

نابافته  نهی. آن پدیجنب ینم ،یشش کباب یعشق، شش یگاد گرِید یراضافیو اما آن تا دیجنب یم جانیکوه و فلک از ه تپه،

که نرم بر مسکه تراش  یفلجش کرده بود. با پکه چ ،یاحساس طرد شدگ ییکرد. گو یمثل کلوخ چشم دار به آسمان نگاه م

 :بود، درد دل کرد

 .خات ماندم کسیشدم. امتو تنها صورت و ب ریده خاک خورده؛ جوان ناشده پ رمیجگرم گل زده؛ ت -

اس.  تیشته و دل بستچل دخترِ چل چراغِ کابل ک یالیجوره نکنه. ام یموره ره ب چی. خدا هین یبد ،ینیبب یکیبادار ن -

 .میو دو ن بیس کیداد. جفتِ تان کت و مت  یبه تو دل با روزیواالس که د یچور او لقمه چرب، دخترِ شیکی
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 :شد و گفت رهیبه چراغ سقف خ یکِل

 .نیکیمه ره ار ره،یگ یمردم ره برق م -

 :خود گفت شیپ یچ پکه

 .تیده گور سوراخها گهیصافه م چغل چلو -

 :پ نگاه کرد و گفتبه او چپ چ یشش

 .شکمت کاهدان س،ی. گلونت سرمه دان واریبشقابش بخور ی. کم مانده که کبابِ پسمانده ره کتیزنیچطو اف م -

 ٭٭٭                                         

در  ارشی یا روزهیف به دو چشم د،یتراو یچشمانش م که از یهوا کرد. با لبخند از را پر اش نهیس د،یگردنش را کش اما صابر و

 :به آواز جهر خواند اریاخت یشد. ب رهیآسمان خ

 شد، گمگشته ما امشب دایشد و پ دایپ -

 ...رقصم با باد صبا امشب یچرخم و م یم

 یم کجایخوانند، دست به دست هم دادند وبا صابر  یرا م« قوقو برگ چنار» یهواداران صابر مثل دختران خردسال که ترانه  و

 .خواندند

 .سالم گشتاند انیخواند، الحول گو یم یبهشت انیبا حور یهم بستر دیمال که نمازش را به ام 

 :دیچیپ  یخانه و کوچه م یصابر در فضا زِیدل انگ یصدا

 مهمان شده باز امروز دیدر کلبه ما خورش -

  ب.محفل ما مهتاب، افشانده صفا امش در

 :لب زمزمه کرد ریکرد، ز یم زانیطناب آواز  یلیحو شسته شده را در یکه لباس ها مادرش

 یسپر یعکاس یشگوفه ها یاندام که شصت بهار را با عطر افشان کی. آن مادر بارییشو یتنها م تهیکه کاال ییشو یقربان ب -

ه ب یآن درهوا پخش شـود و آن باز یبـو  تا دود خوش ختیر گدانیکرده بود، به مطبخ رفت و دامن دامن گلبرگ و شکر به د

 .گردد تر نیریکام شان ش

 چرخ و فلک همراه نیروز نشد با ما ا کی 

 ....مهمان خدا امشب میمن و دل هست ییگو

 :و گفت دیچپش را با تعجب باال کش یابرو ریگ چرخه
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 .گردنش کوچه و بازار گلزار شده کده و از عطرِ رونیتو ب بانیاو خو سر از گر -

 :زده گفتش جانیه صابر،

غنچه برون آورده باشد. زلف  از گل سر ییکرد. به نظرش آمد که گو یپرر، نول تو پر شکر! بعد رو به زردعکه خوش خب -

در باد بلند شد و صابر، شکم  دشیسف راهنیبه تن داشت. دامن پ یآسمان یکاوبا د؛یآشفته او را مثل شعله رقصانِ آتش د

 .دیرا د نشیمیصاف س

 :گفت لب ریز ریگ چرخه

 .کنن یم خواهه یرا که دل شان م ی. اونا که هر کارشهیاس. همرنگ بچا م شیبقا دنش،یبچگانه پوش -

 یهوا به سمتِ زردپر قیطر بوسه اش را از خود لمس کرد و بعد یبر بامبوتى باال شد. نوک انگشتان خود را با لب ها صابر

 :گفت فرستاد و

 .دمیکه لبِ ته بوس یدیاست؛ د نیریچقه ش یقند دزد -

پوست  نکهیشد، مثل ا انینما شیلب ها یرو یپطلونش حبس کرد. تبسم بیاش آن بوسه را از هوا قپ کرد و در ج معشوقه

که کلمات اش را  یدستمال گردنش را با دندان نگه داشت تا باد نبردش و در حال یدرز برداشته باشد. گوشه  دهیانار رس کی

 :کرد، گفت یزنگدار ادا م یبا صدا مهین مهین

 .ما شرط بسته کده ییشوه هرکسى که بر سر جدا اهیکوچه و بازار بفته که روى س هر عشقمان ِاطور در یکه آوازه  بان -

شد و زرد  یآفتاب از نور خال ی طهیکه خر دیینپا یریداد. د یآفتاب مشت مشت گَردِ طال بر سرو صورت آن جوره پاش م 

آسمان جمع کرد تا  یاش را از پهنا یز ابر بر رُخ زد و آرام آرام دامن نارنجا ی. از خجلت نقابافتیتر  یخودش نوران را از یپر

 .دیگرد دیپشت کوه ناپد نکهیا

 :گفت یبه چارل یکِل 

استخوان سر  ره،یکه  ده راه م یبال. وقت یچ ایو تومار رام خود ساخته  ذیکه صابرِ قاغ روده دختره به زور تاو دمیمه خو نفام -

که ده  خوانهیم یالکرس تیآ شیغراض «پیپ»همو  یدفعه بر کی یکپ و کپش. روز . مثل موترتهیصدا ماستخوانش قرچ قرچ 

قافِ  یوان لبِ نلِ اَو بخره. ا یکاهو از کراچ کینداره که   بیرپه گندم چاپ  ده ج کیشه تار جوال گرفته.  بِیراه نمانه. ج

 !از پشتش شوه، صابر ارهینان ط ،یشش تنور. اله رونیکپه آرد نداره، ده ب کیده خانه  ،ین

 :را نهاد یبلبل زبان ی( دود کرده بود، بناشی)حش یریکه بته فق یچارل

. طالع اس که از کلوخ، رهیگ یم یادگاریافغان فلم، عکس  یلوت هزار یکت ،یگشنه گدا ه یدیناد ی. ایگیالال، راس م یکِل -

ره جارو  یزرد پر یخاک پا شیمژا یبانه و کت« طالع گل»ص خوده تخل دیشه. با یشغال م بیپره و انگور خوب نص یآتش م

 .کنه
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عاجز از  با حنا پر از نقش و نگار کرده بود. ییبود و دست چپش را گو دهینانوا بر« چوب خط»را مثل  یانگشت اشاره کِل تار،

 :و تحکم گفتش ییبا ترشرو ش،یمهار خشم خو

که خُلقم  یکنه. بخ یاَو تا نم اهیس تیایپا شتهیش شتهی. چطو شرهیه او و آتش بگر ایدن یآم بزن یباش، واله گه ر غمیاو ب -

 .قمبر برو فهیخل شِیپ رهیپ کیتنگ اس؛ 

 :از آن درآورد یو بانک نوت دیکش بشیرا از ج« ز.پ»به حروف  نیمز یبیبکسک ج یکِل

کنه. دگه از گوشش بکش که  شیور کو که چپدار ج ماغیق ییمَال کیامتو  یکِل یکه بر شیبگو ش؛یسرخ قاغه بت یصد یا -

که دهل ره دالک نزنه. به امو  تیبزن قهیبامه سرت چپه خات کد. ا یام یاِمدفه از کاغذ تشناب جور شده بود، کِل ماغشیاگه ق

 .مستان یبابه قو وجان، به ام یسپاره قران، به امو سخ یس

 .دنیواشاره، از مه به سر د کیدرست اس، بادار! از تو به  -

 :را محکم به هم فشرد و افزود شیشد، دندان ها یباز و بسته م شیکه مشت ها یدر حال یکِل

 .شیخور یسگ نم یداره که سرِ نان بان ادیدَو و دشنام ام  قهی ،یکه کِل شیبگو رامیا

 :و در دلش گفت دیرا شن شیدندانها دنییسا یصدا یچارل

 .استخوان ساخته ینرم گفتن، زبانه ب یخدا بر ،یدیفامیش که مشناسم. کا یم ی. چرمِ ته ده چرم گرفاممیم

 :و شروع کرد به ورق زدن آلبوم خاطراتش دیکش یشد، بادارش آه نییاز بام پا یکه چارل یمجرد به

فت ده بسته ه ؛یاریپشت بدب یاریده عشقام ناکام؛ بدب یآل ؛یده مکتب خو ناکام بود ؛یدار بود یدنیکه تو چقه د یکِل ارای -

 .یستاره ندار کیآسمان 

از  شیانگار پ د،یاش را جرجرکنان در یسرمه ا شمیابر راهنیپ خنیاز کوره دررفت، ضجه و ناله اش سراسر بام را فرا گرفت و  

زده،  غیخواست سرِ تپه برود. چ یرا گرفت. م شیگرفت. بغض گلو یشیاش پ ییاو خود در رسوا زند،یرا بر شیابرو گرانیآنکه د

کفتر  کی. دیکش رونیاش ب راهنیپ بیرا از ج گرشید یکند. کاردست یمشک سقا بود در مخزن آب خال ییرش را که گودل پُ

پرو بال کفترش  ینامه عاشقانه را ازال یدهد. کل یکه بنا بود بعد از بُرد شرط، آن را به زردپر یریبود. سف «اهیفرشته س»

 یکرده و به رو رونیاز درون بوتل رنگ ب را یمورچه ا یینمود که گو یمشد. دست خط اش چنان  رهیگرفت. به نوشته اش خ

توانست  ینم گرید یآنرا کس کش،یدوانده باشد. مثل نسخه همان داکتر شکور که به جز خودش و دواخانه شر دیکاغذ سف

 .بخواند

 یکل انِیقرار داد. دودِ دلِ بر اهیخورده فرشته س ریقلب ت ریدر آورد؛ زبانه شعله را ز بشیرا از بغل ج ترشیسگرت ال یکل

 .را فرا گرفت تیمحوطه مارک ،یشش کباب یکباب رستوران شش یبا بو ختهیآم

 ٭٭٭                                      
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ه، کتان، برنج، اسپرز یاز بو یا زهی. بعد ازآنکه خاطر جمع شد که تار اصل است و آمدییچرخه ى تار را بو ،یپراما پاپى زرد و

صاحب  ریخوش حالت خودش را به تصو یشیم یها  زد و باالى بامبوتى نشست. چشم یو سرش است، جست شهیرنگ، پودرش

 .دیجنبان یمکاغذپران دوخته بود و دُمش را  در نشینازن

 خورد. به یو تاب م چیتارش، رگ رگِ وجودش پ چشیشد و چون پ یزردپرى در کشش کاغذپرانش، گاه خم و گاه راست م 

گرد تمثال خودش، زنگوله  ارشیاش، تمثال  یشمشی ه یبه دور چرخ ی: تارِ زردیچرخ یچرخ کبود م ریز زینظرش همه چ

 .کوچه گرد خانه اش یسگش، بچه ها گِرد سرِ ینقره ا یها

صفا با  یتر شود. آن دو عجب خواهر خوانده ها ینوران شیهمتا یمهتاب یکرد که چهره  یپخش م یمهتاب، نور را طور 

 .بودند

و  دهیبه هم چسپ یبودند. گاه یاصل گریکه در آن هردو باز یشیشده بود. نما شیصحنه نما یو صابر کابل یپرزرد یبرا ایدن 

 .از هم جدا یگاه

و  دیزلغ یبه کمرش م و از آنجا ختیر یم شیآبشده، از شانه ها به پشت شانه ها یاز طال یچون آبشار یزردپر یهامو

 .داد یم شیبرجسته تر نمارا  شیپستان ها

 میکردند و نس شان را باز یباالتنه  ییباال یگرفتند. دکمه ها دهیبدن خود را ناد یها یدختران سانسور برجستگ ن،یزم در

 .بدنشان راه دادند یو برآمدگ یرا به فرورفتگ میمال

 .بود ماریصد ب انار کی ،ی. به نظر شان، زرد پرنیهم برقِ رشک بود و هم تحس انیدر نگاه تماشاچ  

 یآمدند. کاغذ پران وجه اشتراک همه بود، به نازک یبزرگ به نظر م یخانواده  کیمثل  ن،یسقف الجورد کی ریز انیکابل 

 .کمان نیرنگ ینیکاغذ شفاف و به رنگ

به چشمانشان  دند،ییوب دند،یکوچه برق آسا آنرا در هوا قاپ یدستمال دور گردنش را به دورانداخت. بچه ها جان،یه پرى از زرد

دختر، درفش  یکردند، انگار دستمال انار یو بعد، کوچه به کوچه آنرا حمل م ختندیآو یدرخت یو بر سر شاخچه  دندیمال

خواست آنرا مفلر  یدلش م دیکرد. شا یآنها عوعوم یبا دُم ِ رو به باال باال ینیچآهنگر بر ضد ضحاک ستمگر بود.  یکاوه 

 .کند یدو پا سازمانده واناتیرا بر خالف ح یدگر شود و شورش یخواست کاوه  یم دیشا ایگردنش سازد. 

 :گشتاند و با خود گفت یرا به طرف زرد پر شیرو یدرآسمان به صابر چشمک زد. او بدون معطل یستاره  ناگهان

 .یکی اری ،یکیخدا  -

شدند. انگار  یظاهر م یانصار سهیو گاه بر فراز ل یآمنه فدو سهیل یگاه باال ا،یدو دلداده شانه به شانه گاه بر فراز مکتب توت هر

افزود.  یشان م یتاب یبر ب ،یشاگردان، در هوس بوسه ا یکردند. تپش تند قلب ها یم سیمضمون عشق را به شاگردان تدر

 .یکابل وشمزهشد، مثل فالوده خ یدل شان آب م

. او خطبه عقدشان را در دلش  خواند؛ گل ختیر یم یک شادکرد، اش یاش را پاک م یطب نکیع شهیکه ش یدر حال ،یتور

 :اش خواند نیگرم و دلنش یو با صدا دیعشق را بهم تن یواژه ها
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 !بادا بادا مبارک بادا-

 .سیشَو پرست ن یو خفاش وار سین یخانگ انیدختره صدقه که ماک ریش یا یشانیپ گفت: یمعلمه ا 

 :مآب اش گفت لسوفیف شوهر

را پاره  یکیسوار شده، حصار تار  تیو معنو الیکنن. بر بال خ یره اجرا م یهانیدو دلداده رقص ک ی. ایر سفتو دُ یگل گفت -

 .رسن یم ییکده، به اوج روشنا

 ٭ ندیکه به جز خدا نب ییبه جا یرسد آدم»را زمزمه کرد  یاز استاد سخن، حضرت سعد ینیو دلنش بایز تیهمسرش ب و

 .«تین آدممکا است حد چه تا که بنگر

 یزردپر یصابر متوقف شد، به ورق زدن چشم ها کدفعهی. دندیرقص یرنگارنگ، نرمک نرمک م یهردو دلداده در انبوه نورها  

 .تر از قند لبانش نیریش یگفتن داشت و قصه ها یبرا یادیز یناگفته  یکه گپ ها یپرداخت، چشمان

 ی. باد الدیپاش یم انیرا به سر و صورت کابل نشیو کف شراب شامپآنها، سرمست و پرموج شد  یمست ریکابل از تصو یایدر 

 یآنها کف م یخوردند و برا یدرخت ها به هم م ینواختند؛ برگ ها یچوپان م یزارها نینواخت؛ ن یدرختان، آکوردئون م

خورد.  یم چیتاب و پ معشوقش نرم نرم نواختند. عاشق به دور یم« ماراکاس» یهب ب،یدرختان انار، ناک، س یزدند. شاخه ها

 .دیچیهم به وجد آمد و گِردِ درخت آلوبالو پ چانیعشقه پ ،یخانه زرد پر یلیحو در

لحظه به  عتیکرد. سازِ طب یبه پا م امتیافتاده و لغزان به دور بازوان و گاه پاشان در هوا، در جمع پسران ق ،یزرد پر یموها 

 ی. صابر گاه بازوافتی یم شتریب ییرایسازِ، گ زیه به لحظه در اُفت و خآنها لحظ یبایگرفت و قد و قامت ز یلحظه اوج م

 .گرفت ی. گاه او را تنگ در آغوش مدیمال یم یردپرز یبازو یمردانه اش را به نرم

و  یاتن مل ،یچوب باز ،یآبشار ،یشاتکو نورستان ،یقرصک، لوگر ده،یم دهیم: »یاز رقص ها کیشان از هر یرقص جوره ا 

 .یهر سمن چمن با خود داشت. از یزی، چ«ها رقص گرید

 ٭٭٭                                       

ناز و ادا و کرشمه زرد  تر. هر قیعم یشد، غم کِل یستاره ها روشن تر م تاب بود. هرقدر یمرغ سرکنده، ب کیمثل  یاما کِل و

 :و گفت دیاز جگر کش یکرد. آه یرا ناسور م یزخم دلِ کِل ،یپر

خوره، استخوان  یلعنت به قواره مه؛ کاه شوم گاو نم ارایرقصند.  یم ،یسوز یکه تو م ی! گِرد آتشنیمردم سفله ره بب یاِ -

 .شوم سگ

نغمه  یریظاهر شد. او بانو شاپ د،یدرخش یکه چهره اش مثل پاره ماه م یناگهان دختر ت،یمارک کیها  نزد یاز ارس یکیدر  

 یکِل یآنرا خاص برا نکهیکرد، مثل ا یلب زمزمه م ریرا ز« سوزم یدرغمت م - یه غمو کسوزم پ: »یبود و آهنگ پشتو

 .سروده بود

 :کرد یبود و آهنگ ماندگار استاد پرانات را زمزمه م ریناپذ یتسل یاما کِل و
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 .دوا باشد یب ماربی همچو ٭دل چو از دلربا جدا باشد -

خاموش  یو ک دهیکش یکه چه وقت روشن کرده، ک دیفهم ی. نمدیکش یمانگشتانش بود و پشت سر هم  انیمارلبرو م سگرت

 .زد ینم یسوخت و حرف یکرده. آرام آرام در خودش م

 :دیچیبه گوشش پ ییآشنا یصدا کبارهی

 باشد وفا کجا را رو خوب ٭ یجان من دل به گل رخان داد -

  ...دوا باشد یب ماریهمچو ب  -

 کیبا  نینشسته است. سفره، مز نیرنگ یکه سر سفره ا دیرا د یزده شش رتیداند و حرا به عقب برگر شیبا عجله رو یکِل

 .بود گازدار یسه خوراک کباب چوپان و نوشابه ها ان،یمرغ بر

 .انداخت یپرزرد کیقد بلند و کمر ِ بار ادیرا به  یکوکاکوال، کِل کیکالس بوتل

 .اس اریسر زنده باشه، کاله بس. یغمه بغل کن ینشده که زانو امتیالال، هنوز ق یکِل -

 :کرد، گفت یجدا م یشرط بند یمرغ را  برا نهیاز س« ۷»دو شاخه بشکل  یکه استخوان یدر حال یشش کباب یشش

 !میچناق بزن کیکه ما و تو  ایب نهیا -

نفس  کی بوتل کوال را برداشت، با دندان بازش کرد، در د؛یسیل یکه دهانش خشک شده بود و دور لبانش را م یکِل

 :دیو پرس دشیسرکش

 ؟یسرِ چ -

 .از تو یهمو خمار ،ی. اگه تو چناقه بُردتهیم میما و تو ت یسوزه و طرف هر دو یکه مثل گروپ م یسرِ دختر صوف -

ذهن  ریحر شده کوکاکوال که فوراً در یخطاط یو لوگو یشد. به نظرش آمد که بوتل سکس رهیبه بوتل کوکاکوال خ یکِل

 .شده است دیتقل صنفش، زیم یو نام حک شده او بر رو یاندام زردپر یکاره ندک از ماند، یم

 :و ادامه داد دیاز فانتا نوش ینهاد، جرعه ا شیمرغ  در دهان خو نهیاز س یلقمه ا یشش

 یمدار میبچ»مادرم گفت:  م،یکه استخوانه شکستاند یمادرم چناق زدم. وقت یبادارجان، برت قصه کنم که دفعه اول کت  -

 «.کو یکجایغولک پس  یدو شاخه گکه مثل دسته  یام ی. بگیدار ادیره خوب  یگر

 نیتر نیریش یکه ام یدیبس فام«. تره فراموش ادیمره » که مه لوده، شاخه جدا شده ره از دستش گرفتم، گفت: یبه مجرد 

 .ی. به امو دختر صوفیروز یاس. به ام میخاطره زندگ

 :گفتش ینقش بست و شش یکِل ی چهره بر فیخف یتبسم 

 .واز شد تیشانیکه قاش پ لهیب لهیا -
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 :رفتیدردلش رژه م تیب نیا د،ید یرا م بیدو رق نیا یبعد یقمبرِ که لب بام سبز شده بود و شرط بند فهیخل

 که بباخت هر چه بودش یخنک آن قمارباز -

 .گریاال هوس قمار د چشیه بنماند

 ٭٭٭                                       

شد. نگاه در  شیشد. محو تماشا رهیمعشوقه اش خ یمکث کردند. صابربه چهره  یاما در آسمان آن دو دلباخته، لحظه ا و

 رهیکه ش یگرفت. گُل یکام م صانهیحر یزرد پر یجوره زنبورعسل از گل رو کینگاه. آن چنان که پلک نزد و چشمانش مثل 

 .داشت یمخصوص

زدند و از  یکردند، کف م یهردو در هوا بوسه ها رها م یران چشمانشان را به آسمان دوخته بودند. براپسران و دخت ن،ییپا در

داشتند.  یبر م ایآن جفت، جام ها را از در  یساختند و به سر سالمت یبردند. آنان دستان خود را ساغر م یآنها لذت م یآزاد

 .ایدر یانداختند. مثل حباب ها یکاله خود را به هوا م یخوشافتاد، از یم شانیها جام در یپرزرد یعکس چهره  یوقت

 :مضمون آرت گفت ی معلمه

 .نیآفر کی یتم. همرا یامتحان پوره ده م یره ده پارچه  یمه زردپر 

 .گرفتند یم کیسرِ شان به فال ن یرا باال یوجوان، پرواز آن جفت کبوتر کاغذ ریو زن، پ مرد

 :تماشا نشسته بود به دلبرش گفت به یکه در چمن حضور تلیب فیلط 

 یشهر سِیسرو .کنم یپوش م دی. تُره سفشهیم ریما و تو بخ ی. عروس اس عروس. طوسیکفتر ن یررازیزرد ش یاِ ،یتیک -

 .ره گلپوش یکِل

 :کرد یلب زمزمه م ریکرده و ز یرا عکاس «یغمبر»و  «یرازیزرد ش»از بام خانه اش، پرپرزدن  یپسر

 .یدختر کابل هست ،یستگل ه یچتر یچتر -

در دلِ فالن  یدواریبرخواهد گشت. روح ام یچشمداشت که جگرگوشه اش از مسافر نیرنگ به رخ اش آمد به ا یماریمادر ب 

( اش یشد که قرض )بده یخالص خواهد شد. خون در رگ آن قرضدار)بدهکار( جار یکه بزود دیدم یپل چرخ یبند

اش، صاحب  دهیبر پشت خم یعمر باربر کیشد که بعد از  اف)باربر( ص یجوال یت علو چروک از صور نیراخواهد پرداخت. چ

شد که  دواریام یخواهد بود. دختر صوف منیا «شیسنو»زبانک  شیخوشحال شد که دگر از ن« خوشو»خواهد شد.  یکراچ

 .پدرش به دوست پسرش چراغ سبز نشان خواهد دهد

 .برپا کرده بود یمحشر یها، بام ها و جاده ها فضا یلیحوصحن  یعاشق و معشوق رو ی هیبال و سا یصدا

اش که بر سر  یبه چل یلیماند، از صحن حو یخروس اخته م کیبه سر مسجد اتفاق غوطه زد، مال که به  یرازیزرد ش نکهیهم

 :داد صدا زد یبام کشک م
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 . بسازش «یحور -یپتک»سته کو، ب شهی. بال هارشیبگ ی. کتِ دستارت مثل جالِ کفتربازسیخارشت اریبس یکنچن یاِ

 .بُلُق برآمده بود یجوار یکه پُشت مال استاده بود، چشمانش مثل پُله  یقار

 :لب گفت ریز یگزارنماز

 .وانهیچرس د یمست اس و ب یم یمال، ب -

گردش با خنده  یها نهیپَت پَت زنان در هوا اوج گرفت. س نشیو با جفت نازن دیبود، رم زهیکه مست پرواز پاک یرازیش زرد

 .دیلرز یم شیها

 :بر ابرو انداخت و گفت نیچ مال

 .سیمَلَک ن دیهرکس که پر -

شده بود، به نظرش آمد که  رهیقلندر به آسمان خ کیمملو از حسرت مثل  یاشکبار و دل چشمانی با بار،مرگ یدر سکوت یکِل

. سرش ینیب لیجز س ستیساخته ن یز دست او کارزند و ا یدست و پا م یدرچنگال عقاب شیها ایکبوتر خوش رنگ و بال رو

 :بود صدا کند کی. نزدیرازیبه هواه بود و ورد زبانش زرد ش

 .رهیدامنت ره نگ ،یدیتا آه جوانا که دل از دلخانه شان کش یباال بِگ یاو دختر! دامنته کم -

 .داد یآفتاب مشت مشت گَرد طال بر سر آن جوره پاش م 

 مینبود، از ب یاز عشق باز یاراد ریلرزش غ نیکرد. ا دنیرا تنگ درآغوش گرفت. بدنش شروع به لرزدلبرش  گرید کباری صابر

 .اش بود یبدون پر یفراق و فردا

 ٭ ٭ ٭                                    

 .کردند یصابر گذرم یاز کوچه  شانیدار با زلفان پر شیتن ر چند

 :لب گفت ریز صابر

 !اندن مود شده؟م شیفطره ر یاز ک - 

 شیساخته، دگ ییکوبا یکاسترو دلیخوده مثل ف شیکی نهیباشن؛ ا دهیجلب دخترا شن یبر ش،یر یطانیطلسم ش از دیشا - 

 .چارخانه سرش کتِ همو چادر ینیفلسط عرفات اسریمثل 

 ریس سه،یگشنه بلقور زده که ده سگ  طویا شانهیکو. دستا ییس گردن؟یم لیخم چشما چه سر سب یده کوچه ما، ا یخ -

از  شیکدن؛ هر صبح پ یم زانیخانه خود آو والیپوکا ده د یبودم که اوره باض دهیشن« بروت چربک». از لته چرب شهینم

چربک ها ره  به سرِ  شیر ،یآل نهینشان بتن که حلوا خوردن. ا اتا به دگ کدنیاو چرب م یخوده کت یبرآمدن، بروت ها

 .نمیب یچشمم م
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 یته کت یآمدن تا دل نفر نایکه ا یفام ی. امِقه نمیتان ینم دهیخود آش بر یبر ،یبر یم انیمیدگا س یو برالال، ت صابر -

 .ارنیخود به دست ب یشمیو دستمال ابر یلوله لوله روغن یزلفا ،یسکس یها شیر

بود، سر خوده عاجل  یم هنجیا تلیب فیکجا! اگه لط یشپش یدار ها شیر یکجا و ا یواز کو. زردپر ریاو بچه دانته کتِ خ -

 .ساخت یکد و مفلر خوده، بوت پاکِ خود م یکل م

 :به خنده گفت رشیگ چرخه

بود  کی. بعد چپ چپ به آنها نگاه کرد و نزدننیشد و بز ل یم نیبود، پشک استال یم شی( و رلیاگر گپ به بروت )سب -

 :دیبگو

اشپالق  یاگه ن ن،یپس بر ن،یکه آمد یو مادر ماس. امتو از هر راه کوچه فکر تان باشه، کلِ شان خوار یها! ده ا تلیخرب یا -

 .تانه تارتار یها شیکوچه ما بال بالتان کنن. ر یکنم که کاکه ها یم

بود  شدارانیر «ویکاس» یزنگ هوشدار ساعت ها یافگند. صدا نیصابر طن یدر گوش ها یگرید بیو غر بیعج یو اما صدا 

گشت. آن جفت کفتر  لیاز آسمان بلند شد و باد به طوفان تبد یآن غُّرش یشان داد. در پن ۱۳۷۱را هشتم ثور خیکه تار

 .دو غروب ش بیبهم زدن غ شمچ کی گذاشت، در یم شیخوشرنگ که هنر پرواز را بنما

 ٭٭٭                                     

 یکوه ها اشک م افزود. تپه ها و یآن م یزغن به زشتزاغ و  و دیپوشان رهیت یکابل را ابرها لگونیآسمان ن روز آن یفردا

 .دیرس یفغان شان تندرآسا به گوش م یصدا اشکشان آبشار شد و ختند؛یر

تار را به  یواال. چرخه ها یپکول دار و قره قل یپران بازان را اسب تازان گرفتند. همان چاپ اندازها یگود یجا ن،یزم در

زبان را گوساله خود  یگژدم )عقرب( است. خلق ب شیدو دم و گزنده تر از ن ریتر از شمش زیهمو که ت ۰کردند لیتبد انهیتاز

گرفتند.  یکننده گان خارج یو شرط بند انیآنها را دالالن، مرب یشدند. جاها یگِل یمجسمه ها یکابل انیتماشاچساختند. 

کنند و به  یشبه ط کیآرزو داشتند راه صد ساله را  که یرا به افغان ها وعده داده بودند. افغانان« سرخ و سبز یباغ ها»آنها 

 .مراد دل برسند

چاپ اندازان، ساز و سرود آنها شد. گرد و غبار سم اسپان شان به  یاهویاسپان و ه ههیزن، ش انهیآهنگ موزون تاز یصدا  

 .پوش کردند یو آفتاب و مهتاب را چادر دیآسمان رس

 :صابر چون گچ شد و گفت یارغوان چهره

ره  یدفه کپ قهرمان کی ۰حالل مندازن رهیبه دا« کش کده»اوره  نیبزور قمچ میت هر شه،یگوساله، شو و روز لَغت مال م -

 یچ گهینانشان ده روغن، اسپشان ده کمند، د .قاپن یم دار شیو ر شیر یب یها میو دگه دفه دگه ت رنیگ یپکول پوشان م

 .غم دارن
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شده.  لیتبد یبزکش ومیستود کیمانه. افغانستان به  یحمود واز محموده به سر مقصود مکاله احمد ره به سر م یدالل خارج 

 ینم سرینابرده رنج گنج م». پول باد آورده، پند: شهیباد م یبزکش ها، خروار ها پول به شاخ یها میبر سر ت یده شرط بند

 .شد یو مل یشان دگه همگان لخواهقمارِ د یبره. ا یسوال م ریره ز« شود

چاپن اندازان استن. از سر و صورت سوارکاران خود فروخته و وجدان کنن، فقط  یم دهیفا یکه از مسابقات شرط بند یافغانا 

کنه. از بخت  یم هیشان اس که از شرم، غرق ده عرق استن. پکول و قره قل جدا جدا گر یکاله ها ی. اِزهیر یخفته عرق نم

 ننیب ی. کاله ها مزنیر یگوساله ها هم اشک م یها شدن. اونا بخاطر ساده لوح «الچهارک» یپوشش سرها کهیشان. از ا اهیس

سُم اسپ ها خوده مندازن. به اراده خود شان. اسپ سوارا، از مغز استخوان  ریتازه نفس، دم به دم ز یکه  شب و روز گوساله ها

 یکی یکت اسپ و گوساله د؛یو ص ادیکه ص یثل. مشهیمگم از افغان، فغان بلند نم ه،یکشن. از سنگ صدا مبرا یشان گَرد م

« کمرکم! یوا یا: »غیکه از چ هیبگو دیشده باشه. شا یعاروس دگه از نالش خال نهیس دیشا ایکرده باشن.  یعاروس شیگید

 .دگه نباشه یدادرس یگوش فلک کر شده باشه. وقت که ی. وقتدهیچه فا

 ٭٭٭                                       

که زد ». به قول معروف: یبل به صفت گوساله بزکش ،یتماشاچ ثیدعوت کردند. نه به ح یرا هم به صحنه بزکش صابر دانایص

 .«دیدر بال ماند مال رش د،یو که کش

 هیآنکه چشمانش را روشن کند و روح یقند را هم به او اهدا کرد. سرمه را برا یسرمه و حبه ا طهیشان ضمن دعوت، خر قاصد

 خیکشد. مو به تن صابر س یانتظارش را م یبهشت انیحور ینیریبه ش یبه صابر فهماند که سرنوشت ییاال ببرد. قند گواش را ب

 انهیو تاز یوحش یاسپ ها ی. بل از تجسم لگد هایشوق قند خشت از سر شور و هشد و مثل مگس بر سرو صورت خود زد. ن

 :دیچیذهنش پ در یناله ا ی. صدایبزکش

 .زنن یکه قدش به چوبه دار برابر شد، به دارش م یپرسان؛ هر کس یربوزه اس؛ شارِ بکابل شار خ -

  د.شهر و کوچه و پس کوچه کمرنگ ش چوپان ناالن بود، حضورش در یکه بند بند استخوانش مثل ن صابر

بسم » یحرف ها کتابچه خاطرات اش چون یرا درال شیمادر وطنش و دالرا نیریکه خاطرات ش دیطلب یرا م نیا طیشرا  

را بستر خود و  نیزم ۰سنگ پشت فرو رود کیالک خود مثل  خانه اش پنهان کند. در یدرخت عکاس یگل ها انیم« اهلل

 .خاک را بالش خود سازد

دادند. او سراغ  یگاو و گوسفند م هیتغذ یقاقِ پوپنک زده برا یرا که مردم مثل نان ها ییکتاب شد. کتاب ها خوراکش

پنداشت،  یدردها م یهمه  یرا دارو خورده اش که آن انهیرا گرفت. کتاب مور« کرد دیچه با»رمان:  سندهیون ،یشفسکیچرن

 کیکه با  یحباب آمد. حباب کیاش مثل  یستالیدر قصر کر ینیبه دلِ صابر نزد. به نظرش آن وعده بهشت زم یچندان چنگ

 :خود گفت شی. پترکدیپُف م

 .نهیبیره م ریسر پشقل سوار اس کشم  -

 ٭٭٭                                       
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در منزل  دلی. طاقتش طاق شد و به محفل پر جنب و جوش عرس بکینهان شد و خانه اش تار شت ابرپ در دیخورش  

 .رفت آغا یعبدالحمید اسیر معروف به قند

برد  ی. وهم پدیتر د یند، عاشقان و عارفان را نورانزن یخود م یها را به رو میکه انواع کر وودیهال و وودیبال گرانیبرعکس باز 

 :دلش گفت از حلزون ها، خود را به جمع شاخدارها زده اند. در یکه شمار

خو مثل پروانه، دان  یکنه؛ عاشق راست یم زیداره، مثل بلبل ر لیس مهینبرده، سون گُلِ رو یکه از خدا و عرفان بو نیبب رهیا -

 .سوزه یبسته م

دو جام برداشت  کیاو  یها یبرد. از خم شراب آگاه ضیشناس ف دلیموالنا و ب یآغا یو شعرگونه قند نیع، آهنگنثر مسج از

 .گل پاره کرد یرا مانند غنچه  راهنشیخوانان چنان بوجد آمد که پ یقوال یآهنگ ها و از

 یآغا را خواند و بعد مثنو یم قنداز آثار منثور و منظو دهیگز ،«ایخط بور»اش را خودش دوخت.  راهنیروز، پ آن یفردا

 پرکشد و از زادگاه و خانه سرشار ،معروف به دائرة المعارف زنده ینرعلیانج زش،یعز اریخواست نزد  یرا. مرغ روحش م یمعنو

 .خداوندگار را سرمه چشمان خود سازد یانجا چرخِ سماع بزند و خاک پا کند، دنید یبلخ نیاز تقدسِ موالنا جالل الد

روز  کی. آمد یبه کالبد پهلوانان آن درم ییشاهنامه اش، گو شیزمان با سرا  را گرفت. صابر هم یبعد، دامن فردوس هفته

کند. همان  دیکند؛ به سمنگان رود و از تخت رستم بازد ی. خواست هفت خوان رستم را طاوشیس -گری. روز دشدیسهراب م

 .آن نشاند دختر شاه سمنگان را بر نه،یخود، تهم روسع و دیرا که رستم  به شکل تخت تراش یسنگ بزرگ

 چشمش رِیکه مثل آب آبشار، پاک، مثل کوه بابا پرغرور و مثل ت یبخرد. اسپ یخواست آنجا در بدل خانه اش اسپ یم صابر  

ان بتازد و به وجد یآورد و بر سوارکاران ب رونیرا از دل خاک ب یچپ میناتمامش در رژ یدوره سرباز نکوفیباشد. بعد کالش زیت

 .کاخ ارگ نصب کند کند و بر لیتبد صازانو درآورد. سرانجام شالق را به ع

 :کرد یشد رو به آسمان م یکه شب م یوقت 

 .باور دارم نتیهنر آفر یکن. به کلک ها ینقاش شهیکه دلت م یره هر قسم می! فرداایخدا

 ٭٭٭                                     

 .دیزرد پوش راهنیرا از تن درآورد و پ رگونیاس قافروز، لب یتیگ 

لپتون با شکر. قاشق را  ی. چاختیر یچا شی( نشست و برااطیح وانی)ا یلیدر صفه حو ییای( بوری)صندل یچوک یباال صابر 

 شیها نیبعد، آست یآن حل کند. ساعت خواست همه مسائل و مشکالت ملت را در یم ییاش چرخاند و چرخاند، گو الهیدر پ

 .را گرفت یلیسراغ ناف حو را باال زد و

خاک بدر آورد. سرپوش را کنار زد واز داخل سطل، نامه  تانک ساخته بود، از یمرم یرا که از خول برنج یسرپوش دار سطل

از خشونت الهام  زیرا در پره یکه گاند ی. همان نامه هادیو به چشمان خود مال دیکش رونیرا ب یخاک آلود تولستو یها

کند، لُنگ ببندد  لیاش را به رباب تبد نکوفیخواست کالش . صابردیرهان ایتانیبر ریخش بود و گربه هندوستان را ازچنگال شب

 :گفت دهیشود و اما خند انیکابل یو گاند
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 نهیب یپشتون ها لقب داده بود، چه کده تانست که مه بتانم. به چشم سر م یرا گاند او یخان عبدالغفار خان که خود گاند - 

 یها پیکشنده اطفال و پ یها چهیخوده از باز یها بیکنن. ج یم زیخوده ت یو مذهب شاخ ها نیگوشش تاجران د خیکه ب

سالح،   یکنن و پاچاخانِ ب یم لیتبد یکنن و باز گلشن کابله به  ماتم سرا یم رها پُ یرو یضد پر زابیروغن خوده از ت یخال

 !با؟ین بکمن. صابروشککنه. صم یم لیسونِ شان س یتر یتر

 دیکدن. شا یم داریاز آزان خراس ب شیچوب ما خوب بودن. ظالم ره خو پ یب یکده خو هزار دفعه همو ماصل ها نایاز ا 

که در  نهیب یاش م ییجادو یبا چشم ها دیشا ایپاچا خانه بسته کده باشه.  یها دست و پا یپنجاب  یمرئ ریو زوالنه غ ریزنج

 .شیو خاموش کدن آتشفشان ده دست خداس، نه بند سیجار یانآتشفش یعیخون، ما یجا افغانها به یرگها

 .داد یتر بود، مخاطب قرار م کیشد و خدا را که از رگ گردن به او نزد یمثل شمع ذوب م صابر

ره از  چارهیاس. ب قراریب یده کراه یمثل ماه یکه صابر کابل ینیب یهمه به دست توس. م شیداور داد گر! رنج و آسا یا

 .روشن اس ی نهیکه  آئ یبکش ده اَو پرتو. آو یکراه

 هیسا شد و یاش همدم شود. اما آسمان ابر هیخواست با سا یفشرد. م شرایشد. بغض گلو دیمثل گچ سف صابر یچهره ارغوان 

شاخه اش  نیلندترکرد، دستان خود را به ب یو تنها شد. سع کهیاش،  یلیاش هم صابر را تنها گذاشت. او مثل درخت حو

که  یقرار گرفته باشد، همان درخت بهشت تیدرخت معنو تیو چتر حما هیکه انگار در سا دیرس یبرساند؛ او چنان به نظر م

 .لرزد یضربه شالق باران نم ریاست و از ز ها انوسیاق یکند، هر برگش به پهنا یهرگز قد خم نم

 .چشم شدند کیهر دو  ییحلقه چاه چشمش دوخته شد، چنان که گواز چاه به گوشش آمد. به  یآه هیشب یناگهان صدا 

 ی. بازاندازنی اسپ ها م یپا ریرا ز کنه که خود یاش را عاق نم یفرزندان کدو صفت گوسفند نیچاه! چرا مادر وطنم ا -

داره  یفیخت. مگم چه کره به ما نبا یسفله، باز یهم زمانه  روز کی. کننیشانرا پُرم یبهایرا گرم و ج شهیسوارکاران ستم پ

 !آزار؟ وطن یپُشت ده پشتِ داکو ها یهابُرد یبرش، ا

 :صابر تا نصف بدن به چاه آب خم شد و ادامه داد 

از  ایشدى،  یو تارم رهیسرم ت یباال یملت مثل ابرها یا یدر عزا دیمى کد. شا رییداشتى، حتما رنگت  تغ یتوام رنگ م اگه

و  میتیخشک هزاران ُاشتِک  یبه حلق ها دنیهم از نرس دیتمدن، سرخ مى شدى. شا ه یقافل مردمت از یشرم عقب ماندگ

 .مى شدى یزرد زعفران ر،یسی

 :چاه مواج شد و گفت 

اشک  یقطره شبنم بودم. کت کهیکه مه سراپا اشک هستم. مه ده اصل  ینیب یاس. مگر نم زیغصه لبر جانم، جامِ جانم از -

استم. دلم  یو پاک یرنگیکنم. نماد ب ینم یباز با اشک ملتم گَد شدم و چاه شدم. مه رنگ بازشدم و چشمه شدم.  یکی مایتی

 .صاف اس یقلبت وار نهییآ

داشت و  یم نشیوقت که لبخند بر لب شکر . ناگهان به نظرش چاه، چاه زنخدان دلداده اش آمد. آنافتیدلش آرامش  صابر

 اریلب  اتیآب ح از یینمود که گو یزد. چنان م یصابر گرد چاه چرخاگهان شد. ن یم انیجذاب در صورتش نما یآن فرورفتگ
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 یکه م دیرا د یکمان آسمان ابرو یشانیشود، رخ به آسمان کرد. بر پ زندهکه دوباره  یباشد. بعد مثل گل پژمرده  دهینوش

 :زده گفت جانیه دار،یدرخشد. از شوق د

کمر ملت  خ،یهس که ده تمام تار یکمان نی. او رنگکنهینم رییتغهم  نجهیرنگ اس که ده ا کیملتم! فقط  یهمتا -

رنگش نهفته اس و  هر کمربند، شخ بسته کده. آتش عشقى اس که در کیما ره مثل  یرالمذهبیو کث یرالزبانیکث ،یرالقومیکث

و  ترقهیدر شرحش قلم م زبانه مى کشه و یو ترکمن یپشه ا ،یتاجک ،یبلوچ ،یاز دل هر هندو، هزاره، ازبک، اوغان، نورستان

 .رهیگ یکاغذ آتش م

 ٭٭٭                                     

از اشعار  یتیرا انباشته و خواب و خوراک را از او گرفته بود. هر روز ب یپرهمه ذهن زرد یالیفکر و خ وارها،ید یاما آن سو و

 وانیکه کوزه از همه اوراق د یانداخت. روز یم یالفکوزه کبود است کینوشت و آنرا درون  یم یصفحه کاغذ یحافظ را رو

بود.  دامن خود را سجاده  دهیگنجان یرا در کوزه ا یبحر ییشد، گو ینم یجا پوستشدر  یاز خوش یشاعر پُر شد، زردپر

و  یازگشاخ نبات، ت اهیکه هم مثل گ یکرد و خافظ را به معشوقه اش قسم داد. همان معشوقه  تیساخت و ابرو را محراب. ن

 :بود نیریطراوت داشت و هم مثل قندِ شاخ نبات، ش

 میبرا ینیب یدهم که هر چه صالح و مصلحت م ی. تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می! تو محرم هر رازیرازیحافظ ش یا -

 :آورد و خواند رونیب بیرا از کوزه غ یورده ساز. بعد چشمانش را بست و برگه اآمرا بر یآشکار و آرزو

 .دیآ یم یبه شکار مگس شاهبازی  ٭ دیآ یم ینفس حایدل که مس یا مژده

 :دیشگوفا کرد. از خودش پرس یرا برلبان زردپر دیلبخند ام یآسمان تیب نیا

 بمانم؟ یرس ادیکه روح پژمرده مره را باز تازه کنه؟ مه چشم به راه کدام فر تهیرا م یخبر خوش آمدن چه کس بیلسانِ غ  -

 

آذان  همیپ دیشا ایبا آذان مال رقابت داشتند.  ییدادند. گو یسرم یدر پ یبلند و پ ییآوازها ها خروس سحرگاه  ٭٭٭    

چشمانمان  شِیدم در پ دهیرخداد تلخ که هر سپ نیما از ا یخبر یما و ب زیعز از عمر گرید یبابت از دست رفتن شب دادند،یم

 یبه خود م دنییکه مادرش در حال زا نیخورد، مثل ا یم چیتاب و پطناب هم  یرو یشود. لباس مادر زردپر یتکرار م

 .از عمارتِ عمر صاحبش کم شده بود یگریکه خشت د بود از آن قراریلباسش ب دیشا ای. دیچیپ

 :زد و گفت یاز آنکه زردپرى سفره صبحانه را بگستراند، پدرش لبخند شیپ

 .ه، نان شو مثل گداصبحانه مثل صبحانه پادشاه، نان چاشت مثل شاهزاد -

 .یلقمه صبح به از ده مرغ و ماه کیپدر جان،  یبل -

 .شد میاز دست دخترش افتاد و به چند تکه تقس رِخامیبرآورد که بشقاب پن یادیمادرش چنان فر ناگهان
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اى غالمغال،  کو که چه گپ اس ده کوچه. لیخورده. گفته گفته زبانم اوله کد. برو س خیدختر او دختر، گوشِت فقط گل م - 

 !سرِ چوک؟ ایکه کوچه ما شور بازار گشته  ین ایشده،  امتیکه  ق ین س؟یبرى چ یغتمه غتول یا

شد. جتکه خورد و با لکنت  رهیمشرف به کوچه را کنار زد. به آدم هاى در چند قدمى خانه ى شان خ نیپرى، پرده کلکزرد

 :زبان گفت

 ... ب به آدم ن نما و مونیک کدن. از م م لیتبد گاه داروین گ -شیبا بابه، و وطن م ما ره ب به آ آزما-

 :و گفت دیحرفش پر انیم پدر

 .و گرگ نما -

 :زد غیاز پنجره به برون نگاه کرد و وحشت زده چ مادر

شانه  یمأجوج هستن. ده قرآن آمده. دست ها یأجوج و ،یلریب یبم ها ی. انی. جگ زده بد کده داروستنین یخو شاد نایا

الله گوش خوده تشک و  کی شن،یخَو م رونی. وقتى که ده بنی. گوش هاى پشم آلود شانه ببسیکو که سپل شتر وار لیس

مانن، نه خزنده ره و نه  یبرن. نه چرنده ره آرام م  یم ورشی رهاشن، به شه یکه گُشنه م یمى سازن. وقت افیشه ل یگید

خود  ییخوره، ده شکم کندو یدگه ره که شور م زیخورن. مگم هر چ ینم نیره ده آسمان و تانکه ده زم ارهیپرنده ره. فقط ط

 .ده توپ چاشت پارچه پارچه شون یمندازن. اله

 .سماوار قل قل به جوش آمد در آب

 ٭٭٭                                       

 :ها، صداى از درون صابر فریاد زدوارید یآن سو و

دفعه به مکه  کی یلک سال  لک ی. پرنده ا یکن یلک گمان م  ده هنوز هم حاجى لکهستى که خو نىیشاه کیجوان! تو  او

. نه حاجى مکه عرب دارینه د یخواه یشتر م رِیلک مى گن. تو خو، نه ش  لک  ی. ازى خاطر او را حاجهیایره و باز پس م  یم

 .گشتن، گِرد شکسته دال اس دفعه. حج تو خو هفت ىیاى استى و نه حاجى کربال

اش را برداشت؛ چهار دست و پا از درخت عکاسى باال رفت و در پناهى شاخ و برگ آن، به اطراف خود نظر  نکوفیصابر، کالش 

 یکوچه و برزن را انباشته بود. صدا یفضا ،یزیغم انگ یو کودکان چون سمپفون رزنانیناله، ضجه و هق هق پ یانداخت. صدا

 :دیچیپ ششبه گو« ظابط»مشهور به  ریلرزان کاکه کب

 نیسات شوب یو هم لیرا سکلیکاله قره قل، با یخاک، ام یچل سال خدمتم به ا و ندار هى هى اکه قومندان )فرمانده(، دار -

 .نیازمه گرفت رامیبود. ا

تن و ماشیندار در دست داشت، با لحن تمسخر  بر یماکس یچهار شانه با چشمان شرارت بار که گوپیچه مخمل شکار مرد

 :گفت یزیآم
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. تیسازیتانه، مگم از مه چلو صاف م یکو که نفست ته نگرفتم. شاش تو خو برفه سوراخ نم تهیخدا برو کاکا )عمو(، شکر -

 .دندیهمراهان تفنگداراش قت قت خند

 :گفت لب ریزمانش بود، ز اریع که مأمور رتبه اول دولت و ظابط

التماسش  ییگاه درد ناک اش با نگاه صابر گره خورد، گوکنه. ن یادا م شخوی صفت خود ٭کنه  یکه صدا م ینیچ شهیش -

 «!شِنگته معلوم کو» کرد: یم

قوماندان اکه را  ى ستبرِ نهیماند. طاقتش طاق شد و س یاز اشک م یدر بحر یکوچک رهیدر آن لحظه به دو جز چشمان صابر 

 نیا از ریدرنگ مثل ش یبود. او ب ندارشید ماشدلدارش او را سخت تکان داد، انگار پس لگ ادیو فر غینشانه گرفت. ناگهان چ

 .نشست رگربام به آن بام جست و سرانجام برلب بام ز

 .لرزه درآمد روازه آنچنان کوفته شد که بام بهشدت گرفت و د رونیسر و صدا در ب 

 ستادهیا سرو، استوار چون درخت یوحشت زده باز بود. آنجا مادر زردپر یمنزل دوم چرخید که مثل دهان نیبه کلک صابر نگاه

 نماز انگشترش حک شده بود. چادر قیعق یرو ییشده باشد. دعا ینقاش ییقدم یماند که در تابلو یم یابود؛ به فرشته 

و دد  وید نظر از کریپ یآن پر کریپ دیهراسان جگرگوشه اش را در آغوش گرفت تا شا و چاندیرا گرداگرد دخترش پ یمشک

 .پنهان بماند

انگار کوه ها قامتش را خم کرده بود. با  د،یخز یکف اتاق، چهارپا م یرو ختهیر یدنبال کاغذ پاره ها یودکچون ک زرگر،

 :شد گفت یم دهیکه به زحمت شن ییصدا

 .ره موزه دهیترق یره خدا روز نته، پا دهیناد -

 .یدمی شن شیرا در شقیقه ها یضربان قلب زردپر ییشد، گو و تار رهیت کر،یصابر مثل ت چهره

 .کنمشیم دهیم دهیم یو گه ن نیکن پدر نالت ها، دروازه را واز او -

شد. دو نفر چهارشانه که هر شپش شان  چهار تاق باز و دیهرسو پر یچهارمغز یپرخچه هاى دروازه  هم،یپ رهاىیصداى ف با

 .چهل من چربو داشت، با دبدبه و کبکبه وارد خانه شدند

خود را در خانه ها و کوچه  یها بلرزد. بگمانش، آنان زباله دانى متحرکى بودند که خاکروبه هادآن با نبود که از یدیصابر ب اما

ها در  رهیافتاد که به عنوان گلدان به شکل جز یهاریشان به تا یاز حدقه بر آمده  یچشم ها که نی. همختندیر یم رونیها ب

به  نیى کلک شهیشده باشد. بعد نگاه هاى شان از پشت شکه موترش کجا پارک  دندیگر پرسیهمد شده بود، از دهیچ یلیحو

با  جاپانى کاردریر رادیوکست ،ینتیز یمور، المار ینهایعکس صاحب خانه، قال ییافتاد. قاب طال ىیرایدرون سالون پز

 . باشند هافتیشان را در آن خانه ودبهشت موع ىیآنان را چنان مست ساخت که گو ن،یرنگ کریغول پ ونیزیو تلو شیگوهابلند

 :دیبا آواز بلند پرس صابر

 !خوهس، اکه جانا؟ رتیخ
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 .که اربابِ اِت زرگر اس می. خبر شدیبگ تهینوکرِ کاکل دارِ! خوب گوش شده، ریت رتیاز خ رتیخ -

 .شده باشد رهیماند که از کوهى به دو قوچى خ یبه عقابى م صابر

نوکر کاکلدارش اول  نالىیکنه. ا ی. زر جارو مرهینم دینا ام ه،یبم درآهر کس به خانه اربا ۰نیخو شک نداشته باش یاکه، ده ا -

 ه.کنیپُر م ییطال یگشاد تان را از نقل ها یو دامن ها نیتوبره، خورج ا،یکابل یبرسم مهمان نواز

را نوازش  سر و صورت گوشتالود شان شیها یرنگِ مرم ییطال یناخوانده کرد. پوچاق ها یاطراف مهمان ها به ریچند ف صابر 

 .داد

غولک اش، مادرى با آب جوش چاى صبح اش، جوانى با ساچمه  زهیشدند. پسرى با سنگ ر «رکیش»کوچگى ها هم  ریسا

 .نوازش دادند را  قفاى شان  صورت و  و تفنگ بادى اش سر یسرب

بگردشان  لبگی ه یدند که بودنکر هم قرض کردند و چنان فرار گرید یداشتند، چهار پا یاکه قوماندان و اکه مادون چهار پا 

 .نرسد

 ٭٭٭                                       

مت جان، آبرو و عزت خانواده یبه ق ریلحظه تأخ کیمثل چکش مسگرها بر سر زرگر فرود مى آمد.  وارىیتک تک ساعت د 

دخترش،  اتیادب پلومیند؛ پدر، دبهشت کوچک شان را خاکستر کن و نندیاز آنکه  بساطشان را برچ شیاش تمام مى شد. پ

مونس  گانهی. مادر، قرآن را برداشت و دختر، چاندیو به کمرش پ ردرا داخل پوش بالش ک شانینکاحنامه خودش و تذکره ها

 .گرفتند شیرا در پ رونیرفتند و راه ب نییپا نهیپاپى گک اش را. از ز -ىیتنها

همه دار و ندارشان را باخته بودند و حال آبرو و عزت  ا،یقمارخانه دن نیدربزرگ تر و نه پول نقد. انگار آنها زهینه پاسپورت، نه و 

 .سخت و آسمان دور نی. زمدندیچرخ یپشه، کوچه به کوچه م کیشان را به داو گذاشتند. سردرگم مثل 

 

که  یدر حالمحله،  یمعنو دوخت، خاموش شد. آن مادر یم نیکوکو جان که آسمان را به زم یاطیچرخش چرخ خ یصدا

چهارقل بود، دم درکوچه پشت سرِ شان آب  یسوره ها شیلبها یدست نگه داشته بود و رو کیرا با  دشیچادرکتان سپ

 :ختیر

 !خدا پشت و پناه تان م،یهااوالد -

د. نه قندِ سرپرست شده ان یآخرِ بس ها بود. به نظرزرگر آمد که آنها هم مثل دکان ها و خانه ها، ب ستگاهیصد قدم باالتر، ا 

 .نریدرمندر و نه خان گُلِ کل یآغا دیخورد، نه س یبه چشم م وریدر

. دیآ یم شیکنان بسو ورسیر ،یپسته ا ۳۰۲که  بس  دید رتیبپرسد، با ح یزیبود که ازش چ یبشر یزرگر که دنبال بن 

 :را جلب کرد یشده بود، توجه زردپر یبر پشت بس خطاط ییکه با رنگ طال یتیب

 .«اول مخصوص خانم هاست تسی چهار ٭خداست  یمالک هرش قتیحق در»
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 .رنگ تب و بال آمد ت،ی. به نظرش رنگ زرد بدیرنگش پر زرگر

مثل چشم هر  شیشد. چشم ها ادهیبچه به تن داشت و چپن قاتمه به سر شانه اش بود، از بس پ و تنبان گو راهنیکه پ یجوان

غالم حلقه به گوش، دست به  کیشده بود. او مثل  رهیخ یچشمان زردپربه  زند،یبرق م شتریاش ب یدیپوست که سف رهیت

 :گفت نهیس

 !مه ده خدمتتان هستم -

آب. در دلش  واژگونش در ریبه تصو سرک خم شده بود و کنار بارِیبه جو شیکرد که شاخه ها ینگاه یدیبه درخت ب یپرزرد

 :گفت

 .. خدا نگهدارترمیبزنه به طرف بهشت، مه نم ربال هم بکشه و باز پ تیشاهزاده موترها ی! اگه ایکِل-

جوان که ساالنه  ینچیجهان انداخت. همان شاهکار داو ینقاش یتابلو نیمعروف تر ادیرا به  یو نگاه رازآلودش، کِل حیلبخند مل 

و با خود  دیکش یآه یتماشا کنند. کِل یاثر را از فاصله چند قدم نیکشاند تا ا یم سیپار لوورِ میها عاشق را به موز ونیلیم

 :گفت

. یمه هست یزایتو مونال ،ینخواه ای ی. دوم، بخواهیو رفت یکف جانانه به افتخارت. چه با غرور مره ماند کی! اول خو یزردپر -

 .کنم. خدا پشت و پناهت یقلبم حفاظت م میترا ده موز

 سرش را باال نگه یلئون شکست خورد، ول  فشیکه از حر یقهرمان به نظر آمد. همان ابرمرد یدر همان لحظه، مثل کِل یکِل

 .ش را پنهان کرد و درد جانسوزش را پنهان ترضداشت، بغ

کراچى دستى  کیبخار وکمپل اش را بر  گیآرد، شکر، اشتوپ، د یکاغذ طهیخان خر نیاسی ریتر، مد شیچند کوچه پ  

 :رفت یجمالت در ذهنش رژه م نیمى کرد و اکورمال کورمال به سمتى حرکت  ده،ی)فرغون( بار کرده بود و با قد خم

 .جز ناخن انگشت من -شد. کس نخارد پشتِ من  یشروع نم هیبود، با گر یاگر آسان م ینداره. زندگ ادریروز بد ب -

 شیبودند. او با سرِ برهنه، ر دهیاش را دزد ىیطال میبا فر نیب کینزد نکیبود. ع شیلبخند ها ادگاری ش،یرو یها یچملک

ى  غهیکراچى اش به ت ریآمد. چند قدم بعد، تا یبه نظر م ستیتور کیمثل  دش،یسف راهنیو پ یسرمه ا یشیدر ده،یتراش

گورم خات  نجهیروزگار. ام یتُف به ا»رفتن و ماندن گفت:  انیمردد م و دیکش یشد. از ته ى دل آه نچریسنگى خورد و پ

 !«شد

بس قراضه چووس  نویم کیبودند کـه  دهیحاجى اقبال نرس نماىیس کیزدساعتى سرگردانى، هنوز ن بعد از لشیفام با زرگر

اش چسپاند؛ رنگ  نهیلرزان، کتاب خدا را به س یگرد و خاک در کنار شان متوقف شد. همسرش دگ خورد و با دل انیکنان م

 شهیلقه کرد؛ شپاپى گک اش دست هاى کوچک اش را دور گردنش ح ؛مثل موى مادرش د،ییگرا یچهره زردپرى به خاکستر

 :دیچیگوش شان پ در ىیشد و صداى آشنا نییموتر پا

 !نیهله دگه باال شو  -
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شانه  یاشکش، برو نیبلور یآغوش راننده انداخت. موها و دانه ها تپه، خود را در ینیپرى به محض ورود به موتر، به سنگزرد

 .دیرس یآن مرد، مثل آبشار به نظر م یها

 !هات از سرم کم نش هی. سایاتم استصابرجان، تو فرشته ى نج -

 .بود دهیى بود که صابر در کل عمرش شناجمله  نیعاشقانه تر نیا

 :حلقه زده گفت شیچشم ها در یخان افتاد، اشک خوش نیاسی ریمد زاش،یعز ی هیچشم زرگر به همسا نکهیهم و

 .تهیغرق شدا ره نجات مکشن، مگم صابرجان، آو بُرده و  یدگرا، تنا جُل و پوستکِ خوده از اَو م -

 :حرف دوستش، سرش را تکان داد و گفت یدیبه نشانه تأ زین ریمد

 .امِطوراس یخیامِطوس. ب -

 :کرد، گفت یدور چشمانش را پاک م یانگشتانش، اشک شاد که با سر یدر حال مادر صابر 

 !میحاللت! از بال بج شد رمیش م،یبچ -

 :اش گفت یشگیهم آرام و باوقار یو با همان لحن دیبوس مهربان را گرفت و آن مادر یها دست ریمد

 .شارره آباد کدن اس کیاوالده کالن کدن،  کیانگور خوب، دانه میشه، زن خوب، بیوه میشه.  -

به مادرش  نهییدر آ یپاک مادرش، روح فرزندش را جال داده بود و قلبش را روشن کرده بود .صابرلحظه ا ریشیرین ش طعم

 :گفت و دیکش یکرد، آه ینگاه

 .کدم یخوده قربانت م یبود، مادر جان، تا تمام جوان یم یجوان یمرکز بخشش کیکاش که  -

انداخت و هنوز  نیطن یفوالد در سرِ زرد پر یشدن سوهان رو دهییدلخراش سا ییچون صدا ربکسیگ یصدا  

 .قابل شان سبزشد(شان سرعت نگرفته بود که همان چهره ى گرگ نما چون کنده درخت منیموتر)ماش

 :لرزان گفت یبا صدا ریمد

 !سر یشد و کاسه گِل ریز ینیآخ آخ! کاسه چ  -

 :لب گفت ریز یزردپر و

 پاالن ریبه ز یشـــده زخم یاســـــــب تاز -

 .نمیب یهمـــه بر گردن خــر م نیزر طوق

 :شد لیبخار تبد گید کیخام بود، به  شمیصابر که ذاتأ ابر مادر
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ده توپ چاشت بسته  یاله رم،یمنه دارم باش که سرت راه م یگیم نهیزم ،یریو دماق راه م سیدن، چطو به فگر یخُمِ ب -

 !یشو

 .جگرگوشه اش را نشانه گرفت ندارشیماش لهیو با م دیآن خُم سرکه جوش یول

مقابل  ییوالیه کلیبعد آن ه یداد، چشم صابر را بُرد. لحظه  یجال م د،یخورش تاب نور طال که درگردنش در یطوق ها 

 .است رینان چند فط کیکابلى بچه او را نشان داد که  ىیرجب پرتاب شد. گو فهیخل یینانوا

 :برآورد ادیفر اریاخت یزرگر ب 

 .زدنت جنرال است ،یصابر جان! خودت سپاه -

 :صابر در دلش گفت و

 .گوسفندان بود بر ستمکاری ٭دندان  زیترحم بر پلنگ ت -

 زدند،یبرق م دیخورش کنار جاده، در نور یگریسو، انگشترى ها و گوشواره هاى طال به گوشه د کیگ مچى به ساعتهاى رنگارن 

 .را چشمک زنان بسوى خود فرا مى خواندند شانیانگار صاحبان اصل

مى کند. تفنگدار نگاه  یبه شکم برآمده ا صانهینشسته و حر ىیکه کرگسى باالى بام نانوا دیعقب نما د ی نهییدر آ صابر

 :ماند. صابر با خودش گفت یم یکه به دنبه گوسفندِ چار یشکم

 ی فهیوظ یو بودنه. کرگس ها خو بهتر از شاروال رهیکنن، مثل سا یاستم که چرا مردم، الشخوره ده خانه نگا نم رانیمن ح -

 :دیبـود کـه زرگر پرس الیخ ـنی. در همتنیخوده انجام م

 م؟یریکجا م -

 .است خدا باشهکه خو ییهر جا -

 :لب گفت ریقلم بود، آهسته ز خان که اهل سخن و نیاسی ریمد 

 .اس، چراغش ماتو نیخانه خداس، فرشِش زم ایآغابچه! دن شک،یب -

لب زمزمه کرد.  ریرا ز ییخورد و موترش جتکه. مادرش دعا کهیحصار، ناگهان صابر  ینیب یحوال شده بود. در شیگرگ و م هوا

 .شد و سراسر موتر را فراگرفت یهم جار گرانید زمزمه بر لب نیا

 دیسف یپکول به سر و دستمال ها یرا مسدود کرده بودند. کاله ها شانیرو شیمردان مسلح، راه پ ،یلومتریدر فاصله بک ک 

وده شان گشدنیآمد که دهان به بلع ییسفالت(، اژدهاآ)راه  ریچهارخانه چرک سوخته به گردن داشتند. به نظر صابر سرک ق

 .دباش

 :برآورد ادیلرزان فر یتند تند پلک زد و با صدا یزردپر
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 یدوگانگ ،یدال ،یسیمثل گوسفند انگل دیکه شا ی(هامونی)م یکه معلم ما گفته بود؛ همو شاد ایشاد یکاپ نهیبابه جان، ا -

 .شانه جور کده باشن

 :دیخان بر سرش دست کش نیاسی ریمد

. به گفته اسی. البراتوار دنسیافغانستان ن یفامه که ا ی. خوب مزنهیچپ م یکوچه علدخترکم! پدر جانت خوده ده  ارای -

 .نشده باش یساز هیها شب یشاد یا دیخودت شا

 :زرگر گفت خانم

 مون؟ینام یها مونیم ی. کو دُم ایتام بالکد یو -

 :گفت لب ریز شوهرش

 .مانند شان یپتلون بوج ری. دُم شان زیچقه کنجکاو است -

را  رهایتا غیو چ چاندیگفته، اشترنگ را به سمت چپ پ دریح کبارهی( بدهند، ستی)ا شیبه او دستور در نکهای از شیپ صابر

خواستند در سرک خامه و گل و  ینم هایرتا ییسرِشان کمتر نبود. گو یباال یدلخراش جت جنگ یاز صدا غیچ ی. صدادیکش

بار  نیبه فغان آمده بود، ا شانیچرخ تانک ها ریها و زنج یشورو یهاپیج رِیتا ریز ن،ای از شیکه پ یبلولند. همان راه خاک یال

 .کرد یفرش راه زردپر یریاش را چون حص نهیس

 :که از رشد شتابان شمارِ جانوران انسان نما، دلش داغ داغ بود، گفت صابر

 .کسمیبه جان ب یوا گهیباز م ه،یزا یخسک هر شب هزار تا م -

 یبا  لبخند کردیم یکرد و سع ینگاه م یبه زردپر نهییاز آ ینداشت. صابر گاگاه ییانتها ییرنگ، گو یو خاکستر یطوالن راه

غم  ی! تا صابر ره دار؟یترس یم یاز چ»گفتند:  یصدا م یچشم، ابرو و دهانش، ب ییبه دلدارش قوت قلب دهد. گو یساختگ

 .«یندار

پوش کردند. صابرهم  چراغ موتر را  یرسته بودند، موترش را چادر اطراف راه نگذشت که دمه، غبار و بته ها که در یرید 

آنها،  انیم فرورفته بود. از یچال اهیوانست. انگار در سنت یکرد تا زبانش را در کام خود بچرخاند، ول یسع یخاموش کرد. زردپر

 .اوردیب رونیرا از دهنش ب« اس؟ یرتیخ» رسشزرگر به نفس نفس افتاد و توانست پ

 :گفت یو فروتن یشیدوراند اب صابر

 :و در دلش گفت میفعل نشه، ده راه نمان شیترسم که بتر یکاکا! م یبل -

 .کنم یم دایقف دستم بلد استم. اگه خدا بخاهه راه خوده چشم پُت پ یره مثل خط ها هیقر یمه خو هر پُل و پلوان ا-
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درجن  کی رت،یمانده بود، انگار از غ مهیکرد. از ش یاش جغ جغ م نهیداشت. س یحمال سالمند، نفس تنگ کیمثل  موترش

 شیشگافت و پ یرا م یکیمال، دلِ تار نهیو س زیخ نهیکشاند. تلق تلق، س یشان با خود ماریس یمندو یرا همرا نیسرنش

 .کرد یم یرو

آرد و  ی دهیترق یها یو گرد وغبار بوج یخوابیب ،یتشنگ ،یگرسنگ ،یسرنوشت ینداشتند. ب یاش هم حال بهتر نانینش سر

به  احتیو س ریس یکهنسال را برا ستانیبابه صابر، تور کِیموتر انت ییداد. گو یجلوه م رتریبرنج بر سر و صورتشان، آن ها را پ

 .بُرد یم ایآن دن

 .آورد یم رونیو به سرعت از دهان ب یاپیزبانش را پ ،یفرط تشنگ از «ینیچ» یپاپ 

 :در گوش راننده نجواکنان گفت فلک

 .زنه یها، الماس بل م یو ده سخت زنهیکه ستاره چشمک م سیکیسرم، ده تار تاجِ

 .تگرف یجانبخش، زود دردلش جا یقیهمچو موس یآسمان یصدا آن

 :دیپرس ده،یرا بوس فیشده بود، قرآن شر نیسنگ شیکه پلکها یپرمادر زرد 

  ر؟یبخ میرس یم یک م،یریکجا م م،یصابر بچ -

 .ما افیتوشکِ ماس، آسمان ل نیزم م،یکه بر یخدا به سرِ ماس. هر جا هی. سانینکن شیخاله جان تشو-

 :کنان گفتدییخان با تکان سرش تا نیاسی ریمد

 بود ابندهی ندهجوی عاقبت ٭حق بر سر بنده بود  ه ییسا -

 :زرگر افزود و

 دیگرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپد  -

  مخورغم  انیپا ستیکان را ن ستین یراه چیه

آنچه را  یعقب نما چشم به چشم شد. زردپر نهییدر آ ارشیفشرد و با  ی. دست پدرش را با دلگرمدیدرخش یزردپر چشمان

 :از چشمانش خواند ییگو د،یخواست بگو یکه صابر م

بسته هستم.  یدروازه ها و راه ها یکو که  کِل لیچاه. تو سوِن مه س ریز ای ینباش که سرِدرخت است یا ی! ده قصیزردپر - 

 .داره یو بلند یراه خامه که مثل پشت شتر، پخچ

را مثل گهواره جنباند.  موتر یاش غرش یرا مثل روز روشن کرد. در پ کیتار یآسمان را شگافت و فضا نهیس یرعد ناگهان

روازه خانه شان قنداق تفنگ آجوج و ماجوج به د یدر پ یضربات پ ادیرا به  یموتر، زردپر شهیاصابت قطرات باران به ش

آمد، او را به مرز جنون رساند. به نظرش آمد که  یمثل هارن موتر به گوش م همهاجر ک یمکرر قاغ قاغِ زاغ ها یانداخت. صدا

سبز شد. خود را  الشیدر پرده خ کبارهیها،  مونیپشم آلودِ لشکر م یها افهیبه دنبال شان هستند. آن ق نیدارو یها مونیم
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. احساس کرد که دیلرزان مادرش چسپ غوش. از ترس به آیو چهل شاد یپر کیانگور صد زنبور. نه، توبه!  کی. دیآنها د زیکن

 :دیخواست بگو یاش مثل شاهپرک سرمازده پرپر کرد. م دهیرنگ پر یبندد. لب ها یم خی شیرگ ها خون در

 .مادر، به دادم برس، آمده اند مره ببرند -

بمشامشان  یتنور یپلو و نان ها یآور الند یمست یبا بو ختهیو عطر گل سنجد آم یمیتوت ابراه ی حهیوقت، را نیهم در

 فهیو برج خل سیپار فلیبن لندن، برج ا گیبه ساختمان برج ب هیشب یزیشد. چ انیچشمانشان نما شیپ ی. بعد عمارتدیرس

 .و چشم نواز تر از هر سه باتری. نه! زیدب

 یمقدم گفت. کبوترها ریآدم خان کابل، چشمک زنان به آنها خ یدر قلعه  یتور یرپته دار برج پد یها یهاى ارس نیکیار

پناه  ییبرج پخسه  نیبه ا« رهیشاه دو شمش»ازگنبد کبود  شیپ یبه آنها  بقبقوکنان خوشامد گفتند.  آنها ساعات زین د،یسف

 .آورده بودند

 :گفت یچشمش به صابر افتاد، به شوخ نکهیآمد. هم شوازشانیچراغ به دست به پ یبه برج، دروازه قلعه بازشد و تور دهینارس

 !و دد ملولم و انسانم آرزوست ویاز د -

 . دردیدو شیبرگرداند؛ رنگ به رخش آمد و خون در رگها  صورت خود را مثل گل آفتاب پرست به سمت منبع نور یزردپر 

 .انیخودش دختر شاه پر لدارش شاه کاکه ها وکاکه؛ د یغن زبانشیآمد؛ م انی)فانوس(، هزارچراغ  پر نیکینظرش ار

 :آغوش گرفت و گفت را تنگ در صابر خت،یر یاشک م یکه از خوش یدر حال زرگر

 .ییو روشنا یرستگار یببره به سو و  رهیره بگ گرانیکه آدم، دست د باستیچه ز -

ستاره سه پر در وسط حلقه  کیآن را که  یگولو  گرفت، و آغوش در اریاخت یسالخوره را ب« بنز»خان، پوزِ آن  نیاسی ریمد و

 .دیو آسمان است، بوس ایدر ن،یتسلط آن موتر بر زم یاست، و نشان دهنده  ینقره ا

 

 


