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  مقدمھ
ـ  ھمیشھ بھ من مي گفتند   اغماض مي نگرندد و بھ دیده یدوستان من ـ  دوستاني كھ در ھرصورت بخشنده ھستن

آنھا ھمواره برایم یاد آور مي شدند كھ چرا . ، تجربیاتم در افغانستان بسیار جالب و خواندني مي باشدآنانكھ بھ نظر 
ھ من حقیقت این است ك. آن ھمھ نوشتھ ھایم را كھ روي ھم انباشتھ شده است، بھ صورت یك كتاب تالیف نمي كنم

زیرا این كار را باالتر از . نموده بودم، اما ھمیشھ تالش ھایم ناكام مانده بودانجام این امر را خودم نیز بارھا سعي 
  .توان خود مي دیدم

زیرا از یك سو تشریح كوتاه و مختصر، . پرداختن بھ جزئیات حوادث، نیازمند تشریحات بسیار مفصل مي باشد
اقات بھ طور ناقص ارائھ گردد، و از سوي دیگر عمده ترین مشكالت من در كابل و منجر بھ آن خواھد شد كھ اتف

سرگذشت . ھمچنین جالب ترین اتفاقات زندگي من در آنجا، از منابعي كھ  اصلیت افغان ندارد، سرچشمھ مي گیرد
 آشكار، بھتر اقامت موقتي من در پایتخت افغانستان، مستلزم توضیحات بیشتري مي باشد كھ بھ دالیل مشخص و

  .است وارد آن بحث نشویم؛ بھتر است آنھا بھ فراموشي سپرده شود
با وجود كمي ھا و كاستي ھا، سعي نمودم در .  را نوشتم»دختر وزیر«  من بھ خاطر رھایي از این مشكالت، كتاب

ا طوري كھ  اتفاق ھیچ ادعایي ندارم كھ ھمھ ی وقایع ر. این كتاب، بخشي از زندگي افغان ھا را بھ تصویر بكشم
اتفاقاتي .  تا چشم دیدھاحقایق استافتاده است توضیح داده ام؛ مگر دو و یا سھ بخش آخر كتاب را كھ آنھم زیادتر 

را كھ بھ رشتھ ي تحریر آورده ام ، یا خود از نزدیك شاھد آن بوده ام و یا اینكھ از اشخاصي شنیده ام كھ آنھا را از 
اما بسیاری از وقایع از مقابل .  ھمچنین حكیم، وقایع زیادي را برایم تعریف كرده اندگلبیگم و. نزدیك مي شناختم

در حقیقت فقط بعضي از وقایع، سال ھا قبل از آن كھ من بھ كابل بروم، اتفاق افتاده و من آنھا . چشمانم گذشتھ است
  .را پرداخت و ویرایش نموده و بھ تصویر كشیده ام 

اما بھ تصویر كشیدن . لرحمن تعلق مي گیرد، من سعي کرده ام عین واقعیت را بنویسمتا جایي كھ بھ  شخص عبدا
  . مي باشدھ طور كامل، تقریبا كار غیر ممكنزندگي یك شخص ب

كساني كھ او را در زمان خروجش از كابل مي . من در مورد برخورد با سرمنشي او، كم تر محتاط بوده ام
من مطمئنا در مورد او با تملق و . كھ بي جھت نسبت بھ او سخت گیر بوده امشناختند، بدون شك فكر خواھند كرد 

كھ در آن زمان بوده است بھ تصویر  حقیقت این است كھ من سعي نموده ام وي را آنچنان. چاپلوسي ننوشتھ ام
ھنگي او از بكشم، نھ آن گونھ كھ اكنون مي باشد؛ بعد از یك دوره استراحت در محیط آسایش و رشد قوه ی درك فر

در مرحلھ ی اول سعي نمود ه ام كھ او را بھ عنوان طرفدار دربار، و راضي و مطلوب براي ھركس بھ . جھان
تصویر بكشم، سپس او را بھ عنوان یك مأمور پركار، مخالف دسیسھ بازي، بخشنده و كسي كھ چندین بار، بھ جرم 

 دشمنانش ـ براي اینكھ او قوي نباشد ـ متھم مشخص و غیر مشخص در ارتباط بھ موضوعات بي اھمیت، توسط
بگذار كساني را كھ ھرگز در آن كشور و در آن شرایط بھ سر نبرده اند آسوده  و . گردیده است، معرفي كرده ام

  .راحت کنم؛ او ھیچ وقت با خودش راحت نبود
ه ی وي آن را چاپ نمي كردم ـ موقعي كھ نسخھ ھاي این كتاب را بھ ایشان نشان مي دادم ـ كھ ھرگز ھم بدون اجاز

البتھ بعد از ویرایش، و . »فكر مي كنم این خیلي شبیھ بھ ھمان چیزي است كھ من بوده ام«: تنھا جملھ اش این بود
وي نھ تنھا . كار توسط بیست نفر روي آن، وقتي كھ مي گویم او چنین اظھار نظري  كرده است، مبالغھ  نكرده ام

 شاخص و متعدد اداري و غیره، كھ مسئول كار و توضیح دقیق ھر چیزی، در ناظر بر دھھا نوع كارھاي
در این كشور براي ھیچ یک از کارمندان اداري دولتي، درصورت مریضي . افغانستاني كھ روش وجود ندارد، بود

طوري بر این اگر مأموري از كار مي افتاد،  بنا. و یا رخصتي ھاي ضروري، كدام نفر علی البدلی وجود نداشت
تمام كارش روي ھم انباشتھ مي شد كھ موقعي ھم كھ صحت مي یافت، از انجام دادن آن ھمھ کارھاي عقب مانده 

  . براي انجام كار ھا بھ وي اعتماد نماید) سرمنشي(ھیچ كسي ھم وجود نداشت تا او . اش عاجز بود
میر را اجرا مي كرد، بر عالوه ی آن این مرد كھ من او را بھ نام علي محمد خان مي شناختم و وظایف دربار ا

وظایف ـ  کھ یک مصروفیت محض برایش شمرده مي شد، ـ رئیس بخشي بود كھ ما باید آن را بخش استخبارات 
. گرچھ این شخص ظاھرا سرمنشي امیر بود، اما بدون شك چنین امري، مثل آن بود كھ دود بدون آتش نیست. بنامیم

ابل بھ طور جدي در مورد بھ تعویق افتادن كارھاي شان بھ خاطر نیاز بھ مواد کامال واقعیت دارد كھ ساكنان ك
ضروري و غیره شكایت داشتند، اما این چیزھا براي کسي کھ چیزھاي زیادي براي گفتن علیھ او داشت، اھمیتی 

تمي بود كھ بر عالوه، عیب واقعي روي كسي نبود كھ كار بیست نفر را انجام می داد، بلكھ نقص در سیس. نداشت
در بین مردم كابل حرف مشھوري است؛ مي گویند كساني كھ خدمات . بار سنگین را روي دوش او گذاشتھ بود

اجتماعي بیشتري را انجام مي دھند، در عوض اینكھ معاش بیشتري را دریافت نمایند، رخصتي اضافي براي شان 
ھمچنین بھ خاطر . براي شان تبریك گفتھ مي شودداده مي شود، از آنان در جلسات رسمي دربار قدرداني شده و 
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این چیزي ھست . قدرداني از كار و خدمات شان، بھ عنوان تحفھ، كار اضافي دیگري نیز بھ آنان محول مي گردد
  .كھ واقعا در این قضیھ اتفاق افتاده است

زني ھمانند گلبیگم را براي بعضي ھا شاید امري غیر ممكن بوده باشد كھ چنان كشور و چنان محیطي، بتواند 
در اینجا و آنجاي افغانستان ـ من مي پذیرم خیلي بھ ندرت ـ مي توان اشخاصي را . اما چنین نیست. پرورش دھد

دید كھ بھ تنھایي مقاومت كرده باشند؛ یك طبیعتي كھ باالتر از اندازه و معیار قبول شده ی اكثریت كشورھاي متمدن 
  .جھان بوده باشد
بود كھ تقریبا از جانب عموم مردم، از طبقھ ی باال و ) رھبرـ معلم(خاص، یك نفر پیرمرد بھ نام پیر یكي از این اش

او ھم در ارتباط با شیوه ی زندگي . پایین جامعھ، بھ او بھ عنوان یك فرد روحاني در سراسر كشور احترام مي شد
 من ،علي الرغم اینكھ. مي انداخت ) St.Francis(» سینت فرانسیس«اش و ھم در ارتباط با تعالیمش، مرا بھ یاد 

او بھ من پیغام مي فرستاد كھ كسي اما  اصرار مي كردم كھ بھ من اجازه داده شود تا او را از نزدیك مالقات نمایم
  .را مالقات نخواھد كرد و تا ھنوز ھیچ زني بھ جز فامیل خودش را  ندیده است

ار جالبي وجود دارد؛ كساني كھ فقط بھ تكاني ضرورت دارند تا بھ در بین كوه ھاي این سرزمین نیز، افراد بسی
آنھا آماده اند بپذیرند كھ از . اذھان آنان بھ طور خیلي طبیعي شفاف و پاک مي باشد. سوي تمدن سوق داده شوند

نند بھ عنوان آنھا خیلي مشتاق و عالقمند مي باشند كاري را انجام دھند تا بتوا. ملت ھاي دیگر جھان عقب مانده اند
این مردم از نظر مردم كابل، ھمانند دھقانان ھرزه گرد اسكاتلندي شرق لندن مي . یك ملت عرض وجود نمایند

متأسفانھ ھرزه گردھا بھ اندازه یي بر زندگي روزمره ی مردم در كابل مسلط شده اند، کھ تقریبا این جرأت . باشند
چھ كھ من مي خواھم بگویم این است كھ در افغانستان مردي مثل غالم اما آن. پیدا شده كھ چشم یكدیگر را كور كنند

حسین یك پدیده ی تقریبا استثنایي بھ حساب مي آید، كھ نھ فرھاد شاه و نھ ھم محمد جان قابل مقایسھ با او نمي 
دربار مي آنچھ كھ آن كشور را بھ نابودي كشانیده است در قدم اول اختالفات و نزاع ھاي خانوادگي در . باشند

اگر كسي جاه طلب و ھوشیار . باشد، و در قدم دوم این واقعیت است كھ مردم ھیچ نقش و ارزشي در جامعھ ندارند
و چاالك باشد، بھ عوض این كھ كاري را براي منطقھ اش انجام دھد، بھ دربار مي رود و دسیسھ مي چیند تا اینكھ 

ھیچ چیزي ھم بھ عنوان تشبثات .  بر سر كار بیاوردكسي را از كارش بركنار كند و خودش را بھ جاي او
حكومت بھ طور پدرمیراثي مي باشد؛ آنھم بھ شیوه ی بسار خشن آن  كھ ھر چیزی متعلق .  وجود نداردخصوصی

  .بھ رئیس حكومت است 
ی ی  روشني در كتاب من دیده نمي شود و داستان بدون روزنھ  روشني در كتاب من دیده نمي شود و داستان بدون روزنھ  ی یاگر خوانندگان من شكایت كنند كھ ھیچ نقطھاگر خوانندگان من شكایت كنند كھ ھیچ نقطھ

خود موفق شده و زندگي مردم افغانستان خود موفق شده و زندگي مردم افغانستان   آن وقت جواب من بھ آنھا این خواھد بود كھ من در كارآن وقت جواب من بھ آنھا این خواھد بود كھ من در كار  ست،ست،ی ھی ھامیدامید
ھیچ چیزي بھ نام . ھیچ چیزي بھ نام خوشي در آن كشور وجود ندارد. ممرا ھمانطوري كھ ھست، بھ تصویر كشیده ارا ھمانطوري كھ ھست، بھ تصویر كشیده ا

ن باشد كھ مورد دسیسھ و توطئھ قرار ھرگز لحظھ یي نیست كھ كسي مطمئ. آسایش، راحتي و صلح وجود ندارد
  .ھیچ نوع تفریح و یا سرگرمي وجود ندارد و مردم نمي دانند از اوقات فراغت خود چطور لذت ببرند. نمي گیرد

سالي یكبار مسابقات كشتي گیری، تیراندازي و غیره برگزار مي گردد، اما در آن رقابت ھا تعداد اندكي از مردم 
ھیچ فرد مھمي، بھ جز شاھزاده ھاي كم سن و سال كھ ھیچ كدام وظیفھ یي را در اشغال مرفھ سھم مي گیرند، و 

از این گذشتھ آن بازي ھا بھ قدري جدي ھست كھ نمي شود آن را . خود ندارند، در آن مسابقات شركت نمي نمایند
ھر . پایانش جدي ھستزندگي از آغاز تا . ھیچ گونھ وجد و سرور و آزادي وجود ندارد. مسابقات تفریحي خواند

بچھ یي ھم از اینکھ بھ عنوان پیغام رسان، نقش ایفا مي كند و پیغام ھاي شخصي را از یك خانھ بھ خانھ ی دیگر 
  .می رساند، از ھمان دوران طفولیت سخن چیني و دسیسھ را مي آموزد 

فقط مي توانم امیدوار باشم كھ من داستان گلبیگم را بھ مطبعھ مي فرستم و . بھ ھرحال آنجا، یك چنین جایي ھست
ھرچند این داستان فاقد آن اتفاقات شخصیي مي باشد كھ زندگي نامھ را براي دوستان نزدیك و فامیل نویسنده 
دلچسب تر مي سازد، در عین حال ممكن است براي آنھایي كھ مایل ھستند تا چیزي را در مورد زندگي مردمي 

  .ده اند، جذاب و جالب باشدبدانند كھ از سرزمین خودشان رانده ش
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  قمست اولقمست اول
  قریھ ی ھـزاره

  
شاید در بین آنان یك نفر ھم . آنھا دستھ یي از دختران نھ چندان مقبول بودند، اما خود از این موضوع آگاھي نداشتند

ر بین قوم یافت نمي شد كھ خودش را از اندازه ي پذیرفتھ شده ی زیبایي، بر اساس معیار قبول شده ی زیبایي د
آنھا افرادي چھارشانھ، چاق و كوتاه قد، با صورت ھایي شبیھ بھ . پایین تر حساب كندکھ ھزاره بودند، خودشان 

 ،قرص كامل ماه، سرھا یي مثل گلولھ ھاي ھموار، و موھاي صاف و بي موج كھ فقط نیم سرشان را می پوشاند
ھاي گونھ ھاي صورت شان برجستھ، دماغ ھاي شان بر عالوه، چشمان آنھا باریك و عمیق، استخوان . بودند

كوتاه، رنگ و روي شان زرد و پریده، دست ھا و پاھای شان ـ مثل خودشان ـ كوتاه و پھن اما قدرتمند بود و در 
  . مواقع راه رفتن، با سنگیني و بھ زحمت گام بر مي داشتند 

لباس ھا بھ طور ساده، .  ھا دوختھ شده بودھمچنین لباس ھاي شان بھ طور مخصوصي براي برجستگي این ویژگي
تماما درز گرفتھ دوختھ شده و شامل باال تنھ و دامن مي شد كھ جدا از ھم ساختھ شده و بعدا بھ صورت پیراھن، 

ھیچ زحمتي . یك آستر ضخیم نیز براي اینكھ سنگیني دامن را بردارد، بھ آن دوختھ شده بود. یكجا دوختھ شده بود
حتي آستین ھا بھ طور راستھ درست شده بود و از شانھ ھا بھ . تر و شكل دادن لباس كشیده نشده بودبراي ترتیب بھ

فقط چین ھاي ضخیم و زیاد باعث مي شد كھ كمر آنھا نازكتر معلوم . طرف بجولك دست باریك تر مي شد
  . داداین لباس ھا شكل عجیب و غریب، و بدیع منظري بھ ظاھر این مردم كوتاه قد مي .گردد

 محیط اطراف آنھا نیز بدیع منظر بود؛ آسماني كامال صاف ـ آسماني كھ ما در انگلیس، اصال در مورد آن چیزي 
تمام آن فضا جذاب و دوست داشتني .  »مونت كارمل«نمي دانیم ـ صاف تر از حد ممكن، حتي شفاف تر از آسمان 

تعداد زیادي از گاوھا، . زیباي بھاري سبز سبز شده بودتپھ ھا و در امتداد آن دره ھاي مواج، با علف ھاي . بود
با اینكھ بھار از . بزھا و گوسفندان و چند نفر ھم شتر، در زیر چتر آن آسمان آبي، زیبا و شفاف در حال چرا بودند

درست در عقب سر . راه رسیده بود، اما ھنوز برف فراز قلھ ھاي كوه ھا آب نشده بود و از دور سفید مي زد
منزل پائیني قلعھ . ران، یك قلعھ قرار داشت كھ آن را دو منزلھ مي نامیدند، و از گل و الي ساختھ شده بوددخت

در واقع مي شود گفت كھ . دیوار ھاي گلي داشت كھ تابش نور خورشید در چندین تابستان، آن را پختھ ساختھ بود
بھ مشكل مي توانست ده تا دوازده نفر را در خود آن قلعھ فقط داراي یك اطاق با زینھ ھاي پر پیچ و خم بود كھ 

زینھ ھا بھ طور نامنظم ساختھ شده بود؛ تعدادي چنان بلند ساختھ شده بود كھ فقط آدم فعال مي توانست از . جاي دھد
م برین اگر كدا بنا. آن، باال برود و تعدادي دیگر طوري كوتاه ساختھ شده بود كھ ارزش آن را نداشت تا زینھ بنامیم

بھ ھرحال . نفر ناآشنایي مي خواست از آن زینھ ھا باال و یا پایین برود بھ مشكل مي توانست از آن استفاده كند
  .خوشبختانھ اھالي قریھ از این ناسازگاري ھا كامال بي خبر بودند 

ھ تمام شان  در ھنگام شب توسط دھھا نفر از مردان ك.سیار مھمي در قریھ محسوب مي شد، یك جاي ب بوداین قلعھ
آنھا بھ نوبت روي بام آن استراحت مي كردند تا قادر باشند از باالي استحكاماتي . مي گردید كامال مسلح بودند، پر

ھمچنین قادر باشند از آنجا، مناطق اطراف را ترصد . كھ بھ اندازه ی ده اینچ بلندي داشت، از خود دفاع نمایند
 جمع آوري مردان قریھ، دھل را بھ صدا آورند تا از اھالي قریھ، رمھ نمایند و در صورت نیاز، براي خبردادن و

تركمن ھا مكررا باالي آنھا حملھ مي كردند؛ مزارع شان . ھا و كشتزارھا در مقابل حمالت اقوام تركمن دفاع نمایند
و بچھ ھاي شان و حتي بعضي اوقات دختران . را نابود مي كردند، و گوسفندان و حیوانات شان را تاراج مي كردند

براي اینكھ مردم ھزاره بھ طور طبیعي مردماني پرتالش، خالق و . را بھ عنوان كنیز و برده با خود مي بردند
در ھرصورت آنھا نیروي . ھمچنین قوي و فعال ھستند، در شھرھا، كارھاي شاقھ را بھ طور عالي انجام مي دھند

؛ تیز مي روند، و ھرچھ كھ بتوانند حمل مي داده شود باري حیواناتآوذوقھ ای است کھ برای كار ارزان تر از 
  .كسي را ھم نیاز ندارند كھ آنان را تا مقصد مورد نظر راھنمایي كند. كنند

د و علي رغم فشارھایي كھ باالي آنھا اعمال گردیده است، نھزاره، تھي دست، كند ذھن اما صبور و مبتكر مي باش
ازینرو باید اربابش از خشونت و . این ممكن است روزي نوبت آنھا نیز فرا رسدبر  بنا. عاري از ھوشیاري نیستند

  .انتقام بي رحمانھ ی آنھا، برحذر باشد كھ اگر آنھا قیام كنند، بسیار سخت و خشن قیام خواھند كرد
ختھ شده  ارتفاع كوتاه و بھ طول زیاد از گل و الي ساھدرست در سمت چپ قلعھ و متصل بھ آن، اتاق ھاي زیادي ب

زیرا كھ پیش روي آن . بھ طور واضح آن اتاق ھا استبل، محل نگھداري رمھ و یا چیزھایي از این قبیل بود. بود
، شوده شد، پربود از عمدتا خروس ھاكامال باز بود و ھمچنین ھنگامي كھ ساعت نھ صبح، دروازه برروي ما گ
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ھ در نیم دایره یي دور ھم جمع شده و از اینجا و آنجا كدام جفت ھاي شان ك ماكیان ھا و كبوتراني باد كرده ھمراه با
در پیش روي آن ، ھمینطور یك سگ بزرگ، خشن . مي چیدند و مغرورانھ مي خرامیدنددانھ و یا تكھ ھاي نان را 

  .و ژولیده ي رمھ قرار داشت، كھ در ظاھر خواب اما در واقع كامال مراقب بود
 و مقابل آن قلعھ، خانھ ھایي در ردیف ھم قرار داشت كھ ھیچ كدام آنھا بیش در قسمت زاویھ ي راست این سرپناه

اكثر خانھ . تر از بیست تا سي فوت از تپھ ھا یي كھ آنھا را از بادھاي سرد شمال محافظت مي كرد، فاصلھ نداشت
 آن با دیوار كھنھ اما چیزي باالي آنھا قرار داشت كھ شبیھ بھ اتاق بود؛ سھ طرف. ھا یك منزلھ ساختھ شده بود

در فاصلھ ی دور از آنھا و در پائین تپھ . ، و یك طرف دیگر آن، ني ھاي بلندی نصب گردیده بوداحاطھ شده بود
در حقیقت اكثر خانھ ھا بھ صورت نامرتب با گل ساختھ . ھا، خانھ ھاي دیگري بھ شكل ھمان خانھ ھا وجود داشت

این خانھ ھا كمي دورتر از تپھ ھاي محافظ ساختھ شده . ار نگردیده بودشده، و زمین پیش روي آنھا نیز بھ دقت ھمو
بود؛ در واقع كمي دورتر، طوري كھ كناره ھاي تپھ ھا بھ اندازه ی جاي دو و یا سھ اتاق كنده شده خالي بود، و 

آنھا . نداشتمنازل دیگري ھم بود كھ در مقابل آنان كدام دیواري وجود . دیوارھاي بیروني خانھ ھا دیده مي شد
  .صرفا یك غار بودند نھ خانھ ، بیش تر شبیھ بھ جاي حیوانات وحشي دیده مي شدند تا جاي زندگي یك انسان

خانھ یي كھ آن را . بھ طور خالصھ ، این یك قریھ ی ھزاره بود كھ شامل حدود دو صد باب منزل یا بیش تر مي شد
در كنار خانھ ی . ي از مھمترین نیم بخش مناطق ھزاره بوددو منزلھ مي خواندند، منزل مسكوني میر یا رئیس یك

این خانھ، منزل . میر، فقط چند یارد دورتر، خانھ ی دیگري موقعیت داشت كھ شبیھ بھ آن، و بھ ھمان استثنایي بود
 پسر كاكاي میر بود ـ  اما میر او را برادر خطاب مي كرد ھرچند كھ او پسر كاكایش بود نھ پسر پدرش ـ او بھ

آن مرد از مھارت ھاي غیر معمول در آن كشور . عنوان ھمكار، مشاور و در حقیقت وزیرش محسوب مي شد
بھ عالوه او بسیار بیش تر از رئیس . براي اینكھ او داراي طرح و اندیشھ بوده و ھمت بلندي داشت. برخوردار بود

  .ود كھ در بین مردم احترام بیشتري داشتدر ھرجا بھ طرف او مي دیدند و او ب. اسمي، در بین قومش نفوذ داشت
البتھ وقتی کھ  بھ تعداد بیست دختر جوان باھم نشستھ . البتھ دخترھا ھمچنان با یكدیگر در حال پچ پچ كردن بودند

این دخترھا در مورد كدام موضوع خاصي اما . باشند، بین ھر مردم دیگری ھم کھ باشد، طوری دیگر نخواھد بود
گاھي یكي از بین . بھ طور واضح كدام چیز جالبتر از حد معمول، در حال اتفاق افتادن بود. ندبا ھم حرف مي زد

خجالت زده دیده مي شد و بھ نفر یا آنھا رنجیده و یا حتي غمگین مي شد، گاھي یكي مي خندید و خوشحال و 
 نھ بھ طور جدي بلكھ با شوخي ـ پھلویي خود كھ در كنارش سر پا نشستھ بود و از قرار معلوم او را آزار مي داد ـ

بھ ھرحال، خوب جاي پر جمع و جوشي شده بود و یقینا ھیچكدام آنھا بھ كارشان نیز فكر نمي . با آرنجش مي زد
لباس . در آن وقت یك زن جوان از منزل وزیر كھ در ھمان نزدیكي آنھا قرار داشت، از خانھ بیرون آمد. كردند

اما . موھایش سیاه بود و بھ طور واضح شخص قدرتمندي بھ نظر مي رسید. آنھا بودھایش دقیقا شبیھ بھ لباس ھاي 
او یك سر و گردن . در قد و قامت نمي شد كھ او را با دیگران اصال مقایسھ ھم كرد؛ براي اینكھ او قد بلندي داشت

لطیف، و چشماني ھوشمند و بھ عالوه او پوستي شفاف و . از ھركدام از دختراني كھ آنجا حاضر بودند، بلند تر بود
ھمینطور داراي بیني كشیده از وسط صورتش بود، و سر موزونش روي گردن بلند و خوش . بزرگ داشت

. پاھا، دست ھا و قدم ھایش ھمانند گوزن كشیده بود، و اندامي راست و رفتاري باوقار داشت. تركیبش قرار داشت
دختران بد او موضوع صحبت آن .  و امید و دلخوشي پدرش بوداو باعث فخر و دختر زیباي قومش،. او گلبیگم بود

  .او چنین مورد صحبت آنان باشدافسوس كھ . سرشت بود
بعد ناگھان ابرو درھم » شما اینجا چھ كار مي كنید كھ این رقم غلغلھ بھ راه انداختھ اید؟«: گلبیگم از آنھا پرسید

آیا دیگ و كاسھ را شستي، گوشت ! ، طرف كارت بروشریرختر آه دلبر، تو ھم اینجا ھستي؟ د«: كشید و ادامھ داد
  »را شستي، برنج را پاك كردي كھ  در اینجا بیكار بین اینھا نشستھ اي؟

اما تو مریم، چھ كسي «: او ادامھ داد . گرفتھ بود، دزدانھ از آنجا رفتبدین گونھ، دختري كھ مورد خطاب او قرار
ُا تو بین این جمع مشغول سخن چیني ھستي كھ موجب قاھقاه خندیدن، پچ پچ برایت گفتھ است كھ اینجا بیایي؟ آی ُ
  »اكنون برایت چھ باید بگویم؟! كردن و ھیجان اینھا شده اي؟ مریم

دختر جوان، «: پیرزن الغر و چلباز كھ درست در وسط آن جمع قرار داشت، باال نگاه كرد و با چرب زباني گفت
ممکن است کھ تو آن را بدون کدام منظور ؟ دختر دوست داشتني ام، نکردیخطاب مرا چھ کھ در بین این ھمھ، تو 

  » .و بھ شوخی گفتھ باشی
من بھ تو گفتم كھ از اینجا . من ھرگز در مورد چیزي كھ جدي نباشم حرف نمي زنم «: دختر با قاطعیت جواب داد

 را بھ تشویش مي اندازي، خیاالت واھي را تو دختران ما. ما اینجا بھ تو ضرورت نداریم. برو و دیگھ ھم برنگرد
ما بھ وعده ھاي تو ھیچ عقیده یي نداریم و از پیشگویي . بھ آنھا تلقین مي نمایي و آنھا را از كارشان مي اندازي

  ».ھاي تو نیز كدام ترسي بھ دل نداریم
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رسي نداریم؟ البتھ براي گلبیگم اوه، آیا ما ت«: دختري كھ چسپیده بھ نفر بغلي اش سر پا نشستھ بود بھ آھستگي گفت
زیرا حاال . ھمھ چیز درست است؛ او در زیر ستاره ی خوشبختي بھ دنیا آمده است، اما براي ما ھمھ چیز فرق دارد

  ». كھ زن شدیم باید سخت تر از حال حاضر كار كنیم ھمكھ دختر ھستیم باید كار كنیم و وقتي
.  یك بوت چرمي كھنھ و یا مقداري نمك برایم بیاور تا طالعت را ببینمیكبار دیگرھمین بیا، فقط «: زن جادوگر گفت

  . پیرزن جادوگر دستانش را بھ ھم مالید و با خودش خندید» !شاھزاده ی مقبول من، چھ طالعي، چھ طالعي
 تو .كسان دیگري ھستند كھ بوت ھایم را بھ آنھا بدھم؛ كساني كھ كار مي كنند و مستحق ھم ھستند«: گلبیگم گفت

 فقط  كارت این  شده است كھ در سراسر كشور یلھ گردي كني، بین مردم دروغ بگویي و دختران جوان را اغفال
  »!برخیز، از اینجا دور شو. نمایي

سپس بھ طرف دختر كھ . سرش را بھ حدي خم كرد كھ بھ زانویش رسید. اخم در صورت پیرزن جادوگر جمع شد
من چھ دروغي گفتھ ام؟ آیا كاكاي سارا گلھ ی «:  یك پھلو نگاه كرد و پرسیدباالي سرش قد كشیده ایستاده بود،

 او را بھ بردگي نفروخت؟ آیا نقره، ،گاوش را گم نكرد؟ آیا پدر نیكبخت فقط براي بھ دست آوردن یك قبضھ تفنگ
اضي ھست كھ باالتر از انتظارش ازدواج كرد ؟ آیا دلبر موجب بي آبرویي قومش نشد، كھ حاال فقط بھ این ر

صورتش را در خانھ ھاي بیگانھ ھا پنھان كند، و مثل نوكر در خانھ ھایي كار كند كھ قبال در آنجاھا بھ عنوان 
  »پاسخ مرا بده. ده بودمھمان از او پذیرایي ش

ز آنچھ كھ پیرزن گفت تا اندازه یي صحیح بود؛ ھرچند كھ طالع او فرق می کرد و ا. چھره ی گلبیگم اندكي سفید شد
بدون جواب کھ شاید بدون او قسمت اول گفتھ ھاي پیرزن را . ھمھ جھت نسبت بھ خرافات قومش برتري داشت

تا زماني كھ تو آن حرف ھاي شومت را بھ دلبر نگفتھ بودي، «:  با اشاره بھ قسمت دوم آن گفت نادیده گرفت و،بود
كاركردن بھ مراتب از اینكھ . دن كھ ننگ نیستبھ عالوه كار كر. تا آن زمان او ھرگز گمراه نبود. او خوب بود

  ».بیكار باشي و وقت خود را در راه  گمراھي مردم صرف كني، بھتر است
شاید ھم پس تو چطور؟ مقبولكم، افكارت بھ كجاھا مي رود؟ بھ بامیان یا «: پیرزن جادوگر، دوباره خندید و پرسید

  »آن؟حد باالتر از 
پیرزن بدبخت، از اینجا دور «: دستانش را از روي تھدید بلند كرد و گفت.  زدروي گونھ ھاي دختر عصبانیت موج

گم شو و دیگر اینجا روي . نیمي از بدبختي ھاي این قوم بھ خاطر یلھ گویي ھاي بي اساس تو مي باشد! شو، گم شو
  ».خود را نشان نده كھ اگر بار دیگر تو را اینجا دیدم، سگ ھا را بھ جانت حوالھ خواھم كرد

او از كھولت سن دو شق شده و كمرش، البتھ از وزني كھ در . پیرزن بھ سختي و بھ آھستگي از جایش برخاست
او یكدفعھ خیز زد ؛ دستان گلبیگم را كھ ھنوز بلند بود چنگ زد و حریصانھ بھ . دوران جواني داشت، خم شده بود

بلي من خواھم رفت ! دور شو! و، پیرزن بد بختبر«: با خنده ی استھزا آمیزي زمزمھ كرد. كف دستانش نگاه كرد
در . اما روزي فرا خواھد رسید كھ تو بگویي، مریم پیر بیا، بیا در مورد چیزي برایم بگو كھ برایش زندگي مي كنم

. اما آن وقت مریم نخواھد آمد. باره ی چیزي كھ یگان جا بلكھ ھرجا برایم محبت، آسایش و آرامش بھ بار آورد
آیا احتمال دارد كھ او پرواي بازدید از یك آدم تبعید شده .  برادر زاده ی رئیس، مریم پیر را بیرون نمادختر وزیر،

غرورت باید . ـ زنداني ـ برده را داشتھ باشد ؟ آن وقت مریم ھیچ چیز خوبي برایت ندارد، دختر مقبول و مغرور
دوره ی تو بھ پایان خواھد رسید » .واھي داشتخاك براي لیسیدن و اشك براي ریختن نخ«تو آن وقت . شكستھ شود

  ».و غبطھ ی مریم پیر را خواھي خورد كھ آزاد و آواره بین تپھ ھاي ھزاره مي گردد
سپس عصایش را محكم بھ زمین زد و بھ آرامي و . مریم بقچھ اش را برداشت و آن را با دستمال سرخ بست

  .یكنواخت بھ طرف پایین تپھ حركت كرد 
او دو و یا سھ . عصبانیت از گونھ ھایش رخت بربست و رنگ صورتش تیره شد.   ھمانجا ایستاده مانداما گلبیگم

در تمام وجودش احساس ناامیدي كرد، و حتي . قدم پیش رفت اما یكدفعھ ایستاد و دستش را روي قلبش گذاشت
ُدختران پچ پچ كنان پراكنده شدند، درحالي كھ او نفرین ر. انگشتانش سفید شد ا در خودش حس مي كرد، و بھ خود ُ

ُمي لرزید، گروه دختران پچ پچ كنان پراكنده شدند   . او در آنجا تنھا ماند. ُ
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  قمست دومقمست دوم
   ھا ھاش گوییش گوییپیپی

  
   ». چھ بود ؟ یكبار دیگر ھم آن را براي ما تعریف كن کھ پیر زن گفت، موضوع!شیرین«

اما این بار، در یك . ودند، باز ھم دور یكدیگر جمع شده بودنددستھ یي از زنان و دختران كھ مشتاق گفت و شنید ب
ھیچ كدام آنھا خنده نمي كردند و بسیار بھ آھستگي و بیش تر با اشارات سر و . جاي كامال دور از خانھ ھاي قشالق

 .تكان دادن ابروھاي شان، با ھم حرف مي زدند
 .عبیر پیش گویي ھایش ھم مشكل است ھمیشھ ت.گ استُحرف ھاي مریم، غالبا گن ـ معني این حرف لعنتي چھ بود؟

در این حرف ھا جایی شکی باقی  نمی  »!رانده شده، اسیر و برده«ي رسد؛ اما این تعبیرش خیلي واضح بھ نظر م
در مورد صحت آن ھم ھیچ كدام از آن گروه مشتاق شنیدن، شكي ماند و و البتھ کھ ھمھ آن چیزھا راست است و 

  .تعبیر نداشتند 
  ».، داستان بچھ ی حاكم بامیان چھ بود؟ آن موضوع را تو باید بداني، زیرا تو مورد اعتماد آنان ھستيـ دلبر
. او دختر عجیبي ھست. ھیچ كسي مورد اعتماد گلبیگم نیست« : گرفتھ بود چنین پاسخ داد مخاطب قرار ی کھدختر

ھمان طور كھ ھمیشھ براي شما گفتھ ام، . ن بدھدھرگز دیده نشده كھ او بھ كار مردھا كدام توجھي از خود نشا
 بھ پدر و صرف. ھیچ کس نھ خدمتی می کند و نھ کدام آبی می آورد مي آیند، او بھ بھ خانھموقعي كھ مردان 

نھ کدام کسی  مادرش بھ این ترتیب نھبعد از آن ھم، پشت كار خودش مي رود و و . مي آوردغذایشان را كاكایش 
  ».در واقع این پدرش ھست كھ او را این چنین بدعادت بار آورده است. تواندمی و شده ھم مزاحم ادیگری 

  ».حقیقت این است كھ او دنبال بازي دیگري ھست«: یكي دیگر از بین آنان گفت
  »منظورت حاكم بامیان است؟«: یك نفر دیگر از بین آن گروه پرسید

  »و یا شاید شاھزاده کابل؟ «: نفر سوم گفت 
بعد از اینكھ دیگران در موقع و شاید ھم از بین آن جمع بیش تر از ھمھ جلب توجھ مي كرد، کھ  یگریدختری د

چھ و مریم پیر وزیر دختر بین صبح پراكنده شده اند، او تنھا كسي بوده است كھ تا آخر باقي مانده و شنیده است كھ 
لعنتي را بھ یاد ھای ، باز ھم  شما این حرف د باشکھ ھم ھرچھ را «»!خدا می داند«: ، بھ آھستگی گفت استگذشتھ

  »!بیاورید؛ رانده شده، اسیر و برده
شیرین، آنچھ كھ تو در . گلبیگم خیلي بلند پروازي مي كند. را ببینمچیز ھا  اكنون مي توانم آن من ھماین گپ ! ـ آه

  »د؟وي شكستھ مي شمورد شكست غرورش بھ ما گفتھ بودي، باز ھم آن را تعریف كن كھ آن غرور چھ قسم
ت ود، مكررا مي گف رار داده ب ورد خطاب ق ایش را م ر كاك شن، دخت سبتا خ د و ن ا لحن تن ھ ب غرورت «: شیرین ك

  ».شكستھ خواھد شد، اشك ھایت خشكیده بھ زمین خواھد چكید و بھ خاك سیاه خواھي نشست
 ،حبت ھای آنان سھیم نشده بوددر صمسن تر بھ نظر مي رسید و تا ھنوز شان  از دیگران یکی از دختران کھ

  »در مورد طالع او ھم چیزي را شنیده اي؟تو آیا ! شیرین«: پرسید
او ھرگز طالع . ـ طالعش؟ نھ، این مورد یكي از آن مواردي ھست كھ من و كاكایم، با یكدیگر اختالف نظر داریم

، بھ خاطر اینكھ وقتي كھ من متولد من طالع خوبي ندارم. خودش را ندیده و ھرگز عقیده بھ این چیزھا ھم ندارد
اما بھ خاطري كھ او بھ این چیزھا عالقھ . شدم، پدرم در مسافرت بود و كاكایم سرپرستي فامیل را بھ عھده داشت

  ».حتي ھیچ كسي تاریخ دقیق روز تولد مرا ثبت ھم نكرده است. نداشت، ھیچ كاري را در آن وقت انجام نداد
بھ ھر صورت اگر دیده اي، آیا كدام چیز . ر مي كردم كھ تو طالع خود را دیده باشيمن فك«: دلبر متفكرانھ گفت

  »؟ این چیزھا نداریو یا اینكھ كدام چانسي درعجیبي در آن مشاھده كرده اي 
در حالي كھ ساعت و حتي روز دقیق تولد من «: شیرین كھ سرخ شده و رنجیده خاطر بھ نظر مي رسید، گفت

 تو چطور بھ این قصھ ھاي بي اساس كھ مدت ھا قبل گفتھ شده است، گوش مي دھي؟ روي فراموش گردیده است،
آیا مطرح كردن آن شایعات بي اساس كھ بھتر است بھ فراموشي سپرده شود، . آن گپ ھا اصال حساب نمي شود

  »كدام سودي ھم دارد؟
تو و گلبیگم در یك روز، تقریبا در اما ! بسیار خوب«: یكي دیگر از بین آن جمع، بھ طور اعتراض آمیزي گفت 

شیرین، این . بنا بر این ھر چھ كھ طالع او باشد، از تو ھم ھمان خواھد بود. یك ساعت و یك مكان متولد شده اید
  ».بسیار واضح است

آیا تو سرنوشت مرا مثل سرنوشت او مي داني؟ رانده شده، اسیر و برده؟ شاید «: دختر رئیس با اوقات تلخي پرسید
و خیلي دماغش را باال بگیرد، اما من چھ كاري را مرتكب شده ام كھ سرنوشتم مثل او شود؟ چرا بخت بد او را ا
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در حالي كھ معلوم است اندك تفاوت . سر من باز مي كني؟ از آن گذشتھ، من چند ساعت بعد از او متولد شده ام
  »!زماني، چھ تغییراتي را در جھان بھ وجود مي آورد

ھیچ كس بخت بد را روي تو نمي اندازد، بلكھ این ستارگان ھستند كھ بخت ھركس را خوب «: انھ گفتدلبر غمگین
چھ كسي مي تواند با آنھا بجنگد؟ آنھا از كنترل ھمھ خارج مي باشند و رسیدن بھ آنھا یك كار . و یا بد رقم مي زنند

  ».آنھا ھستند كھ سرنوشت ھركس را رقم مي زنند. غیر ممكن است
  »آیا آنھا بخت تو را سیاه كرده اند؟ آیا آنھا موجب فالكت روزگارتو شده اند؟«: ن با كج خلقي پرسیدشیری

با آن ھم از . شیرین از كنایھ ھا و اشارات مکرر بھ طالعش ناراحت گردیده و اعصابش را بھ كلي از دست داده بود
  .داینكھ درستي طالع را انكار ورزیده بود، دلش را واھمھ گرفتھ بو

. این كنایھ ھاي مكرر راجع بھ گذشتھ، برایش غیر قابل تحمل بود. دلبر ناسزا گفتھ، با عصبانیت از جایش برخاست
آن سایھ ، سایھ ی گلبیگم بود كھ . ھنگامي كھ نزاع حتمي بھ نظر مي رسید، سایھ ی كسي از روي آن جمع گذشت

  .دن شیر گوسفندان مي رفتظرف شیرگیري اش را در دست داشت و بھ طرف دشت براي دوشی
در رفتار او یك نوع روش  ».دلبر، وقت شیرگیري است«: گلبیگم درحالي كھ از كنار آن جمع مي گذشت، گفت

دلبر براي آوردن ظرف شیردوشي، بھ طرف خانھ . آمرانھ دیده مي شد كھ دیگران را مجبور بھ اطاعت مي كرد
 و با شیرین چشم بھ چشم شد، بزند گلبیگم بدون اینكھ یك كلمھ حرفا ام.  و آن جمع ھم بالفاصلھ پراكنده شدند،دوید

عیب فھماند كھ بھ جاي چنین  بھ او و. دل دختر رئیس را بھ درد آوردنیشخندش را طوری بھ او حوالھ كرد كھ 
زیرا تكرار قصھ ھاي بي اساس، روح و روان دختر . ، چیزھاي با وقارتري را انجام دھدجویی و سخن چینی

  .كایش را از او متنفر مي سازدكا
گلبیگم بدون اینكھ بھ پشت سرش نظر بیاندازد و ببیند كھ این عملش چھ تأثیري را برجا گذاشتھ است، راھش را 

او در فكر فرو رفتھ بود و خیاالت بي اندازه بزرگ بھ سرش خطور كرده بود؛ خیاالتي كھ نھ در مورد . ادامھ داد
وي بھ سختي مي توانست افكارش را بھ كلمات تبدیل .  ھم در مورد شاھزاده ی كابلشاھزاده ی بامیان بود و نھ

آن افكار او را فراتر از كوھپایھ ھاي ھزاره، و دورتر از .  آن افكار و خیاالت بي شكل بودتمامكند، براي اینكھ 
جرئت كھ اگر كسي بود  مردي. بامیان مي برد و ھمینطور دور از دربار امیر آھنین؛ مردي كھ حرفش قانون بود

از روي زمین نافرمانی او را می کرد و یا حتی فکر این کار در افکارش خطور می کرد، تمام قریھ ھا و اقوام را 
  .بر مي داشت

 مردي با ریش سیاه و پرپشت، و با .ي اندیشیده بود و مي خواست یكبار او را ببیندگلبیگم ھمیشھ در باره ی و
مردي كھ لبخندش ھمانند روشني تابش خورشید، خشم آلود و وحشتناك . ي آسمانتوفان ابرواني ھمانند روزھاي

مرداني كھ با برق زدن آن چشمان . است، و موقعي كھ مرداني در مقابلش ایستاده اند، لعنت ھا را نثار آنان مي كند
 مي خواھد آن مرد و زن ھایش بلي، او! چھ قدرتي! او باید آدم جالبي باشد.  مرگ را بھ ارمغان مي آورند،بي رحم

چھ تعداد؟ آنھا چھ قسمی باشند و آیا کدام قدرتی ھم داشتھ   تعداد شان بسیار زیاد است ـ او می داند کھـ ببیند را 
مواجھ او ي با توفان تا در روزھاي  کندكسي كھ جرأتباشد؟ او  مورد توجھ  از دیگرانآیا یکی از آنھا بیشتر باشند؟

 شاید در اول مورد بي مھري قرار گیرد، اما ،پراکنده کند خورشید شخشدر مقابل اند ابرھا را درتوب كھ ، کسیشود
او چھ طور زنی ! ، آه.اه ھاي پیروزي را بھ دست بیاوردشاید بتواند بھ طور آھستھ، با خنده ھاي ملیح و شفاف، ر

خ و دستان کوچک و نازک کھ  اوه شفاف، گونھ ھای سر–باشد؟ با موھای خرمایی و چشمان موذی و پوست 
فکر نمی کنم . او باید قد بلند باشد! نھ! چھ احمقانھ است، چھ زنی بھ چنان مردی. ھرگز دست بھ کاری نزده است

زن قواره دار، باوقار، زن امیر باید . و زیبای ھزاره سر و شانھ ھایش را با وقار بلند گرفتقد بلند تر از من باشد؟ 
مغرور و خشن مثل خود او، شاید ھم بی رحم، بخاطر اینکھ بعضی وقت ھا زنھا . د او باشدقدبلند و محکم مثل خو

  .بیشتر از مردان بی رحم ھستند
 بھ تعداد صدھا زن  در بین دیوارھا محصور اند و کابل، جاھایی کھ عجیب و غریبي از حرمسراھاي داستان ھاي

 آه كھ بسیار وحشتناك است؛ نھ آزادیي، .طور صلح آمیزب میشھھر میان آنھا با ھمدیگر زندگي مي كنند ـ البتھ نھ د
نھ گشت و گذاري باالي كوھپایھ ھاي ھزاره، نھ آببازیي در یك روز آفتابي در چشمھ ی سرد و زالل، نھ نشستني 

او شبیھ بھ بوتھ ھا در نظر  -معلومات نداشت چیز دیگري در باره در زیر سایھ ی بوتھ ھا ـ از اینكھ گلبیگم 
  . خواھد بودغیر قابل تحملآن وضعیت  ، ھیچ جاي شكي وجود ندارد كھ بلي.درختان بزرگ مي نمود

البتھ زنان زیبارویي كھ در سرزمین ھاي گرمسیر، و مناطق ھموار و سوزان زندگي مي نمایند، اوقات بھتري را 
مطمئنا آن زن ھا بھشت شان را . ده ھستند از دنیاي دیگر محروم و رانده ش اماكافرھا این دنیا را دارندالبتھ . دارند

 آن زن ھا در  - در دنیاي دیگر قسمت آنھا چھ خواھد بود؟ او از زبان پدرش شنیده بود آیا در این دنیا دارند، اما 
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متوتر آنھا خدمتكاران مرد دارند و گذشتھ از آن حتي با مردان بھ . ندانشستھ آنان حالي كھ مردان شان ایستاده اند، 
  .اسپ سواري مي پردازند و وانی
گاری  ، جایي كھ مردان مسابقات اسپ سواري، شتر سواري.وجود داشت ی بزرگسرزمین عجیبي در داستانیک 

،  بودساختھ شدهو روشن  براق یو بھ طور زیبا - و خیلی سبک  سبكاما دوچرخھ گاری ھاییک نوع سواری، 
ھ براق و روشن مي سازند؟ چھ چیزی، چوب را آنقدر براق و بھ راستي آنھا آن وسایط را چگون. مسابقھ مي دھند

روشن مي سازد كھ حتي مي توان صورت خود را در آن مشاھده كرد؟ سازندگان آن از چھ مھارتي برخوردار مي 
 جایی کھ –و بزرگ ی سفید  خیمھ ا–خیمھ یک براي چھ؟ علت چھ ھست كھ برنده ھاي این مسابقات بھ  وباشند؟ 

مي روند و جایزه ھاي شان است، رخ، سفید، و آبی کھ در اثر وزش باد مالیم حرکت می کند، آویزان پارچھ ھای س
اصال نھ، ؟ ، فکرش را بکنیددریافت مي نماینداز رئیس و یا جنرال را در حالي كھ سرھاي شان برھنھ ھست، 

 طالی صاف و روشن ،طال زرد ھمانند رنگموھاي  با یک زنآنھا جوایز شان را از  ،چنین چیزی ممکن نیست
! چھ موقعیتياما چھ رقمی طالی شده است؟ !  موھای طالی–باید صحبنھ جالبی باشد  .است، دریافت می کردند

، و افتخار دارند کھ در ایستاده مي شونداو كھ برنده مي شوند با با سرھاي برھنھ در مقابل مردانی ! چھ افتخاري
 انقیاد مردان زاده شده تحتبراي زناني كھ ھا، البتھ آن چیزھا  كافر.آھي كشیدگلبیگم و  .ایستاده اندمقابل آن زن 

چرا؟  ؟اینھا باید تا ابد در انقیاد مردان قرار داشتھ باشندآیا . غیر ممكن مي باشدخادم و خدمتگار آنھا باشند، باشند، 
  .در آن نیستھم ھست و ھیچ مشاجره یي بھ خاطر اینكھ این یك قانون خداوندي 

اما سالھا قبل، موقعي كھ طفلي بیش نبود، یك زن ھزاره را مي شناخت كھ مردان بھ او محبت و احترام مي كردند؛ 
گلبیگم با خودش . در ھركاري بھ طرف او مي دیدند و او را خدمت مي كردند ـ او مادركالنش بود، مادر پدرش

اما او از «: ز شیر شده بود ، لبخند زد و گفتو بھ طرف ظرف شیر كھ لبالب پر ا» .من ھم شبیھ او ھستم«: گفت
 بوده و از كجا کھاما او ھزاره ھم نبود؛ در حیرتم كھ او . من كرده ظریف تر بود، ھرچند كھ آن قدر ھم قد بلند نبود

. كاشكي من پسر بودم. بوده است؟ من خوشحال ھستم كھ قدم بلند ھست، اما پدرم مي گوید كھ من باید پسر مي بودم
كھ اگر پسر مي بودم، حد اقل براي ھمیشھ در بین این كوه ھا  نمي ماندم؛ مسافرت مي كردم و مي رفتم تا آن آه 

البتھ نھ براي خدمت و یا انجام كارھاي خانھ ی آنھا، مسلما كھ نھ، زیرا . زنان سفید چھره را از نزدیك مالقات نمایم
ھمین طور . آنان را از نزدیك مي دیدمقوم  و رسم و رسومات اما من آنان را. این كار در ھزاره شایستھ نمي باشد

 طویل شان را مي دیدم كھ چطور دراز تر از طول قطار بیست نفر فیل مي باشد و بھ چنان سرعتي  یوسایط نقلیھ
 » باشد؟اسپآیا چیزي مي تواند سریع تر از ! ي بھ آن سرعت نمي تواند حركت كنداسپحركت مي كند كھ ھیچ 

اما شاید او این حرف را از پدرش غلط شنیده . تھ بود كھ آن وسایط نقلیھ توسط دود و بخار حركت مي كندپدرش گف
اما پدرش مي گفت كھ دود از لولھ ھاي بلند آنھا باال مي . باشد، زیرا این حرف خیلي مضحك بھ نظر مي رسد

اما درعوض ھمانطوریکھ . ز نزدیک ببینداو می خواھد آنان را ا . مردم خیلي كنجكاوي باشندپس آنان باید. رفت
را روي سرش گذاشت، و آھستھ آھستھ بھ  و ظرف از جایش برخاستظرف شیرگیری اش کامال پرشده بود، 

او در دنیاي خیاالت .  مریم و حرف ھاي لعنتي اش را كامال فراموش كردبرای لحظھ ای. طرف خانھ حركت كرد
  . چندان برایش جالب نبود زندگی،كم اھمیت وخودش زندگي مي كرد و رویدادھاي جزئي 
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  قسمت سوم

   متراكم  متراكم ییابرھاابرھا
  

مناطق پست و ھموار قشالق كم كم سرسبزي خود را از دست داده، و رنگ ھاي قھوه یي تاریك جاي آن را گرفتھ 
 برف ھاي مناطق كوھستاني .مردم قشالق، گوسفندان و رمھ ھاي شان را بھ مناطق مرتفع و ایالقي برده بودند. بود

اما در آنجا با اینكھ فصل بھار رخت بربستھ و جایش را تابستان گرفتھ . نیز بر اثر تابش نور خورشید، آب شده بود
در قشالق فقط بھ تعداد چند تا از حیوانات اھلي باقي مانده بود كھ . بود، ھنوز ھمھ جا ھمچنان سرسبز و شاداب بود

  .یاي علف ھا و سبزي ھاي بھاري بودندمشغول چریدن آخرین بقا
حتي در . در اكثر مناطق، گندم آماده ی درو شده بود. ھوا گرم شده بود؛ یك روز گرم و مھ گرفتھ ی دلگیري بود

  .بعضي مناطق ھموار، گندم درو شده و دھقانان مشغول زرع و كاشتن بذرھاي ھندي بودند
 او  ازرفتمی طرف پدرش كھ در زیر سایھ ی برج قلعھ نشستھ بود  و بھ از خانھ بیرون آمدهھمانطور کھ گلبیگم 
  »آیا غذا بھ میل شما بود؟«: پرسید

برایم كمي آب بیاور ـ نھ، اگر چاي . غذا صحیح بود، اما اكنون اشتھاي غذا خوردن را ندارم« :او در جواب گفت 
  ».!، گل بیگم یک چای بیارباشد بھتر است

بھ خاطر  شت كھ پدرحتما كدام اتفاقي افتاده اس:  داخل خانھ روان شد، با خودش گفتگلبیگم، ھمانطور كھ بھ طرف
پیش . وقتي كھ از خانھ بیرون آمد، دید كھ پدرش ھنوز ھم دست بھ غذا نزده است !آن غذایش را نخورده است

  .  اندازه كور كندخودش فكر كرد كھ ھر نوع اتفاق ناگواري ھم كھ رخ داده باشد، نباید اشتھاي پدر را بھ این
  »پدر، اول غذا را میل مي كنید، یا اینكھ چاي مي نوشید؟«: از پدرش پرسید

! دختر خوبم، غذا بس است، چاي بیانداز«: آھي از دل كشید، گفت. وزیر، ظرف غذا را از مقابلش یكطرف گذاشت
  » ا داغ بنوشیم؟ارزش چاي بھ این است كھ آن ر«ببین، تو آن حرف را بھ یاد داري كھ مي گوید؛ 

گلبیگم با اطاعت از دستور پدر، پارچھ یي را كھ خودش با نخ ھاي رنگارنگ دوختھ بود و براي احترام بھ پدرش، 
  .آن را ھمیشھ روي پتنوس چاي مي انداخت، از روي پتنوس برداشت

من افسوس ! ردي گلبیگمتو اشتھاي چاي نوشیدن  پدرت را زیاد ك. تا حاال دو پیالھ شده! ـ ھوش كن كھ زیاد نشود
. قد و قواره ات بھ اندازه ی یك پسر است، و بردباري و استقامتت برابر با مردان. مي خورم كھ چرا تو پسر نیستي

  ».تو باید یك پسر مي بودي. ھوش و ذكاوتت ھم مثل یك مرد مي باشد
یك مرد است، پس برایم بگویید كھ اگر استقامت و ھوش و ذكاوتم بھ اندازه ي «: دخترش در كنار او نشست، پرسید

  »چھ اتفاقي افتاده است كھ شما غذاي تان را میل نكرده اید؟ چھ مشكلي بھ وجود آمده است؟
تو آن ھوش را از . تو ھوش و ذكاوتت از ھوش و ذكاوت یك مرد ھم بیشتر است«:  او با صداي بلند خندید و گفت
جیبي بود؛ ھیچ كدام از ما بھ طور صحیحي، چیزي را در مورد او زن ع! گلبیگم. مادر مرحومم بھ ارث برده اي

اما او زن . نمي دانستیم كھ واقعا او از كجا آمده است، حتي خودش ھم این موضوع را نمي دانست. او نمي دانستیم
  ».او ھیچ شباھتي بھ ھزاره نداشت. او بھترین زني بود كھ من تا ھنوز در این مناطق دیده ام. بسیار خوبي بود

  ».قواره ی شما ھم مثل ھزاره نیست« : دختر جسورانھ گفت
اما . در این مورد تو اشتباه مي كني، من كامال یك ھزاره ھستم«: وزیر باعجلھ ی تمام عكس العمل نشان داد و گفت

ا شاید بھ خاطر این كھ  خون مادرم در رگ ھایم جاري ھست، ماجراجو وعالقمند بھ مسافرت باشم، و ھموطنانم ر
فكر مي كنم كھ آنان جز بھ لباسي براي پوشیدن، گل و الیي براي سرپناه درست كردن، و . بھ دیده ی تحقیر ببینم 

  ».لقمھ ناني براي قوت الیموت شان، بھ چیز دیگري نمي اندیشند
  »چھ كاري را مي توانند انجام دھند؟. قسمت آنان چنین است«: گلبیگم گفت

ھمان طوري . داخت مالیات بھ امیر كابل چھ معني دارد، درحالي كھ ما آزاد آزادیمپر! ـ راستي كھ ھمینطور است
  .س او باید بھ ما مالیات بپردازدما بھ مراتب  بیشتر بھ او خدمت كرده ایم، پ. آزاد است) امیر(كھ او 

ي ھم جزیھ نمي ـ پدر، این مالیاتي كھ شما از آن حرف مي زنید، چھ ھست؟ ما كھ یك مردم آزاد ھستیم و بھ كس
  »پس چھ كسي مي تواند از ما مالیات بخواھد؟. دھیم

چھ كسي تپھ ھا را ویران كرده است؟ چھ كسي قشالق ھاي اطراف جالل آباد را تخریب . ـ خوب سؤالي كردي
كرده است؟ چھ كسي از سرھاي مردم شینواري كلھ منار ساختھ است؟ چھ كسي مرتكب این ھمھ خونریزي شده 

  »است؟
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ه پدر، كمي انصاف داشتھ باشید؛ دست ھاي آھنین او، دزدان و رھزنان را از روي زمین پاك كرده و براي ـ او
ھیچ جاي تأسفي ھم براي ویراني شینواري . ھزاران تاجر و مردم اھلي آن مناطق امنیت را بھ ارمغان آورده است

 دزدان، بھ خاطر از دست دادن آنھا متأثر شده ما باید عادل باشیم؛ شاید مادران، فرزندان و زنان آن. وجود ندارد
  ».ببین، ما باید منصف باشیم. باشند، اما براي دیگران، این كار، یك پیروزي بود

جھان چیزي را در شینواري از دست نداد، اما  كسي كھ جادو و دادو را سرنگون «: پدرش متفكرانھ جواب داد
  ».ي تواند ھركسي را كھ با او مخالفت كند نابود نمایدم. كرد، مي تواند دیگران را ھم سرنگون نماید

  »چھ كسي در مخالفت با او حرف مي زند؟«: دختر كھ بھ نیمي از حقیقت پي برده بود، با عالقمندي پرسید
  ».من؛ من از پرداخت مالیاتي كھ او از ما مطالبھ دارد، ابا مي ورزم«: پدرش جواب داد 

از ما مالیات بخواھد؟ مگر ما چھ كاري را مرتكب شده ایم كھ باعث نارضایتي او ـ چھ باعث شد كھ او بھ یكبارگي 
  »شده و خشم او را برانگیختھ است؟

ـ ما چھ كاري را انجام داده ایم؟ ما فقط ھمان كاري را انجام داد ه ایم كھ صدھا سال قبل انجام مي دادیم؛ نھ كمتر و 
خود زندگي كرده ایم، ھرچند بعضي اوقات تعدادي از دختران و رمھ ما بدون كدام موانعي در سرزمین . نھ زیادتر

  ».ھاي افغان ھا را بھ غارت برد ه ایم و آنھا نیز براي انتقام ھمان كارھا را علیھ ما انجام  داده اند
  »فقط براي انتقام؛ چھ كسي كمتر از آن را انجام مي دھد؟حقیقتا؛ ـ 
گویا او تنھا مردي ھست كھ . ما این امیر آھنین، بھ زمین منت مي گذاردااین دقیقا اصل موضوع است ، ھیچ کسیـ 

او انتقام ھا و دشمني ھا را ممنوع اعالن كرده . باید روي آن راه برود و امر كند و مردان دیگر مثل زنان باشند
 ر مقابل یك چشم،یك چشم دمی گوید، فراموش كرده است كھ ھم قانون قدیم را او او بھ دین پایبندي ندارد؛ . است

در عین حال مي گوید كساني كھ باالي . او مي گوید كھ باید صلح بھ وجود بیاید. ویك دندان در مقابل یك دندان
او بھ خاطر اینكھ یكي از ھمسایھ ھاي ما در . ھمسایھ ھاي شان حملھ كنند، باید از شاخھ و ریشھ منقرض گردند

ه و سھ زن، دو بچھ، ھفت گاو و چند رأس گوسفند را دزدیده است، ھفتھ ی گذشتھ بھ یك قشالق افغان حملھ كرد
اگر ما بھ او مالیات بپردازیم، در آینده در مقابل حمالت اتباعش از ما «درخواست غرامت كرده  و گفتھ است؛ 

وه عال. ولي اگر نپردازیم، از ادامھ ی حمالت اتباع و مردمش باالي ما جلوگیري نخواھد كرد. حمایت خواھد كرد
بر آن گفتھ است كھ اگر ما كدام حملھ یي را باالي آنھا انجام دھیم، او قشالق ھا و كشت ھاي ما را تخریب نموده و 

  »این چھ نوع عدالتي ھست؟. بھ آتش خواھد كشید
خود، ـ پدر، بسیار عالي مي شد اگر این قوانین انتقام از بین برده مي شد، و ما از زن و بچھ ھا، گلھ ھا و رمھ ھاي 

. من ھیچ سودي را در این دزدي ھا و چپاولگري ھاي ھمیشگي نمي بینم. و آنھا از خود شان نگھداري مي كردند
  ».من ھیچ مفادي را در این كارھا نمي بینم. دت ھر دو طرف بازنده مي باشندمزیرا در دراز

بگذار یك معاھده ی .  صلح باشدمن ھم مي گویم كھ بگذار. ـ این دقیقا ھمان چیزي ھست كھ مادر كالنت مي گفت
بگذار با ھمدیگر . رؤساي ھزاره و افغان آزاد باشند، و امیر شان نیز با آنان آزاد باشند. دوجانبھ و مشترك بسازیم

و بگذار طرف زیان دیده اگر كدام شكایتي داشت، . توافق كنیم كھ اتباع خود را ملزم بھ نگھداشتن صلح بسازیم
  ».اده اش را از رؤساي كشور خودش درخواست و مطالبھ كندتاوان اشیاي از دست د

گلبیگم از جایش  .مابقي حرف ھا را با ایشان تنظیم نمایید. ـ بلي، كار بسیار ساده یي ھست ـ ببین، كاكایم آمد
  .برخاست و آن دو مرد را تنھا گذاشت، تا آنھا بتوانند در امور كشور بھ بحث و گفتگو بپردازند 

وان دو نفر را یافت كھ بھ اندازه ی این دو کاکازاده با ھمدیگر متفاوت باشند؛ رئیس ولي محمد  بھ مشكل مي ت
اما با یك نوع ھوشیاري خاصي . فردي بود با قیافھ ي كامال ھزاره یي؛ داراي قدی كوتاه، سری گرد و پیشاني پھن

غالم حسین كامال .  او را مشكل مي ساختاین دقیقا ھمان چیزي بود كھ معاملھ با. كھ بھ منافع خود چشم مي دوزد
ار، فعال و ھوشیار، و داراي قدی بلند و استو. گل بیگم ھم غلط نگفتھ بود کھ مثل ھزاره نیست. بر عكس او بود

او در عین حال و .  صورت بسیار اصالح شده كھ یك ھزاره را بھ یاد مي آوردامادستان قوي، قواره یي برجستھ 
سرزمیني كھ در آن .  عمیق بھ مردم، نیاكان و سرزمینش داشتمحبتاحساسي كھ  مرد با. یك آدم وطن پرست بود

  .بھ دنیا آمده بود
. بحث آنان یك بحث طوالني بود، اما چنین بھ نظر مي رسید كھ براي ھردو جانب پایان رضایت بخشي داشتھ است

كھ  بیگم در حال چاي انداختن بھ گیالس ھا بودگل. غالم حسین، گلبیگم را صدا زد كھ براي آنھا باز ھم چاي بیاورد
ما در صحبت ھاي خود موافقت كردیم كھ رؤساي سراسر كشور را دعوت نموده و تشكیل «: پدرش بھ او گفت

ما بھ آنھا پیشنھاد مي كنیم كھ یك ھیأت را انتخاب كنند، تا تحفھ ھایي از قبیل؛ گوسفند، مسكھ، پنیر و . جلسھ دھیم
را براي ابراز عالقمندي رؤساي ھزاره بھ متاركھ ی جنگ ھا ] برك[باف ھاي پشمي دستین لباس مقداري از بھتر
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و غارتگري ھاي كھ بین آنان و ملك ھاي افغان در جریان است، بھ امیر كابل ارسال نمایند و از امیر تقاضا كنند 
  ». كندكھ وي نیز دستور مشابھي را براي متاركھ ی جنگ بھ اتباع و مردم خودش صادر

او مرد با انصافي ھست و لذا بھ چیزھایي كھ معقول و صحیح باشد . بسیار فكر خوبي ھست«: دختر وزیر گفت
  ».گوش خواھد داد
  ».او بھ این نوع حرف ھا گوش نخواھد داد؛ یك جنگ مخرب و بي رحمانھ آغاز خواھد گردید«: پدرش فورا گفت

 در شد، چنانچھاما ما برنده خواھیم . رحمانھ شروع خواھد شدبلي، یك جنگ مخرب و بي «: رئیس با لبخند گفت
بگذار كھ آنھا سعي خود را بھ كار گیرند، اما خواھند دید كھ . برنده بوده ایم، این بار نیز برنده خواھیم شدھا گذشتھ 

ان ما این كار را ما بر آنھا پیروز خواھیم شد و ھزاران نفر آنھا را بھ خاك و خون خواھیم كشانید؛ ھمچنان كھ پدر
  ».كرد ه اند

ھرکاری کھ ما  و کردما كشتار نخواھیم . ھركاري را ھم كھ انجام دھیم، پیروز نخواھیم شد«: وزیر غمگینانھ گفت
  ».مي توانیم؛ مثل یك مرد در میدان مبارزه جان بدھیمحد اقل آزادي ما رو بھ اتمام است، اما انجام دھیم 

ي زنید؟ كشور ما در طي صدھا سال شكست نخورده است، چرا اكنون باید شكست ـ پدر، شما چرا این حرف را م
  »؟دبخور

  طرف ماده از اسلحھ عوض شده است، اما درشیوه ی جنگ و طرز استفادر ھمھ جا . ـ شرایط و زمان عوض شده
 دوستان ـ این كافرھاومت سفید ھن افغان ھا خود شان را با كافرھا متحد ساختھ اند، و حك.چنین تغییری نیامده است

یك سوم مردم ما توسط آنان خریده خواھند شد، یك سوم آنان كشتھ و . و پول داده استجنگی بھ آنھا اسلحھ، توپ 
من ھمھ ی این چیزھا را ھم اكنون در پیش چشمم مي ببینم، اما تا آخر با آن . باقي مانده فراري و برده خواھند شد

  ».پرداخت نخواھم کرد مالیات مقابلھ خواھم كرد و ھرگز بھ كسي
افغان ھا اگر . ما مغلوب نخواھیم شد. ردمن ھم مالیات نخواھم داد، اما ما شكست نخواھیم خو«: رئیس گفت

ما . بگذار متحدین شان ھر بدي را كھ مي خواھند، انجام دھند. خودشان را با كافرھا متحد ساختھ اند، پروا ندارد
از او رویگردان نیمي از مردم خود امیر كابل نیز . متحدین كافر اعالم خواھیم كرد جھاد را علیھ این  ـجنگ مقدس
، بر ضد این كافرھا و متحدین شان خواھیم }ع {و علي} ص{ پیغمبرش و} ج {ما بھ خاطر خدا. خواھند شد

واھیم شد، و ما پیروز خ. یقینا ما شكست نخواھیم خورد! جنگید و شما خواھید دید كھ چھ كسي شكست خواھد خورد
بھ خاطر پیش بیني با زیرکی و رش ودندان ھاي رئیس، سفید مي زد و چشمان چق» .از آنھا مالیات خواھیم گرفت

  .، برق مي زد ی کھ کرده استاتفاقات خوب
تصمیمش را گرفتھ بود، اما ھیچ نشانھ یي از .  چانھ اش نیز بستھ بودودندان ھاي پسركاكایش بھ ھم چسپیده 

گلبیگم بھ صورت ھر دو . راه حل تثبیت شدهو  دلیل مگر ی،امید در صورتش دیده نمي شد؛ ھیچ چیزا یپیروزي و 
مشاھده ی سیماي با . نظر انداخت، افكار ھر كدام را خواند و یك چیزي شبیھ بھ بیقراري در قلبش جاي گرفت

ست كھ كدام یك از آن دو نفر او مي دانزیرا  . رضایت بخش نبودش احساس امنیت كاكایش  برایگرفتھ ی پدرش،
  .مي باشند» عقل كل«
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  قسمت چھارم
  رؤساي شورارؤساي شورا

 
بودند  انشبیھ بھ ھمان زنو شکل،  از لحاظ تركیب . اما این بار مردان.بحث و مشاره دیگر عالقھ مند بھیك گروه 

خودشان را با لباس ھاي پشمي کھ رشانھ مردمي كوتاه قد، تنومند و چھا.  آشنا گردیدند ایشانكھ خوانندگان قبال با
پیچیده نیز از ھمان نوع پارچھ ، فیتھ ی باریكي را از بجولك پا تا زانوي شان . خاكي رنگ درشت پیچیده بودند

 و زمختھمچنین پاھاي برھنھ ی شان را با بوت ھاي .بودند كھ بھ جاي كفش ساقدار نیز براي شان كار مي داد
ُمگي شان در حال پچ پچ كردن بودند، و در عین حالي كھ با ھم صحبت مي كردند، با دست ھ. سنگین پوشانده بودند ُ

  . و سر شان نیز اشاره مي نمودند
یكي از آنھا كھ بھ ندرت گپ مي . سھ نفر دورتر از دیگران نشستھ بودند و بھ طور آھستھ، با ھم صحبت مي كردند

من بھ شما خواھم گفت كھ معني «: از جایش برخاست و گفتزد، و ناراضي و خستھ بھ نظر مي رسید، سرانجام 
این صحبت ھا و مشاجرات، ما . این كار چھ ھست؛ بسیار روشن است كھ ما، ھمگي پرداخت مالیات را رد كردیم

اما فكر مي . مالیات، معني اش جنگ ھستپرداخت را تا اینجا رسانید و بسیار واضح است كھ این نوع رد كردن 
  »آیا ما براي جنگ آماده ھستیم؟«: كسي حاضر نیست از خودش بپرسدكنم كھ ھیچ 

  ».یقینا كھ ما آماده ایم« : سر جایش آرام نشستھ بود، جواب دادکھیك نفر قدبلندتر از دیگران 
  »چطوري؟«: یكي دیگر از بین آن جمع بھ طور تحقیر آمیزي پرسید

  ».ھمانطوریکھ ما در قرون گذشتھ آماده بوده ایمـ 
گذشتھ، گذشتھ است، اما آنچھ كھ ما باید بھ آن توجھ . ما من بھ شما مي گویم كھ اكنون ھمھ چیز تغییر كرده استـ ا

  ».نمائیم، ھمین زمان حال است
، ر حال حاضر نیز موجود است ؛ كارد، اما آن چیزي كھ در گذشتھ بوده است، دداریمبھ این مطلب توجھ ما ـ 

  »، دیگر شما چھ مي خواھید؟شتر از اینھابی. نگ و مردان جنگيشمشیر، تف
و ) دسپلین(نظم «: غالم حسین ـ كھ از جایش برخاستھ بود و اكنون ایستاده صحبت مي كرد ـ با دو كلمھ جواب داد

  ».پول
؟ آیا مقصود ھمان چیزي است كھ در گذشتھ سرمشق نیاكان ما بوده است؟ اما در مورد  چھ استنظمآیا آن ـ نظم؟ 

  ».بگویم كساني كھ براي كشور و مذھب شان مي جنگند، در مقابل این كار مزد مطالبھ نخواھند كردپول؛ باید 
بھ عالوه ما باید . نھ، نیاكان ما آن را سرمشق قرار نداده بودند. ما دو مرتبھ  بھ ھمان مطلب اول رسیدیم! ـ آه 

جدید كابل مثل حكمرانان گذشتھ ی كابل نیست امیر . متوجھ باشیم كھ در مقابل چھ نوع انسان ھایي قرار مي گیریم
كھ با تفنگ دانپر در مقابل تفنگ دانپر، با كاردھاي ساخت قشالق در برابر كاردھاي مشابھ، و با شمشیرھاي  

آیا شما مي دانید كھ . آن روزھا تغییر كرده است. وطني در برابر شمشیرھاي وطني، با ما مقابلھ مي كرد
      » چھ نوع اسلحھ یي ھست؟ (HenriMartini Rifle)»ري مارتین ھن« ماشینداري بھ نام 

كھ بھ عساكر پیاده نظام است نامي (  است، و آن گوره ھای تفنگ ھاي خوبدر حقیقت ھا، نوع تفنگآنـ اوه، 
  نیز بھ اندازه ی كافي عساكري در اختیار دارند كھ در مناطق ھموار خوب مي جنگند، اما)بودشده انگلیسي داده 

من خودم آنھا را دیده ام؛ حتي براي یك دقیقھ سرشان را زیر . در مناطق ناھموار ما ، قادر بھ جنگ نخواھند بود
  ».موقعي ھم كھ سرشان بر مي دارند، شگفت زده مي شوند.   نگھ داشتھ نمي توانندحفاظ

 پس صحبت كردن در مورد آنھا ما كھ نمي رویم علیھ آنھا بجنگیم،«: ھمان سھ نفر، گفتبین مرد كوتاه قد تر از 
  »چھ فایده یي دارد؟

 ھستند ، نھ گوره ھا، نھ آنھایي كھ تجربھ ي (Helas) ي خواھیم با آنھا بجنیگیم، ھیالس نھ؛ كساني را كھ مشایدـ 
كساني كھ مي خواھیم با آنھا بجنگیم ، مثل ما كوه نورد اند و ماشیندار ھنري . جنگ در مناطق ناھموار را ندارند

آیا شما فكر مي كنید كھ امیر كابل در مدت ده سال اخیر، وقت خود را بھ ھدر داده . ارتین را نیز در اختیار دارندم
. است؟ او در ھندوستان، با فرنگي ھا دوستي برقرار كرده است، و آنھا پول، اسلحھ و افراد جنگي برایش داده اند

داد بیشتر از ھفده نفر از آن كافرھا در آنجا مشغول كار بودند و بھ تعآنھا را دیدم کھ موقعي كھ من در كابل بودم، 
من براي شما مي گویم كھ انواع این تفنگ ھا و آالت جنگي در كجا . آنھا نھ یك قشالق، بلكھ یك شھر ساختھ بودند

در ھر من در مورد این موضوع خوب اطالع دارم و خودم  فابریكھ یي را از نزدیك دیده ام كھ . ساختھ مي شود
بخش آن یك نفر كافر تربیھ شده، گمارده شده بود و یك نفر سردار از خانواده ی شاھي نیز آنھا را سرپرستي مي 

  ».كرد
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آیا این چیزھا را كھ شما مي گویید، خودتان با چشمان خود دیده اید و یا اینكھ «: یكي دیگر از سخنگویان پرسید
  »بیشتر شایعات است؟

 و سپس در حالي كھ سرش را پایین انداختھ بود، آھستھ آھستھ  ».من خودم آنھا را دیده ام«: دوزیر با تأكید پاسخ دا
  . از آنجا دور شد

: پرسیدکھ ما آن را بنام پدر شیرین و رئیس می شناسیم، از اعضاي آن گروه كوچك سھ نفري یک نفر از آن جمع، 
  ؟ شده استخائن  غالم حسین  آیا«

او معتقد است كھ روزھاي استقالل ھزاره ھا رو بھ اتمام . از حرف ھاي نفرت انگیز استـ او خائن نیست اما پر 
  »شما در این مورد چھ نظری دارید؟. است

من مي گویم كھ بگذار . ـ من؟ من معتقدم كھ شھامت مردم ما بھ مراتب از شھامت افغان ھا برتر و بیش تر است
شان » ھنري مارتین«بگذار كھ آنھا تفنگ ھاي . ا داده است، حملھ كنندآنھا بھ این قلعھ ھا كھ خدا و پیغمبرش بھ م

ما تفنگ ھاي حقیقي را كھ ھمان كوه . چھ تفنگ ھایي؟ تفنگ ھاي ساخت فرنگي ھا. را در كوه ھاي ما امتحان كنند
سالح آنھا من سالحي برنده تر از « پیرمردي خندید  و».ھاي خدا دادي در سرزمین ما مي باشد، در اختیار داریم

آیا بھ یاد دارید كھ بھ شما چھ گفتھ بودم؟ من از ھمان روز بھ بعد بھ فعالیت پرداختھ و مردم را علیھ . را بلد ھستم
غازي ھا . من از اتحاد شوم و ناپاك آنھا با كافرھا ـ با این دشمنان خدا ـ بھ مردم خبر داده ام. آنھا حركت داده ام

بھ عالوه، شنیده ام تعدادي از خود افغان ھا نیز از این حكومت مستبد بھ .  ھستندھمھ تفنگ بھ دست آماده ی قیام
تنگ آمده اند و وعده داده اند ھمین كھ جھاد را علیھ این متحدین فرنگي ھا اعالم نمایم، آنھا نیز بھ جمع ما 

  ».بپیوندند
 تواند در برابر غازي ھا بایستد؟ چھ كسي مي. ھمھ چیز آماده  ھستپس ـ اگر شما چنین كاري را كرده باشید، 

من ھم اكنون مي توانم مشاھده كنم كھ انبوھي از كشتھ ھاي . حتي فرنگي ھا ھم نمي توانند در برابر آنان بیایستند
بدن . آنھا سرسختانھ جنگیده اند، اما تفنگ ھاي شان سودي بھ حال آنھا نداشتھ است. آنھا بھ روي زمین غلتیده است

. جگدلگ را بند انداختھ است، و كركس ھا و كفتارھا باالي كشتھ ھاي شان پرواز مي كنندھاي شان دره ي 
من كسي را مي شناسم كھ یكي از آن تفنگ ھا را . ھمچنین تفنگ ھاي شان نیز بدون استفاده در كنارشان افتاده است

ھرچند .  ھم او رامي شناسیدشما. در اختیار دارد، و براي بھ دست آوردن آن تفنگ دخترش را از دست داده است
كھ دیگران مي گویند كھ او كار خوبي نكرده است، اما در حالي كھ او چھار دختر داشت، و در عین حال پولي ھم 
. در اختیار نداشت كھ آنھا را بھ شوھر بدھد، من بھ جرأت مي گویم كھ او بھ مراتب كار خوبي را انجام داده است

من خودم نیز قصد . از آنھا را بھ شوھر داده است و آنھا تفنگ ھاي خوبي مي باشنداو از آن زمان تاكنون دو تا 
  ».دارم در عوض بھ دست آوردن یكي از آن تفنگ ھا چیزي را بدھم

  » شیرین را؟ دخترت،«: سید بھ طور طعنھ آمیزي پرسید
 او خوب نگھداري كنم و وقتي ھم ، خدا را سپاس گذارم كھ فقط یك دختر دارم و قادر ھستم كھ ازـ نھ، شیرین را نھ

  ».ي را نیز برایش تھیھ خواھم كرداسپي برایش پیدا كنم، جھیزیھ ی مناسپشوھر من
، و صدا ت كوچك و خاك آلود ایستادغالم حسین كھ دوباره بھ جمع پیوستھ بود، ھمانند سور اسرافیل در میان آن ھیأ

باید این نامھ را توسط یك نفر پیغامرسان كھ . شتھ ام، گوش كنیدآرام باشید، و بھ این نامھ كھ نو! ساكت باشید«: زد
  ».گوش كنید. شما او را انتخاب خواھید كرد، بھ كابل بفرستیم

   :}متن نامھ{
  !بھ دوست و ھمسایھ ی ما ، امیر بزرگ و نامدار افغانستان

دھاتي ھاي ما باالي دھاتي ھاي نامھ ی شما را دریافت كردیم و از متن آن چنین فھمیدیم كھ حملھ ی اخیر توسط 
این حملھ دقیقا در پاسخ . شما باعث رنجش خاطر شما گردیده است، و شما از آن بابت درخواست غرامت نموده اید

از این جھت ما پرداخت غرامت را منتفي مي . بھ حملھ ی مشابھ از طرف مردم شما باالي مردم ما انجام شده است
ھ ی شما چنین فھمیدیم كھ شما از این لشكركشي ھاي غیر دوستانھ بین دو كشور ما ھمچنین از متن نام. دانیم

ھمسایھ كھ باید باھم دوست باشند، متنفر ھستید، و مایل ھستید كھ در مقابل حمالت اتباع تان از دھات و قشالق ھاي 
اماتي كھ شما براي این كار مشروط بھ اینكھ ما بھ پرداختن مالیات، مخارج و امكانات عساكر و مق. ما دفاع نمائید

در پاسخ بھ آن احترامانھ مي نگاریم كھ، ما نیز از این ھمھ آدم كشي ھاي ناحق و دزدي . مي گمارید، عالقمند باشیم
ما بدینوسیلھ بھ شما اعالم مي كنیم . براي اینكھ ما نیز آرزوي صلح و امنیت را داریم. ھاي ناشایستھ، متنفر ھستیم

 خود را بھ پیروي و اطاعت كامل ملزم بسازیم و اگر بھ آن كار موفق نشدیم، قانون جدید را در كھ ما اھل قبیلھ ی
اما این كار در . مورد غارتگري ھا وضع نمائیم كھ بر اساس آن غارتگران را براي مجازات بھ شما راجع بسازیم

داخت مالیات نمي باشد و ما ھیچ ضرورتي بھ پر. صورتي عملي ھست كھ جانب شما نیز عین كار را انجام دھد
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ما یقین كامل داریم كھ این پیشنھاد مورد تایید جناب شما قرار . باید منافع دوجانبھ را براي ھمدیگر قایل باشیم
چیزي كھ شما در رابطھ بھ آن پیش از این . زیرا این پیشنھاد براي تامین عدالت و حقوق مي باشد. خواھد گرفت

  .د متعال و پیغمبر برحقش شھرت داشتھ اید نیز، در میان پیروان خداون
  .دوستان واقعي، خیر خواه و متحد شما

  »ـ آیا كدام كسي در مورد متن نامھ اعتراضي دارد؟
یك نفر كوتاه قد كھ بھ ھیچ وجھ از دیگران قابل شناختن نبود مگر اینكھ كار عمده یي را انجام دھد، از میان آنان 

  ».بر پدر او ، و پدر پدر او لعنت باد. نھ خیرخواه او و نھ ھم متحد او ھستیمبلي ، ما نھ دوست او ، «: گفت
بگذار اول او بھ خاطر آنچھ كھ مردمش، از زمان بھ قدرت رسیدن او تا ھنوز از ما «: یكي دیگر از آنھا صدا زد

  ».بھ غارت برده اند، تاوان و غرامت بپردازد
چھ كسي از ! لعنت بر پدر مالیاتش. ھ ما مالیات بپردازد، نھ ما بھ اوبگذار كھ او ب«: نفر سومي اظھار عقیده كرد

  »یك مردم آزاد مالیات خواستھ است؟
بگذار نامھ ھمان «: سید كھ تا ھنوز نشستھ و با خاك بازي مي كرد، سرش را بلند كرد و بھ طور مقتدرانھ گفت

ن جمعیت سھ نفر انتخاب شود تا آنھا این نامھ را باید از بین ای. بسیار معقول و درست نوشتھ شده است. طور بماند
من از جانب . آنھا باید ھمراه خودشان، لباس، و چند رأس گوسفند و بز بھ عنوان تحفھ بھ امیر ببرند. بھ كابل ببرند

 شما چھ كسي را انتخاب مي. خود، غالم حسین را بھ عنوان یكي از آن افرادي كھ باید بھ كابل بروند، انتخاب كردم
  »كنید؟

  ».خودشما! شما، سید«: گفتندصداھای زیادی بلند شد و یكدفعھ 
ھیچ چیزي نیست كھ در نامھ گنجانیده نشده باشد تا من آن را براي امیر بگویم ـ صبر . ـ نھ، من نمي خواھم بروم

  ».شد حال من بااسپبلي، ممكن است چیزي براي گفتن بھ امیر پیدا نمایم كھ من. كنید، بلي، من مي روم
اما در آخر تصمیم گرفتھ شد و كسي از بین آنان انتخاب . در مورد نفر سوم ھیأت، بحث ھاي زیادي صورت گرفت

این امر خیلي غیر معمولي بود كھ شوراي ھزاره بھ این اندازه با موفقیت . آنگاه جمع كوچك پراكنده شدند. گردید
  . خاتمھ یابد

، درست از عھده ی آن برآمده و با موفقیت در مورد آن تصمیم نھایي مواردي كھ روي آن بھ بحث پرداختھ بودند
ھمگي این موفقیت را در حالي كھ از خوشحالي لبخند بھ لب داشتند، براي خودشان تبریك مي . را اتخاذ كرده بودند

ن موفقیت را تبریك فقط دو نفر كھ بقیھ را غالبا راھنمایي مي نمودند و باالي آنھا مسلط بودند، بھ خودشان ای. گفتند
  .آن دو در خانھ ی وزیر باقي ماندند و تا پاسي از شب در بحث و صحبت عمیق فرو رفتند. نمي گفتند

  ».رشوه بدھیم) امیر(با پول ھمھ چیز برابر خواھد شد؛ ما مي توانیم بھ اعضاي خانواده ی او «: وزیر گفت
من ثابت خواھم ساخت كھ متحدین آنھا نھ . اھد شدـ با شعلھ ور ساختن تعصب مذھبي ھمھ چیز ترتیب داده خو

از این خاطر اتباع خودش از او اطاعت نخواھند كرد و حتي محافظ خودش نیز . مسلمان، بلكھ مسیحي مي باشند
  ».مخالف او خواھد شد

توجیھ كرده من شنیده ام كھ او اتحادش با كافران را ھم با قرآن . ـ او قرآن را مي داند و بر تو پیروز خواھد شد
آنھا در ھنگامھ ی . آنھا مردم نیكو كارند و كساني ھستند كھ كتاب بھ آنھا فرستاده شده است «: است كھ مي گوید

آنھا بھ خدا و روز قیامت ایمان دارند؛ زیرا كار خوب را انجام مي دھند و از انجام . شب بھ عبادت خدا مي پردازند
آنھا .  پیشي بگیرند  خوب، با شوق تمام كوشش مي كنند كھ از ھمدیگر شانآنھا در كارھاي. كار بد، ابا مي ورزند

  ».نیكوكاران ھستند
ـ پیغمبر در باره ی مردم عصر خودش نوشتھ است كھ آنھا كساني ھستند كھ بعد از مردن شان براي مدت ھا 

ھ پیغمبرش اھانت نموده اند، او این فرنگي ھاي منفور را كھ خداوند برحق را منكر شده و ب. اثرشان باقي مي ماند
ما با كافرھاي آنچناني چھ كاري باید انجام دھیم؟ اگر شما طور دیگري فكر كنید از اسالم . بھ كلي رد نموده است

  ».خارج خواھید شد
. اما وزیر، كامال بي حركت ایستاده بود. بھ نظر مي رسید كھ از چشمانش آتش مي بارید. پیرمرد ھیجاني شده بود

طرح شما یك طرح عالي مي باشد، اما من فقط نگران آن ھستم كھ آیا چانس موفقیتي در این «: آھستگي گفتاو بھ 
شك بعضی اوقات من .  امیر جواب عجیبي بھ این نوع استدالل دارد؛ او از ھیچ كسي نمي ترسد. كار ھست یا نھ

  ».دارم كھ او ھنوز از قدرت برتري بترسد
او مي . من او را بھتر مي شناسم«: ، گفترخت خواب شبش را آماده ساختلی کھ در حاسید از جایش برخاست و 

  ».او بھ زودي مزه ی ترس خداوند را نیز خواھد چشید. مي ترسدبیشتر  مردم کرده ازاز خدا او ترسد، 
  



 17

  
 قسمت پنجم 
  فرفرآمـادگي براي سآمـادگي براي س

  
او . یي نکو، شاید پدرت آن حرف را نگفتھ باشدـ چھ گفتي؟ دو تا پیراھن شستھ و دو تا پتلون سفید؟ گلبیگم، یلھ گو

ھیچ مردي دو . باید یك پیراھن پاك برای پوشیدن، و یكي ھم براي عوض كردن در ھنگام مسافرتش خواستھ باشد
حتي یك پیراھن اضافي را ھم با کاکایت من بھ جرأت مي گویم كھ . پیراھن اضافي را با خود بھ مسافرت نمي برد

 ». خصوص كھ او بیش تر از یك ماه در مسافرت نخواھد بودبھ. گرفتخود نمي 
دو . ، اگر ممكن است دو پیراھن نو برایم آماده كنید؛ زیرا من نمي خواھم كھ با پیراھن كھنھ مسافرت كنمـ او گفت

  ».خود مي برم در مسافرت لباس برك را خواھم پوشید و باقي را با. جوره پتلون سفید نیز آماده نمایید
مي خواھم بدانم این ھمھ لباس را چھ كسي درست خواھد كرد و این ھمھ پارچھ «:  بھ طور شكوه آمیزي گفتپیرزن

  »از كجا تھیھ خواھد شد؟
. مقدار زیادي پارچھ در انبار موجود است كھ براي بیش تر از ده جوره لباس كافي مي باشد«: دخترش جواب داد

او در حالي كھ خم شده یك » . شیرین نیز مي تواند بھ او كمك نماید و آنھا را برش بزنم، دلبر بدوزدمن مي توانم
 شد كھ وي خواھرش آن دختر قسمي بود كھ ھر كسي متوجھ ميبھ  ش شباھتکھ ماھھ را 9دختر خرد سال تقریبا 

! مادرو .  خوب لباس بدوزدند او ھم مي توافاطمھ کجا است؟ پس »!گل من: از زمین بر مي داشت، گفت ،مي باشد
  .شودتا فردا آماده و بخاطر چھ باید ھمھ آن لباس ھا . تو ھم مي تواني كمك كني

تا زماني كھ من خودم پدرت را ندیده ام دو عدد پیراھن را آماده . ـ گلبیگم، من مطئنم كھ تو دچار اشتباه شده اي
  ».واقعا كھ این، حرف بي سابقھ یي ھست. نخواھم كرد

این ھم یك كار بي سابقھ نیست كھ یك پیراھن براي پوشیدن در بین راه ، و دو . ده امـ من اصال ھم دچار اشتباه نش
  ».بھ نظر من او باید آنھا را با خود داشتھ باشد. تا ھم وقتي كھ بھ كابل رسید داشتھ باشد

ا از  خواھد بود؛ فقط تو در مسافرت یك پیراھن نو مي پوشي و بكس ھا رباساز نظر تو بسیار من! ـ اوه، بلي
دختر، ما ھرگز تو را بھ شوھر نخواھیم . كاالھاي گل دوزي شده، آن ھم از نوع گلدوزي ھاي طالیي پر مي كني

  »!داشتھ باشدزني مثل تو را مردی وجود ندارد کھ بتواند  اینکھبراي . داد
بیان حالي را در  این حرف ».مادر، بھ نظر نمي رسد كھ آن مرد با شما ھم نظر باشد«: دختر متقابال جواب داد

  - و با قدرت نھفتده در لبانش زد؛ لبخندي از غرورمی كھ نور عجیبي در چشمانش دیده مي شد، لبخند داشت 
از آن مردھا زیاد است، این من ھستم كھ باید آنان را «: این جمالت را بیان کند کھلبخندي كھ بھ نظر مي رسید 

نھا حتي یك نفرشان را ھم انتخاب نكرده ام بلكھ خواست ھمھ ی شان را و من ھم تا ھنوز نھ ت. انتخاب كنم، نھ آنان
او كجا آیا . قھرمان افكارمن، ھنوز بھ میدان نیامده است. من با ھیچ كدام آنھا ازدواج نخواھم كرد. رد كرده ام

ن بھ نظر مي چنی. سپس بھ تدریج نور از چشمانش و لبخند از لبانش محو گردید و بھ غمگیني مبدل گشتو » ؟باشد
 .آن قھرمانایده آل و آن آیا او ھرگز خواھد آمد؟ آیا او خواھد آمد؟ «: رسید كھ با نگاه چشمانش مي خواھد بپرسد

  »!؟آن وقت چھو ! شاید نھ، شاید ھرگز
وقتي كھ من در . ببین ساقبندم را، چطور خوب دوختھ شده است«: شد، گفتمی وارد خانھ ھمانطور کھ پدرش 

  كھ اگر تو ھم بتواني یك جوره مثل ھمان ساقبند را برایم نمی دانم.  یك نوع بسیار زیباي آن را دیده بودمكابل بودم،
اینھا بھ جاي این كھ مثل  تكھ یي از  برك دور تا دور پاي پیچیده شود، بھ اندازه ی پاي دوختھ شده و در . بدوزي

  ».دکمھ ھای دوختھ شده است و بیرونی آن نیزقسمت پایین 
  » مدل جدیدي ھست؟چھ نوعآیا این «: خانمش پرسید

ببین اگر بتواني از این ھا یك جوره برایم ! ـ گلبیگم بیا! من فكر مي كنم یك مدل بسیار خوب«:  او بھ آرامي گفت
  ».جور كني

ھ آن را حداقل من فكر مي كنم ك. از چرم مي توانم بسازم، اما از برك ني«: دختر كھ متفكر بھ نظر مي رسید، گفت
  ».بھ نظر مي رسد كھ پارچھ اش بسیار ضخیم باشد. فكر مي كنم كھ آنھا چین ـ چین دوختھ شود. ساختھ نتوانم

آن وقت از درستي آن مطمئن خواھم . ـ پس بھتر است كھ یك جوره از برك و دو جوره از چرم برایم جور نمایي
  .بود

  چھ کسی آنھا را می دوزد؟و چھ وقت این چیزھا باید درست شود و : خانمش پرسید
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یقینا اینكھ چھ كسي آنھا را تھیھ كند، وظیفھ ی من . من پس فردا قبل از غروب آفتاب حركت خواھم كرد«: او گفت
می دانم کھ و ھمچنین . من یك ھمسر، سھ دختر و یك نوكر دارم كھ براي تھیھ ی این چیزھا كافي ھستند. نیست

  ».شیرین نیز بھ شما كمك خواھد كرد
  »؟آنھا را آماده خواھد کرد؟ چھ كسي چطوراین پیراھن ھاي جدید و پتلون ھا آیا ،آیا می توانم بپرسمـ 

تو باید این چیزھا را . من این چیزھا را مي خواھم، تو باید آنھا را برایم فراھم نمایي. ـ این كار ھم مربوط من نیست
  ».وارخطایي نشده بھ این سو و آن سو نگرديآماده داشتھ باشي تا در موقع ضرورت، دچار سردرگمي و 

 كھ تو این چیزھا را بھ اولین آدم ھاي دربدر و آواره كھ خودشان را سید و مال مي بھ جرئت می گویمـ بلي، من 
  ».من بھ آن اندازه ھم نادان نیستم. نامند، خواھي بخشید

من قانون سختي را در خانھ ی خودم ندارم .  اممن قوانین سختي را وضع نكرده. ـ از این بابت، اختیار با شما ھست
اما اگر پروگرام تو، كارت را زیاد كرد، آن وقت از من . تو ھرچھ را مي خواھي ھمان را انجام بدهالبتھ کھ و 

پیراھن ھاي نو و پتلون ھاي نو ھم باید درصندوق موجود باشد و . گلبیگم مي تواند پاي پیچ ھا را بدوزد. گالیھ نكن
اما باید آنھا تا پس فردا درست در موقع غروب آفتاب .  نباشد، ھر قسم كھ خودت مي تواني آنھا را تھیھ كناگر ھم

  ».حاضر باشند
او دستورش را .  عاري از ھر نوع مھر و عاطفھبھ سادگی و  او ھیچ نوع خشونتي دیده نمي شد،در صحبت ھاي

قدر كفایت، وسایل راحتي را كھ در آن مناطق یافت مي این زن، ھمسرش بود و او خانھ یي خوب و بھ . صادر كرد
یكي از آنھا گلبیگم بود . زن نیز براي او پنج اوالد بھ دنیا آورده بود؛ دو پسر و سھ دختر. تھیھ كرده بودبرایش شد 

طق پیدا زیرا آنچھ كھ در آن منا.  راضي بودبنابر این او از زنش. كھ در آن وقت پانزده سالھ و بزرگترین آنھا بود
؛ اگر ھمسرش مریض مي شد، او بھترین دواھاي گیاھي را ه بودمي شد، وظیفھ اش را نسبت بھ ھمسرش انجام داد
از این خاطر او انتظار داشت كھ ھمسرش نیز باید وظیفھ اش را . كھ در آن منطقھ پیدا مي شد، برایش تھیھ مي كرد

و آن، چیزھایي ھست كھ . ت شد، زنش آن را تھیھ كندنسبت بھ او انجام دھد، و اگر براي او ھم چیزي ضرور
  یك ھمسر چھ چیزي غیر از این را مي خواھد؟.  ھم بھ نظر مي رسدباسبسیار من

او شاید مي توانست زن ھاي زیادي را پیدا كند . اما عالقھ مندي غالم حسین بھ گلبیگم ، یك چیز كامال استثنایي بود
زني كھ براي فرزندانش، مثل ھمسرش مادر خوبي باشد و ھمچنین از خانھ اش  باشد، اسپكھ مثل حلیمھ، برایش من

.  فقط یك گلبیگم وجود داشتاما در ھر صورت، در رابطھ با دخترش، ھمھ چیز كامال فرق داشت؛. مراقبت كند
 سر و گردن باالتر و یکاو از ھمھ ی زنان كشور . ھمھ ی ھزاره نمي توانستند دختري ھمانند او را بھ بار بیاورند

او در مقایسھ با دیگران، از ھمھ . او در كارھایش دو برابر دیگران قوي تر، فعال تر و سریعتر بود.  بودبلندتر
  .باھوش تر بود

این . با این دختري كھ چنین مورد عالقھ اش مي باشد ، چھ كار باید كند؟ البتھ روزي او را بھ شوھر خواھد داد
اما مي . سم بین مردمش مي باشد ؛ یك رسمي كھ تحت ھرشرایطي نقض نمي گرددغیر قابل اجتناب است و یك ر

 بعضي اوقات با خودش فكر مي كرد كھ مي تواند یگان بچھ ی ھوشیاري را ـ بچھ ی كسي اوشود از او جدا شود؟ 
كرده، با او را كھ والدینش فقیر باشد ـ پیدا كند، و دخترش را بھ یك شرط بھ او بدھد كھ خانھ ی خودش را ترك 

در این شرایط او مي توانست بدون اینكھ از رسم و عنعنھ ی مردمش سر پیچي كند، دخترش را در . زندگي كند
  .خانھ ی خودش نگھدارد

، در موقع  روزدر آن عصر.  بعضي اوقات او تصورات عمدتا خود خواھانھ یي را در افكارش ترسیم مي كرداما
 سالھ دارد كھ از خانواده 16ر افكارش مي چرخید؛ والي بامیان یك بچھ ی حركتش بھ طرف كابل، این تصورھا د

آیا نمي تواند با متحد شدن با این فامیل، سود حتمي را از آن خود سازد؟ نھ فقط بھ خاطر . ی شاھي افغان مي باشد
ي كھ حتي یك او مي تواند بھ دخترش یك جھیزیھ ی عالي بدھد؛ جھیزیھ ی. فامیلش، بلكھ بھ خاطر تمام ملتش

اما آن امنیتي را كھ او مي خواھد بھ دست خواھد آورد؟ باید در این مورد كامال . حكومت را بھ وسوسھ بیاندازد
 برای اینکھ. نرسدھم  بدھد اما بھ آن ش قربانیاین برایش خیلي مشكل خواھد بود كھ او را براي ھدف. مطمئن گردد

اگر با او متحد شود، .  سالھ است16؛ بچھ ی امیر كابل نیز  درست ح دیگري را نیز در سر مي پرورانداو یك طر
اما مشكل در آن صورت این  است كھ او چھ چیزي را بھ عنوان جھیزیھ . بھتر مي تواند ھدفش را تحقق ببخشد

  . تركیھ و مصر اتحاد بھ وجود بیاوردملت ھای مختلف وبراي پسر كسي كھ مي تواند با . برایش پیش كش نماید
، اما آیا واقعا این موضوع بیش از حد خودخواھانھ است؟ شاید این موضوع بوداید این فكر اندکی خودخواھانھ ش

در گذشتھ نیز چنین بوده است؛ موقعي . ي ھستاسپزمان ھم براي این كار بسیار زمان من.  باشدباسبراي او ھم من
پس چرا . صورت مي گرفت) دیپلوماتیك(تي كھ دو ملت در آستانھ ی جنگ قرار مي گرفتند، یك ازدواج مصلح

 کھ امیر ھ یك فكر آشفتھ بھ ذھنش خطور كردآن وقت بود ك و بحران جاري را نیز با چنین ازدواجي متوقف نسازد؟
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ھیچ ھزاره ای، بجز سید میر . در اینجا چانس برایش بود. می خواھد سرزمین ھزاره را با افغانستان ملحق کند
  اتیک غالم حسین را نداشت، با این پیوند آیا او نمی تواند دو کشور را متحد یکدیگر بسازد؟حسن، استعداد دیپلوم
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  قسمت ششم
  مالقات با امیرمالقات با امیر

  
فرت غالمحسین كھ با قلبي آكنده از امید و عالقمندي، خانھ را ترك كرده بود، اكنون با ناامیدي و افسردگي از مسا

 .باز مي گشت
گلبیگم از ھمان فاصلھ .  دور تر از قشالق بھ استقابلش شتافتھ بودمیلھنگام باز گشت او از سفر، گلبیگم حدود دو 

  .ی دور، با دیدن طرز سوار شدن پدرش بر باالي اسپ متوجھ ناامیدي او گردید
ي دانست كھ دخترش چقدر او را او م. وقتي کھ غالمحسین دخترش را دید، خرسندي زیادي از خود نشان داد
ھمینطور وقتي كھ بھ طرف قلعھ روان . دوست دارد؛ از این خاطر ھیچ حرفي در مورد نتیجھ ی مسافرتش نزد

بود، مطابق معمول چنان با ھمگي احوال پرسي كرد كھ اصال در رفتارش معلوم نمي شد سفرش موفقیت آمیز 
  .نبوده است

یك كرتي صورتي رنگ را بیرون آورد كھ حاشیھ ي آن با گل ھاي طالیي غالمحسین بستھ یي را باز كرد و 
 یك نوع كرتي كھ بھ طور رسمي ـاین خلعتي « : او آن را بھ بچھ ی كاكایش نشان داد و گفت. گلدوزي شده بود

 پسر كاكایم كھ  این را امیر بھ من داده بود اما من برایش گفتم كھ این كرتي را بھ. ھم براي شما ـتحفھ داده شده باشد
  ».شما در گرفتن این تحفھ نسبت بھ من حق تقدم دارید.  ما مي باشد خواھم دادسلطنترئیس 

  ».پارچھ ی خوبي ھست؛ متحیرم كھ چگونھ بھ طرف آن بنگرم«: ولي محمد با خنده ی نیشداري گفت
پد و این نوع ردا ھا ھم بھ تن من  ھایت بھ من نمي چسنیرنگھیچكدام از «: مرد كوتاه قد با حالت خجالتي ادامھ داد

  ».دوختھ نشده است
او ھم لباس را پوشید اما . گلبیگم آن حرف ھا را شوخي تلقي كرده و اصرار كرد كھ كاكایش حتما لباس را بپوشد

آنقدر مضحك كھ وقتي گلبیگم بھ او . اگر راستش را بگویم، او با آن كرتي خیلي مضحك بھ نظر مي رسید
ھمھ ی اعضای فامیل وزیر بھ شیرین، مادرش و طوري كھ .  بلندي، شبیھ بھ جیغ زدن را سردادنگریست، خنده ی

  .داخل منزل دویدند كھ چھ چیزي باعث چنین خنده ی بلندي شده است
درحالي كھ وي كرتي را بھ تن كرده، خودش را در آن جابجا مي ساخت، گلبیگم و پدرش با اشاراتي بھ او ھمچنان 

  .مي خندیدند
تو اعتباراتي را كھ بھ عنوان یك آدم «: قتي غالمحسین با خانمش بھ داخل خانھ مي رفتند، خانمش بھ او گفتو

 را بھ شوراي رؤسا نگھ ھوشیاری اتزیرک و ھوشیار بھ دست آورده بودي بیان داشتي اما بھ نظر من تو باید این 
  ».مي داشتي

  »چطوري؟«: او با شوخ طبعي پرسید
بھ دست خواھي آورد؟ تا ھنوز چیزھاي زیادي از او ي را از اینكھ كرتي را بھ ولي محمد بخشیدي ـ تو چھ فایده ی

از این خانھ بھ آن خانھ رفتھ است اما تا ھنوز ندیده ام كھ حتي یك لنگ كفش كھنھ ھم از آن خانھ بھ این خانھ آمده 
  ».باشد

ي؟ من چیزھاي زیادي را حدس مي زنم كھ تو آن را آیا واقعا ھمان قسم است كھ تو مي گوی. ـ اوه، بس است دیگر
  »آیا تو مي خواھي كھ من در مقابل تمام مردم قشالق مورد تمسخر قرار بگیرم؟. درك كرده نمي تواني

این تو ھستي كھ باعث تمسخر  چھ كسي باعث تمسخر شده است؟«: كھ بھ داخل خانھ مي رفت، افزودخانم در حالي
  ».جدید و خوب داشتھ اي از خود دور كرده اي و در عوض لباس كھنھ مي پوشيخودت شده اي، ھرچھ لباس 

من فقط لباس ھایي را از خود دور ساختھ ام كھ ھرگز خواب پوشیدن آن را نداشتھ «:  بھ آرامي جواب دادششوھر
  »آن وقت تو آرزو داشتھ اي كھ مرا در آن نوع كرتي ببیني؟. ام

  »!ـ چرا نھ، البتھ در دربار
  »؟عجیب بھ نظر نمی رسد بھ من داده شده است؟ این  ما دربار؟ من كرتي را بپوشم كھ توسط دشمن كشورـ در

  ».می پوشیدی آن لباس ھا را حتما تو .ھیچ ھم عجیب بھ نظر نمي رسیدـ اگر تو آن را قبول مي كردي، 
شاید . یدن آن چیز دیگري ھستـ نپذیرفتن تحفھ باعث رنجش خاطر تحفھ دھنده خواھد شد، اما پوشیدن و یا نپوش

 من آن نوع لباس ھا را پوشیده ولیباشد ھم  مناطق ما باسپوشیدن آن خوشحالي را برایم خلق مي كرد، آن لباس من
  ».نمي توانم

پس باید آن را بھ یكي از اعضای خانواده ی خودت مي دادي كھ ھم آن را پوشیده «: با لحن تندتری ادامھ ادادخانم 
 لبخند با یک حالت نیمھ تأسفـ پدرش بھ او نگریست و . گلبیگم آنجاست.  ھم با آن خوشحال مي شدمي توانست و
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برای من  بسیار  در زمستان بھ او نگریست ـ آن كرتي ضخیمتندیزد ـ یا بھ من مي دادي كھ ـ شوھرش با نگاھي 
  ».شم بخارایي دوختھ شده استگلبیگم، تو آن را سیل كردي؟ اطراف آن توسط نخ ابری.  مي باشدباسمنگرم و 

اگر . اگر ما آن را بپوشیم خیلي مضحك دیده مي شویم. اما این كرتي زنانھ نیست. بلي متوجھ آن شدم«: دختر گفت
این دقیقا چیزي ھست كھ براي رئیس ـ . مي شدن مضحك دیده ھمانطور نباشد، او ھم وقتی کھ پوشیده بود آنقدر

  ». ھستباسبراي  كاكایم من
  .وقتي دوباره بھ داخل خانھ بازگشت، ھردو دستش پر از تحفھ ھاي رنگارنگ بود. حسین از اتاق خارج شدغالم

. این پارچھ ھا براي ھمھ ی شما كافي خواھد بود. ولي محمد را رھا كنید«: او خطاب بھ اعضاي خانواده اش گفت
روف پارچھ ھاي جدید شدند، وزیر از خانھ وقتي آنھا مص. ھر قدر كھ كرتي خواستھ باشید، مي شود از این بدوزید

در آنجا تعداد زیادي از مردم تجمع كرده بودند تا از نتیجھ ی مأموریت . بیرون شد و بھ طرف حویلي قلعھ رفت
  . وي آگاه شوند

  
  بود کھطوریمالقت . انجام دادھزاره  نمایندگان مقاقات عمومی را با ایشان این بود کھبا امیر  شرح مالقات

در یک سوی دیگر آن اتاق  روي چوكي خودش او بزرگ در یک سو وسالن عمومي یک گوشھ در ایندگان نم
رفتار می مؤدبانھ و محترمانھ  ،در عین حالی کھ بطور محکم  و قاطع صحبت می کرد او .داشتقرار بزرگ 

  و.را بھ دیده قدر می بیندآن  صفاتی کھ او. بودند پرتالش  وزحمت كشمفید، ھزاره ھا، مردمان «:  گفتاو. نمود
جا است کھ جنگ علیھ ھمین بدون شک در و بیگانھ بودند آنان اما  ید دوستي برقرار نماچنین مردمی با بودمایل او 

در غور سکونت دارند و  از خاك افغانستان در قسمتیھزاره ھا مردماني ھستند كھ این  .آنھا توجیھ پذیر می گردد
از آنھا باقي مانده ) ھزاره ھا(مردم  این وبیگانگانی کھ از افغانستان شکست خورده . دبازماندگان بیگانگان ھستن

بیگانگان . نمایندآنھا بدون كدام وفاداري بھ شاھزاده ھاي افغان، آن مناطق را اشغال كرده و در آن زندگي مي . اند
امیر .نده اآوردشان را بھ دست افع خودمنبرای قرن ھا و خارجي ھا ھم از این جدایي و تجزیھ ی افغانستان 

 بھ ھیچ عنوان تنھا مھاجمینھزاره ھا بھ آنھا گفت کھ درحالي كھ در بین صحبتش فكاھي مي گفت و مي خندید؛ 
 اما اکنون وقت آن انجام می دادندخوبی ھای آنھا مردم ھوشیار بوده و کار . اندنبوده ھم  جدي نبوده و مھاجمین

ھم برای آنان و ھم برای این وضعیت این وضع ثابت ساخت کھ . زھا اصالح شودفرارسیده است تا ھمھ این چی
ھمھ چیز . لذا امیر با ھوشیاری و سخاوتنمندانھ وقت خویش را صرف این امر مھم کرده است. افغان ھا مفید نیست

 تا در آینده فقط را در ذھن اش مرور کرده است و تصمیم بر آن گرفتھ است تا با باید تغییراتی را بوجود بیاورد
یک حاکم مقتدر در کشور افغانستان حاکم باشد و دارای یک پایتخت، یک حکومت، یک مرکز اردو و التبھ در 

بھرحال بھ ھزاره ھا اجازه داده می شود کھ بھ النھ ھایشان کھ از سالھای متمادی بھ . نتیجھ یک خزانھ شاھی باشد
البتھ بھ شرطی اینکھ صداقت و وفاداری . (زندگی نمایندرگدد و باین سو، خودشان آنھا را ایجاد کرده است، 

اما اکنون ھیچ چیزی بھتر .) خودشان را بھ صاحبان قانون نشان دھند و ثابت بسازند کھ مستحق این توجھ می باشند
ھ شکل دارند، بشان زمین ھا و خانھ ھای شان را کھ در اشغال ای از این نخواھد بود کھ  آنھا می بایست اجاره 

مناطق بھرحال این مالیات نیز بھ نحوی در استفاده خود آنان و برای اعمار سرک در سراسر . مالیات بپردازند
  .شان، تقویھ اردو و پولیس جھت حمایت آنھا بھ مصرف خواھد رسید

 و شدمتوجھ ھیچ اشتباھی در مباحثھ نعضو سوم ھیأت ھزاره ھا بھ كابل کھ ھمھ ی حرف ھا طوري فریبنده بود 
  ».صحیح، صحیح«:  مي گفت و دادمی ین خود را ھوشیارانھ تكان فقط سرسنگ

فقط روي كاغذ چیزي نوشت و از امیر تقاضاي مالقات . غالمحسین در تمام صحبت ھاي امیر، ساكت بود
 کدام فرد آن دو نفر از اعضاي ھیئت ھزاره ھا حضور داشتھ باشند و نھ ھم  نھخصوصي نمود كھ در آن مالقات

  .او جواب دریافت کرد کھ در مورد تقاضایش غور خواھد شد. دیگري از افغان ھا
ای دارد و از حركت او چنین استنباط گردید كھ وي احساس دوستانھ . سید میرحسین ھم چیزي در آن مجلس نگفت

 بھ آنھا اجازه  مدت یک ساعت در آن سالن حضور داشتند،احدودبعد از اینکھ آنھا  .ھم نظر مي باشدبا ھمكارانش 
  .رخصت داده شد

سید كھ تحت تأثیر اطراف قرار گرفتھ . آن سھ نفر دھاتي ھیچكدام تا ھنوز در چنان محیط عالي قرار نگرفتھ بودند
و شاید ھم تحت تأثیر رفتھ  -نفر سوم ھیأت با حیرت بھ اطراف مي نگریست . می کردبود، از ھمھ پیش تر حركت 

اره و اندام ریزش را شیشھ یي زیبا ایستاده و در آن قوی در مقابل یك پایھ ری کھ او طو ـ ؟ كسي چھ مي داند،بود
تحت تأثیر عمیقا او را کافی بود کھ  تنھا چیزي بود كھ او در آن دربار شرقي دیده بود اما ھمان ھم این. مي دید

  .دھدقرار 
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او اندیشھ ھاي . ه ی آن مي اندیشیدغالمحسین بھ ھر طرف مي نگریست، ھمھ چیز را بھ دقت مي دید و در بار
وي ھمانطور كھ در حال تفكر بود، ناگھان متوجھ شد كھ جوان الغراندامي كھ لباس . بلندپروازانھ یي در سر داشت

 بھ آھستگي در گوش  و بدون اینکھ کدام فرد دیگری متوجھ شود، در نزدیكي اش ایستاد،را بھ تن داردافغان دربار 
امشب بعد از «: نكھ خیلي بھ آھستگي گفت اما او متوجھ حرف جوان شد كھ فقط این جملھ بودبا ای. او چیزي گفت

تپش قلب » .نماز شام بھ منزل من بیا، مستخدم من نزد شما خواھد آمد و شما را بھ منزل راھنمایي خواھد كرد
شاید این ھمان مردي کرد و چانس با او یاری گرفت و با خودش فكر كرد تر غالمحسین زیاد تر شد؛ سرش را باال 

این دقیقا  شده باشد؟ چھ نوع آمادگی گرفتھ ممکن وقتی آنجا برسد،. باشد كھ مأموریت دارد وي را نزد امیر ببرد
او با دیگر ھمراھانش بھ محل اقامت شان رفتند اما او در فاصلھ یي كھ از . ھمان چیزي بود كھ او مي خواست

ھمھ چیز را بھ . او غرق در اندیشھ بود. دي اش بسیار ساكت و خاموش بوددربار بازگشتھ بود تا مالقات بع
. در نظرش می آورداو ھرآنچھ را كھ ممكن بود . خاطرش مي آورد و افكارش را روي آن متمركز مي ساخت

 کھ اصال ارائھ شده او را طوری ساختات رسید، پیشنھاد می بھرحال طبق معمول ھمیشھ وقتی کھ زمان فرا
  .نکردخطور فکرش ر چیزی د
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  قمست ھفتم
  دیپلوماسيدیپلوماسي

  
سرک غیر . لحظھ ای در کنار سرک منتظر ایستاد.  فرارسید، غالم حسین از منزل بیرون رفتشوقت زمان مالقات

چندی در آن دیده می پنجره ھای  کھ تفاع بلند در دو سمت کوچھ با ار، با دیوار ھای نامنظم گلی، و باریکیمعمول
 پنجره ھا در منزل دوم خانھ ھا قرار داشتند و در اکثر قسمت ھا حدود شش فت بھ سمت سرک عمومی بھ شد،

و در  پایھ ھای حجاری شده چوبی ذخیم در گوشھ ھای دو سمت پنجره ھاو در قسمت باال . بیرون کشیده شده بود
 پنج درجھ بین دیوار ھا و حاشیھ ھای بیرونی پنجره ھا نصب قمست پائین آن پایھ ھای نازکتری در زاویھ چھل و

  .گردیده بود
تقریبا در . یک تعداد بچھ ھا و چند لحظھ بعد تر تعداد بی شماری سگ ھا با وضعیت خراب از آنجا عبور کردند

او مسیر . بھ سرك خالي كردبود، آن را  سطل زبالھ کھ در دستش زنیکدفعھ یک جایي كھ او ایستاده بود، مقابل 
  .در روی سرک تشکیل شدچیزي مانند یك حوض خون بر اثر آن تعقیب كرد كھ با چشمانش خالي شدن سطل را 

در انتظار کھ آن نوع داستان ھای عجیب را در موردش شنیده بود، غریب شھر او در آن كوچھ ی كھ ھمانطوري 
متعلق بھ جایی او ھرچند كھ . قا در فکر فرو رفتسپس عمی .ایستاده بود، بھ محض دیدن خون، لرزه براندامش افتاد

 خرافاتي نبود و آنچھ كھ اتفاق افتاده بود برایش چندان آدمواقعا اما او  بود کھ بھ چیزھای خرافاتی فکر می کردند
 حیواناتي مثل گوسفند و یا بز باشد كھ براي تھیھ ي غذا از اثر کشتناین خون، . ھم خارق العاده بھ نظر نرسید

و سرک ھم نزدیک بود و . کھ باید بھ یک نحوی از شر آن خالص می شداست و این ھم خون آن بوده تھ شده كش
  .ھیچ چیز غیر عادی در آن کار نبود

، بھ طرف خون کنان بھ سوی ھمدیگر عوـ عویلھ گرد كھ دنبال چنین طعمھ ی لذیذي مي گشتند  ھای سگدو تا از 
  .  از راه رسیدند و آنھا را از آنجا دور راندندچندین سگ دیگر سگ سوم وتا اینکھ ریختھ شده، ھجوم آوردند 

مستخدم بھ سمت غالمحسین آمد و وقتي بھ نزدیك .  با لباس ھاي مخصوص تاجران كابلي از دور دیده شدیک نفر
ین سپس خودش را بھ غالمحس. او رسید، خودش را بھ زمین خم كرد، كلوخي را گرفت و بھ طرف سگ ھا انداخت

از ھمین سرك پیش برو،  بعد از آن بھ طرف سمت چپ برو تا اینكھ بھ «: نزدیك تر ساخت و بھ آھستگي گفت
من در . در ھمان كوچھ، بھ تندي ھرچھ تمام راه برو. بعد از آن بھ اولین سرك سمت راست برو. نانوایي برسي

كنار وي گذشت اما كمي آنطرف تر مكث بعد از گفتن این حرف ھا، بھ سرعت از  ».ھمانجا شما را خواھم دید
ھمزمان بھ طرف غالمحسین نیز نگریست تا ببیند كھ وي . كرد، خم شد و سنگ دیگري را از روي زمین برداشت

  .طبق گفتھ ھاي او عمل كرده است یا خیر
در مقابل غالمحسین او را شناختھ بود؛ او مستخدم ھمان كسي بود كھ غالمحسین او را در بعد از ظھر روز قبل 

از این ھمھ احتیاطي كھ بھ او سفارش شده بود، متعجب گردید اما در ھر صورت بعد او . دروازه ی دربار دیده بود
: از اینكھ از دكان نانوایي گذشت، از آنجا خیلي دور نرفتھ بود كھ ھمان مرد، خودش را بھ او نزدیك كرد و گفت

  » .مرا تعقیب كن«
. و بھ سربازاني كھ در آنجا ایستاده بودند، چیزي گفتا ، در جایی کھگ متوقف گردیدبھ زودي، راھنما در كنار ار

بھ طرف كوچھ یي كھ در دو طرف آن خانھ ھایي قرار .  سپس بھ سمت كوچھ ی باریكي راھش را ادامھ دادو
 ریختن آب طرغالمحسین مجبور شد كھ بھ خا. داشت كھ ناودان ھاي بام آن از داخل بھ سمت كوچھ كشیده شده بود

  . ، از این طرف كوچھ بھ آن طرف كوچھ برودناودانھا
.  متوقف شدند، و سپس از ھمان دروازه وارد حویلي گردیدند حکاکی شدها بھ زودي در كنار دروازه ی بزرگآنھ

  .آنھا سرانجام بھ پایان سفر شان رسیده بودند
خودش ناپدید شد و بعد از » .ا آقا را تنھا خواھید دیددر آنج. شما بھ منزل باال بروید« : راھنما خطاب بھ او گفت
فقط با این فرق كھ .  روي پتنوس چاي، پارچھ ی طالیي رنگي را انداختھ بودبازگشتلحظھ یي با پتنوس چاي 

از پشم از پارچھ طالیی رنگ و اما پارچھ را کھ گل بیگم استفاده می کرد پارچھ یي كھ او از آن استفاده كرده بود 
  .چاي در فضاي كامال آرام سرویس شد و مستخدم از اتاق خارج گردید. می شدساختھ شتر 

درجھ ي شما چیست و من افتخار صحبت با چھ كسي را  آقا، «: ھمین كھ دروازه بستھ شد، غالمحسین پرسید
  »دارم؟
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من . ستنامم علي محمد خان ا. امیر ھستم) سکرتر( منشی من مشاور مخصوص و«: او در پاسخ چنین گفت
غیر برای ایشان مأمور شده ام كھ از شما بپرسم روي چھ علتي خواستار مالقات خصوصي با امیر شده اید؟ 

 کھ چنین مالقاتی اگر من و تو بھ نتیجھ یي برسیم.  کھ بھ این نوع مالقات ھا با بیگانھ ھا موافقت نمایدمعمول است
اما قبل از ھمھ چیز، نظرات و .  خواھد پذیرفت عالي جناب نیز، شما را بھ حضورضرورت است، بدون شک

 امیر با رئیس قوم مدعیش آنھا پی ببرند بھ اینکھ افغان ھا مردمان شكاكي ھستند و اگر .را باید بدانماھداف شما 
مالقات خصوصي انجام داده است، او را متھم بھ خیانت خواھند كرد و آنوقت امیر با آنھا دچار مشكالتي خواھد 

  ».گردید
و نظراتش رح ھایش را براي او تشریح غالمحسین متوجھ قضیھ شد، اما خیلي بعید مي دانست كھ بتواند عقیده و ط

اما بعد از آن از آنچھ کھ گفتھ بود، خودش . نظرات و طرح ھایش را بیان كردسرانجام با این حال . را مطرح نماید
احساس كرد كھ نتواستھ است وضعیت را بھ طور  او احساس رضایت نمی کرد، تحت این شرایط پیش بینی نشده

او نظراتش را با نقاط ضعف مطرح نكرده بود اما احساس مي كرد . احسن در مقابل این مرد آرام و قد بلند بیان كند
.  تمام گفتھ ھایش ضعیف بوده استممکنكھ در قسمت ھایي از صحبت ھایش، نقطھ ضعف داشتھ است و حتي 

 تمام گفتھ ھاي سرمنشینماینده ي ھزاره درحالي كھ . چیز را بھ طور دلخواه بیان مي كردخیلي مشكل بود كھ ھمھ 
  .او را یادداشت مي كرد، از ابتدا تا آخر صحبتش، بھ ندرت دو و یا سھ كلمھ را در تشویق او بیان كرده بود

  »ھمھ صحبت ھاي شما ھمین بود؟«: وقتي غالمحسین بھ سخنانش خاتمھ داد، منشي پرسید
ی را ، مگر اینكھ شما كدام پیشنھادخواستم بیان کنمبلي، این ھمھ ی آن چیزي ھست كھ مي «: نماینده ی ھزاره گفت

شما چھ فكر مي . مردم ما براي شنیدن ھر نوع پیشنھادي آماده ھستند. برای بیرون رفت از مشکالت داشتھ باشید
  »كنید، امیر در مورد پیشنھادھاي من چھ خواھد گفت؟

شما تا ھنوز با امیر برخورد نداشتھ اید، اما باید . این من نیستم كھ باید جواب بدھم«: لبخندي زد و گفت منشی
  . متوجھ باشید كھ حتي حدس زدن اینكھ او چھ پاسخي خواھد داد غیرممكن بھ نظر مي رسد

زیرا شما مسئول تماس ھای او ایي  را طرح نمیھچند نوع نظرتا  د باید قادر باشی شمااما: نماینده با اشتیاق ادامھ داد
  ».خارجي را ھم بدانيقدرت ھای ھمینطور باید روابط او با بھ عھده داری، 
  .  كردبخصوصروي كلمھ ی قدرت خارجي تأكید » .بلي، با قدرت ھای خارجی« : منشي جواب داد

درت خارجي نیستم و منظور شما از این كھ من نماینده ی یك ق«: ھزاره كھ رنگ صورتش سرخ شده بود، گفت
آیا ما باید اما فقط نماینده یك ملیتی ھستم كھ استقالل خود را در زماني حفظ كرده اند كھ نباید آزاد مي بودند 

  »وفاداري خود را صدھا سال قبل بھ امراي كابل مي داشتیم؟
  ».ـ من این طور نگفتم

  ».ـ اما شما تلویحا بھ این موضوع اشاره كردید
  »امیر در صحبت امروز خود، تلویحا بھ شما چھ خواھد گفت؟. مي كنید ـ شما چھ فكر 

یكدفعھ و . اینقدر تكان نخورده بوددر گذشتھ ھیچ وقت . قلب غالمحسین مكثي كرد و ھمھ چیز را بھ روشني دید
  .دلیلش مأیوس کننده استاحساس كرد كھ 

بھ او نگاه مي كرد و آنچھ . ده اش بر نمي داشت، بھ رغم اینكھ در حال نوشتن بود، ھرگز چشم از مالقات كننمنشی
  منتظر چانس بود کھ مطرح کند نظرش می رسید فقط پیشنھادي بھ .ذشت بھ دقت مي نوشترا كھ بھ افكارش مي گ

ھ راه حل بسیار آساني وجود شما چند لحظھ قبل اشاره كردید كھ راه خارج شدن از مشكالت وجود دارد؛ البتھ ك
  .دارد

خود مردم شما باید . شعاع امید بھ چھره اش درخشید، اما بھ زودي آن شعاع كم رنگ شد. ال نگریستغالمحسین با
شما در سراسر  كشورتان سرك ندارید و فقط داراي راه . نمایید، این بھ نفع شما استرا ملزم بھ پرداخت مالیات 

 شما براي دفاع در مقابل نیروي . ھمھ تجارت غیر فعال شما روی آن انجام می گیردھاي مالرو مي باشید كھ
بھ وي . امیر عالقمند است كھ شما قوي و داراي اردو باشید. خارجي، كدام اسلحھ، سرباز و پول در اختیار ندارید

قرار خواھد و احتماال پول و آنچھ را كھ براي دفاع ضرورت داشتھ باشید در اختیار شما خواھد داد  اسلحھ شما
  ».داد

و قادر ھستیم سرک خود را . د ما سرك نداشتھ باشیم اما بھ اندازه ی كافي افراد در اختیار داریم شای:نماینده گفت
البتھ آنچھ در مورد اسلحھ . منظور شما از نداشتن اردو چیست؟ در كشور ما ھر مرد یك سرباز استاعمار کنیم و 

ھر باید اما چرا . ھ با امكانات محدود تر، درست است و من نیز با شما ھم عقیده ام اما ما پول داریم، گرچگفتید
  »خورد؟بما را بی ثمر قدرتي مثل رئیس شما غبطھ ی مناطق كوھستاني و 
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او ھرگز عالقھ ندارد تا در امور داخلي شما دخالت كند، . امیر غبطھ ی آنھا را نمي خورد«: منشي لبخند زد و گفت
ر مقابل دو ملت كافر كھ لحظھ بھ لحظھ و قدم بھ قدم، در حال اما عالقمند است تا سربازانش را براي دفاع از شما د

زیرا اگر آنھا موفق شوند او نمی تواند شما را بدون حمایت رھا کند، . پیشروي مي باشند، بھ كشور شما گسیل نماید
 بلکھ یداھد بود كھ با آنھا مقابلھ نماكھ وارد سرزمین كوھستاني شما شوند، آن وقت، براي امیر بسیار مشكل خو

 دو قلعھ ی طبیعي خالي وجود از اینرو آنھا نباید بھ آنجا وارد شوند. برعکس آنھا او را خلع قدرت خواھد کرد
 در امور جنگي مردان من گفتم خالي، زیرا وقتي كھ - را در اختیار داردتمام افغانستان دارد، كھ عمال قومانده 

ختیار نداشتھ باشند، اگر جنگ صورت بگیرد آنھا بھ لحاظ دفاعي اسلحھ و مھمات نیز در اسرباز و چیزي ندانند و 
از این دو یکی کشور شما است، بھرحال یکی دیگر ھم ھست کھ در حال حاضر با . ھستندفقط اندكي بھتر از زنھا 

 و كوه اگر این دو برج، خالي بمانند، در حال حاضر خوب، شاید شما فكر كنید كھ مي توانید تپھ ھا. آن کاری نداریم
 كافر كھ من بھ آنھا اشاره كردم، نقطھ ضعف این قدرتاین دو . ستنیھاي خودتان را نگھ دارید اما این، ممكن 

البتھ نھ بخاطر . بدون شك آنھا موفق خواھند شد كھ كشور شما را بھ اشغال خود آورند. مناطق را بھ خوبي مي دانند
بھ خاطر این اشغال مي كنند كھ این مناطق را  بلكھ می خواھند شما را  كوه ھا، صخره ھا و سنگ ھاياینکھ آنھا

 را از شمال بھ جنوب و از می توانند با گماردن یک اردوی چند نفری جلو پیشروی اردوی راآن مناطق، در 
ا او البتھ از اینكھ آن كافرھا با امیر قرادادھاي تجارتي دارند، بسیار مشكل است كھ بتوانند ب. بگیردجنوب بھ شمال 

، البتھ با آن موضوعات شما سر و کاری ھم مي توانم آنھا را برایت بیان كنمبھ دالیلي كھ ن. وارد جنگ شوند
چیزی در دست ندارید کھ مانع ورود  شماپیماني ندارید، و با اینكھ قرار داد و  زیرا شما با ھیچكدام آنھا كدام ندارید،

در ھرصورت اگر كشور شما بھ افغانستان . نکنند ی كشورشان كشورتان را ضمیمھآنھا بھ کشور تان گردید و 
زیرا كھ كشور شما . ملحق شود، ھمان قراردادي كھ از این كشور دفاع مي كند از كشور شما نیز دفاع خواھد كرد

  .ھم جزء افغانستان محسوب خواھد شد
باشد پس چھ مقابل دشمنان خارجی در اگر متحد شدن كشور ما با شما بھ معني حمایت و دفاع «: غالمحسین پرسید

  »ضرورتي بھ پرداخت مالیات براي كشور و سرك ھا مي باشد؟
افغان  اگر مي خواھید بھ عنوان تبعھ ی افغانستان شناختھ شوید باید از قوانین  این حرف بھ این معنی است کھ-

ھ ھیچكدام آنھا از پرداخت مالیات اطاعت نمایید و پاي خودتان را جاي پاي دیگر اقوام و قبایل افغان بگذارید ك
 حقیقتش را بگویم من در خدمتم تا دوست شما باشم، – بیشتر ادامھ داد ـ بھ آرامي و لطافت. معاف نمي باشند

شما ھیچ سودي نخواھد داشت؛ اگر ھم اكنون با برای مقاومت تالش و  .ھمدردی ام تا یک اندازه ای با شما ھست
 شما وضع خواھد كرد اما اگر سرسختي و مقاومت كنید، رشید، وي شرایط آساني را بشرایط امیر موافقت داشتھ با

کسی را کھ شما با آن سرو کار دارید . در آن صورت آتش، نابودي، و شمشیر و اسارت در انتظار شما خواھد بود
ھ تصمیمي را اتخاذ اكنون بھ محل اقامتت برو و بعد از دو روز نزد من بیا و برایم بگو كھ چ. خوب نمی شناسید

در آن جنگ كھ ھم  پرداخت مالیات و یا یا بھ جز دو راه وجود ندارد؛ صلح باور كن كھ راه دیگري. كرده اي
 نتیجھ ی آن تعدادي از شما فراري و .صورت تعداد اندکی از شما آنھم بطور اسیر یا فراری زنده نخواھند ماند

اگر كدام تغییراتي پیش یا اینکھ مرا در ھمینجا خواھي دید، و قت پس فردا و در یان و. تعدادي اسیر خواھند شد
  ».آمد، مستخدمم شما را مطلع خواھد ساخت

كار . خدا حافظ، من مي روم«: منشي دست خود را روي سینھ اش گذاشت و با احترام خودش را خم كرد و گفت
  .را نداشت شدن از آنجا  مھمانش نیز چاره یي جز خارج».ي دارم كھ باید آن را انجام دھمدیگر

این . غالم حسین دو مالقات دیگر از این نوع مالقات انجام داد اما ھرکدام بطور مساویانھ بی نتیجھ تر ثابت گردید
پیغام ھای کھ ھزاره احساس کرد کھ . حقیقت داشت کھ امیر پیغام ھای دوستانھ و شخصی را برایش فرستاده بود

سرمنشی ھم در صحبت ھایش یکبار گفتھ بود کھ ھرکسی کھ . ھاد رشوه می باشدمعنی اش، بطور غیر مستقیم پیشن
عالقھ مند بھ تسلیم شدن باشد، در زمان جنگ با استقبال بھ آنھا در کابل پناه داده خواھد شد و وقتی ھم کھ جنگ 

اما .  تادیھ خواھد شداموال، دارایي و چیزھایي را كھ از روي اجبار در جاي شان گذاشتھ باشند بھ آنان ختم گردید
این در صورتي ھست كھ امیر بتواند ھزاره یي را پیدا كند كھ از چنان درك و زیركي برخوردار باشد كھ چیزھایي 

این ھزاره باید . كار برده شود و نافرماني مخالفان را تأیید كندھ را براي امیر بازگو كند كھ علیھ این ملت بدبخت ب
شد كھ زندگي مردمان كوه نشین و دھقانان بیچاره را با نشان دادن مال ھا و دیگر از میان مردم وطن دوستي با

مردم را بھ انجام ) مال ھا و رھبران مخالف(آنھا . رھبران مخالفي كھ آنان را بھ گمراھي كشانیده اند، نجات دھد
اي رتبھ خواھد یافت و از اینرو آن شخص ارتق. كاري تحریك مي كنند كھ خود عاقبت آن را بھ خوبي نمي دانند

حتي ممكن است كھ از طرف امیر . جایزه یي را دریافت خواھد كرد كھ در زندگي اش تصور آن را نكرده باشد
  . والي مقرر شود كھ مخصوصا رئیس كشور خودش باشد
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دي اما شرایط وضع شده براي مر. این ھمان مقامي بود كھ غالمحسین غبطھ اش را مي خورد و خوابش را مي دید
  .چون او غیر قابل قبول بود

منظور شما این است كھ یك ھزاره بھ خاطر نجات خود و امالك خودش دست بھ خیانت «: غالمحسین بھ تندي گفت
رشوه كارآیي زیادي خواھد داشت . از این نوع مردم در سرزمین ھزاره وجود ندارد. شرم آور علیھ مردمش بزند

  ».الت، خائنیني را در سرزمین ھزاره پیدا نمایياما من شك دارم كھ بتواني بدون مشك
آن نوع كھ شما مي گوئید یك راه ناخوشآیند براي ارائھ ی مطلب «: منشي در حالي كھ بدون حركت مانده بود، گفت

در ھرسؤالي دو نوع جواب وجود دارد، یكي انتخاب آزادي و دیگري ترجیح دادن و نگریستن . محسوب مي گردد
ن راه دیگري را انتخاب مي كنم؛ من كسي را كھ ملتش را از چنگال جنگ نجات بدھد وطنپرست م. بھ آزادي است

  ».خطاب مي كنم، نھ خائن
  ».پس ما ھرگز با ھم بھ توافق نخواھم رسید«: ھزاره با عصبانیت گفت

ھمھ چیز را معموال زمان ما را بھ طرفی می کشاند کھ . این حرف را نزن«: افغان دوباره وارد بحث شده و گفت
ھمانقدر کھ مردم محروم ھستند بھ  موقعي كھ بھ خانھ بازگشي خوب توجھ و دقت كن كھ .کامال طوری دیگر ببینیم

وقتي كھ متوجھ مشكالت . تو باید بھتر از آنھا دقت داشتھ باشي.  مالھا محروم نگھداشتھ اندھمان اندازه آنھا را
زیرا در غیر آن تحت اداره ی . ت را بھ آن چیزھا ترجیح بدھيشدي، آن وقت درك خواھي كرد كھ پرداخت مالیا

 خواھند كرد و توھینآنھا فرزندان تان را بھ مكاتب مسیحي خواھند فرستاد، بھ زنان تان . كافرھا در خواھید آمد
 بكن تصورش را. من فكر مي كنم آن وقت عقیده ات را تغییر خواھي داد. جوانان تان را بھ بیراھھ خواھند كشانید

كسي كھ مردمش را از آن وضعیت رقت بار نجات بخشد، طوري كھ اشاره كردم، وطن پرست خواھد بود نھ یك 
  ».بھ نظر من كسي كھ آلھ ی دست كافرھا باشد خائن بھ خدایش است. خائن
 این  و احساس كرد كھیاد نکردنمایندگان چیزي دیگر   او از این مالقات ھایش براي.غالمحسین ساكت مانداما 

. مخصوصا اینكھ سید نیز از اوقاتي كھ در آنجا صرف كرده بود براي آنھا یادي نكرد. مالقاتھا اھمیت چنداني ندارد
در این مدت او . اما مقداري شك در فكر ھمراھان غالمحسین مي گذشت كھ او در این مدت چھ كار مي كرده است

از آن نوع مردمان کھ مخالف ( آن شھر مخالف پیدا می کرد و تعداد زیادی از افغان ھا را کھ درھمھ ی ھزاره ھا 
  .می دید و علیھ حاکم شان تحریک کرد) حکومت بودند، خیلی زیاد پیدا می شد

میزبان ھاي نمایندگان ھزاره در مدت یك ماه مالقات و دید و بازدید بھ منظور تحت تأثیر گذاشتن آنھا، وسایل 
در موقعي ھم كھ آنجا را . لطف امیر نیز  شامل حال شان گردیده بود.  بودندرفاھي و تفریحي زیادي را تھیھ كرده

  .ترك مي كردند، انواع تحایف، شال ھا و كرتي ھا براي شان اھدا گردید
اكنون آنان از تصامیم امیر و احساس دوستانھ ی وي نسبت بھ خود و مردم شان كامال آگاھي یافتھ بودند و باید آن 

ي شان درمیان گذاشتھ و جواب شان را نسبت بھ تصمیم لعنتي كھ باالي آنھا از طرف امیر تصامیم را با رؤسا
امیر بھ آنھا شش ماه، و در حقیقت فصل زمستان را كھ در آن ھیچ كاري بھ جز مذاكره . گرفتھ شده بود مي آوردند

ده اگر او از طرف آنھا كدام پیش برده نمي شود، فرصت داده بود، و گوشزد کرده بود كھ در پایان مھلت تعیین ش
  .این ھمھ ی آنچیزي بود كھ در مسافرت گذشت. د شنیدنجوابي را دریافت نداشت، آنھا از طرف او جواب خواھ
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  قمست ھشتمقمست ھشتم
   شود شودابرھا تیره ميابرھا تیره مي

  
ردیده بود، و در دره ھا آب گنیز برف زمستان . خزان جایش را بھ زمستان داده بودتابستان جایش را بھ خزان و 

مثل سال ھاي گذشتھ . دوباره تعداد بي شماري از گلھ ھا و رمھ ھاي گوسفندان در دامنھ ھاي كوه دیده مي شدند
مثل سال قبل و سال قبل از آن، بھ نظر می رسید ھیچ . سبزه ھا ھمچنان سبز، ھوا صاف و آسمان كامال آبي بود

گذشت زمان تأثیر اندکی در آن درھا ھای کم آمد و رفت . ردچیزی تغییر نکرده و احتماال تغییر ھم نخواھد ک
فقط چند نفر از افراد مسن در اینجا و آنجای قریھ از دنیا رفتھ بود، در بعضی از خانھ ھا نوزاد ھای دختر . داشت

این اتفاقات . و یا پسر آنھم با اندکی استقبال و یا بدون توجھ چندانی توسط دیگر بچھ ھای خانواده بھ دنیا آمده بودند
طبیعی ھر روز زندگی در قریھ بود کھ بیش تر از بارش باران، برف و یا طوفان ھا و یا آمدن فصل بھار و یا 

  .تابستان ھیجان بیشتر و یا کمتری را بھ ارمغان نمی آورد
  »ـ و توفان بزرگ چھ وقت بوده است؟

  ». برف سنگین بودتوفان بزرگ، شش سال قبل از بارش«:  طبیعي ترین پاسخ این بود
  »ـ بسیار عالي، برف سنگین چھ وقت بود؟

  ». بود زمستان قبل از آمدن امیر صاحب از روسیھآنـ 
دست  بھ ندرت مي شد تاریخي دقیق تر از این را بھ. بنا بر این تاریخ دقیق بھ این صورت بھ دست آورده مي شد

  .اما بھ ھر صورت این حرف خارج از موضوع است. آورد
ام كشور فقط دو نفر احساس مي كردند كھ علي رغم نیامدن تغییرات در شكل ظاھري، كدام تغییري در حال در تم

یكي از آنھا كامال امیدوار بود و . استیا حتمی  نزدیکھر دو نفر آنھا مي دانستند كھ وقوع جنگ . آمدن است
اما نفر .  مساعدتر خواھد ساختاحساس مي كرد كھ آمدن تغییرات وضعیت را بھتر و شرایط زندگي مردم را

یكي تا جایي كھ مي توانست راسا و یا توسط پیغامرسان ھا و . دیگر، چیزي جز شكست، فاجعھ و ویراني نمي دید
مالھاي محلي، مردم را علیھ حكمراني كھ بھ اعتقاد او خود را بناحق حكمران خوانده و بھ مذھب دیگري از اسالم 

ي كرد، و دیگري در خانھ اش نشستھ، بدون ھیچ عكس العملي بر اعصاب خود مسلط عقیده داشت، بھ قیام دعوت م
  .بوده و بھ ندرت خانھ اش را ترك مي كرد

موقعي كھ من مصروف كارھاي خانھ ھستم تو در اینجا چھ مي كني؟ چرا در «: خانمش بھ وي گفتصبح یك روز 
  »اینجا جاي خوش كرده اي؟ 

ـ  عجیب است كھ از یك مرد در خانھ ی خودش چنین سؤالی ! نجا چھ كار مي كنم؟من ای«: مرد بھ تندي جواب داد
  ».مي شود

  ».پدر، امیدوارم كھ كاري را برایم انجام بدھید«: گلبیگم با مھرباني ھمیشگي اش، میانھ گیری كرد و گفت
  »تو ھم مي خواھي از شر من خالص شوي؟! چھ«: پدرش بھ طور غمگینانھ گفت

ي كھ درست پشت سر پدرش نشستھ بود و مي توانست دستانش را بھ دور گردن او حمایل كند، سرش گلبیگم در حال
نھ، پدر، «: را باالي بازوي پدر گذاشت، و در حالی کھ سعي مي كرد خودش را خوشحال نشان دھد پاسخ داد

ي رمھ ھاي گوسفند من شنیده ام كھ پدر كالنم دارا. اما از گوسفندان باید مراقبت صورت بگیرد. ھرگز نھ
پدر، برو سیل كن شاید كسي گوسفندانش را با چند تا از گاوھاي ما . كوھستاني بوده است، ما ھم باید مثل او باشیم

بعد از آن و » .اگر ھم حاضر بھ عوض كردن نشدند، ما مي توانیم یك یا دو رمھ را خریداري نمائیم. عوض كند
  .دچیزھاي دیگري را در گوش پدرش زمزمھ كر
  » .من آنھا را براي عروسي تو نگھ داشتھ ام« :پدرش او را از خود دور كرد و با لبخندي گفت

ـ عروسي من؟ آه، طوري كھ مي بینم، تو مي خواھي كھ از شر من خالص شوي و این تنھا چیزي است كھ در 
د، مي خواھم ھمھ ی آنھا ھمین قسم نیست؟ خوب فقط بھ خاطر اذیت كردن شما ھم كھ باش. ارتباط من فكر مي كني

  ».را براي خریدن گوسفند صرف كنم
با ھمان پول كم مي شود كارھاي . منظورم این نیست كھ آن كار را انجام دھم«:  پدرش یكدفعھ جدي شد و گفت

  ».زیادي را انجام داد كھ بھ زودي روي دست خواھیم گرفت
و در حالي كھ سعي مي كرد تغییر یكبارگي » .واھد شدبلي كارھاي زیاد انجام خ«: گلبیگم كھ ھنوز مي خندید گفت

من مي خواھم یك شتر و . پدر، تو در این اواخر ھیچ توجھي بھ حیوانات نداري«: پدرش را نادیده انگارد، گفت
  ».ما واقعا بھ آنھا نیاز داریم. ھمچنین چند رأس گوسفند خریداري كنم



 28

اگر بخواھي . عوض كردن داشتھ باشیم عوض خواھم كردگوش كن، ھرآنچھ براي «: او خطاب بھ گلبیگم گفت
من در تصمیم خود . گوسفندان را بفروشي مي فروشم اما ھیچ پولي را براي خریدن آنھا مصرف نخواھم كرد

  ».مصمم ھستم
اما گلبیگم بھ دقت بھ اطراف نگاه كرد ـ . مادرش كھ مشغول شستن ظروف آشپزخانھ بود، در این وقت بیرون رفت

  .است مطمئن شود كھ كدام كسي حرف ھاي او را نمي شنودمي خو
از زماني كھ . مي دانم كدام اتفاقي افتاده است. پدر، برایم بگو چھ گپ شده است« :  پرسیدبا عالقھ مندی و سپس 

چھ باعث شده . از كابل برگشتھ اي ھمواره دچار تشویش و نگراني مي باشي و بھ ندرت از خانھ بیرون مي روي
  »ھ از زماني كھ از كابل باز گشتھ اي بھ این اندازه غمگین شده اي؟است ك

 و سپس پیشاني شد مرور شغالمحسین رویش را برگرداند؛ طرح ھا، امیدواري ھا، آرزوھا و تخیالت در افكار
ھردوي شان در یك فضاي . اما ھیچ چیزي بھ او نگفت. دخترش را كھ در ھمان نزدیكي اش نشستھ بود، بوسید

قلب جوان گلبیگم پدر خود را دوست  . آرام كھ از احساس واقعي نسبت بھ ھم نشأت مي گرفت، نشستھ بودندكامال
او کھ بھ خردمندي و مقاومت پدر باور كامل داشت، اكنون كھ دید پدرش نمي . مي داشت و بھ او عشق مي ورزید

احدي مشكالت بھ وجود آمده را درك كرده او تقریبا ت. خواھد در آن مورد چیزي بھ او بگوید، دیگر سؤالي نكرد
در این حال ھمسر غالمحسین وارد خانھ گردید و با اینكھ ھیچ چیزي نگفت و حتي بھ طرف آنھا نگاه ھم نكرد . بود

  .او با حضورش، آرامش را از آنجا دور ساخت. اما سكوت اتاق شكستھ شد
.  مي باشدباسبھ نظرم بسیار من. وز خواھم رفتبراي دیدن گوسفندان، امر«: غالمحسین خطاب بھ گلبیگم گفت

  ».ھمزمان با آن، كار دیگري ھم دارم كھ باید آن را انجام دھم
او ناخود آگاه . آنھا بھ اندازه ی كل جھان براي ھمدیگر ارزش داشتند. دخترش دوستانھ بھ صورت او نگریست

درش ھم احساس و عواطف او را نسبت بھ پ. احساس كرد كھ براي پدرش كار و فعالیت مھمترین چیز مي باشد
  .خودش درك كرد و بر اثر آن تا حدي احساس آرامش و راحتي برایش بھ وجود آمد

ـ در مسافرت بھ سر برد و موقعي تر بھ نظر رسید  نیاو مدت شش ھفتھ را ـ كھ بھ نظر دخترش از شش ھفتھ طوال
او . در حقیقت پرتالش گردیده بود. ھ بودكھ از سفر بازگشت، سكوت و افسردگي را از خود دور ساخت

خانھ ی خسور مادرش در قشالقي نزدیك بھ سرحد كشور امیر . آورده بودبھ خانھ خسورمادرش را نیز با خود 
موقعیت داشت، و او داستان ھاي وحشتناكي را از آنجا با خود آورده بود؛ در یك صبح زود، رئیس قشالق پیغامي 

دگروال در پیغام اش گفتھ بود كھ وي . فرھادشاه مي خواند، دریافت كرد) كلونیل(وال را از كسي كھ خود را دگر
 را براي باسبھ ھمراه پنجاه نفر سوار بھ قشالق آنھا خواھد آمد و بدون كدام معطلي، آنھا باید خوراکھ و جاي من

  .شان تھیھ و آماده نمایند
خوبي آگاه بود، ابتدا پیغامرسان ھاي خصوصي خود رئیس قشالق كھ از اھمیت كمایي كردن فرصت و وقت، بھ 

را براي جمع آوري كمك، بھ قریھ ھاي اطراف روان كرد و بعد از آن جواب محترمانھ یي را توسط مستخدم 
وي در آن پیام ذكر كرده بود كھ ھرچند در این مدت كوتاه جمع آوري و تھیھ ی آن ھمھ . دگروال بھ او فرستاد

ست، اما او مستخدمین اش را فرستاده است تا ببیند كھ چھ مقدار مي توانند خوراکھ جمع خوراکھ بسیار مشكل ا
بدون شك اگر قشالقیان بتوانند آنچھ را كھ مورد ضرورت دگروال باشد تھیھ نمایند، در مقابل، براي . آوري نمایند

  .آنان پاداش داده خواھد شد
بود، رئیس قشالق، پیغام زیر را كھ توسط سھ نفر عسكر آورده شده در پاسخ بھ این پیغام كھ با لحن آرام نوشتھ شده 

ھرگونھ امكانات الزم را براي این سھ نفر عسكر آماده نمائید تا اینكھ خود آنھا تحقیق نمایند كھ «: بود، دریافت کرد
. و حاضر باشیدبراي ھرنوع كمك بھ آنھا آماده .  بھ دست آورده مي شودشماچھ نوع خوراکھ و امكانات در قشالق 

برای درس دادن اگر كار آنھا معطل گردید و یا اینكھ آنھا دچار كدام مشكل شدند، تا بعد از ظھر چند قاصد دیگر را 
  .شما گسیل خواھم داشت

عساكر بھ محض ورودشان بھ قشالق اول از ھمھ با حالت دیكتاتورمآبانھ و رفتار نادرست، براي خودشان چاي و 
 در قشالق چھ چیزي بیشتر از این ھم تقاضا کردند وگوشت تازه، برنج و نان . فارش دادندشكر و غذاي مفصل س

  . كھ خانھ ھا را تفتیش نماینددر این فاصلھ ھا یافت مي شد؟ ـ  اما عالوه بر آن، آنھا مي خواستند 
  . بھ آنھا گفتھ شد كھ ھنوز خانھ ھا آماده نشده است

  . كھ پروایي ندارد ما آنھا را ھمانطور كھ ھست بازرسي مي كنیماما آنھا با لحن توھین آمیزي گفتند
اگر شما تشریف نداشتھ باشید، چای یخ خواھد . ھمین اكنون چاي را مي آورند! بفرمایید بنشنید«: میر مؤدبانھ گفت

  .شد
  »آن وقت شما چای تازه بیاوریدپس «: یكي از عساكر با ترشرویي گفت
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، اما بخشش باشد كھ یك آماده خوھد شدالبتھ كھ «:  مھمانان نداشت در جواب گفتمیزبان كھ چندان عالقھ یي بھ
زیرا ما از دگروال محترم شما دستور گرفتھ ایم كھ ھر چیزي باید بدون كدام معطلي براي . مقدار دیر خواھد شد

  » .شما تھیھ شود
ما بھ تو دستور مي دھیم و . یح نمایيدوست عزیز، بسیار چیزھاست كھ تو باید براي ما تشر«: یكي از عساكر گفت

سپس بھ دیگر خانھ ھا خواھیم رفت و تا از آن خانھ . اكنون خانھ ات را بھ ما نشان بده. تو ھم از ما اطاعت مي كني
  »بود، خواھیم نوشیدھا باز مي گردیم، چاي جوش باشد، و ھرچھ ھم مورد ضرورت ما 

وي در آن وقت احساس كرد كھ سرسختي و مقاومت . ش بازگشتمرد بیچاره بھ طور غم انگیزي بھ سمت خانھ ا
باید دعا كند و انتظار بكشد كھ دوستانش از قشالق ھاي اطراف خود را . در مقابل آنھا سودي نخواھد داشت

  .برسانند
ما نظافت تمام این خانھ ھا را باید براي کھ شایستھ ای ما باشد آماده ندارید؟ چرا از این ھمھ جاي ! ـ این ھمھ جاي

  ». نیستباس باشد، اما براي ما مناسپآن خانھ ی خوك ممكن است كھ براي ھزاره ھا من. كنید
. من زن و اوالدم را بھ جاي دیگري منتقل مي كنم. شما مي توانید بھ خانھ ی من بیایید مطمئنا، «: میر مؤدبانھ گفت

 در این خانھ ھا باید بچھ ھا و زن ھا شب را سپري اما تمام این خانھ ھا را نمي شود در اختیار شما گذاشت، زیرا
خسپوشک ھایي را كھ شما نپذیرفتید، محل بود و باش . مي دانید كھ ھنوز شمال ھاي بھاري تمام نشده است. نمایند

  ».یم در آنجا استراحت كنیم نمي توان ما براي افراد زیادي ھم كافي باشدولو اینكھ آنجا. رمھ ھا مي باشد
اما شرایط، آن را ممكن خواھد . بسیار خوب، شما مي گویید ممكن نیست«: غان ھا برگشت و گفتیكي از اف

بسیار جاي شگفتي است كھ این وسیلھ . این را مي بینید«: در حالي كھ شمشیرش را نشان مي داد، افزود» .ساخت
  ».ی كوچك بھ چھ سرعتي خانھ ھا را پاك و نظافت مي كند

نفر در مقابل چند نفر قرار بسیار عجلھ نداشتھ باش، خدا مي داند ما سھ «: گفتای تھ یكي از آنان با لحن آھس
تا چاي را بنوشیم، آنھا خانھ ھا را براي ما . بیا فعال چاي را بنوشیم« :سپس صدایش را بلند تر کرد و گفت» .داریم

  ».آماده خواھند كرد
میر با . ز سكنھ شده بود، باقي خانھ ھا آماده نگردیده بودآنھا چاي را نوشیدند اما غیر از خانھ ی میر كھ خالي ا

  ».این منزل در اختیار شماست. من زن و بچھ ھایم را بھ خانھ ی خواشنھ ام فرستاده ام«: تظاھر مؤدبانھ گفت
  »خانھ ی خواشنھ ات كجا است؟«: یكي از افغانھا با بي شرمي غیر قابل تحملي پرسید

  ».كوچھ رو بھ روي آن دروازه ی بزرگـ آنجاست؛ درست در آخر این 
چرا، پدر لعنت، منظورت چھ است، آن خانھ یکی از خانھ ھای بود کھ ما بھ تو گفتھ بودیم تا برای ما آماده شود، ـ 

  .منظورت چھ است از اینکھ آنھا را در خانھ کھ ما انتخاب کرده ایم، فرستاده اید
  ».ي براي سرپناه شان داشتھ باشندآنھا باید جای«: میر با بي اعتنایي پاسخ داد

من ھیچ «: یكي دیگر از آنھا در حالي كھ یك دستش را روي سر میزبانش گذاشتھ و ضربھ یي بھ او زد  گفت
اما خانھ ھایي را كھ ما برایت نشان . ھزاره ھایت را ھرجا كھ مي خواھي، جاي بده. ضرورتي بھ این كار نمي بینم

  ».ده كرده در اختیار ما بگذاري و در این كار باید جدیت نیز بھ خرج بدھيدادیم، ھرچھ زود تر باید آما
بھ نظر رسید كھ ھزاره صالح ندید علي الرغم اینكھ خود مرد بزرگي در قشالقش بود، توھیني را كھ نسبت بھ او 

 مي ھمسایھ ھایش رارسیدن  بود و انتظار اسپدرحقیقت وي دنبال فرصت من. صورت گرفت، بھ رخش بیاورد
  .كشید

  » آنھا کجا رفتھ اند؟؟ھسندمردان شما كجا «: یكي از عساكر كھ متوجھ خالي بودن سرك ھا شده بود، از وي پرسید
من اكنون چند نفر از بچھ ھا را مي . برده اندـ آنھا در این وقت از سال رمھ ھاي شان را براي چریدن بھ دشت 

او در قلبش احساس پیروزي  ». ھا را سریعتر نظافت و آماده نمایندفرستم تا آنھا را ھرچھ زودتر بیاورند كھ خانھ
مرداني كھ او را در . داشت؛ بلي، او بچھ ھا را خواھد فرستاد تا مردان با عجلھ ی ھرچھ تمام بھ قشالق بیایند

نھا مي دیدند كھ آ. افغانان نمي دانستند كھ در افكار او چھ مي گذرد. بیرون راندن آن مھمانان ناخوانده یاري رسانند
  . میر چندین نفر را یكي پس از دیگري دستور داد كھ خانھ ھا را آماده كنند

اما با  .عساكر افغان، بھ اقارب نزدیكش، بھ نیاكانش و ھمچنین بھ اقوام و نیاكان زنش و دیگران ناسزا مي گفتند
در این حال یكي از سربازان . بدیل گردیدآنھم میر آرام مي گرفت تا اینكھ باالخره متانت و خونسردي اش بھ خشم ت

اما او مي توانست در مقابل آنھا مقاومت نموده و . با وارد كردن ضربھ ی شدیدی، او را از خانھ بھ سرك انداخت
یكي از عساكر در حالي كھ از پنجره بیرون را سیل مي كرد، چیزي از بیرون بھ شدت آمد و بھ او . ایستادگي كند
این نشانھ یي از یك حملھ ی بي امان . ربھ از شانھ تا گردن افغان نگونبخت را شكاف كردآن ض. اصابت كرد



 30

اما بیشتر از یك ھزاره كس دیگري نیز بھ زمین افتاده بود . عمومي بود كھ دو عسکر باقي مانده را نیز زخمي كرد
  .سیده بودنداكنون تعدادي از مردان قشالق ھاي اطراف بھ آنجا ر. كھ دیگر از جایش برنخاست

آنھا بھ محض اینكھ بھ . درحالي كھ درد زخم بھ عسكر فشار مي آورد، دو عسكر دیگر دنبال چاره ی فرار بودند
ھمراه دیگرشان غرق در خون روي زمین . اسپان شان دست یافتند، چھارنعلھ بھ سمت راھي كھ آمده بودند، شتافتند

  .افتاده بود
  »؟و اینجا بیاییباعث شد تچھ «: یك زن ھزاره پرسید

شما را  قسم بھ خدا و پیغمبر ما، برایم مقداري . دستور دگروال مرا بھ اینجا كشانیده است«: مرد زخمي جواب داد
  »!آب بدھید

مي شد، با چھره ی خونسرد و استوار ھزاره یي نیك مرد قوي ھیكل كھ از دیگران بي رحم تر و خشن تر دیده 
  ».بھ اطراف و بھ آبي كھ تو بھ ما داده اي نگاه كن، بھ مرده ما بنگر!  بدھیمآب! آب برایت بدھیم؟«: خود گفت

او در حالي كھ در خون غلتیده  ».بلي، بھ او آب بدھید، آبي كھ سزاوارش ھست بدھید«زني از میان مردم صدا زد؛ 
 كھ در حال كشیدن او خودش را بھ عقب كشید اما مردم خشمگین، دشمن شان را. بود، اما مي خواست مقاومت كند
  . عذاب مرگ بود، بھ پیش انداختند

ھمانطوري كھ شما امروز مرا شكنجھ كرده اید، شما نیز روزي در جھنم شكنجھ «: وي خطاب بھ مردم گفت
  » !در آتش عذاب شوید«: مرد بدبخت صدا زد» .خواھید شد

او در مقابل آنان بھ گریھ و  ».آتش بكشیمبیایید او را بھ . آه، آتش، خوب نظر دادي«: یكي از میان مردم صدا زد
  . پیروزي آنھا چندان طولي نكشیداما. زاري افتاده بود

  .یكدفعھ جیغ و داد بچھ ھا و بعد از آن زن ھا بھ آسمان پیچید
  ».بچھ ھا بگریزید، بھ طرف خانھ ھا بروید. سگھاي گرگي روي ما حملھ كرده اند. سگھا آمدند! ـ سگھا

. ھمھ فلج شده بودند و نمي دانستند بھ كدام طرف بگریزند. ت ترس، توان فرار كردن را نداشتنداما بچھ ھا از شد
سگ ھایي كھ در كابل پرورش یافتھ و بھ صورت نیمھ گرگي و . سگ ھاي بزرگ افغان بھ سمت آنھا مي دویدند

آنھا چنان باالي بچھ ھا . ندسگ ھایي كھ ھیچ نوع جانور دیگري مثل آنھا خون آشام و وحشي نیست. نیمھ سگ بودند
در . و زن ھا حملھ ور شدند، پاره كردند، زخمي كردند و كشتند كھ ھیچ جاي دیگري براي حملھ كردن باقي نماند

واقع این سگ ھا توسط صاحب شان بھ ھمین منظور تربیھ شده بودند و از صاحب خودشان بھ خوبي نیز اطاعت 
صداي سم .  در سرك ھا خون جاري بود، صداي دیگري بھ گوش رسیدپس از چند لحظھ در حالی کھ. مي كردند

  .اسپان و صداي مردان، صداي سالح ھا و صداي دگروال فرھادشاه و افراد وي كھ وارد قشالق مي شدند
در یك نظر اجمالي، ھمھ چیز براي فرھاد روشن شد؛ وي باقي مانده ی بدن زخمي ھا و عذاب كشیدن و مردن بچھ 

او در سراسر كشور بین . او خونش بھ جوش آمده بود.  كرد اما ھمھ ی اینھا او را راضي نساختھا را تماشا
دوستان و دشمنانش بھ عنوان بي رحم ترین و خشن ترین موجودي كھ تاھنوز بشریت در خود دیده است، معروف 

   )1. ( مي باشد
 ھای خواھید گریھ کردنچنین یلی بیتشری نیز برای ، شما دال!بلی، گریھ کنید، گریھ کنید: او با صدای بلند فریاد زد

ھیزم و . زودباشید، آتش را در ھمینجا آماده کنید.  آن آدم منفور را بیاورید، او ھم باید سوختانده شود!آی. داشت
 پست بھ این شیعھ ھای. با بھ اینھا سرپناه گرم خواھیم داد. ما این آدم ھای منفور را کباب خواھیم کرد. آتش بیاورید

  .درس خواھیم داد کھ یاد بگیرند تا در آینده چھ رقم از ما پذیرایی نمایند
 در سرک ھای قریھ خون جاری بھ اندازه کافی. باشدباقی ، بھتر است تا در پرده ابھام اتفاق افتادآن بعد از آنچھ اما 

مایلی دورتر از اینجا را جلب شد و شعلھ ھای دود و آتش خانھ ھای سوختھ توجھ اھالی قریھ ھای اطراف در چند 
 و باعث آن شود کھ کردصدای جیغ و داد قربانیان شبان ھای در حال برگشت بھ سوی قریھ را وحشت زده . کرد

 کھ دیدندمردان پریشان حال و فراری را آنگاه آنھا . آنھا با خود بیاندیشد کھ آیا ممکن چھ اتفاقی در قریھ افتاده است
با قلب ھای آکنده از غم عزیزانشان کھ در خون  -در فکر آن نبود کھ بھ کدام طرف  –ند یدبھ ھرطرف می دو

 بھ اندازه کھ احترامی بھ  یک .ی از آنان زنده زنده کباب شده بود بی شماربودند و یا اینکھ بدنھایخویش غلطیده 
  .کشتھ حاکم باشد

  
  : نویسندهپاورقي

ي از افغان ھا در مورد دگروال فرھاد شاه پرسیدم؛ وي در حالي كھ یكبار بدون اشاره بھ این حادثھ من از یك) 1( 
 اصال بشر نبود، بلكھ ھمانند یك خرس بود ـ نھ، بد ه، این موجوددستانش را باالي سرش گذاشت، توضیح داد كھ او

ي  مي كشد یا بھ خاطر دفاع از خودش است و یا اینكھ بھ خاطر تھیھ  بھ خاطر اینكھ خرس اگر-  تر از خرس
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 انسان  درناکترین شکل ھای عذاب کشیدن از مشاھده ی می کشد بخاطر اینکھ) فرھادشاه(او اما . غذایش مي باشد
  .می باشدسگ ھاي او نیز ھم قرینھ ي خودش . لذت مي برد
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   قسمت نھم
 

  تصمیم پدرتصمیم پدر
  

چھ نوشتھ نامھ ن ایبرادر، در «:  پرسیداوبرادرش از  ،ازگشتھ بودوزیر از مسافرت ب ، بعد از اینکھیك روز صبح
افغان باشد، اما نتوانستم بھ طور صحیح نیروھای  این نامھ از طرف دگروال فرھاد شاه قومندان مشده است؟ بھ نظر

زبان نیمھ زیرا وي بھ . مد نیز متوجھ نشگفتھمچنین آنچھ را كھ پیغامرسانش مي . منظورش را از این نامھ بفھمم
در مورد كدام دختر نوشتھ شده چیزی این نامھ در بھ نظر مي رسد كھ . زد کھ من دقیقا متوجھ نشدمپشتو گپ مي 

  ».شما نامھ را بخوانید، ببینید كھ چھ مي توانید از آن بفھمید. است
ما . بي نخواھد داشت خومعنییقینا براي ھیچكدام ما ! نامھ از طرف فرھادشاه؟«: غالمحسین با نگراني جواب داد

ھا کبک «: بودمنظور امیر ھم در گفتھ ھاي اخیرش آشكار . باید ھرقسمي كھ شده مردم را در یكجاي جمع كنیم
.  كھ در این مدت طوالني مناطقي را اشغال كرده اند، باید باز پس بھ آشیانھ ھاي شان فرستاده شوند)ھزاره ھا(

  ».گان جایي براي سرپناه شان بیابندزغن ھا و عقاب ھا یدر بین شاید بتوانند 
او نامھ یي را كھ ولي محمد آورده بود، شروع بھ خوانش كرد؛ اول با . غالمحسین با تلخ كامي صحبت مي كرد

سپس کلمات را طوری بھ سرعت بر زبان می آورد کھ پائین تر گردید،  اما آھستھ آھستھ صدایشآواز بلند خواند 
در این حال بود كھ بھ سرعت نامھ را می خواند و چشمانش با فقط .  خواندن باز ماندبعد از. غیر قابل شنیدن بود

  »!خداي من، این بسیار خواستھ ي زیادي ھست«: یكدفعھ صدا زد
تو را بھ خدا قسم بگو چھ شده !  شده است؟ حرف بزنپغالمحسین چھ گ«: مرد قدكوتاه و مسن با عجلھ پرسید

افغان را قانون  تسلیم شدن بھي چھ ھست؟ چھ اتفاقي افتاده است؟ آیا او پیغام است؟ این اندازه وارخطایي برا
  »چھ اتفاقي افتاده است؟! فرستاده است؟ مرد، حرف بزن

او براي گلبیگم دخترم ـ دختر دوست «: وزیر كھ پیغام، او را بھ كلي بھت زده كرده بود، بھ آھستگي پاسخ داد
ا چطور دختران ما در مقابل ما توھین شود و بر حقوق آنان تخطي صورت ام. داشتني ام ـ پیغام فرستاده است

  »گیرد؟ خداي من این بھ معني جنگ اگر نیست، پس بھ معني چھ ھست؟
شنیده ام كھ تو یك برادر زاده، یك دختر قد بلند زیبا داري كھ فكر مي كنم نامش «: فرھادشاه در نامھ اش نوشتھ بود

بدون ھیچكدام معطلي او را توسط قاصدم بفرست و بھ خاطر بسپار كھ من كسي . خواھممن او را مي . گلبیگم باشد
در غیر آن صورت یا خودم مي آیم او را با خود مي آورم و یا اینكھ . نیستم كھ تو حرفش را سرسري بگیري

  ».كساني را مي فرستم كھ تو بھ غیر از تحویل دادن او بھ آنھا ھیچ چاره یي نداشتھ باشي
 ھر آن آنھا پیدا شوند و ھمھ چیز پیش بینی کرده بود  نیمھ گویامی دید کھ بھ سمت دامنھ ھاي تپھ ھا طوری رئیس

 غالم بچھ كھ امیر او را بھ درجھ ی دگروالي شنیده ام كھ این دیو !سگ ھاوای، « : گفت ، یکدفعھرا از ھم بپاشند
  »جواب شما چھ خواھد بود، برادر؟. تیار داردآن نوع سگ ھا را در اخارتقاء داده است، چندین قالده از 

ھیچ جوابی دیگری در آن درخواست  .خواھد آمد گلبیگم برای گرفتن و یا اینكھ خودش او سگ ھاي گرگي اشـ 
فایده ی . یا كجا اقامت دارد - ؟ر است كھ رئیسش چھ اندازه از اینجا دو بگذار بدانیم قاصد كجاست؟ .نخواھد بود

 پیغامي را با لحني مالیمبیشتر وقت کمایی براي بگزار  .او جایش را بھ ما نخواھد گفتست؟  ھسئوال کردن چھ
  ». خواھیم رسید؛ این كھ چھ كار بھتري را مي توانیم انجام دھیم تا آن وقت ما نیز بھ نتیجھ یي.  ارسال نمائیمتری

 پیشنھادي دارم؛ من اگر جاي شما بودم، .ببین برادر، بھ حرف ھایم گوش كن«: رئیس قدكوتاه بھ طور قاطعانھ گفت
بي صبرانھ تكاني  رئیس دید کھ مخاطبش » .مي آوردمدر گلبیگم را بھ عقد قانوني او دگروال آدم قدرمندی است، 

: افزودبھ صحبتش آماده مي ساخت، او کھ مطمئنا آن را غیر ممکن می دانست، نظر این خورد و خود را براي رد 
وقتی کھ انتخاب شده است، . او دختر ھوشیار و زیبایی ھست. با شرایط قانوني صورت گیردالبتھ ازدواج باید «

. این ازدواج سراسر قشالق ما را از مشكالت و دست درازي نجات خواھد داد. راھھای پیروزی را در اختیار دارد
را مبني بر رضایت، این نظر خوبي ھست و در ھرصورت براي بھتر فكر كردن و وقت كمایي كردن، من پیغامي 

  ». . . بھ او ارسال خواھم كرد و 
بھ عالوه، او چھل زن و یا بیشتر دارد، و ازدواج برایش . كلماتت مثل كارد قلبم را مي درد!  بس برادر،ـ بس

اگر ھم او زن ھاي دیگري نمي داشت، ترجیح مي دادم شاھد مرگ گلبیگم باشم تا اینكھ او را بھ آن . مفھومي ندارد
فرھادشاه انسان نیست، اگر نھ من بھ مخلوقات خداوند، حتي بي شعور خطاب .  ستمكار و پست فطرت بدھممرد

من ترجیح . او در واقع یك شیطان بھ صورت انسان ھست؛ ھیچ نشانھ یي از انسانیت در او دیده نمي شود. نمي كنم
  ».فتدمي دھم گلبیگم را با دستان خودم بكشم اما نگذارم كھ بھ دست او بیا
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پس چھ باید كرد؟ بھ چھ طریقي از این مشكالت نجات یابیم؟ تمام قریھ بھ خاطر یك «: رئیس با بي حوصلگي پرسید
  »دختر قرباني گردد؟ شما چھ پیشنھادي در این مورد دارید؟

یرین را ـ من؟ از اینكھ شما زیاد نگران فرستادن زن دیگري براي این حیوان مي باشي، پیشنھاد مي كنم كھ باید ش
از اینكھ تو افتخار آن را داري كھ با آن مرد قدرتمند و بزرگ . او ھم دختر زیبا و خوبي ھست. برایش بفرستي

وصلت داشتھ باشي، در عوض گلبیگم، دخترت را بفرست و برایش بگو كھ گلبیگم قبال با كسي ازدواج كرده 
  ».است

 كھ پسر كاكایش با او این چنین خشونت آمیز حرف زده ودنشده ب یمرد كوتاه قد خیلي خشمگین شده بود؛ ھیچ وقت
خوشبختانھ دختر من دختر . او شیرین را نمي شناسد و در نامھ اش از او چیزي ذكر نكرده است«: وي گفت. باشد

از اینرو در وقت خطر، زیاني ھم بھ او . محجوبي ھست و من ھیچوقت در مقابل مردم از صفات او الف نزده ام
من یك انسان مسلمان ھستم و . اما كسي كھ مغرور و خودخواه مي باشد دچار چنین مشكالتي مي شود. نمي رسد

  ». نگھداري مي كنمباسبھ ھمین سبب او را در جاي من. مي دانم كھ جایگاه زن در كجاست
 ھا ولي محمد، وقت این جر و بحث«: غالمحسین خطاب بھ مردي كھ وي را برادرش مي خواند، بھ آھستگي گفت

 پشک ھاي امیر چیزي شنیده اي؛ نباید اجازه داد كھ با این مشاجرات، این شادي با  داستان آیا تو در مورد. نیست
در این شرایط مشكل، من از تو انتظار كمك دارم؛ باید ببینیم كھ چطور مي توانیم . جایزه اش از دست ما بگریزد

  ». بھ او بدھیمبیاس مناین دگروال را بھ شكست مواجھ بسازیم و چطور جواب
البتھ كھ باید نظر او خواستھ . می بوددر واقع این درست ھمان چیزي بود كھ باید . خشم مرد قدكوتاه فرونشانده شد

  او رئیس قوم نبود؟آیا مگر . مي شد
این اگر تو گلبیگم را ھمانطوري كھ من گفتھ بودم بھ شوھر مي دادي، اكنون بھ «: مادر دختر با لحن تندي گفت

ما فرزندان دیگري ھم داریم . او بھ سني رسیده و خواستگارھاي زیادي ھم تا حاال داشتھ است. مشكل مواجھ نبودیم
 براي او نمي بیني، خوب، او را بھ كس دیگري اسپاگر تو این دگروال را شوھر من. كھ باید بھ آنھا نیز فكر كنیم

تا جایي كھ بھ ما مربوط مي شود، . ال ازدواج كرده استبھ شوھر بده و براي او جواب بفرست كھ دختر ما قب
  .زیرا وقتي او شوھر داشتھ باشد، آن وقت وظیفھ ي شوھر ھست كھ از وي دفاع كند. حرف خالص مي شود

در قشالق . برایت مي گویم كھ چھ كار خواھم كرد«: غالمحسین بدون توجھ بھ حرف ھاي ھمسرش، متفكرانھ گفت
بھ طور . حمد جان مي باشد كھ مدت ھا قبل پدرش، گلبیگم را براي او خواستگاري كرده بودپائین، كسي بھ نام م

ي نیست كھ براي دخترم انتخاب بكنم، ھرگز ھم او ھمسطح ما نیست ـ من او را  از وقتي كھ بچھ اسپحتم او فرد من
  ».مي باشدیي بیش نبود تاكنون ندیده ام ـ اما پدرش آدم سرسخت و بي سواد و پیرمرد خوبي 

  ».ھمین زمستان فوت كرداوایل او در . بلي، اما او مرده است«: ولي محمد داخل صحبت شد و گفت
خوب  ھم باید او ھموضع مالي . خودش رئیس استـ درست است، اما بچھ اش كھ زنده است و در حال حاضر 

او فقط ھمین یك فرزند .  مي كرده استزیرا گفتھ مي شد كھ پیرمرد چند نفر شتر داشتھ است و با آنھا تجارت. باشد
  ».از اینرو ھمھ ی آن اموال را او بھ ارث برده است. را داشتھ است

تو چھ قسمي این كار را خواھي كرد؟ در حالي كھ مدتي قبل خواستگاري او را رد «: خانمش با عصبانیت پرسید
این كار تو باعث تعجب . دواج او در آورياكنون بھ طور حتم او قبول نخواھد كرد كھ دخترت را بھ از. كرده اي

  ». دیگران نیز خواھد شد
خودت را ناراحت نکن، اینقدر ھم آسان نیست کھ یکدفعھ ھمھ چیز درست شود مادر، «: غالمحسین بھ آرامي گفت

  آنچھ رااسپدر وقت من. تو برو دنبال پخت و پز و دوختني ھایت. اما بھ جرئت میگویم کھ یک کاری خواھم کرد
ولي محمد، ببین، من «: آن وقت بھ طرف ھمكارش برگشت و گفت» .كھ ما تصمیم گرفتیم، بھ تو ھم خواھیم گفت

فرستم و بھ او مي گویم كھ اگر حاضر  می مادركالن را با یك میل تفنگ و یك یا دو رأس گوسفند نزد محمد جان 
ست ـ او را در یي است و ھیچ شكي در آن نشود گلبیگم را بھ نام خودش كند و تا پایان جنگ ـ جنگي كھ آمدن

البتھ با در نظر داشت این مطلب كھ تمام این طرح ھا براي . منزلش نگھدارد، ھمھ ی آن تحفھ ھا را بھ او مي دھم
این روزھا، روزھایي ھست كھ مردم براي بھ دست . این است کھ دگروال فرھادشاه را توسط این چل گرفتار سازیم

براي نگھداري و حمایت از یك دختر خوب، . ح ماشیندار، ھركاري را كھ بتوانند انجام مي دھندآوردن یك میل سال
  ».نظر ھر کسی را جلب خواھد کردو آن ھم براي مدت فقط چند ماه، این پیشنھاد 

طھ ر این راببرادر، من می پذیریم كھ تو نظرات زیركانھ و بدیعي د. نظر بدي نیست«: ولي محمد اظھار عقیده كرد
  » كھ ھنوز در خانھ ي من است چھ باید كرد؟قاصدداري، اما با این 
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ما فرض را بر این مي گذاریم كھ محمد . كار بسیار ساده یي ھست. ـ اوه، بھ آساني ما از شر او خالص خواھیم شد
 ازدواج كرده رسان مي گوئیم كھ او قبال امغم را قبول خواھد كرد، لھذا بھ پیجان تحت شرایط من، حفاظت از گلبیگ

  ». این خیلی چیز ساده ای استاست
فایده ی این كار در چھ ھست؟ دگروال یك كلمھ از این حرف ھا را باور نخواھد كرد و در ظرف كمتر از دو ! ـ بھ

  ».روز قاصد دیگري را  خواھد فرستاد كھ بھ جز مرگ و تخریب چیز دیگري در پی نخواھد آورد
بھ طور قطع او كسي را براي . ما باید خطر را قبول كنیم. بھ آن چیز ھا فكر نمي كنمـ شاید اینطور باشد، اما من 

. دریافت حقیقت امر خواھد فرستاد، اما تا آن وقت پرنده ی من پرواز خواھد كرد و از دسترس او خارج خواھد شد
پس . رده را بھ حرمش بخواھدھرچند كھ این افغان ھا قانونشكن ھستند اما نھ بھ آن اندازه كھ او یك زن ازدواج ك

زیرا حوصلھ ی مھمانت ھم باید خالص . برو قاصد را نزد من بفرست ـ یا صبر كن من ھم بھ خانھ ات مي روم
  ».شده باشد

آیا در مورد مأموریت خود كھ بھ . احوالدار، روز بخیر«: ھمین كھ غالمحسین وارد خانھ شد؛ با لبخندي گفت
ي را مي داني و آیا مي توانم پیغامي را بھ طور شفاھي و یا بھ طور كتبي توسط خاطرش بھ اینجا آمده اي، چیز

  »شما بھ رئیس شما بفرستم؟
فقط این را مي دانم كھ باید زني را كھ اسپي . من در مورد پیغام، ھیچ چیزي را نمي دانم«: مرد با لحن تندي گفت

  ».دگروال در مورد نامھ چیزي بھ من نگفتھ است. رمنیز برایش تھیھ گردد و كامال در حجاب ھم باشد، با خود بب
ـ بسیار خوب؛ من اینقدر برایت مي گویم، زني كھ رئیس شما در پیغامش نام او را گرفتھ، این جا نیست و شما باید 

آن زن اكنون ازدواج كرده و با شوھرش در آنجا زندگي مي .  میل دورتر از اینجا بروید9براي بدست آوردن او 
ما از جھت اینكھ شما مورد سؤال واقع نشوید و در پیغام نیز كدام شك و شبھھ باقي نماند، نامھ یي بھ دگروال ا. كند

آن وقت ممكن بود ھر دو .  ھفتھ پیشتر قاصدش را مي فرستاد، سر وقت بود6اگر او . فرھاد شاه خواھم نوشت
ھر دو طرف قابل پذیرش مي بود، اما طرف بھ خاطر احترام بھ دختر، شرایطي را وضع مي كردیم كھ براي 

  ».اكنون آن دختر از اینجا رفتھ و چنین فرصتي از دست رفتھ است
دگروال كسي . فكر مي كنم اگر واقعا او دختر را بخواھد، فرصت از دست نرفتھ است«: عسكر لبخندي زد و گفت

مان طوالني نیست و من بھ جرأت مي شش ھفتھ ز. نیست كھ بھ شوھر دختر اجازه دھد كھ در مقابل راه او بایستد
  ».گویم كھ او بلد است چگونھ موضوع را حل و فصل كند

وقتي او با شوھرش بھ توافق . اوه؛ بسیار خوب«: وزیر ظاھرا خودش را كامال بي اعتنا نشان داده و خندید و گفت
  ».رسید، آنوقت تو باید بیایي و ما را نیز در جریان قرار بدھي

  » .آن وقت ما در مورد شرایط فكر خواھیم كرد«: ركي گفتولي محمد با زی
او باور نداشت كھ طرح برادر زاده اش مفید باشد، اما فکر می کرد کھ ارزش امتحان كردن را دارد و در 

این درست ھمان چیزي بود كھ او بھ . ھرصورت با فرستادن گلبیگم، نظر دگروال افغان از قشالقش دور مي شد
  .البتھ در مورد برادر زاده اش ھم مي اندیشید اما كم تر از آن. دی بیشتر بھ آن مي اندیشعنوان یك رئیس،

 مي نویسم، شما چاي ید تا وقتي كھ من این نامھ رابفرمای«: غالمحسین بھ طور دلپذیري خطاب بھ عسكر گفت
چایي ھمانند چاي كابلي برایت  كامال دور و جدا زندگي مي كنیم اما مي توانم ،با اینكھ ما از جھان. صرف نمایید

  ».تھیھ كنم و در بھترین وجھ از شما پذیرایي نمایم
در حالي كھ در قسمت عقب محل . این پذیرایي، مطبوع تر از ھرجاي دیگري بود كھ تا ھنوز عسكر دیده بود

تن نامھ اقامت، چاي توسط شخص گلبیگم تھیھ مي گردید، و در قسمت پیش روي محل اقامت، پدرش در حال نوش
او با بھترین . بود، یك پیرزن قد كوتاه براي بھ دست آوردن موافقت محمد جان بھ طرف قشالق او عزیمت كرد

مردي ھم كھ او را ھمراھي مي كرد یك . اسپ ھایي كھ غالمحسین در استبل داشت، مسافرتش را در پیش گرفت
  .را بر دوش خود حمل مي  كردنگلیسی امیل ماشیندار 
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  سمت دھمق
  نامزادي ساختگينامزادي ساختگي

  
او در مأموریتش موفق بود اما با آنھم از موفقیت خود راضي . پیرزن با احساس مبھمی از مأموریتش بازگشتھ بود

  .بھ نظر نمي رسید
آنھا از راه تجارت . آن خانھ جایي نیست كھ گلبیگم را بفرستیم، ھرگز آن مردم در سطح ما نیستند«: پیرزن گفت

  ». آورند، اما نمي دانند كھ چطوري زندگي كنندپول بھ دست مي
ما بھ اندازه ی كافي . اما از دیدگاه مردم بیگانھ، آنھا زندگي بھتر از ما دارند. مادر، درست است« : دامادش گفت

اما از اینكھ بگذریم، مردمي . راحت ھستیم و من بھ ھیچ عنوان خانھ ام را با خانھ ی كس دیگري عوض نمي كنم
در حالي كھ ھم اكنون محمد .  دارند كھ مي گویند من در خانھ یي كھ شبیھ بھ غار كوه است زندگي مي كنمھم وجود

 ساختھ شده و نھ خودش و نھ ھم پدرش در گذشتھ خدمھ ي كسي نبوده اسپجان داراي خانھ یي ھست كھ بھ طور من
  ».است

 اما آنجا جایي نیست كھ گلبیگم صداي ھرطور كھ میل شما ھست انجام دھید،«: پیرزن بھ آرامي جواب داد
  ».اعتراضش را بلند كند

او فقط در زمان مشكالت و . من گلبیگم را بھ ازدواج محمد جان در نخواھم آورد«: غالمحسین با دلجویي ادامھ داد
ورد راستي او در م. ي را دریافت خواھد داشتاسپخطر بھ آنجا خواھد رفت و آن مرد نیز براي این كار پاداش من

  »تفنگ چھ فكر مي كرد، آیا از آن راضي بھ نظر مي رسید؟
او گفت كھ این تفنگ از نوع بسیار خوب آن مي باشد و براي دفع دشمنانش بھ درد او خواھد «: پیرزن پاسخ داد

  ».خورد
یدن یك آن تفنگ براي انجام دو كار بھ او فرستاده شده است؛ یكي براي خر. ـ بلي، آن تفنگ براي ھمین كار است

اگر با . جاي امن براي گلبیگم و محافظت و دفاع از او، اما مھمتر از آن براي دفاع از كشور در مقابل دشمنان ما
  »یك نوع خوش بیني بھ قضیھ نگاه بكنید، بھ نظر شما این توافق خوبي نیست؟

آن مرد چندان خوشم در خود طرح كدام اشتباھي نمي بینم اما از خود . طرح خوبي ھست« : پیرزن جواب داد
  ». نیامد

چرا؟ مگر او را چھ شده است؟ من پدرش را بسیار خوب «: دامادش كھ از پافشاري وي ناراحت شده بود، پرسید
من او . بھ ازدواج او در می آوردماو را بود  ممکن،  نمی داشتممن كدام طرح دیگري براي گلبیگماگر . مي شناختم

  ».شما فقط روي این نكتھ  تكیھ نمایید. ما پسر، پسر خوبي ھسترا فرد ھمشأن گلبیگم نمي بینم ا
شاید او ھمانطوري كھ شما مي گویید باشد، اما این من نیستم كھ باید در مورد او قضاوت «: پیرزن بھ آرامي گفت

   ».اگر خداوند او را آدم خوبي خلق كرده است، بسیار جاي تأسف است كھ یك صورت بھتر بھ او نداده است. بكنم
درست . آه، مادر، آن چیزي كھ شما مي گویید در اختیار ما نیست«:  گفت وبلند خندیدبا صدای نسبتا غالمحسین 

است كھ جوان صورت زشتی دارد و در چشم زنان مقبول نیست، اما این در حقیقت از بدچانسي جوان بیچاره است 
 از قرار معلوم وي شخصیت خوبي ھم ندارد كھ بھ او .كھ قواره ی چندان زیبایي ندارد تا زن خوبي بھ دست بیاورد

  ».اعتبار ببخشد
از اینرو او چیزی . او احساس كرد كھ وي مورد ریشخند قرار گرفتھ است. پیرزن چندان خوشحال بھ نظر نرسید

 را  ھرچند كھ قرار نبود دختر را بھ ازدواج او دربیاورد، بلكھ او.اما بي قرار بھ نظر مي رسیدبیشتری نگفت 
بیشتر در حد یك دید و بازدید بھ آنجا مي فرستاد، اما از طرحي كھ نام دختري را روي مردي بگذارد كھ نمي 

این كار خالف تمامي عنعنات بود و براي آن مرد و فامیلش اقتداري را . خواھد با او ازدواج كند، پیر زن متنفر بود
اما چھ مي كرد كھ دامادش یك آدم عجیب و با . ي شان بودباالي نواسھ اش مي بخشید كھ بدور از موقعیت اجتماع

بھ عالوه، دختر . تصورات كامال غیر عادي بود كھ صحبت و یا مخالفت كردن با نظرات او ھیچ فایده یي نداشت
  .از او است و این بھ عھده ی او ھست كھ براي دخترش ھركسي را مي خواھد انتخاب كند

گلبیگم مثل یك دختر معمولي . موفق شده بود تا پیرزن را آرام سازد خاتمھ نیافتاما مشكالت غالمحسین از اینكھ 
او از خود عقیده ی خاصي داشت و وقتي كھ نقشھ برایش معلوم مي گردید، بھ طور یقین . ھزاره بزرگ نشده بود

  .مورد پذیرش او قرار نمي گرفت
اگر تو . مرا از خود دور نساز. كھ ھمینجا بمانمپدر، اجازه بده «: گلبیگم بھ طور رقت آوري درخواست مي كرد

  »نتواني مرا از دست این مرد نجات بدھي، پس چھ كسي مي تواند نجات بدھد؟
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ھیچ كس، بھ جز ازدواج و یا یك ازدواج ساختگي ھمانند این ازدواج نمي تواند تو را «: پدرش بھ آھستگي گفت
جان من، تو خود این را مي . ام تو را از خود دور نمي سازممن بھ میل و عالقھ . معقول باش گل من. نجات دھد

داني، مگر نمي داني؟ داستاني را كھ مادر كالنت در مورد سگ ھا گفتھ بود یادت ھست؟ آن سگ ھا، سگ ھاي 
وقتي كھ ما بھ طور مستقیم جواب رد فرستاده ایم، باید منتظر آن نوع وحشیگري توسط قاصدان . ھمین مرد است

طوري كھ او در نامھ اش بھ كاكایت نوشتھ است، نیمي از اوالد ما قطعھ قطعھ و نیم دیگرشان .  باشیمبعدي  وي
ما توسط این ظالم ستمكار بھ یك . این وضعي ھست كھ در سراسر كشور وجود دارد. توسط آنھا مثلھ خواھند شد

  ».جنگ تباه كن كشیده شده ایم؛ یك جنگ اجتناب ناپذیر
اما اگر مردان از تعدادي سگ، گرگ، ببر و یا حیوانات دیگر بترسند، پس وجود آنان . ور باشدـ پدر، شاید ھمانط

اگر بتوانید . شما تفنگ ماشیندار در اختیار دارید، مي توانید با آن بھ طرف آنھا فیر كنید. ھیچ سودي نخواھد داشت
  ».ور خواھد بودتمام این مردم را از چنگال این حیوانات نجات بدھید بھ نفع سراسر كش

دام  بیاندازم، و یا اینكھ بھ ھر ھ اي كاش مي توانستم، بھ طرف آنھا فیر كنم و یا آنھا را ب«: پدرش متفكرانھ گفت
اما چطوري؟ باید بھ خاطر داشتھ باشي كھ این حیوانات ھمانند حیوانات وحشي نیستتنند . كنم طریقي آنھا را نابود

آنھا حیوانات دو . ساس غرایز حیواني خودشان طوري كھ ما مي دانیم عمل كنندكھ قانون طبیعت را بدانند و برا
ھیچ . رگھ، و از ھر نظر كامال غیر عادي ھستند و براي نابودي تربیھ شده اند و تحت فرمان یك فرد قرار دارند

ولھ ھاي شان در نھ صداي سم اسپان شان و نھ ھم صداي گل. كسي نمي داند كھ آنھا از كجا و چھ وقت خواھند آمد
آنھا ممكن است در سپیده دم، سر ظھر و یا در وقت دوشیدن شیر بیایند و تا . فضا، ورودشان را خبر نمي دھد

آنھا ھر وقتي كھ بھ جایي فرستاده شده اند، ھمین . زماني كھ آنھا باالي ما حملھ نكنند، چیزي در مورد آنھا نمي دانیم
ھ ھا تجمع كرده اند و بھ زودي صداي سفیر ماشیندار ھاي شان را خواھي گرچھ مردان ما در تپ. ندطور بوده ا

. ما مجبور ھستیم بھ مقابلھ ی دشمن برویم و من نیز حتي براي حمایت خودت ھم كھ شده در اینجا نخواھم بود. شنید
  ».تو فقط بھ عنوان یك زن از تعدي دشمن مصئون خواھي ماند

. پدر، الزاما ھم طوري نیست كھ شما مي گویید«: مسانھ بھ پدرش گفتگلبیگم با نزاكت مخصوص بھ خود، ملت
وقتي این افغان ھا و ترك ھا براي چپاولگري بھ كشور ما حملھ ور مي شوند، بین زن شوھردار و دوشیزگان 

  ».چور و چپاول و وحشیگري چندان برتري از كافرھا ندارنددر آنھا . تشخیص قایل نخواھند شد
:  موھاي سیاه، درخشان و دوست داشتني دخترش را نوازش مي كرد، با حوصلھ مندي گفتپدرش در حالي كھ

بین ھر مردم، مسلمانان و دیگر مردمان دنیا، بد و خوب . در این مورد شما ھم درست و ھم نادرست مي گویید«
 با این ازدواج بھ عالوه ی این حرف ھا، من مي خواھم.  اكثریت آنھا داراي وجدان مي باشند اماوجود دارد

این  فرھاد شاه یك آدم كامال ھرزه یي . ساختگي، تو را از دست دگروال نجات بدھم، نھ بھ طور عموم از عام مردم
ھست و اگر بشنود كھ قبال متعلق بھ مردي شده اي و سایھ ی ھمسر بر سرت ھست، در ھر جایي كھ باشد بھ 

گلبیگم را نمي خواھد، بلكھ او فرزند من، برادرزاده ی كاكایت فرزند دلبندم، او صرفا . قلدوري شروع خواھد كرد
او با نابودي فرصت ھاي ازدواج مشروع و سعادتمند عزیزان ما، در صدد آن است . و افتخار ملت را مي خواھد

در ھر صورت او مي داند كھ اگر ما مرد . تا خشم فناناپذیر ما را تحریك نماید و ما را بھ سوي خشونت سوق دھد
او ده ھا زن دارد، و خواستار ھمسر براي . این معني درخواست وي مي باشد. می باشیمھستیم از اعمال او متنفر 

او . بلكھ او فقط مي خواھد با این كار ما را مورد حملھ قرار دھد و در نھایت بھ سوي جنگ بكشاند. خودش نیست
.  برخورد نموده ما را بھ اسارت بگیردمعاندیروھاي  بدھد و آنوقت با ما بھ عنوان نمعاندمایل است بھ ما لقب 

اما در این لحظھ ی . اگر مي توانستم، تو را با خود نگھ مي داشتم. اكنون دختر نازم، سنگ صبورم، عاقل باش
بھ طور سري برایت مي گویم كھ جنگ نزدیك است؛ در طي یك یا دو . فراخواني براي جنگ، ھیچ قدرتي ندارم

تو مي تواني بھ عنوان نامزد و یا . كھ سزاوار نام وطن پرستي باشند در بین این تپھ ھا نخواھي دیدھفتھ، كساني را 
اما بھ عنوان گلبیگم، . ھمسر ساختگي محمد جان، گمنام و قشالقي، و بدون اینكھ جلب توجھ نمایي، باقي بماني

سعي . ونھ خطر قرار خواھي گرفت خودت باقي بماني، در معرض ھرگ یدختر من و زیباي ھزاره اگر در خانھ
من از تو نخواستھ ام كھ با این مرد . را درك نموده و براي غالب شدن بر مشكالت، مرا كمك نمایيمكن مشكالت 

سعي نما تا افكار مرا درك . ازدواج بكن، بلكھ من طور دیگري مي اندیشم و طرح كامال متفاوتي را برایت دارم
 در باره ی ھركاري با این مردمی كھ بھ خانھ ی شان مي روي، ھمكاري داشتھ ھیچ نیازي نیست كھ تو. نمایي
پس ھیچ ضرورت نیست كھ . ی براي تو، مزد خوبي بھ آنھا خواھم داداسپمن بھ خاطر تھیھ ی غذا و جاي من. باشي

 داشتھ باش كھ بھ خاطر. فقط الزم است كھ بھ طور احسن و عالي خدمات آنھا را بپذیري. تو براي آنھا كار نمایي
تو دختر من ھستي و براي خدمت بھتر خودت، مي تواني ھرنوع دستوري را داده و ھرنوع پاداشي را بھ آنھا 

  ».اعالم  نمایي
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من حد اقل، كاري كھ . پدر، من از شما اطاعت خواھم كرد«: دختر درحالي كھ بھ آرامي اشك مي ریخت، گفت
آه، . اما آه، بسیار مشكل است كھ بین این مردم غریبھ بروم.  انجام مي دھمبتواند افكار شما را مقداري آرام بسازد،

 و یا اینكھ شما چرا با من بھ عنوان یك پسر برخورد نمي كنید و چرا برایم اجازه نبوده امچرا اصال من یك بچھ 
ور كارھا را انجام مي پدر، در گذشتھ ھا، زنان نیز اینط. نمي دھید كھ در كنار شما و كاكایم در جنگ شركت نمایم

  ».دادند، اما حاال چرا نھ؟ من بھ اندازه ی یك مرد قوي و با جرأت ھستم
اكنون با صبر و تحمل خود ثابت . تو قوي تر و با جرأت تر از یك مرد ھستي. بلي، دخترم«: پدر بھ آھستگي گفت

ل تر از شجاعت یك زن قوي مثل تو این كار بھ مراتب مشك. بساز كھ تو بھ اندازه ی كافي قوي و صبور مي باشي
  ».مي باشد، كھ در مبارزه و جنگ سھم بگیرد

آیا خودت مي آیي كھ مرا در جمع و جور كردن «: حلیمھ مناقشات بین ھمسر و دخترش را قطع كرده، پرسید
ھ فردا صبح، وسایل كمك نمایي یا اینكھ پدرت انتظار دارد كھ ھمھ ی این كارھا را من بھ تنھایي انجام بدھم تا ك

  »مادر كالنت را ھمراھي نمایي؟
گلبیگم امشب با من مي ماند، زیرا ممكن است ماھھا او . اكنون بسیار دیر شده است«: غالمحسین غمگینانھ گفت

  ».مرا نبیند
من . مادر، من ھمھ ی وسایل مسافرت را براي ھرجا و ھر وقتي كھ باشد، آماده ساختھ ام«: دختر، با عجلھ گفت

  ».فقط كافي است كھ فردا آنھا را بھ بیرون از خانھ بفرستم. ا در دستمال بستھ كرده و داخل طاق ھا گذاشتھ امھمھ ر
تو مي خواھي تمام آن لباس ھا را با خود ببري؟ مي خواھي بھ طور دائم ھمراه این «: مادرش با اوقات تلخي پرسید

زنش نشان بدھي كھ غالمحسین آنقدر پول دارد كھ نمي محمد جان قشالقي باقي بماني؟ و یا اینكھ مي خواھي بھ 
داند با آن چھ كار كند، و آنھمھ لباس را بھ دخترش داده است كھ نمي داند آنھا را چطوري بپوشد؟ اگر مي خواھي 
 پدرت براي كار خارق العاده یي كھ از آنھا خواستھ است، آنچھ در اختیار دارد، بھ آنھا ببخشد، این تنھا راھي است

  ».كھ ھمھ چیز را اینطوري بھ آنھا ھدیھ كند
حد . شاید بھ ھمھ ی آنھا نیاز پیدا کند. بگذار ھرآنچھ كھ دارد با خود ببرد«: بھ جاي دخترش غالمحسین پاسخ داد

 براي خودش و یك اسپ براي مادر كالنش، بمي توانم بھ عالوه، یك اس. د بوداقل از اینجا كرده محفوظ تر خواھ
نمي خواھم دخترم مثل یك آدم گدایگر وارد خانھ ی این مردم . بھ بقچھ ھاي لباس ھایش اختصاص بدھمیكي را ھم 

  »زن، تو در فكر چھ ھستي؟. شود
. فكر مي كنم تا پایان این جنگ لعنتي، ھیچ چیزي در این خانھ باقي نخواھد ماند«: زن بیچاره ھق ھق كنان گفت

  ».ود اما بھ ندرت مي بینم كھ چیزي بھ این خانھ بازگرددھمیشھ ھر چیزي از این خانھ بیرون مي ش
او در حالي كھ سعي مي كرد خودش را . بھ ندرت دیده شده بود كھ شوھرش اینقدر شكستھ و غمگین شده باشد

من ھمھ چیز را . غصھ ی لباس ھا و وسایل خانھ را ھم نخور. زن، تو برو بخواب«: خوشحال نشان بدھد، گفت
كار شما فقط ھمین . تو فقط متوجھ پخت و پز و فرزندانت باش، در مورد چیز دیگري فكر نكن. دتأمین خواھم كر

  ».فكر باقي چیزھا را بگذار براي من. چیزھاست
ـ حاال كھ آمده ام ببینم، گلبیگم در سفرش چھ نیاز دارد، آیا این بھ معني مواظب بودن من از فرزندانم نیست؟ آیا او 

  » ت؟ تو فكر مي كني كھ او تنھا دختر تو ھست؟یكي از فرزندانم نیس
من فقط فرزند نازدانھ ی پدر «: درحالي كھ لبخند بر لب داشت، گفت. دختر، خودش را بھ آغوش پدر انداخت

  »پدر، من دختر ناز تو ھستم، مگر نیستم؟. ھستم
جان من، تو مرا فراموش «: تنھا جواب پدر این بود كھ او را بیشتر بھ آغوشش فشرد و بھ طور حسادت باري گفت

  »نخواھي كرد، خواھي كرد؟ اما آیا این مردم غریبھ، قلب تو را از پدر پیرت دور نخواھد ساخت؟
او با مھرباني » . ھستندکشاورزفراموش نخواھم كرد كھ آنان مردم ! این غریبھ ھا؟ ھرگز«: دختر با افتخار گفت
 ھركس دیگري بتوانند، بین قلب من و تو جدایي افكنند؟ بسیار چطور ممكن است آنھا و یا«: زاید الوصفي افزود

بعید مي دانم پدر، كھ تو مرا فراموش كني و بھ خاطر نیاوري كھ دختري داري كھ ھمیشھ و ھر لحظھ منتظر شما 
من «: خود خواھي گفت من مطمئنم موقعي كھ گلولھ ھا فیر مي شود و شمشیر ھا برق مي زنند، با. نشستھ است

من تنھا كسي ھستم كھ او در این جھان دارد و بھ او عشق . ي دارم، و اگر كشتھ شوم، قلب او خواھد شكستدختر
  »پدر، آیا ھمینطور خواھي گفت؟. مي ورزد

خواھم گفت كھ من دختري دارم كھ جوان و زیبا ھست و عمر طوالني دارد و او باید . ـ بلي گلبیگم، خواھم گفت
كار ھ ح و آرامش زندگي كند، و من تا نیرویي در اختیار دارم، باید براي حمایت از او بآزاد و با احترام و در صل

نمي خواھي پدرت مثل یك آدم ترسو کھ  تو .این چیزی است کھ من ھم بھ آن می اندیشم و خواھم گفتدخترم، . ببرم
  »باشد، آیا مي خواھي؟
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من شما را از صمیم قلب . رگ در بین مردم ما ھستیدبراي این كھ شما یك رھبر بسیار شجاع و بز. ـ نھ پدر، نھ
آیا . اما پدر، یك مرد ھمانطوري كھ مي تواند شجاع باشد، مي تواند محتاط ھم باشد. دوست دارم و تحسین مي كنم

  »شما وعده مي دھید كھ محتاط باشید؟
دادن حتي یك عسكر را ندارد، كشور ما تحمل از دست . این وظیفھ ام ھست كھ حتي االمكان محتاط باشم«: او گفت

 آنھا در تمام طول شب ھمانطور  و».دلبندم، تو مي تواني روي محتاط بودنم مطمئن باشي. چھ برسد بھ یك رھبر
اما در ھنگام صبح دستان شان بھ . سپیده دم شاھد بود كھ آنھا باھم نشستھ بودند. نشستھ و با ھم صحبت كردند

  . ب رفتھ بودندھمدیگر قالب شده و ھر دو بھ خوا
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  قمست یازدھم
  نقش برآبنقش برآب

  
وي براي . سفري را كھ گلبیگم در یك صبح روشن بھاري آغاز كرد، ھیچ شباھتي بھ یك مسافرت عادي نداشت

 میلي حد فاصل بین قشالق خودش و قشالق محمدجان، بھ كدام اسپي ضرورت نداشت اما رسم 19پیمودن مسافت 
زیرا فرض بر آن بود كھ او . ي اسپ مسافرت نماید  رسومات متعارف، تقاضاي آن را مي كرد تا او بھ وسیلھو

دو اسپ دیگر نیز مملو از وسایل . عروس است و ھمراه مادر كالنش با اسپ بھ طرف خانھ ی نامزادش مي رود
 ی خشك، و ھمینطور سھ رأس گوسفند عروس و لباس بود، و عالوه بر آن مقداري از برنج، كشمش، بادام و میوه

  .چاق كھ توسط دو خدمتگار برده مي شد، نیز ھمراه آنھا بود
پیرزن، در مسیر راه فقط . مادر كالنش ھم او را كدام دلداري نمي داد. اما قلب دختر را احساس سنگیني مي فشرد

ده ام كھ نام دختري مثل تو را روي ھرگز نشنی. من این طور كارھا را ھیچ وقت قبول ندارم«: بھ تكرار مي گفت
این كار خالف ھمھ ی . فرد معمولي ھمچون محمدجان گذاشتھ باشند، بدون اینكھ قصد ازدواج با او را داشتھ باشند

فكر نمي كنم كھ این كار نتیجھ ی خوبي . رسم و رسومات مي باشد و بھ نظر من خالف ضوابط اخالقي نیز ھست
سي با نقض قوانیني كھ توسط نیاكانش وضع گردیده است، نتوانستھ است سودي را تا ھنوز ھیچ ك. داشتھ باشد

ما با كارھاي خود ثابت كرده . بسیار بعید است كھ قضاوت ما مثل قضاوت گذشتگان ما معقوالنھ باشد. حاصل نماید
  ».ت را درك نمایممن نمي توانم پدر. ایم كھ آنھا در نظم و ترتیب امور، نسبت بھ ما تدبیر برتري داشتھ اند

قضاوت پدرم در مورد اینكھ چھ چیزي درست و چھ چیزي نادرست ھست، معقول «: دخترش بھ تندي جواب داد
این مرد مستبد . اما این طرحش در مورد من بسیار مسخره بھ نظر مي آید. تر از ھر كسي ھست كھ تاھنوز دیده ام

دم نفر بفرستد و بھ زن ھا ھرطور كھ دلش بخواھد دستور چھ كاره ھست كھ بھ خود جرأت بدھد دنبال دختران مر
  »بدھد؟

قلب این آدم از چھ ساختھ خدا مي داند كھ . ـ اوه، من با پدرت موافق ھستم كھ تو را براي فرھاد شاه نفرستاده است
طان در ـ پیرزن صدایش را پائین تر آورد ـ بعضي اوقات فكر مي كنم كھ او اصال آدم نھ، بلكھ یك شی شده است

. واگر نھ ممکن بود کھ چھ نتیجھ بدی می داد. پدرت كار خوبي كرد كھ تو را بھ آنجا نفرستاد. قیافھ ی انسان است
خوب تو . بھ ھرحال چھ كار باید كرد، چھ كار باید كرد كھ تصمیم گرفتھ شده است تو بھ خانھ ي محمدجان بروي

رایت مي گوید، خوب بھ خاطر داشتھ باش؛ ھیچ وقت بھ آنھا باید بھ آنجا بروي، اما چیزي را كھ مادر كالنت ب
ھ مي كني؛ از ھمان روز اول، بھ آنھا نشان بده كھ تو چھ باساجازه نده تا تصور كنند كھ تو خود را در سطح آنھا مح

 .در واقع تو دختر غالم حسین ھستي، نھ زن و یا نامزاد محمدجان. كسي ھستي و مي خواھي چھ كسي باقي بماني
از ھمان . اگر تو خود را با آنھا برابر حساب كني، آن وقت معلوم نیست كھ آنھا چھ بھره یي از كار تو حاصل كنند

قبل از اینكھ خودت بفھمي كھ چھ ! روزھاي نخست سعي كن تا آنھا در خدمت تو باشند، اگر نھ، واي خداي من
  ».رار گرفتھ اياتفاقي افتاده است، متوجھ خواھي شد كھ، تو در خدمت آنھا ق

براي . من ھرگز بھ آنھا اجازه نخواھم داد تا تصور برابري با من بكنند. ھرگز نترس«: دختر با غرور جواب داد
اگر ھم آنان . اینكھ آنھا از من حمایت و مراقبت نمایند، پدرم تحایف كافي و خوبي را براي شان فرستاده است

او خودش این . ا راضي باشد، تحایف بیشتري بھ آنھا ارسال خواھد كردبتوانند مرا بھتر خدمت كنند و پدرم از آنھ
  ».حرف را برایم گفت کھ براي آنھا پاداش كافي پرداخت خواھد شد

اگر غالم حسین اینگونھ فكر كند كھ از ھمھ ی كساني كھ تا ھنوز . بھ طور حتم چنین است« : پیرزن ادامھ داد
برعكس، اگر نیمي از آنچھ را كھ . اما او اینگونھ نیست. سلما در اشتباه استزندگي كرده اند، او بیشتر مي فھمد، م

مادرت بھ من تعریف كرده است حقیقت داشتھ باشد، ھیچ كسي حتي براي یك كار نادرست ھم او را متھم كرده نمي 
حد بھ خرج اما از طرفي او در مصارف بسیار بي احتیاط است و علي الرغم خوبي ھایش سخاوت بیش از . تواند

  ».او شدیدا عالقمند لباس ھاي خوب و زیاد است و بھ اصراف ھم عادت کرده. مي دھد
پدرم بسیار ھم عادت بھ ساده زیستي دارد اما او مي داند كھ با توجھ بھ موقعیت «: دختر بھ سردي پاسخ داد

  ».ند آن پافشاري مي كپوشیدن است و لذا براي باساجتماعي اش چھ نوع لباسي برایش من
البتھ گاھي خشمش را فرو مي خورد و . در مجموع پیرزن از نوع رفتار دختر و طرز بیان او بسیار ناراحت بود

احساس مي كرد كھ نواسھ اش نیز در حدي رسیده است كھ او را توصیھ كند و بداند كھ در ھنگام مالقات چگونھ 
  . ر نبود کھ ھمھ چیز بھ خوبي بھ سرانجام  خواھد رسیددر ھر حال پیرزن چندان نا امید این ام. برخورد داشتھ باشد

تو باید بھ آنھا نشان بدھي كھ دختري در موقعیت خودت چطور مي . ـ امیدوارم گلدوزي ات را با خود آورده باشي
تواند خودش را مصروف بسازد ـ پیرزن بعد از مكث كوتاھي بھ راھش ادامھ داد ـ این كار بسیار خوبي ھست كھ 
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اما گلبیگم ھیچ  ».خیلي خوب شد كھ تو این كار را یاد گرفتي.  بیچاره ی قندھاري آن را انجام مي دھندزن ھاي
او در حال تماشاي كبك ھاي چاقي بود كھ دشمن طبیعي شان ـ انسان ـ را براي شكار و نابودي خود بھ . جوابي نداد

قط در چند قدمي او پرواز مي كردند، و نزدیك بود یك دستھ از آنھا چنان نزدیك شده بودند كھ ف. وسوسھ مي انداخت
او با خود فكر مي كرد كھ، اگر من یك كبك بودم، بال ھایم را مي گشودم و تا دوردست ھا پرواز . كھ بھ دام بیافتند

مي كردم؛ بھ دور از ھمھ ی خطرات و باالي تپھ ھاي بي سكنھ؛ جایي كھ ھیچ كسي براي بھ دام انداختن و نابودي 
  .در آن صورت من در این مسیر ھاي تكراري و یكنواخت ھرگز باقي نمي ماندم .د نداشتھ باشدوجو

ھمھ . تعداد زیادي از دوستان و بستگان محمدجان براي استقبال مھمانان تازه رسیده، تا یك میلي قریھ شتافتھ بودند
بین آن دستھ دو خر پر از شیریني ھم در . آمده بودند تا بھ تصور خود دختري را تا خانھ ي جدیدش ھمراھي كنند

  .جلب توجھ مي كرد
باید آنھا بھ جاي این ھمھ شیریني ھاي بي ارزش، غذاي «: پیرزن با صداي بسیار آھستھ یي بھ نواسھ اش گفت

با آن .  تر ھستاسپگرچھ این مردم قشالقي بي چاره نمي دانند كھ غذای پختھ شده بسیار من. پختھ شده مي فرستادند
ین بسیار خوب است، زیرا ھر اندازه كھ آنھا ساده باشند، بھ ھمان اندازه در آینده مزاحمت كم تری خلق خواھند ھم ا
  ».كرد

براي او ھمھ چیز شبیھ بھ یك . اعتنایي ھم بھ شیریني ھا و بھ غذایي كھ پختھ شده بود نكرد. گلبیگم پاسخي نداد
آنچھ كھ توجھ او را بھ خود جلب كرده بود این بود . نش نداشتنمایش مضحك بود و لذا ھیچ توجھي نیز بھ میزبانا

  .كھ ھرگز چیزي در نظرش خوشایند نبود
محمدجان چطور بھ خود جرأت داده است كھ این ھمھ مردم را بھ استقبال من بفرستد؟ مثل «: او با خودش فكر كرد

رد كردن ! آزادي مرا از خود ساختھ استمن مي خواھم واقعا زن او باشم و او ھم اكنون کھ اینكھ او فكر كرده 
مكرر پیشنھاد ازدواج با او در گذشتھ بھ سر زبان مردم قشالق و شاید ھم تمام مناطق كشور بیافتد، اما من مطمئنم 

  .داشتكھ ھرگز این موضوع، چیزي نیست كھ پدرم آن را در نظر گرفتھ 
ھ وي در جھت جلب توجھ مدافع و یا قیم جدید خود با این نوع تصورات ناخوشایند در قلبش، جاي شگفتي نبود ك

با وجود این گلبیگم موقعي . موفق نگردید و رویھم رفتھ ھیچ نوع احساس خوشایندي را براي آنھا بھ وجود نیاورد
  .ھم كھ متوجھ این موضوع شد، كمترین اعتنایي بھ این مسئلھ نكرد

ي براي گلبیگم صورت گرفتھ بود ـ گرچھ ھمھ اسپت مندر منزل محمدجان بھ اندازه ی یك مھماني كوچك ترتیبا
دختر احساس . چیز بسیار با عجلھ ترتیب داده شده بود ـ اما دیدن این منظره ھیچ لذتي را براي او برنمي انگیخت

  .غریبي داشت و آروز مي كرد كھ ایكاش در خانھ ی خودش مي بود
را بگو كھ من فقط براي مدت یكماه، تا زماني كھ مشكالت با براي اینھا آشكا« : او بھ آھستگي بھ مادر كالنش گفت

و پیرزن بالدرنگ و البتھ با اكراه بھ این كار رضایت داد، » .افغانستان مقداري فروكش كند، در اینجا خواھم بود
زیرا او مي دانست كھ . اما جرأت نمي كرد كھ بھ آنھا بگوید كھ نام محمدجان روي دختر صرف یك چل مي باشد

پیرزن دستور اكید از غالم حسین دریافت . این رازي ھست كھ تنھا بین پدر دختر و ھمسر فرضي او مي باشد
پیرزن بھ مدت سھ روز ھمراه با  .داشتھ بود كھ این راز را فاش نسازد و  جرأت نداشت كھ از او نافرماني كند

در این حال . مي كرد كھ باید بھ خانھ باز گرددنواسھ اش ماند، و سپس مالقاتش بھ سرانجام رسید و لذا ادب تقاضا 
یك چیز خوبي را كھ  .با وجودي كھ گلبیگم از پیرزن چندان خوشش نمی آمد، اما از رفتن او بھ وحشت افتاده بود

طبق این قانون دختر باید . پیرزن احساس مي كرد انجام داده است، قانوني بود كھ وي در آن خانھ وضع كرده بود
غذا صرف كند مگر اینكھ خودش مخصوصا از كسي بخواھد ـ با توجھ بھ رسم و رسومات او ھمیشھ این بھ تنھایي 

در كل او خودش را از دیگران جدا ساختھ و بھ ندرت با كسي صحبت مي . كار را مي كرد ـ كھ با او غذا بخورد
  .كرد

 و  او روی آن غذایش را صرف کند تا پاك را برایش بیاورندسفره یا پارچھروزي جھت صرف غذا خواست تا یك 
.  را برایش آوردسفرهزني زیر لب خندید و یك .  كثیف، وي را از اشتھا مي اندازد)سفره(پارچھ توضیح داد كھ 

ھرچند كھ این عمل براي او چندان خوش آیند نبود اما داشتن . محمدجان این وضعیت را نگریست اما چیزي نگفت
  .ساختھ بودروزی او را آرام تفنگ ماشیندار، براي مدت چند 

لحظھ ی جدایي بین مادركالن و نواسھ نسبت بھ ھر وقت دیگري رقت انگیز بود؛ در واقع گلبیگم موقعي كھ دید 
  .مادر كالنش در جاده گم مي شود، اشك ریخت
  ».ام برومچرت نزن، بسیار طول نخواھد كشید كھ من نیز بھ خانھ « : او مادر محمدجان را خطاب قرار داد و گفت

اگر خودت را بھ یگان كاري . خیلي ھم مطمئن نباش، ما ھنوز شكست افغان ھا را ندیده ایم«: پیرزن جواب داد
  ».ما كھ بھ این زودي پیر شدیم. مصروف بسازي، وقت زودتر خواھد گذشت
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. ختي كار خواھم كرددر سایھ خواھم نشست و بھ س. كار سوزني ام را با خود آورده ام«: گلبیگم بھ سردي پاسخ داد
  ».آنوقت ھمانطور كھ شما گفتید زمان زود خواھد گذشت

او شینده بود كھ ھمھ ی مردان سالح بھ دوش گرفتھ . روزھا و ھفتھ ھا گذشت اما نشانھ یي از ختم جنگ دیده نشد
اما او . استیك بار بھ خود جرأت داد و از محمدجان پرسید كھ چرا وي در جنگ شركت نكرده . بھ جنگ رفتھ اند

لحظھ ی بسیار این براي او واقعا . طبیعتا یک مرد تنبلی بود، مگر اینکھ کدام چانس بدست آوردن پولی را می دید
  .شگفت آوري بود كھ قدرت خود را بھ نمایش مي گذاشت

كھ فقط تو، مدت سھ ماه را در اینجا بھ سر برده اي، آیا پدرت فكر كرده است «: روزي محمدجان بھ گلبیگم گفت
  »یك ماشیندار و سھ رأس گوسفند را در مقابل این ھمھ كار براي من فرستاده است؟

غذایي ھست محدود مقدار  این فكر مي كنم، اینھا بیشتر از «: دختر با تعجب بھ باال نگریست و با عصبانیت گفت
  ».كھ من در خانھ ي تو خورده ام

من در مقابل زحمتي كھ براي حمایت از تو متقبل شده ام تا حاال اما ! پس اینطور است! اوه« : محمدجان پاسخ داد
من از باقي ھموطنانم كھ بھ كوھھا رفتھ اند تا از كشورشان دفاع کنند، دور مانده ام و . ھیچ چیزي را نگرفتھ ام

 پاسخ درحال محافظت از دختر تنبلي ھستم كھ اگر كسي با او مؤدبانھ ھم صحبت كند حتي قادر نیست تا مؤدبانھ
  ».دھد

محمدجان بھ مھمانش گوشزد كرد كھ آن . گلبیگم چند تا جواب دندان شكن بھ او داد و مشاجره ي بین آنھا باال گرفت
روزھاي خوبي كھ او داراي موقعیت عالي بود، خاتمھ یافتھ است و در اولین فرصت بھ او درسي عبرت انگیز 

ي از خانھ برایش رنج آور شده بود اما بدتر اینكھ اكنون مدت طوالني دور. پیشانی دختر ترش شد. خواھد داد
زندانبانش ـ نامي كھ در قلبش بھ او خطاب مي كرد ـ تصمیم گرفتھ بود كھ درعوض بي تفاوتي، با او با خشونت 

آه، . گلبیگم تصمیم گرفت كھ بھ پدر نامھ بنویسد و او را در جریان زندگي غم انگیزش قرار دھد. برخورد نماید
درحالي كھ او مجبور بود بنشیند و ! ر از آن دوراني كھ بھ عنوان یك طفل نوشتن را مي آموخت، نفرت داشتچقد

بنویسد و بھ نقطھ گذاري ھاي نوشتھ اش توجھ كند، دیگر دختران یا باالي تپھ ھا مي دویدند و یا اینكھ در زیر آفتاب 
ر مي رسید اما باز ھم از تأكید ھا و اصرار ھاي گرچھ برایش مشكل بھ نظ. مشغول بازي ھاي بچھ گانھ بودند

  .از طرفي باید چند روزي صبر مي كرد تا اینكھ قلم و یا رنگ قلم بھ دست بیاورد. پدرش قلبا راضي بود
  : روزي گلبیگم براي پدرش نامھ یي بھ این ترتیب نوشت

  .بھ پدر عزیزم، غالم حسین« 
صحت  متعال، بخاطر  درگاه خداوندبردن درآروز اینکھ من ھرگز از اطمینان از بعد از تقدیم احترامات قلبي و 

؛ این نامھ را براي این بھ شما نوشتم كھ در سرپناھي كھ شما برایم فراھم  ھرگز باز نایستاده امشماوجود مندي 
ترك نمایم و یا احساس مي كنم كھ باید ھرچھ زودتر اینجا را . ساختھ بودید، دیگر نمي توانم بیشر از این باقي بمانم

. پدر، ھیچ كسي در اینجا حرف محبت آمیزي با من نمي زند اما باز ھم مجبورا آن را تحمل مي نمایم. اینكھ بمیرم
از رفتار او چنین نتیجھ گیري كردم كھ آن برخورد، . با وجود این سھ روز  قبل، محمدجان بھ من توھین كرد

او بارھا برایم گفتھ است كھ دیگر روزھاي خوشي و . ھد داشتچیزھاي بھ مراتب بدتری را بھ تعقیب خود خوا
عیش و نوش این نامزادي ساختگي رو بھ اتمام است و اگر فامیل من براي برگزاري مراسم عروسي كدام اقدامي 

. مخصوصا اینكھ كدام جھیزیھ یي ھم پیشكش نشده است. نكند، محمدجان دلیلي نمي بیند كھ از آن صرف نظر نماید
پدر، ممكن است شما فكر كنید كھ اینھا ھمھ تھدیدھاي محضي ھست براي اینكھ وي مرا تحت فرمان خود ! آه

موضوعات . بكشاند و نشان بدھد كھ چقدر من مجبور ھستم كھ تحت سلطھ ی محمدجان بھ سر برم اما چنین نیست
 خودت نیایي و دختر محبوبت را پدر، اگر. ناچیز دیگري ھم وجود دارد كھ بھ سختي مي توانم براي شما بنویسم

بعد از اینكھ ھمھ چیز . پس، بیایید و با چشمان خود وضع مرا مشاھده نمایید. نجات ندھي، من زجركش خواھم شد
را خود با چشمانتان دیدید، اگر بازھم شما فكر كردید كھ غم و اندوه من ناشي از دوري عزیزاني مثل شما ھست و 

اما . گ جلوه بدھم، آن وقت ھر تصمیمي را كھ شما اتخاذ نمائید، قبول خواھم كردمن دوست دارم ھرچیز را بزر
مي دانم این خانھ از قشالق ما . یكبار ھم كھ شده بیا یید و ھمھ چیز را با چشم خود ببینید كھ اوضاع چطور است

ز یكسالگي بھ دیدن زیاد دور نیست، و اگر من ازدواج مي كردم، این حرف درست بود کھ خوبي نداشت كھ قبل ا
پس ھیچ نوع . اما من كھ با محمدجان ازدواج نكرده ام و ھرگز ھم با او ازدواج نخواھم كرد. من در اینجا بیایید

  .مانع قانوني و یا رسم و عنعنھ یي  در مقابل  شما وجود ندارد كھ شما را از من دور نگھدارد
بعد از اینكھ آمدید و وضع مرا دیدید، ھرآنچھ تصمیم در بھ شما وعده مي سپارم ! با اظھار محبت، پدر محبوبم

  .مورد من بگیرید، قبول خواھم كرد
  »گلبیگم«امضاي دختر غمگینت، 
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نگارش این نامھ حتي براي دختري مثل او كھ خیلي بھ سختي و با دقت تعلیم یافتھ بود نیز . نوشتن نامھ تكمیل شد
  .ا بھ پدرش ارسال نمایدگلبیگم منتظر روزي بود كھ نامھ ر. مشكل بود

بعد از مدتي او با خود اندیشید كھ مي تواند نامھ را توسط چوپاني كھ رمھ ی كوچكي را باالي تپھ ھاي نزدیك 
تا وقتي كھ چوپان آن نامھ ی با ارزش را  کھ او پیش خود اینطور زمینھ چیني كرد. قشالق بھ چرا مي برد، بفرستد

 بنابر این بعد از . بزھاي اربابش مراقبت خواھم كرداي چوپان از گوسفندان وبھ جاو  مي رساند، شبھ منزل پدر
 اما ناگھان، در پشت .بودراه رفتھ  سھ میل دور تر از قشالق احدود. در پیش گرفتگلبیگم راه تپھ را نوشتن نامھ، 

 یك نوع ھیجان شدیددختر با .  آیدسرش صداي پایي را شنید؛ برگشت و دید كھ محمدجان با عجلھ بھ طرف او مي
بھ خود لرزید اما بعدا خودش را مطمئن ساخت كھ محمدجان در مورد نامھ چیزي نمي داند و اگر امروز او را 

  .یك روز كم یا زیاد كدام فرقي نخواھد داشت. تعقیب كرده است، قطعا روز دیگري آن را ارسال خواھد كرد
كجا مي روي؟ چھ باعث شده است كھ بدون اینكھ «: و پرسیدكسي كھ مي بایست مدافع وي باشد، با عصبانیت از ا

  »كسي را مطلع بسازي، از خانھ دور شوي؟
  .دختر بھ كارگاه گلدوزیي كھ در دستش بود اشاره كرد، اما ھیچ چیزي نگفت

آن كثافت چھ ھست؟ منظورت از اینكھ درحال دوختن پارچھ یي مي باشي كھ براي یك «: او با ترشرویي پرسید
 است، چھ مي باشد؟ درحالي كھ تو براي ھمسري با یك آدم فقیري درنظر گرفتھ شده یي  كھ نمي اسپ منرئیس

  ».خواھد ھمسرش را با آن لباس لوكس ببیند
من دختر غالم حسین ھستم و مي . من براي ھمسري ھیچ كسي در نظر گرفتھ نشده ام«: گلبیگم مغرورانھ گفت

این كار بھ تو، بھ تو خدمتگار اجیر، مربوط نمي شود كھ . م، آن را بپوشمتوانم ھر گلدوزیي را كھ انتخاب كن
  ».مداخلھ نمایي

آیا تو بھ خود جرأت ! خدمتگار اجیر شده ی غالم حسین«: ھزاره كھ اكنون كامال برانگیختھ شده بود، نعره كشید
ز مرا چنین توھین نكرده دادي كھ مرا خدمتگار اجیر غالم حسین خطاب كني؟ واي خداي من، ھیچ كسي تا ھنو

قبل از اینكھ گلبیگم از قصد محمدجان با خبر شود، وي او را نقش  ».تو سزاي این كار را خواھي چشید. است
  .زمین كرد و با لگد بھ او حملھ ور شد

دختر خودخواه و مغرور، ! آه«: در حالي كھ او را بھ خشونت بیشتر تھدید مي كرد، مكررا نق مي زد و مي گفت
از .  حال شاھزادگان بپوشي و یا كنیزان رااسپبرایت خواھم آموخت لباس من.  تو را مطیع خواھم ساختمن

در این حال گلبیگم كھ عاجز . سپس گلدوزي اش را با خشونت از دستش گرفت» .امروز رژیم جدید آغاز مي شود
؟ ما این چھ است! آھھا! آھھا«داد زد؛ محمدجان با خوشحالي . و ناتوان شده بود، نامھ ی مخفي شده از دستش افتاد

این معشوق، چھ كسي ھست كھ تو برایش نامھ نوشتھ اي؟ این ! ؟ من شكي ندارم؛ خیانت می بینیمدر اینجا چھ داریم
 برخالف آرزوھاي پدرت بھ .شاید آن نامھ را بھ فرھادشاه نوشتھ شده باشدنامھ را چھ كسي برایت نوشتھ است؟ 

 خداي من، ما مي دانیم كھ چنین آدم خائن بھ كشور ؟ كھ زن یك جنرال افغان باشيو عالقھ داریتآیا با آنھم كشور، 
  ».را چطوري مجازات كنیم

نامھ را بھ پدرم نوشتھ ام، «: تپش قلب دختر تند تر شد، اما تا اندازه یي كھ مي توانست، با طمأنیھ ي خاصي گفت
در بین خانواده ي بي سوادت كسي نیست كھ بتواند نامھ برایم . يمي تواني آن را بخوان. من خود آن را نوشتھ ام

  ».بنویسد، و این دلیلي برآن است كھ من خود آن نامھ را نوشتھ ام
این كارھا براي این است کھ حرف ھایت . دروغگو، تو نمي تواني بنویسي«: او بین دندان ھایش نق نق زد و گفت

بیا، از . س خواھم داد تا آن را برایم بخواند و آن وقت مي دانم كھ چھ كار كنمرا باور كنم، اما من نامھ را بھ یگان ك
  ».روز ھاي غرورت بھ سرانجام رسیده و تو اكنون باید فرمانبرداري را بیاموزي. دنبال من بیا

ظار او مي دید كھ چانس را از دست داده است و باید اكنون روزھاي بدتري را انت. اشك در چشمان دختر جاري شد
  .بكشد
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  قسمت دوازدھمقسمت دوازدھم
  بازگشت بھ خانھبازگشت بھ خانھ

  
وي در . ھیچ كسي بیشتر از خود گلبیگم، از آمدن تغییر ناگھاني در رفتار محمدجان نسبت بھ او متعجب نبود

  . روزھاي اول اقامتش، كمتر بھ او توجھ داشت كھ آنھم ھمیشھ ھمراه با احترام بود
او این حركت زن ھا را ناشي از . گردیدمنزل وجھ تغییر در رفتار زنان ظرف چند ھفتھ ی بعد، گلبیگم متبھرحال 

این دانست كھ آنھا از بودن یك آدم غریبھ در بین خودشان بھ ستوه آمده و از پذیرایي او كھ متعلق بھ سطح اجتماعی 
  .باالتري ھست، خستھ شده اند و لذا از كنترل خودشان در مقابل او بھ تنگ آمده اند

ه ی جنگ چیزي را نمي دانست، و از پدید آمدن تغییرات ناشي از جنگ نیز خبر نداشت؛ از این حقیقت درباراو 
بدون كدام . كوھھا بسر مي برد و براي آوردن سرش جایزه تعیین شده  پدرش بھ عنوان یك آدم فراري، دركھ اكنون
ن کدام پولی بخاطر اینکھ ھمھ پولھا را بھ ، بدوپیروان فداكارشبدون کدام افرادی بجز یک تعداد محدود از قدرتي، 

گفتھ بود خطاب بھ مردم ھزاره ھم خبر نداشت کھ اطالعیھ ی امیر و ھنوز از . مصرف رسانیده بود، بسر می برد
اگر كسي سالح بر زمین بگذارد، حمایت خواھد شد و بھ آنھایي كھ بھ كابل مھاجر شوند خانھ داده خواھد شد و کھ 

ولي با ھمھ ي اینھا او مي دانست كھ . رد مخالفین خبري را بیاورد، جایزه دریافت خواھد كردھر كسي كھ در مو
او طوري وطن پرست بار آمده بود كھ فكر مي كرد ھمھ ي مردم . مردم كشورش این شرایط را نخواھند پذیرفت

ید ھمراه بود؛ برخورد بی اما پدید آمدن تغییرات ناگھاني، براي او با یك تكان شد. وطنش وطن پرست مي باشند
مھرانھ با او تبدیل شده بود بھ لت و كوب شدن و لگدمالي و بھ طور عموم بدرفتاري توسط كسي كھ پدرش براي او 

گذشتھ از آن  نامھ یي . این چیزي بود كھ اصال پیش بیني نكرده بود. بھ خاطر حمایت از وي پاداش وعده كرده بود
و ! واھد شد؟ او حاال آرزو مي كرد كھ اي كاش آن نامھ اصال نوشتھ نشده بودكھ او بھ پدرش نوشتھ بود چھ خ

  .امیدوار بود كھ آخرین نفري كھ نامھ را بخواند محمدجان باشد
گلبیگم بھ محض رسیدن بھ خانھ، بھ اتاقش رفت؛ لباس ھاي خاك آلود و چروكیده اش را عوض كرد و تا فرا 

بدنش از شدت لت و كوب درد مي كرد، منتظر چانس دیگري بود كھ بھ . رسیدن شب، در ھمانجا تنھا باقي ماند
  . ، منتظر ماند منتظرھمچنانشب فرارسید ولي او  .اما ظاھرا از چانس خبري نبود. سراغش بیاید

 کھ آنھا حتما در افکار خستھ و ھیجان آورش احساس می کرد و. شنیده می شد بلند خنده و بیخود خندیدن ھایصدا
 او باید موضوع گفتگوھا و موجب خوشي ھاي مردمي باشد كھ ھیچ توجھ و تحقیر شدن می خندند، وبرای او

غرور بھ او اجازه نمی داد كھ توصیھ ی مادركالنش را نادیده بگیرد؛ اینکھ . احساس ترحمي نسبت بھ او ندارند
ھا نشست ـ خود را مالمت كرد كھ چرا اما او در تمام آن شب بي مھتاب ـ تن. تالش کند مطیع كسي نباشدگفتھ بود تا 

خودش را بیشتر مطیع نشان نداده است؛ چرا با زن ھایي كھ او در بین آنھا آورده شده بود، و آنھا راه خوشي و 
  .آسوده بودن او را مي دانستند، با محبت صحبت نكرده است

 برخورد درست ندارند، بلكھ بین مردمي در نتیجھ براي اولین بار متوجھ شد كھ نھ فقط او بین مردمي است كھ با او
  .دارند و بدرفتاري خودشان را نسبت بھ او بھ طور واضح ابرازدشمنیستند تا ھاست كھ قادر 

سپس، با یك تكان بیدار گردید و متوجھ شد كھ . در این حال او بھ اندازه یي خستھ شده بود كھ بھ خواب فرو رفت
  .در آنجا كدام اتفاقي افتاده است

 بعضي از آنھا بھ دنبال من بیایند و سؤال كنند كھ و یا اینکھخواھم ماند باقی   بودم، كرد؛ در جایي كھ امروزفكراو 
ولي خورشید بھ اوج خود رسید، و آھستھ آھستھ خودش را در پشت تپھ ھا پنھان كرد و از . چھ اتفاقي افتاده است

نوع ش را بیشتر از ھر شاید غرورتا . وش كرده بودندگویا ھمھ ی آنھا موجودیت او را فرام. آنھا خبري نشد
  .کندخشونت و بدرفتاري خشن جریحھ دار 

از راه زینھ بھ سمت پائین آمد، و بھ خانھ یي كھ معموال زن ھا در آن بھ سر . سرانجام گرسنگي بر وي غلبھ كرد
  .اه گردیدھاي پیدا و پنھان آنان ھمرُ مسخندورود او با اشارات و. مي بردند، وارد شد

  ».گرسنھ ام، مي خواھم غذا بخورم« : دختر درحالي كھ چھره اش سرخ شده بود، گفت
اگر مي خواستي غذا بخوري، . اكنون ھیچ غذایي برایت نمانده است«: مادر محمدجان بھ طور مختصر جواب داد

چیزي ھم كھ باقي مانده بود . چرا موقعي كھ ما غذا می خوردیم، پائین نیامدي؟ ھیچ نوع غذایي باقي نمانده است
آنقدر زیاد ھم نبود كھ از آنھا باقي مانده باشد اما مي تواني خودت بیرون بروي و ببیني . براي خدمتگاران فرستادیم

  ».كھ آیا چیزي از آنھا باقي مانده است یا نھ
راي  خوردن باقي نمانده البتھ كھ چندان چیزي ب. وقتي دختر برگشت كھ نگاه كند، باعث خنده ی شدید آنھا گردید

او با عجلھ سرش را خم كرد، چیزھایي را كھ بین غذا ھا باقي مانده . بود اما مقداري از تكھ ھاي نان دیده مي شد
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او كھ در ھالھ یي از بیم و امید قرار گرفتھ بود، وقتي كھ برگشت با . بود برداشت و بین چادرش پنھان كرد
  .محمدجان روبرو گردید

این دقیقا چیزي ھست . اكنون غذاي سگ ھا را میل مي كنيخوشحالم کھ بعد از یك روز پیشانی ترشی، ـ مي بینم 
  ».تو بھ زودي تحت تعلیم من خواھي آموخت گھ چگونھ رفتار كنی. كھ من مي خواستم

ا باز گلبیگم در آن شب مثل شب ھاي گذشتھ آزاد گذاشتھ نشد؛ بلكھ در تمام مدت شب، زن ھا دروازه ی اتاقش ر
نھ او و نھ ھم آنھا مي فھمیدند كھ براي چھ مي . مي كردند و دزدانھ بھ داخل خانھ مي دیدند و با ھمدیگر مي خندیدند

  .اما در ھر حال دختر احساس نفرت انگیزي داشت. خندند
ید در كي با من تا.  میل از خانھ ي خودم دور ھستم؛ این فاصلھ ي چنداني نیست19من فقط «: او با خودش گفت

وقتي ھم پدرم ھمھ چیز را بفھمد، مرا . اینجا بمانم و اینقدر توھین ھاي اینھا را متحمل شوم؟ باید از اینجا فرار كنم
 گلبیگم با این افكار شروع بھ خوردن تكھ ھاي ناني كرد كھ از میان غذاي پس مانده بھ دست  ».مالمت نخواھد كرد

  . جاي گرفتھ بود؛ او باید ھرچھ زودتر از اینجا بگریزداكنون یك تصمیم بزرگ در دلش. آورده بود
برایش عجیب نبود كھ بعد از . گلبیگم روز بعد وقتي كھ بوي غذاي پختھ شده بھ مشامش رسید، از زینھ ھا پایین آمد

  .او در جاي ھمیشگي اش نشست. دو روز گرسنگي وقتی بھ طرف پایین مي رفت آنقدر احساس ضعف شدید داشت
ما بھ كساني  كھ حتي قادر بھ پرداخت پول غذایش . آنجا دیگر جاي نشتستن شما نیست«: دجان گفتمادر محم

سپس با اشاره بھ پایین ترین نقطھ ی اتاق كھ یك فرش كثیف در آنجا انداختھ شده » .نباشند، احترامي قایل نیستیم
  ».جاي تو آنجاست«: بود، گفت

بھ . نجا، در کنار زنان خدمھ یي نشست کھ منتظر آوردن غذا بودندگلبیگم در حالي كھ آھي كشید، رفت در ھما
خانھ رفتن را شاید در ھرصورت او تصمیم . ھرحال او چیزي نگفت و كم تر از آنچھ كھ در نظر داشت اعتنا نكرد

غذا موقعي كھ او در حال .  گرفتھ بود و با این فكر، وقتي نوبت بھ او رسید، خوب غذا خوردھم با قبول خطر آن
  .خوردن بود، دیگران زیر لب خنده كرده و خیره خیره بھ او مي نگریستند

گلبیگم در شب، موقعي كھ ھمگي در خواب فرو رفتھ بودند، با احتیاط ھرچھ تمام از زینھ ھا پائین آمد، و نزدیك 
فتاریي را كھ در او نمي توانست بیشتر از این خشونت و بدر. افق بھ نزدیكي ھاي خانھ ی دوست داشتني اش رسید

  .این اواخر ھدف آن قرار گرفتھ بود، تحمل كند
وقتي متوجھ شد كھ بھ نزدیكي ھاي خانھ .  راھش را ادامھ داد، در طول شب خاموشبا اینكھ بسیار مانده شده بود

 دلش مي خواست وقتي. اش رسیده است، روحیھ اش تقویت گردید و اشتیاق دیدار پدر، تپش قلبش را زیادتر کرد
اما وقتي كھ . كھ بھ خانھ برسد، خودش را روي دست ھاي پدر بیاندازد و ھمھ ي غم ھایش را بھ او بازگو كند
طوري كھ او . نزدیك قشالق رسید، متوجھ تغییراتي شد؛ در بعضي جاھا اصال نشانھ ھاي زندگي وجود نداشت

  . نتوانست آنجا ھا را تشخیص بدھد
كارشان را اینقدر دیر شروع مي كنند؟ بسیار خوب شد كھ متوجھ این موضوع آیا امروز، مردھا «: با خودش گفت

این ساعت وقتي ھست كھ باید ھمھ ی دھقانان باالی زمین ھاي شان باشند، اما جاي بسیار تعجب است كھ ھمھ . شدم
  ».چیز غیر عادي بھ نظر مي رسد

. بازكرد، خودش را باالي دستان او انداختدختر بھ خانھ کھ رسید، بھ محض اینكھ مادرش دروازه ی حویلي را 
  .حلیمھ ی بیچاره كھ اصال انتظار آمدن او را بھ این صورت نداشت از ھیجان، تقریبا بھ زمین خورد

: و با عصبانیت ھمیشگي اش، كھ دخترش آن را مي دانست، جیغ زد» !اي واي دختر«: پیرزن با نگراني گفت
  » را بھ ھمراه خود آورده اي؟ چھ بالیي بھ سر ما نازل شده است؟دختر چھ گپ شده است؟ چھ خبرھاي بدي«

کھ ماه ھا است از شما چیزي ! بیشتر  از این مادر، بیش از این خبر بد، مادر«: دختر نفس نفس زنان پاسخ داد
  »نشنیده ام، چھ خبر بدي در اینجا وجود دارد؟

مورد اسیر شدگان و بندیان چیزي را نشنیده اي؟ واي ـ آیا از جنگ، از تخریب سرزمین چیزي نشنیده اي؟ آیا در 
  »تو و قشالق شما در تمام مدت در خواب بوده اید كھ از جنگ چیزي نشنیده اید؟! خداي من

او ھمانطور  ».پدرم كجاست؟ مادر، بگو، آیا صحت او خوب است؟ بگو او صحت دارد«: دختر با اشتیاق پرسید
  .ن مي دادكھ در حال صحبت بود، پیرزن را تكا

در مورد پدرت چیزي نمي دانم، ھرگز در این مورد چیزي نمي «: حلیمھ ی بیچاره كھ درحال گریھ بود، جواب داد
تنھا چیزي را كھ مي دانم این است كھ او با ھمھ اھالي قشالق، با آنھایي كھ مي توانستند سالح حمل كنند، اینجا . دانم

  ».را ترك كرده و ھنوز برنگشتھ
  »كاكایم كجاست؟« : فس نفس زنان پرسیدگلبیگم ن
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اگر این افغان ھا . ما ھمھ بي كس و تنھا باقي مانده ایم. كاكایت ھم با او مي باشد«: زن فلك زده مورـ موركنان گفت
خانھ ھاي ما نیز تخریب خواھد شد، اموال ما . بھ قشالق برسند، سرنوشت ما ھم مثل قشالق ھاي دیگر خواھد شد

این راه، راه دفاع از كشور نیست كھ ھمھ ي مردان .  خواھد شد، و ھمھ ي ما بھ اسارت خواھیم رفتبھ تاراج برده
براي مبارزه با دشمن ـ  نمي دانم بھ كدام سمت ـ  بروند، و فقط عده ی اندكي از ریش سفید ھا و چوپان ھا براي 

  ».مراقبت خانھ ھا در قشالق باقي بمانند
  »!چھ خانھ آمدني! اوه، مادر«: تدختر بھ نحو ترحم انگیزي گف

بھ ھرحال بگو كھ چھ چیزي باعث شد كھ تو بھ . بلي، بھ راستي ھم كھ چھ خانھ برگشتني«: مادرش غمگینانھ گفت
خانھ بیایي؟ بھ سر محمدجان چیزي آمد؟ آیا او ھم مثل دیگران بھ جنگ رفتھ است؟ حتي اگر اینطور ھم باشد، تو 

  »را چرا اینجا آورده است؟
  » .مادر، مادر، محمدجان بھ جنگ نرفتھ و مرا ھم او بھ خانھ نفرستاده است«: دختر سرش را پایین انداخت و گفت

من از آنجا «: دختر با گریھ ادامھ داد» !مادر عزیزم، مرا ببخش«: دختر درحالي كھ اشك مي ریخت، ادامھ داد
ھ را كھ در آنجا اتفاق افتاده بود با چند كلمھ بھ و سعي كرد كھ ھر آنچ ».فرار كرده ام ؛ مادر از من دفاع كن

  .مادرش توضیح دھد
اما دیدن نواسھ . او ھم مشتاق بود كھ بداند چھ اتفاقي افتاده است. صحبت آنھا مادر كالنش را بھ دم دروازه كشانید

  .نگریستازدواج كرده مي تقریبا زن در واقع او بھ طرف گلبیگم ھمانند . اش را توقع نداشت
خوب، من ھرگز، ھرگز فكر نمي كنم كھ نظر محمدجان «: یرزن وقتي كھ ھمھ ی توضیحات گلبیگم را شنید، گفتپ

زیرا . شاید با شنیدن بدبختي ھایي كھ بھ سر ما آمده است، او چنین تغییر كرده است. کند چنین تغییر تو ایننسبت بھ 
حقیقت امر این است كھ .  آوردن جھیزیھ وجود دارداو شاید فكر مي كند كھ دیگر چانس بسیار كمي براي بھ دست

تو باید در موقع . من ھمانطور كھ ھمیشھ گفتھ ام، اگر تو بھ آنجا مي رفتي، باید بھ عنوان زن او بھ آنجا مي رفتي
من در مورد ترتیباتي كھ پدرت انجام داده بود، ھرگز موافق نبودم و . ازدواج جھیزیھ ات را با خود مي بردي

  ».من ھمیشھ مي گفتم كھ این كار نتیجھ ی خوبي را در پي نخواھد داشت. ھم موافق نخواھم بودھرگز 
من در این سھ روز اخیر، . بسیار خوب، بگذار داخل بیایم و مقداري استراحت كنم«: دختر با حالت خستگي گفت

  ».مي خواھم چیزي بخورم. احساس ضعف و از حال رفتن را دارم. لب بھ غذا نزده ام
بھ زودي، خواھر خردسالش، مرواري، از دیدن خواھر مورد . بھ این ترتیب او وارد خانھ شد و استراحت كرد

او بعد از اینكھ غذا و دلمھ را خورد، بھ روي دامن خواھر خردسالش بھ . عالقھ اش خوشحال شد و بھ طرفش دوید
  .خواب فرو رفت

آنچھ كھ بھ نظرش مي آمد، مرگ . ي شادي از او استقبال نكرداما گلبیگم موقعي ھم كھ از خواب بیدار شد، خبرھا
  . و شكست و نابودي؛ از پدرش ھم خبري نبود، بردگیبود

شب گذشتھ آنقدر تشویش داشتم كھ فراموش . مي خواھم لباس ھایم را عوض كنم«: ناوقت روز بود كھ دختر گفت
  ».بھ لباس ضرورت دارماكنون واقعا احساس مي كنم كھ . كردم لباس ھایم را عوض كنم

از كجا برایت لباس بیاورم؟ وقتي كھ مي رفتي و آنھمھ ! لباس عوض كردن؟ لباس عوض كردن«: حلیمھ فریاد زد
لباس را با خود بردي، یادت ھست كھ برایت چھ گفتھ بودم؟ گفتھ بودم كھ مقداري از لباس ھایت را در خانھ بگذار 

نتیجھ .  ھایش را با خود ببرد و دخترم نباید مثل یك گدا بھ آن خانھ بروداما پدرت گفت كھ بگذار او ھمھ ی لباس
اش اكنون چیست؟ اینست كھ تو بھ خانھ بازگشتھ اي، در حالي كھ ھیچ لباسي در خانھ وجود ندارد كھ آن را 

  ».بپوشي
ست كھ چھ در اما چھ كسي مي دان. بلي، مادر، تو ھمانطور گفتھ بودي«: دختر سرش را پائین انداخت و گفت

انتظار ماست؟ چھ كسي مي گفت كھ جنگ بھ این وسعت كشیده خواھد شد و ما این طور بھ توطئھ و مشكالت 
  »گرفتار مي شویم؟

ھرچند كھ ممكن است در نظر ! ـ بسیار خوب، دفعھ ي دیگر این درسي برایت خواھد شد و شاید ھم براي پدرت
ـ مادر  ».بعضي وقت ھا از عاقل ترین شما ھم بھتر مي دانمبعضي ھا روي حرف ھاي من حساب نشود اما من 

  »چھ مي گوئید؟
البتھ من بھ او بھ عنوان رئیس این «: پیرزن نومیدانھ سرش را تكان داد و بدین ترتیب او را مورد خطاب قرار داد

ھیچ  گذاشتھ شود اما البتھ کھ باید بھ حرف ھای شما احترامخانھ گفتھ بودم، اكنون كھ غالم حسین در اینجا نیست 
و من ھمیشھ فكر مي كردم كھ عساكر ما در ھمھ جا پیروز . كسي بدبختي ھاي این جنگ را پیش بیني نكرده بود
  ».خواھند شد، چون کھ این سخني بود كھ مال گفتھ بودند
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ھ اكنون مي توانم طوري ك. من حرف ھاي او را كامال بھ یاد دارم. پدرم اینطور نگفتھ بود« : گلبیگم غمگینانھ گفت
  » .صداي او را مانند اینكھ اكنون سخن مي گوید بشنوم، مي شنوم کھ؛ ما پیروز نخواھیم شد

آیا آنچھ . پس این پدرت ھست كھ این ھمھ بدبختي را براي ما بھ ارمغان آورده است«: حلیمھ با عصبانیت فریاد زد
 نمي باشد؟ من این قسم سخنراني را كمتر از خیانت كھ او بر روي زمین گفتھ است، پیشگویي از بدبختي مردم ما

  ».بھ كشور نمي دانم
  .ھیچ دلیلي ھم در آن نطق آتشین وجود نداشت. گلبیگم لبخند زد؛ خوب نبود كھ با مادرش بھ مشاجره دوام بدھد

ایم، امكان مادر، ممكن است ببینم كھ در انبار چیزي موجود است تا براي خود لباس جدید تھیھ نم«: دختر پرسید
  »دارد؟

در . بلي، برو، ھرچھ كھ در انباري بود، بردار و ھرچھ مي خواھي از آنھا درست كن«: مادرش بھ تندي پاسخ داد
قیمت كاال ھم بسیار ھم آن وقت دیر نخواھد بود کھ حال حاضر در انباري ھم چیزي باقي نمانده و از طرفي 

  ».خواھد رفتباال
بھ نظرش رسید كھ . مادرش گوش مي كرد، درد جانكاھي را در قلبش احساس  كردگلبیگم وقتي كھ بھ حرف ھاي 

مادرش، از پس آمدن او چندان خوشحال نمي باشد و اگر ھم خوشحال ھست، یك روش عجیبي دارد كھ نمي تواند 
 را اما اگر پدرش بھ خانھ مي بود، چقدر آن وقت وضع فرق داشت و چطور پدرش او. خوشحالي اش را بروز دھد

كجا باشد؟ چھ اتفاقي برایش افتاده باشد؟ خدا ) پدرش(او ! چھ استراحتي«دختر آھي كشید؛ . فتدر آغوشش مي گر
  ».كند كھ بھ اسارت در نیامده باشد، براي او مرگ بھتر از اسارت است

آنھا از .  بودندبھ خاطر اینكھ گلبیگم برگشتھ بود، در طول مدت بعد از ظھر، ھمسایھ ھا بھ داخل منزل تجمع كرده
ما «: ھمدیگر مي پرسیدند كھ چرا گلبیگم برگشتھ است؟ معني و مفھوم این كار چھ ھست؟ ھمھ با ھمدیگر مي گفتند

یكي از پیرزن ھا » .فكر مي كردیم كھ او ازدواج كرده و زندگي اش را شروع كرده و در ھمانجا ماندگار شده است
 بیاسود كھ او باید در ھمانجا مي ماند؟ ممكن است كھ محمدجان فرد منحلیمھ، اكنون بھتر نب«: با  لحن جدي گفت

جاي شگفتي ھست كھ براي دختري بھ این . براي دختر غالم حسین نباشد اما در ھرصورت از ھیچي بھتر است
  ».زیبایي تا ھنوز خواستگاري نیامده است

تا ھنوز چندین نفر . ر مضیقھ ی شوھر نیستدخترم چندان كھ تو فكر مي كني د«: حلیمھ با اوقات تلخي جواب داد
 نیست؟ او حق دارد ھر وقت با حق با اوآیا . برایش خواستگار آمده اند اما این پدرش ھست كھ راضي نمي شود

او مثل بسیاري دیگر از زنان پیشرفتھ، نمي خواست بیش از این در آنجا بماند و مورد . شوھرش بدرفتاري كند
  .سؤال مردم واقع گردد

. اكنون وقت آن نیست كھ دختران ازدواج كرده را در خانھ ھا نگھداریم«: زن ھا مصرانھ گفتاز یكي دیگر 
  ».وقتي كھ او با محمدجان نامزد شده است، خوب، بگذار كھ با او ازدواج كند! راستي

د مثل كاردي بود ھرآنچھ كھ آن زن ھا مي گفتن. گلبیگم ھمچنان نشستھ بود و بھ حرف ھاي آنان گوش فرا مي داد
 را برایش  موقتینسبت بھ درایت پدرش كھ این قسم جاي امنبکباره بھ ھمین خاطر بود كھ . كھ قلب او را مي درید

  .مھیا ساختھ بود اندكي تردید روا داشت
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  قسمت سیزدھم
  خائنخائن

  
اي ھزاره كھ در بین كوه ھا قرار داشت،  آمدند و رفتند اما گذشت زمان كدام تغییراتي را در قشالق ھھفتھ پي ھفتھ

او در عین حال كھ مستقل از . گلبیگم جایگاه طبیعي اش را دوباره در خانھ بھ دست آورده بود. بھ وجود نیاورد
ھمھ، توانستھ بود دارایي و رمھ ی پدرش را اداره كند، با نیروي قابل وصف خود موفق نیز شده بود آسایشي را كھ 

  .حلیمھ، دیگر سرپرست خانھ محسوب نمي گردید.  فضای این خانھ رفتھ بود، بھ خانھ باز گردانددر مدت گذشتھ از
در یك عصر، در آستانھ ی . تابستان و بھ تعقیب آن خزان بھ پایان رسیده بود و فصل زمستان در حال آمدن بود

 روزھاي سابق، از كارھاي گویا کھ ھمچون. تاریكي شب، یكدفعھ غالم حسین در بین خانواده اش پدیدار گشت
اما . او از دیدن گلبیگم چندان متعجب نشد. عادي روزمره مثل خرید و فروش گوسفند و پشم گوسفند، باز گشتھ باشد

ـ یك . آمدن او چنان خوشحالیي براي گلبیگم بھ وجود آورد كھ وي دردھاي گذشتھ اش را بھ كلي فراموش كرد
ري بھ زودي فراموش مي كند كھ گویا او خود موجب آنھمھ درد شده باشد ـ ھزاره ناراحتي و حتي دردھایش را طو

باید در . چیزي كھ او بھ خاطر داشت این بود كھ باید آنچھ در حق او روا داشتھ شده است، روزي جواب داده شود
را در اما اكنون پدرش . سر فرصت محمدجان بھ خاطري كھ او را مورد لت و كوب قرار داده است، تنبیھ شود

از صحبت ھایي كھ با پدرش داشت، معلوم شد كھ گردنھ ھاي مرتفع، . كنار خودش داشت، و راضي و خوشنود بود
ھمچنین . پوشیده از برف شده است و امیر بھ خاطر فرا رسیدن زمستان عساكرش را باز پس فرا خوانده است

ذارند و سرزمین شان را بھ افغانستان ملحق معلوم شد كھ امیر، بھ ھزاره ھایي كھ اسلحھ ي شان را بھ زمین بگ
  .نمایند، اطمینان داده است كھ آینده ي خوب و صلح آمیزي خواھند داشت

ـ پدر، درست است كھ این امیر آھنین، آدمي ھست كھ بھ تعھد خود وفا نمي كند، اما پافشاري روي مخالفت با او 
 ما پیروز نخواھیم شد، پس سعي و تالش بیشتر چھ سودي چھ فایده یي دارد؟ شما خود مدت ھا قبل گفتھ بودید كھ

  »خواھد داشت؟ آیا بھ اندازه ي كافي مشكالت و رنج در سراسر كشور ما وجود ندارد؟
غالم حسین مشتاقانھ بھ طرف او نگاه كرد، و در حالي كھ نشانھ ھاي اضطراب و نگراني را در صورت جوان و 

، كشورم ت وجود دارد؛ اما گلبیگم، من نمي توانم بھ خاطر نجات جان خودبیش از حد مشكال«: زیباي او دید؛ گفت
 زمستان را در نزدیكي ھاي كابل او.  ھنوز ھم در مورد پیروزي نھایي مطمئن مي باشندمال. را بھ دشمن بفروشم

م را بھ طور  بتوانند تنھا آن مرد اواگر. تعداد زیادي از ھزاره ھا در آن مناطق زندگي مي كنند. مي گذرانند
بھ سختي مي توان خانھ یي را یافت كھ . یكپارچھ و متحد بھ قیام وا دارد، آنوقت ما چانس بیش تري خواھیم داشت

در آن خدمتگاري از مردم ھزاره وجود نداشتھ باشد و بھ عالوه، ھزاران نفر از كارگران، سقوھا و خركاران در 
خل شھر دست بھ قیام عمومي بزنند، آنگاه امیر مجبور خواھد شد تا آنجا زندگي مي كنند كھ اگر ھمھ ي آنھا در دا

آن وقت است كھ ما باید بھ ھمكاري و حمایت ھموطنان . براي دفاع از خانھ اش، سربازان را از كوه ھا فرا بخواند
 تصرف خود بشتابیم و اگر ھمھ چیز بھ نفع ما پیش برود، پیروز خواھیم شد و حتي ممكن است، كابل را نیز بھ

ھرچند بھ ھرطرف كھ جنگ پیش برود، خونریزي و قتل عام را بھ دنبال . این طرح بزرگي ھست. خود در بیاوریم
  ».خواھد داشت اما اگر آنھا بھ طرف ما پیشروي نمایند بھ معني نابودي كامل نسل ما خواھد بود

ھمین حاال با آن مرد لجوج .  شویدپدر، این كار خطر بزرگي را بھ دنبال دارد، تسلیم«: گلبیگم مصرانھ گفت
آنھا آن چیزھا را بھ . شرایطي را وضع نمایید و بھ پرداخت مالیات و ھرآنچھ كھ او خواھان آن است، موافقت كنید

چرا اینھمھ نزاع و خونریزي ادامھ یابد؟ ما فقط در یك تابستان در جنگ بودیم، . نفع كشور بكار خواھند گرفت
بینیم؛ حاصالت ما كجا ھست؟ اگر یك سال دیگر جنگ دوام كند، قحطي وگرسنگیي بھ نتیجھ اش را اكنون مي 

  ».پدر تسلیم شوید، تسلیم شوید« : و ملتمسانھ ادامھ داد»  تسلیم شوید.نداشتھ باشیموجود خواھد آمد كھ تا ھنوز بیاد 
 باید صبور باشي و بھ دلبندم، تو«: پدرش وي را نزد خودش خواست، پیشاني اش را مشتاقانھ بوسید و گفت

. این موضوعي نیست كھ یك نفر و یا دو نفر بتواند در مورد آن تصمیم بگیرد. رھبران ملت اعتماد داشتھ باشي
من خودم اعتراف مي كنم كھ . بسیار چیزھا ھست كھ در دست سیدھاست و بسیار چیزھا ھم در دست مال ھاست

آنھا مي توانند با استفاده از .  آنھا ھیچ كاري را انجام داده نمي توانمبسیار كم امیدواري دارم، اما من در مقابل كار
طوري كھ آنھا . مسند مذھبي شان بھ ھرطرف و ھركجا كھ بخواھند، بدون اینكھ جلب توجھ كنند، مسافرت نمایند

نمائیم تا خود را ما باید سعي . مي توانند مردم را بھ قیام وا دارند، ما میران، ھرگز بھ آنھا رسیده نمي توانیم
گل پدر، آیا وعده مي سپاري كھ مرا براي القاء كردن . فراموش نموده و صبر و حوصلھ مندي را در پیش گیریم

  .و دختر وعده سپرد »این موضوع ھم با مثال و ھم با دستور كمك نمائي؟
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ي شدند و در سراسر تعداد زیادي از مردان كشتھ و زخم. و در طول مدت زمستان، این تعھدش را ثابت ساخت
اما بھ رغم شكایت حلیمھ، . قشالق مخصوصا در خانھ ھاي كارگران و خانواده ھاي شان پریشاني وجود داشت

براي گلبیگم آن . دخترش گلبیگم و دلبر غذا مي پختند و دلبر غذا و نان را بھ خانواده ھاي آسیب دیده مي رسانید
و را براي مقابلھ با روزھاي دشوارتري كھ در انتظار او بود، روزھا، روزھاي سخت اما رضایت بخشي بود و ا

  .آماده مي ساخت
غالم حسین با و خبر رسید كھ تحركات سربازان افغان در سرحدات ھزاره شروع شده است با فرارسیدن بھار، 

  .خودشان را آماده می کردند این جنگ آخرین جنگ خواھد بود، ،فكر مي كردندکھ ھمراھانش 
 دوباره كسي را براي خواستگاري گلبیگم فرستاد، و این بار ھم بھ او جواب داده شد كھ گلبیگم ازدواج فرھادشاه

  .كرده و دیگر در این قشالق زندگي نمي كند
تو، باید خودت را آماده بسازي و دوباره بھ خانھ «: غالم حسین بعد از اینكھ این پیغام را فرستاد؛ بھ دخترش گفت

شاید تصمیمي را كھ اول گرفتھ بودم خیلي عاقالنھ .  من نمي توانم در اینجا از تو حمایت كنم.ي محمدجان برگردي
تو توسط ھیچ كس دیگري . نبوده است، اما درحال حاضر بھترین تدبیر ھمین است و راه دیگري وجود ندارد

ھم كھ بھ خاطر حمایت و اینبار من خودم تو را بھ خانھ اش مي برم و بھ او قول مي د. محافظت شده نمي تواني
  ».نگھداري از تو، پاداش خوبي را برایش بدھم كھ او را بھ وسوسھ بیاندازد

اما ھمھ ي . گلبیگم ھرقدر كھ مي توانست مقاومت كرد، مکررا درخواست و التماس كرد، و حتي گریھ سرداد
د بھ خانھ ي كسي كھ بھ نامش شده او مصمم بود كھ گلبیگم بای. غالم حسین سنگدل شده بود. كارھا بي نتیجھ ماند

  .بود، باز گردد
تو باید سیاستمدار باشي، تو نباید خودت را برتر از این مردم « : پدرش كھ سعي داشت او را خوشحال بسازد، گفت

ھمانطور كھ با من ھمكار ھستي، زن ھا را در كارھاي خانھ و محمدجان را در مراقبت از حیواناتش . نشان بدھي
ختر عزیزم، آن وقت است كھ آنھا بھ تو عالقمند خواھند شد، تو را دوست خواھند داشت و با تو د. كمك كن

اگر تو با آنھا ھمدري و ھمكاري داشتھ باشي، چھ دلیلي وجود دارد كھ آنھا قدرش را . برخورد خوب خواھند كرد
  ».ندانند

ي قرار مي داد اسپوصیھ ھا، او را در جاي مناحساس كرد كھ شاید سال قبل، این ت. گلبیگم چیزي براي گفتن نداشت
زیرا كینھ ي شدیدي علیھ كسي كھ او را توھین كرده . اما اكنون این حرف ھا بي فایده است و خیلي دیر شده است

احساس مي كرد كھ نمي تواند نظر او را و نظر زناني را كھ در مواقع مشكالت او . بود، در قلبش جاي گرفتھ بود
احساس مي كرد كھ پدرش عمق . اما چیزي نگفت.  قرار مي دادند، بھ طرف خودش جلب كندرا مورد تمسخر

مشكالتي را درك نكرده كھ بر اثر جر و بحث با محمدجان در مورد نامھ و سپس توھین بھ او، توسط محمدجان 
  .تاما واقعیت آن بود كھ اكنون اعتراضات و توضیحات، دیگر فایده یي نداش. ایجاد گردیده است

او روحیھ ي غرورآمیز گلبیگم را مي . حقیقت این بود كھ پدرش آنچھ را كھ گلبیگم تعریف كرده بود باور نداشت
بھ عالوه او بھ قدري مصروف بود كھ متوجھ . دانست و مي فھمید كھ یك توھین ناچیز را بھ تندي پاسخ مي دھد

زن ھاي شرقي . ان موضوع حساس سكوت كرده بودحرف ھاي گلبیگم نشده بود و گلبیگم نیز، طبیعتا در مورد چن
بنابر این دختر بي چاره مجبور بود كھ بھ خانھ یي . در ھر سطحي كھ قرار داشتھ باشند، ھمیشھ ھمین قسم ھستند

  .برگردد كھ از آن با دلشكستگي و وحشت فرار كرده بود
او . در حالت دفاعي قرار داده بوده استمحمدجان ادعا كرد كھ گلبیگم طوري با او برخورد داشتھ است كھ او را 

در عین حال پذیرفت كھ یك روز، موقعي كھ گلبیگم حرف ھاي بیش از حد شدیدالحن را بھ او زده، او نیز دستش 
در آن مورد معذرت خواست و قول داد كھ در آینده چنان كاري كھ باعث آن نوع . را باالي او بلند كرده است
  .د شدشكایات گردد، تكرار نخواھ

 مي پرداختبھ محمدجان بخاطر نگھداری او موقعي كھ موضوع شكایت گلبیگم و ھمچنین پاداش ھایي كھ باید 
سال گذشتھ شما در كدام قسمت از «: پرسیداز او غالم حسین آنگاه قرار گرفت، آنھا گردید، كامال مورد بحث 

  »اردوي ما سھم گرفتید؟
 جواب آن دو دل گردید و دو یا سھ بار سعي كرد كھ صحبت كند اما سؤال بھ ترتیبي طرح شد كھ مرد در مورد

  .جرئت نكرد چیزي بر زبان آورد
  .غالم حسین سؤالش را تكرار كرد

چطوري مي توانم ھم بھ خدمت عسكري بروم و ھم از دستورات شما «: محمدجان بھ طور حیلھ آمیزي جواب داد
  ».یممبني بر دفاع و حمایت از دختر شما، اطاعت نما
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. معني حرف تو این است كھ تو در ھیچ جاي خدمت نكرده و سھم نگرفتھ اي«: وزیر با لحن شدیدي اظھار داشت
  ».از نظر من چنین كسي اگر خود را وطن پرست بگوید، گپ اش چندان ارزشي ندارد

تواند خودش را مقداري مرد قشالقي كھ كامال بھ حاشیھ كشیده شده بود، فكر كرد كھ باید موضعي را اتخاذ كند كھ ب
مردم ما، مردم فقیر، كارگر و . حقیقت این است كھ من با این جنگ موافق نیستم«: گفت کھ. حق بھ جانب نشان دھد

عاري از دانش و فنون جنگي مي باشند، چطوري آنھا امیدوار باشند كھ مي توانند در برابر عساكر تربیھ ي شده 
  »امیر كابل بایستند؟

اوه، مي بینم كھ شما یك مأمور مخفي براي امیر نیز ھستید و بھ طور دقیق ھم آموختھ «: تندي گفتغالم حسین بھ 
من عمیقا از این كھ مسؤلیت دخترم را بھ كسي مثل شما واگذار كرده ام، . اید كھ حرف ھاي او را نقل قول نمائید

ور طبیعي، قضاوت در مورد فرزند قضاوت من در مورد تو بھ ط. اما قسمت چنین بود. متأسف و پشیمان ھستم
  ».پدرت بود نھ تو

من ھیچگونھ مأموریت مخفي در اینجا . در باره ي من، شما اشتباه مي كنید«: جواب داد) با افسردگي( او با بدخلقي 
اما من عقل و تدبیرم را بھ كار بستھ و نتیجھ ي این جنگ را مي دانم كھ چھ خواھد شد؛ بھ احتمال زیاد . ندارم

ي كھ امیر پیشنھاد كرده است، موافقت نموده و باسمگر اینكھ ما با شرایط آسان و من. اكر ما پیروز نخواھد شدعس
ما ملت محكومي ھستیم، با این ھمھ، امیر از ما چھ خواھد خواست؟ بھ عالوه اگر ما بھ او مالیات . تسلیم شویم

تاجران و كاروان ھاي ما اعمار خواھد كرد و براي بپردازیم او در عوض سرك ھا و جاده ھاي مناطق ما را براي 
من فكر مي كنم كھ این تدبیر خیلي خوبي ھست و براي اكثر ما . امنیت آنھا سربازان خود را ارسال خواھد نمود

  ». و مفید مي باشدباسمن
  .او مکث کرد، منتظر جواب ماند اما محمد جان چیزی بر زبان نیاورد

ما یك مردم . شاید براي تاجران مفید باشد اما مردم ما ھمھ تاجر نیستند«: جواب دادغالم حسین از روي استھزاء 
  ».دھقان و كوھگرد و آزاد ھستیم، و بھ ھیچ كسي ھم بیعت نكرده ایم

ـ آیا شما مایل ھستید كھ براي مقابلھ با نیروھاي دشمن تحت قومانداني فرھادشاه تا چھار روز آینده بھ خط مقدم 
 ما باالي آنھا حملھ نخواھیم كرد، و فقط منتظر خبرھا و اتفاقات خواھیم ماند ـ كھ ؟ھای ما بپیوندیدبا نیروجبھھ 

امیدواریم ھم اكنون در ھرجاي در حال شكل گرفتن باشد ـ اما در نظر داریم كھ خود را براي حملھ از پشت سر 
  .گري حركت دھدباالي آنھا آماده بسازیم تا او مجبور گردد كھ افرادش را بھ سمت دی

اوه، اینطور كھ «: محمدجان درحالي كھ عالقھ ي بیشتري از خود نشان مي داد ـ كھ تاھنوز نشان نداده بود ـ پرسید
اگر چنین باشد، ممكن است ھنوز پیروزي از آن ما . مي بینم شما مردان با فكر و محتاطي را ھمراه خود دارید

ونھ است؟ اگر من آن اقدامات را عملي بدانم، و اگر كدام موفقیتي را اقدامات عملي و پروگرام ھاي شما چگ. باشد
آنچھ را كھ من تأیید نمي كنم این است كھ بدون موجب، مردم . در آن ببینم، حتي ممكن است من ھم بھ شما بپیوندم

  ».قتل عام شوند
  .غالم حسین بھ دقت بھ طرف او نگاه كرد؛ او مرد مشكوكي نبود، اما محتاط بود

. موفقیت طرح بھ این است كھ پوشیده نگھداشتھ شود. متأسفم، نمي توانم طرح عملیات را بھ شما آشكار سازمـ 
آنگاه جان ھا و . ممكن است در صورت پوشیده نبودن طرح، كدام كسي خیانت كند و طرح را بھ دشمن فاش سازد

ادي را بھ عنوان الزمھ ي نسل باشكوه ما زندگي با ارزش وطنداران ما قرباني خواھند شد ـ زندگي آنھایي كھ آز
  .نگھداري مي كنند

اما اگر مقدار كمي ھم چانس پیروزي در جنگ باشد، . شما مرا مورد تشویق قرار نمي دھید«: محمدجان پاسخ داد
چیزي كھ من با آن مخالفت دارم این است كھ امكان دارد این كار، ما را و . من ھمھ ي خطرات را قبول مي كنم

ممكن است ما بھ طور . ن و فرزندان و اموال و دارایي ما را در معرض نابودي حتمي و مصادره قرار بدھدزنا
بسیار بدي از تابعیت افغانستان خارج ساختھ شویم، آزادي ما از دست برود و بھ مراتب پائین تر از یك برده قرار 

  ».بگیریم
بحث ھاي تو، بیشتر بھ حس مشتركت «: ي اش جواب دادغالم حسین، با خشونتي بھ مراتب بیشتر از عادت ھمیشگ

بھ این ترتیب مي بینم كھ دخترم با شما از خطرات در امان خواھد . اعتبار مي بخشد تا بھ حس وطن پرستي ات
امیر بھ كساني كھ با عساكرش مخالفت نشان ندھند، وعده داده است كھ جان شان در امان خواھد بود، اما نھ . ماند

در شرایط فعلي من او را بھ شما مي گذارم بھ شرط اینكھ . بھ چنین امنیتي توجھي نداریم) گلبیگم(ھ ھم او خودم و ن
در مقابل، من نیز تو را با پرداخت پول و آنچھ كھ مورد .  است، با احترام برخورد گردداسپآنطور کھ من با او

  ».موافقت قرار گرفتھ است، راضي مي سازم
  »پس من نباید امیدوار باشم كھ او در آخر بھ عنوان ھمسرم خواھد بود؟«: ردن تأسف، پرسیدمحمدجان با وانمود ك
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با تأكید مي گویم بھ ھیچ وجھ، آن فكر را تو باید براي ابد از سرت دور . بھ ھیچ وجھ«: وزیر بھ گرمي پاسخ داد
  ».كردوقتي كھ دخترم بخواھد ازدواج كند، با یك آدم وطن پرست ازدواج خواھد . كني

ـ آیا شما فكر نمي كنید كھ این یك كار خیلي مشكلي مي باشد كھ نام دختري براي مدت طوالني روي من باشد و در 
  » آخر گفتھ شود كھ من چانس ازدواج با او را ندارم؟

. ردھیچ وقت گفتھ نشده است كھ تو در آخر با او ازدواج خواھي ك«:   غالم حسین متعجبانھ بھ او نگاه كرد و گفت
از جملھ . بسیار واضح است كھ تو بھ خاطر اینكھ چیزي را بھ دست مي آوري، او را در منزلت نگھداري مي كني

  ».تفنگ مي باشد كھ شاید تو بھ این دلیل كھ تا ھنوز از آن استفاده نكرده اي، اھمیت آن را درك نتواني
پس روشن شد كھ او در «: ش برخاست و گفتسپس، غالم حسین از جای. براي لحظھ یي ھر دو مرد، ساكت ماندند

آن . اینجا بھ عنوان مھمان نزد تو و مادرت خواھد ماند، تا زماني كھ وقتش فرا رسد و من بیایم او را با خود ببرم
  ».وقت بھ ھر اندازه و ھر مدتي كھ بھ او خدمت كرده بودي، بھ ھمان اندازه برایت پاداش و مزد خواھم داد

قسمت، پس فكر مي كنم كھ « :  مي شد چندان راضي نشده است، با خودش مور مور كرده گفتمحمدجان كھ معلوم
  ».باید حد اقل پولي بھ طور پیش پرداخت نقدا داده شود

ھر طور كھ شما با دختر برخورد كنید، . چانھ زني خود را بھ انجام رساندیم«: غالم حسین با قاطعیت جواب داد
  ».اكنون برو؛ دخترم را اینجا بفرست. لھ مي كندخداوند با شما ھمانطور معام

محمدجان ھم كھ مورد خطاب قرار . او ھمیشھ طوري صحبت مي كرد كھ ھركسي را بھ اطاعت وا مي داشت
در این فاصلھ، وزیر از جایش . گرفتھ بود، فورا اتاق را ترك كرد و رفت تا موضوع را بھ مھمانش برساند

  . زدن پرداختبرخاست و باال و پائین بھ قدم
من بھ ھیچ عنوان در حال حاضر . من واقعا در برابر مشكل جدي و دردناكي قرارگرفتھ ام«: او با خودش گفت

اما من بھ این . نمي توانم از این دختر حمایت كنم و حضور او در قشالق بھ طور حتم با خطر ھمراه خواھد بود
كھ این مسؤلیت بزرگ را بھ او مي سپردم، او را خوب مي من باید قبل از این . مرد ھم اعتماد چنداني ندارم

در این . مي ترسم كھ او یك آدم خائن از آب در نیاید. من كامال در مورد او، از روي پدرش قضاوت كردم. شناختم
  .وقت دخترش وارد اتاق شد و ھر دو بھ مالقات ھم شتافتند

گل من، خدا حافظ و نگھدار شما باشد، دخترم قوي  «:غالم حسین در حالي كھ او را در آغوش گرفتھ بود، گفت
من ھرچقدر زودتر كھ بتوانم، مي آیم و . دخترم ھرگز نترس. باش و سعي كن تا مثل ھمیشھ امیدوار و صبور باشي

  ».تو را با خود مي برم
پدرش نمي . چنان افسرده بھ نظر مي رسید، كھ گویا مرگ بھ سراغش آمده باشد. دختر حتي یك كلمھ ھم حرف نزد

  .خواست كھ زمان درد جدائي را طول بدھد، از اینرو اسپش را سوار شد و بھ پیش تاخت
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  چھاردھمچھاردھمقسمت قسمت 
  ییزندانزندان

  
افكارش . گلبیگم، بعد از رفتن پدرش، با بیچارگي و بھ طور نیمھ فلج و خاموش در بین دیگر زن ھا نشستھ بود

البتھ ـ . ھیچ كس بھ او توجھي نداشت، و ھیچ كسي با او حرف نمي زد. ه بودحتي براي تصورات خوب ھم كند شد
  .با آنكھ خود نمي دانستند ـ  این بھترین كاري بود كھ آنھا انجام مي دادند
بنا بر این گلبیگم ھم بھ مدت چھار روز در . غالم حسین گفتھ بود كھ تا چھار روز دیگر بھ خط جبھھ خواھد رفت

اما آن چھار روز كھ گذشت، براي گلبیگم تمام چانس ھاي برگشتن پدر براي دیدن دخترش از . آرامش بھ سر برد
  .در واقع ھمھ چیز بھ سمت بدي تغییر كرد. دست رفت

محمدجان اعتقاد راسخ داشت كھ ھمھ ی تالش ھاي مردم ھزاره در نھایت بھ ناكامي خواھد انجامید و از این جھت 
لذا دلیلي نمي دید کھ براي پنھان كردن كركتر و .  حسین ھرگز بھ او نخواھد رسیدپاداش وعده شده از سوي غالم

حتي براي او آزار دادن زني كھ در خانھ ی خودش با كمال راحتي بزرگ . نیاتش بیشتر از این متحمل زحمت گردد
ثل بچھ ھاي طبیعت ذاتي او چنین بود؛ م .شده و در قشالق خودش مقام و منزلتي نیز داشت، لذت بخش بود

خردسالي كھ پاھا و بال ھاي مگس ھا و نانخورك ھا را براي بازي كردن با آنھا بھ راحتي مي كنند، براي او ھم 
اما در رابطھ با گل بیگم او یک اما این كار فقط مقداري او را مصروف مي ساخت . این كار بسیار كم اھمیت بود

ش از پدر گلبیگم خواستھ بود تا دخترش را بھ نامزدي پسر  مدت ھا قبل پدرزیرا. شکایت مخصوص از او داشت
مخصوصا كھ غالم حسین . زیرا بدون شك او دختر بسیار خوب و دختر یكي از رؤساي كشور بود. او در بیاورد

بھ عنوان یك آدم پولدار ھم شناختھ شده بود و از ھر نوع فداكاري ھم براي دختر بزرگش دریغ نمي كرد و بدون 
  .ھ ی زیادي بھ او مي دادشك جھیزی

سال قبل در چنین روزھایی، موقعي كھ مشكالت و . ازدواج مصلحتي تقریبا بھ طور اھانت آمیزي رو بھ زوال بود
خطرات گلبیگم را تھدید مي كرد، وزیر تصمیم گرفت كھ این خانھ، فقط بھ طور موقتي براي دخترش، جاي امني 

ي توجیھ این حقیقت، ھزینھ ی اقامت طوالني او را بپردازد و ھمچنین براي و بھ عالوه برا. باشد، نھ بھ طور دائم
  .ایمن نگھداشتن او از تعرض كس دیگري، او را با این مرد بھ طور ساختگي نامزد نماید

او كوچكترین احترامي نسبت بھ . اما در تركیب ذاتي محمدجان نشانھ یي از شرافت و جوانمردي دیده نمي شد
ھیچ توجھي ھم بھ گلبیگم بھ جز از این نظر كھ گفتھ شده بود او آشپز خوبي مي .  او شده بود، نداشتاعتمادي كھ بھ

او فقط مي خواست كھ ھمان جھیزیھ را بھ دست بیاورد و ھمچنین مي خواست بھ مردم بگوید كھ او . باشد، نداشت
  .دختر زیباي ھزاره را از خطر نجات داده است

او ھمواره با خودش مي . ا بھ حد یك باور نرسیده بود و او ھنوز اندوھگین و غمناك بوداما ھمھ ي این خوشبیني ھ
در سال گذشتھ نظر بھ معلوم نبودن . گفت كھ یك كینھ بھ گلبیگم بدھكار است و مي خواھد كھ آن را جبران نماید

 كھ ھرآنچھ را انتخاب كند، نتیجھ ي جنگ، او یك مقداري دست و بالش را بستھ مي دید اما امسال، احساس مي كرد
بنابر این، چیزي كھ او را قانع مي ساخت این تصور بود كھ بھ زودي دختر، بي پدر و بي . مي تواند انجام دھد

با آن ھم این . آن وقت دختر از آن او خواھد شد، و ھرآنچھ را كھ او بخواھد، مي تواند انجام دھد. خانمان خواھد شد
زیرا با شكست غالم حسین، درست است كھ خانھ ي او متالشي و . محسوب مي گردیدیك تسكین ضعیفي براي وي 

اموالش مصادره مي شد و او ـ محمدجان ـ بدون شك، داراي زن خوبي مي شد اما صاحب كدام جھیزیھ یي نمی 
 از پرداختن در ھرحال محمدجان فكر مي كرد كھ ھمچنان باید در مورد پدر گلبیگم كمي مدبرانھ بیاندیشد و. گردید

  .بدون شك او یك كینھ بھ آنھا قرضدار بود. بھ این گونھ موارد در حال حاضر اجتناب كند
در اولین مالقات گلبیگم و مادر كالنش در این خانھ، قرار بر این شده بود كھ او مجبور ساختھ نشود كھ ھمیشھ با 

حتی گاھي، او میزبانش را . ا حاضر باشدغذا بخورد و یا اینكھ در موقع صرف غذا حتم) محمدجان(فامیل وي 
اما اكنون او مجبور شده بود كھ بھ تنھایي غذا بخورد و از . مجبور مي ساخت كھ غذاي او را جدا از دیگران بدھد

  .تكھ نان خشكي كھ بھ طرفش انداختھ مي شود ھم باید متشكر باشد
 نوشیدني بیاور تا ببینم كھ چقدر در این كار برو یك مقدار آب«: یك روز، محمدجان، گلبیگم را صدا زد و گفت

  ».زیرک ھستي
  ».من مزدورت نیستم«: دختر ھمچنان كھ سر جایش نشستھ بود، با قاطعیت جواب داد

اوه، پس این رقم است ھا؟ اگر تو خدمتگار من نیستي، حتما عضو فامیل من ھم «: مرد وحشیانھ در جواب گفت
  ».اكنون مي تواني بدون اینكھ غذا بخوري از اینجا بروي. ذا بخورينیستي، پس تو حق نداري در اینجا غ
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 گرسنگي او را مجبور بھ تسلیم شدن تا یک اندازه ای. بنابر این گلبیگم درتمام مدت روز، رزوه اش را افطار نكرد
از  بیشتر اودر حقیقت چندان بي میل ھم نبود كھ در كارھاي خانھ با دیگر زن ھا ھمكاري كند اما و . ساختمی 

  .، بھ ھمین خاطر بر مخالفتش ادامھ می داددستورات محمدجان تنفر داشت
یك روز صبح وقتي كھ در حال بافتن گیسوان مشكین و پر پشتش بود ـ گیسواني كھ در یك مدل استادانھ مثل زنان 

  .ھموطنش بافتھ مي شد و پدرش نیز بھ آن افتخار داشت ـ  محمدجان او را صدا زد
  ».اكنون مصروف ھستم، آمده نمي توانم«: ر آھستھ جواب داداو بھ طو

تو باید ھمان قسمي . فورا اینجا بیا، تو چطور جرئت كردي كھ بگویي آمده نمي تواني«: محمدجان دوباره فریاد زد
  ».كھ برایت امر مي شود، پیروي نمایي

 وقتي كھ در اتاقش باشد، در ھرحال از او فكر مي كرد تا. اما دختر ھمچنان نشستھ و بھ بافتن موھایش پرداخت
  . آزاردھنده اش وجدان نداشت.اما او در اشتباه بود. در امان مي باشدآزار دھنده اش آزار 

تو باید بھ این موي . من از این ھمھ غرور و ناداني خستھ شده ام«  :او یکدفعھ در دم دورازه اتاق ظاھر شد و گفت
تو باید فرمانبرداري را .  نیستباساین كارھا براي زني در موقعیت تو من. يبافتن ھا و غرور ھایت خاتمھ ببخش

تو از ازدواج با من امتناع مي ورزي و . و من كسي مي باشم كھ قادر ھستم تو را چنین درسي بدھم. یاد بگیري
. تو نیستممن زیاد ھم در غصھ ی عروسي با ! خوب، خیر باشد. پدرت نیز از ازدواج تو با من ممانعت مي كند
او بدون اینكھ چیزي بھ من بپردازد، .  مالحظھ ی او را داشتھ باشم،پدرت امیدوار است كھ من ناگزیرم بدون دلیل

 یك زنھم در حالي كھ تو . تو را اینجا رھا كرده است كھ ھم حمایت شوي و ھم طبق آرزویت برایت غذا داده شود
اكنون فورا یا خودت بھ ازدواج با من راضي شو و یا اینكھ . اشيھستي كھ نباید ھیچ چیزي را در اختیار داشتھ ب

اما من تو را از اینكھ كار بھ . كاري خواھم كرد كھ خودت بھ التماس و زاري بیافتي و ازدواج با من را بپذیري
در آن صورت تو بیھوده درخواست و التماس خواھي ! خداي من. جاي باریك كشانده شود، برحذر مي مي دارم

ریسمان وسیلھ ی «: و در حالي كھ ریسمان را در دستش گرفتھ بود، ادامھ داد» آیا این ریسمان را مي بیني؟. دكر
محمدجان » .استفاده ھاي دیگري ھم دارد. مفیدي ھست؛ ھم مي تواند انسان را ببندد و ھم مي شود با آن شالق زد

 را روي شانھ و دست ھاي دختر پائین آورد كھ ھمانطور كھ با گلبیگم حرف مي زد، با ضربھ ی آھستھ، ریسمان
باوجود آن دختر ھمچنان ساكت . موجب تكان او گردید و باعث آن شد كھ بي اختیار اشك از چشمان او جاري شود

  .بود
. تو تصمیم گرفتھ ای كھ در این اتاق باقي بماني. اكنون بھ حرف ھایم خوب گوش كن«: او بھ سخنانش ادامھ داد

براي اینكھ مبادا . خوب، تو كھ خود اینطور خواستھ اي فایده ي انتخاب خودت را نیز بھ دست بیاورخوب، بسیار 
تا وقتي كھ بھ خود آمدی و عالقمند بھ تسلیم شدن . ھوس ترك اینجا را پیدا كني، دست ھا و پاھایت بستھ خواھد شد

ھم بودم، شاید بیایم و  خانھ بودم و بیكار شدي، آن وقت اگر خواستي مي تواني مرا صدا بزني؛ آن وقت اگر من در
كرد كھ با می  محمدجان ھمچنان كھ با گلبیگم حرف مي زد، در مقابلش زانو زد و سعي ». چھ مي خواھيببینم كھ

اما گلبیگم، قوي، فعال و شكست ناپذیر بود، و بھ رغم اینكھ در اطراف شانھ . زور ریسمان را دور بدنش بپیچد
  .ا احساس مي كرد، تا جایي كھ توانست مقاومت كردھایش درد شدیدي ر
بیایید، بھ منزل باال بیایید ـ مرا در برابر این زن شرور كمك ! ـ آي كجا ھستید! زن ھا بیایید«: محمدجان فریاد زد

  آنھا فورا آمدند، و از دیدن رنج و عذاب دختري كھ ھمیشھ خودنمایي و برتري خواھي اش آنھا را آزار مي ».كنید
  .داد، خوشحال گردیدند

زن ھا گلبیگم را با ریسمان محكم بستند، و سپس او را در حالي كھ از شدت درد و خستگي ضعف كرده بود، 
حتي اگر غذا ھم در آنجا مي گذاشتند، . بدون اینكھ غذا و حتي یك قطره آبي، در اختیارش بگذارند. رھایش كردند

  .ھ شده بود، قادر نبود كھ آن را بخورداز بس كھ بازوانش بھ دو پھلویش محكم بست
تا عصر روز، آن دختر زجر كشیده احساس كرد كھ یك سال در .  براي گلبیگم، زمان بسیار بھ كندي مي گذشت

در این مدت اتفاقات زندگي مثل پرده ی نمایش، از مقابل چشمان گلبیگم رژه مي . این وضعیت قرار داشتھ است
حتي اگر این كار بھ خاطر غرورش .  آنھمھ بال را رویش نازل كرده بود، در شگفت بودرفتند و او از اینكھ خداوند

چرا اصال «حقیقت این بود كھ او بسیار كم احساس غرور داشت؛ . ـ غروري كھ او ھمیشھ بھ آن متھم مي شد ـ بود
گر بیشتر نشان دھم؟ چرا من خودم را بیھوده  از زنان دی«از خودش پرسید؛ » آنھا مرا مغرور صدا  مي زنند؟

وقتي كھ من در خانھ ی خودم ھستم چھ كسي بیشتر از من كار  مي كند؟ چھ كسي بیشتر از من مطیع و فرمانبردار 
آن وقت قطرات اشك روي گونھ ھایش جاري شد و قطراتي ھم روي زمین خاك آلود كھ او » والدینش مي باشد؟

طیع بوده است و این مطیع بودن او را بھ این پستي و خواري او اصال ھمیشھ م. روي آن خوابیده بود فرو ریخت
  .رسانیده است
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 آن وقتي كھ سال گذشتھ فرار كردم،من م كھ چھ خواھد شد، ستم، مي دانستآه، پدر، من مي دان«: ھق ھق كنان گفت
تو .  گوش نكردي، اما تو بھ حرف ھایمداری، بلي مي دانم كھ تو مرا دوست داری با اینكھ تو مرا دوست .را دیدم

كجا تو  پدر، پدر، اكنون .بسیار خوب. من خوب مي دانستم! وسفكر كردي كھ من چیزي را نمي دانم، اما افس
کشور غریبت کھ ھیچ چیز ھستي؟ مي دانم از اینجا دور دور، درحال دفاع از كشورت در مقابل دشمنانش ھستي، 

بدبخت و رنج كشیده و از گوشت و خون خودت در دست  كھ دختر  استدر حاليآن را نجات داده نمی تواند و 
، اما تنھا صدایي كھ بھ نالھ پدر، پدر:  و گفتاو نالید .ي رحم تر از  آن دشمن قرار دارددشمن كشنده ي بھ مراتب ب

  .اش پاسخ داد، صدای وزش باد بود، بادي كھ از روي شقیقھ ھاي پردرد، سرد و سوزانش مي وزید
او مي توانست اكنون . ماه بھ زیبایي و روشني ماه شرقي بود. ماه در آسمان پدیدار گردیدخورشید غروب كرد و 

 .ھرصدایي او را بیشتر آزار مي دادو . .شنیده می شد، بشنوداز منزل پائین کھ ھزاره را و مکرر خنده ھاي بیخود 
  . »!رانده شده، اسیر و برده«او گفتھ ھاي مریم پیر را بھ خاطر آورد كھ؛ 

آیا بندي ھا این چنین بستھ شده اند ؟ آیا برده ھا این چنین مجازات . ه، اكنون آن پیش گویي شوم در اینجا اجرا شدآ
  ؟ شده اند

او آن پرنده را از نحوه ي . آن سایھ، سایھ ي جغد خاكستري بود. یك سایھ ي غیر طبیعي از بین او و ماه گذشت
رافي قومش، باور داشت كھ دیدن آن پرنده، عاقبت خوبي را در او طبق عقیده ي خ. پریدن مخصوصش مي شناخت

بھ خاطر اینكھ ریسماني در اطراف بدنش پیچانیده شده بود، . و آه، او اكنون چقدر احساس سردي مي كرد. پي ندارد
گیچي سرش . بھ نظر مي رسید كھ خون در رگ ھاي بدنش متوقف شده است. بدنش بیش از حد بي حس شده بود

  .او بھ خاطر این شكنجھ ھاي فیزیكي و روحي ھواسش را از دست داده بود.  شدید و شدید تر مي شدھرلحظھ
باال آفتاب كامال .  چیزي او را مي لیسد؛ گاھي دستانش و گاھي ھم صورتش را،یكبار متوجھ شدچیز دیگری کھ 

 و آن موجود، سگ رمھ یي  بوده ، متوجھ شد كھ  کدام چیز غیر طبیعي و وھمناكي را احساس نكرده استآمده بود
در موقع مشكالت در كنارش آمده بود كھ و  او اكنونو . است كھ او ھمیشھ آن را غذا مي داد و نوازشش مي كرد

اما در ھرجایي، مسلمانان سگ را حیوان نجس مي دانند و بھ ھمان ترتیب . ھمدردي اش را بھ صاحبش نشان بدھد
آن حیوان یكي از عادي ترین و درعین حال مفیدترین حیوان اھلي مي باشد كھ بھ در شرق، . با آن برخورد مي كنند

  . شده استهیدفرآن زیبایي آ
برخواستھ سپس یك احساس جدید، احساس . براي لحظھ یي، فقط براي لحظھ یي، دختر احساس ترس و نفرت كرد

 و بي كسي مثل خودش خم كرد و با خودش را بھ سوي دوست عزیز.  بھ وجود آمددر او  اشبدبختي و تنھایياز 
با ضربھ زدن بھ كرتي قھوه یي خاك آلود و موھاي درشت سر خود را بھ او مالید، زیرا نمي توانست دستانش را 

  .باز كنداو 
بھ نظر مي رسید كھ حویلي متروكھ . خورشید باال و باالتر آمد اما ھنوز ھیچ صدایي از منزل پائین شنیده نمي شد

آیا آنھا رفتھ و او را تنھا، بستھ و گرسنھ گذاشتھ باشند؟ از .  نوع وحشت سر تا پایش را فراگرفتیك. شده است
در این . اگر نھ سگ ھرگز نمي توانست بھ داخل بیاید. قرار معلوم دروازه ي بیروني كامال باز گذاشتھ شده بود

. جودش پر از ترس و وحشت مي شدحال وقتي نتایج طعم فرمانبرداري از محمدجان بھ نظرش مي آمد، تمام و
صدا زد اما . او باید صدا بزند. دست كشیدن از وحشت و پذیرش یك احساس دیگر، بسیار برایش مشكل شده بود

او بار دیگر صدا . بھ نظرش مي رسید كھ تمام توانش را از دست داده و ھیچ قوتي ندارد. چقدر صدایش گرفتھ بود
طراف او فقط سگ استشمامش مي كرد و سپس روي زمین خوابیده، سرش را از در ا. زد اما ھیچ كسي جواب نداد

  .او دو مرتبھ صدا زد اما باز ھم جوابي نشنید. روي محبت، روي سینھ ي او مي گذاشت
باالخره علیرغم نومیدي، قوت قلب پیدا كرد؛ خودش را لول داد و بھ سمت دروازه بر روي زینھ ھا كشانید و سپس 

ھواي تازه ي صبحگاھي بھ صورتش وزیدن گرفت و امیدي كھ تا چند لحظھ قبل برایش غیر . ئین آمداز زینھ ھا پا
اما بھ زودي آن امید از بین رفت، بھ خاطر اینكھ دید محمدجان در . ممكن بھ نظر مي رسید، در او بھ وجود آمد

  . ایستاده بود،ھ پدرش مي برد كھ نامھ ی او را بھمان چوپان خردسالو در پشت سرش . پشت سرش ایستاده است
بعد بھ داخل خانھ رفت و مقداري غذا و آب » .من برایت مقداري غذا آورده ام. بیا، تو باید گرسنھ باشي«: او گفت

اما جھت . آنھا را در جایي قرار داد كھ گلبیگم اگر دستانش باز مي بود، مي توانست بخورد. نوشیدني با خود آورد
  .پیشنھادي نكردبازكردن ریسمان كدام 

  »آیا این غذا، غذایي نیست كھ تو دوست داري؟ چرا نمي خوري؟«:  با استھزا پرسیداو
  .اما دختر كھ از وحشت اولي اش خارج شده بود، ھیچ پاسخي بھ او نداد

ھفتھ ھا و ماه ھا گذشت اما محرومیت ھا، توھین ھا و شكنجھ ھایي كھ دختر وزیر در معرض آن قرار داشت، 
او فقط یك چیز را مي خواست و تا آخر ھم آن را حفظ . بھتر است كھ روي آنھا را پرده بكشیم.  نداشتخالصي
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او معتقد بود كھ روزي فرار خواھد كرد، روزي وسیلھ ي . كرد، و آن این بود كھ زن قانوني محمدجان نباشد
 روز آمد، او آزاد باشد، مقید بھ كدام گلبیگم آرزو داشت وقتي كھ آن. بازگشت بھ خانھ ي پدرش را پیدا خواھد كرد

  . نباشد و بھ یك بازگشت دردآور بد تر از مرگ مجبور نگرددیالزام
. محمدجان نیز براي رسیدن اخبار بھ او كدام ممانعتي انجام نمي داد. گھگاھي اخبار جنگ بھ او مواصلت مي كرد

شده بودند، كم كم برایش بھ یك نوع سرگرمي از طرفی تعریف محرومیت ھایي كھ ھموطنان آن دختر بھ آن دچار 
اما . گلبیگم یكبار تصمیم گرفت كھ از محمدجان بپرسد كھ او چھ وقت بھ جمع مبارزین مي پیوندد. تبدیل شده بود

  .بالفاصلھ تغییر راي داد و از ھر گونھ صحبتي در این مورد صرف نظر كرد
بھ جاي دوري رفتھ بود، دختر فكر كرد كھ زمان آن فرا یكبار دیگر كھ محمدجان براي مدت سھ ھفتھ از خانھ 

رسیده است تا از این ھمھ گرفتاري رھایي یابد؛ از تحمل خنده ھا و طعنھ ھاي زنان، از خوردن غذاھاي پس مانده 
  .و حتي اجازه نداشت تا لباس ھایش را تبدیل كند و یا بشوید

  »براي چھ كاري الزم داري؟تو لباس پاك را «: مادر محمدجان از او پرسیدیکروز 
از . فكر مي كنم كھ او مي خواھد ازدواج كند«: یكي از زن ھا كھ در آنجا حاضر بود، بین حرف آنھا درآمد و گفت

  ».اینرو مي خواھد ھمھ چیزش حاضر و آماده باشد
  .دختر چیزي نگفت

 غروري كھ براي او ھم یك امر .این كار حاصل ھیچ چیزي بھ جز غرور او نیست«: پیرزني با خشونت ادامھ داد
آه، .  است انداختھاین دقیقا ھمان چیزي است كھ او را از پاي. مادرزادي مي باشد و ھم از پدرش بھ ارث برده است

اي سگ، نادان و احمق، تو حتي نمي فھمي كھ سودت بیشتر در چھ و در كجا نھفتھ است؟ تو مطمئن باش تا كنون 
 ي اعضاي فامیلت بھ اسارت گرفتھ شده اند و خانھ ات ویران و بھ تاراج برده شده مادرت و ھمھ. پدرت مرده است

فكر نمي كني كھ چھ اشتباھي را مرتكب شدي كھ از ھمان اول تسلیم نشدي؟ چرا؛ تو باید در اینجا یك خانھ ي . است
  ».خوبي مي شداگر تو از اول با محمدجان رویھ ي خوبي مي داشتي، او ھم برایت ھمسر . خوب مي داشتي

  .دختر بھ خود لرزید
بلي، پیوستھ بلرز، مدت ھا قبل من براي بچھ ام گفتھ بودم كھ «: پیرزن كھ بھ خشم آمده بود، سخن خود را ادامھ داد

پیرزن برگشت و » .چیزي را كھ تو بھ آن ضرورت داري این است كھ باید غرورت شكستھ شود. او باید چكار كند
شاید این «:  زدن بھ ھم بودند، گفتُمسخندكھ در آنجا حاضر بودند و در حال اشاره و خطاب بھ زن ھاي دیگري 

بھ خاطري كھ او مي دانست، وقتي كھ . گلبیگم ھیچ چیزي نگفت» .كار بتواند تا حدي غرور را از او دور سازد
  . او انجام داده نمي توانندآقاي آن زن ھا از خانھ دور باشد، آنھا جرئت ھیچ كاري را نداشتھ و ھیچ كاري را علیھ 

. وقتي محمدجان از مسافرت بازگشت، خیلي خوش طبع بھ نظر مي رسید، و براي زنش تحایف زیادي آورده بود
زیرا آنان فكر مي . او بھ زودي، بعد از برگشتنش از مسافرت، تعداد زیادي گوسفند و بز از ھمسایھ ھایش خرید

 ھا خواھند رسید و بدون اینكھ كدام مبلغي را بھ آنان بپردازند، حیوانات كردند كھ در یكي از ھمین روزھا افغان
او ھمچنین، خبرھاي تازه از . از اینرو محمدجان از این معاملھ راضي و خوشنود بود. آنھا را مصادره خواھند كرد

دند، بیشتر بھ چنین بھ نظر مي رسید كھ او نسبت بھ ھموطنانش كھ براي آزادي مبارزه مي كر. جنگ آورده بود
  .دیده ی تحقیر مي دید تا با احساس ھمدردي 

بدون . مالھا سعي داشتند كھ ھزاره ھا را در كابل بر انگیزند و تا اندازه یي موفق ھم شده بودند«: محمدجان گفت
 شان را تردید مالھا در این رابطھ قدرت بزرگي در اختیار دارند اما تعدادي از ھزاره ھا كھ مھرباني ھاي اربابان

كاري كھ خونریزي . تجربھ كرده و مي دانستند كھ زندگي آسوده یي دارند طرح شورش را براي دشمن فاش ساختند
را بھ تعقیب داشت؛ مالھا دستگیر شده و آنقدر شكنجھ و عذاب شدند تا اینكھ نام ھاي ھمھ ي كساني را كھ موجب 

بھ . لفین بھ دار آویختھ شدند، و مالھا قطعھ قطعھ گردیدندمخا. قیام مردم ھزاره در كابل شده بودند فاش ساختند
تعقیب ھر نفر ھزاره یك نفر جاسوس گماشتھ شده بود و آنھا در روزھاي مشكالت شان وضعیت جالب توجھي 

  .داشتند
  .در بدن گلبیگم، خون بھ جوش آمده بود اما چیزي نگفت

ھرچند كھ خوشبختانھ . ما دختر ھنوز ساكت بودا» .پدرت كشتھ شده است و ھمچنین كاكایت«: محمدجان گفت
  .سخنان او را باور نداشت اما نگراني و تشویشش بھ حد غیر قابل كنترلي رسیده بود

ھفتھ ھا گذشت، و تابستان رو بھ اتمام بود كھ روزي غالم حسین بھ . با اینھمھ گلبیگم از آن حرف ھا مأیوس نشد
غالم حسین با مشاھده ي موھاي ژولیده، صداي لرزان و . مطالبھ كردخانھ ي محمدجان آمد و دخترش را از او 

عالوه بر آن او برخورد . صورت رنجور و چروك دخترش، ھیچ نیازي نداشت كھ از وضع او سؤالي بكند
  .یدنش از راھزینھ ھاي منزل باال بود، شنیده بودت را از زبان چوپان خردسال كھ در آن روز شاھد غلباسنامن
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من باید . من ھیچ نوع بدھكاریي ندارم بھ جز اینكھ مكافاتت را بھ سر وقتش بھ تو خواھم داد«: یده گفتپدر رنجد
خائني مثل تو را در ھمینجا بھ گلولھ مي بستم اما این مكافات، فقط براي یك سرباز و یك مرد است نھ خائني مثل 

د اما بخت تو دیگر بستھ شده و تو در رخت خوابت اما حرف ھایم را بھ خاطرت بسپار، شاید آن روز دیرتر بیای. تو
  ».نخواھي مرد

پایش را باالی پای پدر دختر . دختر خستھ و ضعیف شده بود، اما نھ آنقدر كھ نتواند با پدرش بھ طرف خانھ برود
  . بھ سمت خانھ حركت كردگذاشت و با پدرش روی اسپ سوار شد و
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  پانزدھمپانزدھمقسمت قسمت 
  حشتناكحشتناكرویای ورویای و

  
بھ نظر مي .  در آسمان تكھ تكھ شده با ھمدیگر بھ مسابقھ مي پرداختندی تیره ابرھا. بارانی وحشت ناکی بودشبیک

 و ماه نیز بھ کھ ھرکدام آنھا تالش داشتند کھ زودتر از دیگر شان بھ ماه برسد و روی آن را کامال بپوشاندرسید، 
ماه تالش داشت تا بر جھان غم انگیز . را بھ كار مي بست تا در زیر ابرھا گم نشودسھم خویش، بیشترین شجاعتش 

بھ رغم آنھم گھگاھي صورت خندانش . اما تالشش بھ شكست مواجھ مي شد. بتابد و آرامبخش دل ھاي شكستھ گردد
  .را در اینجا و آنجا نمایان مي ساخت

یي شنیده نمي شد و باد شدید مي كوشید از ھر گوشھ و صدا. قشالق در میان كوه ھاي ھزاره غرق در خواب بود
  . كنار خانھ رخنھ كند

سایھ یي كھ از شكل ابرھا فرق داشت، طوري از روي بالشتش گذشت كھ این . غالم حسین یكدفعھ از خواب پرید
ش را بھ عجلھ سر جایش نشست، و تفنگ. قشالقي باھوش كوھستاني، تفاوت آن را حتي در خوابش ھم احساس كرد

  .سپس متوجھ شد كھ گلبیگم نیز در كنارش ایستاده است. كھ در كنارش قرارداشت، لمس كرد
  ».عجلھ كن، فورا بچھ را با خود بگیر و برو. پدر، عجلھ كن«: گلبیگم متھوارنھ گفت

 وقتی مطمئن شد كھ ھر دو مثل تفنگش سر جاي. غالم حسین از جایش پرید، و تفنگچھ و برچھ اش را لمس كرد
  »چھ شده است؟« : شان قرار دارند، مشتاقانھ پرسید

تا زماني كھ . ـ نمي فھمم كھ چھ شده است؛ نھ چیزي را دیده و نھ ھم چیزي را شنیده ام، اما عجلھ كن، عجلھ كن
آنقدر . ھیچ نوع تالش براي جنگ كردن فایده نخواھد داشت. بھ طرف كوه فرار كن. فرصت ھست، عجلھ كن

  ».من خوابي دیده ام. ھ مردان باقي مانده در قشالق را بھ كمك فرا بخوانيفرصت ھم نداري ك
اما گلبیگم شتاب داشت؛ . غالم حسین دوباره سر جایش نشست، جاي تفنگش را عوض كرد و آھي از دل كشید

  . ھمانطور كھ حرف مي زد، پدرش را بھ طرف باال مي كشید كھ از جایش برخیزد
ـ صداي ! اخطاري را كھ فرستاده شده است جدي بگیر، گوش بده. قدر بي پروا نباشـ پدر، این شوخي نیست، این

من یكدفعھ صداي .  است كھ دیگر صداھا را درخود گم مي كندتوفانتوفان است، آیا غرش آن را مي شنوي؟ این 
م كھ آتش اول احساس كرد.  شنیدم و چنین فھمیدم كھ گویا كدام جایي آتش گرفتھ استتوفانشكستگي را از میان 

یكنوع آتش مخرب و سوزان؛ طوري كھ فریاد زده و با صداي بلند . روي پاھایم و بعد در تمام بدنم شعلھ ور گردید
وقتي كھ بیدار شدید، فقط صداي . اما شما ھنوز در خواب بودید. بھ شما گفتم بیدار شو، فرار كن. از خواب پریدم

ینكھ اكنون لبخند مي زني، نشستھ لبخند مي زدي و بھ حرف ھایم توجھ مثل ا.  را شنیدید، نھ صداي آتش راتوفان
 بود، شنیدي و با عجلھ بلند شدي و گفتي، توفانآن وقت یكدفعھ صداي غرش آتش را كھ بلند تر از . نمي كردي

  » چھ ھست؟این صدای! گوش كن
سپس پسرش را . در دست گرفتو ھمچنان كھ صداي چیزي را مي شنید، تفنگش را . غالم حسین فورا ایستاد شد

در «: او ھمانطور كھ بھ طرف دروازه مي رفت بھ طور آھستھ با خود گفت. كھ در كنارش خواب بود، بیدار كرد
  »   ؟!شب، صداي سم اسپاننیمھ این 

. این درست ھمان چیزي ھست كھ من در خواب دیدم. ـ نھ پدر، تنھا چانس فرار كردن، از سمت سقف انباري ھست
بھ زودي بھ محوطھ ي حویلي مي رسند و آن وقت چانس را از دست . آنھا در حال آمدن ھستند! فرار كن!  كنفرار

  .قرار خواھید گرفتشما یك تنھ در مقابل یكصد نفر . خواھي داد
صندوق بزرگي را بھ زور كشید كھ در مواقع غیر اضطراري . گلبیگم بھ سمت دروازه دوید، آن را محكم تر بست

آن را براي ایجاد مانع پشت دروازه گذاشت تا بھ این قسم از . ي مي توانست آن را از جایش تكان دھدبھ سخت
  .پدرش اخطار را جدي گرفت و پسر را ھم با خود برد. فرصت استفاده كند

كجا شما در ! ھو! بیائید دروازه را باز كنید« : چند لحظھ بعد صداي خشني از بیرون دروازه شنیده شد كھ مي گفت
  »خواب ھستید؟

چھ كسي است كھ در این وقت شب این ھمھ غلغلھ بھ راه انداختھ است؟ تا خودم «: دختر با حالت خواب آلود گفت
  »چھ گپ شده و چھ مي خواھید؟. را آماده نكنم، شما داخل آمده نمي توانید

وازه را باز نكنید، خانھ را بھ اگر ھرچھ زودتر در. ما دنبال چیزي ھستیم كھ آن را بھ دست خواھیم آورد! ـ آي
  » !حرفم را كھ مي فھمید، ھا. سرتان خراب، و خودتان را بھ زیر آوار این خانھ مدفون خواھیم كرد

  .بعد از آن با تفنگ و بوت خود كوبیدن بھ دروازه را شروع كرد
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 بچھ ھا در خواب ھستند، بیدار .آن قدر ھم جیغ و داد نكنید. شما باید لحظھ یي صبر كنید«: گلبیگم ملتمسانھ صدا زد
اگر صبر داشتھ باشید، لباس ھایم را مي پوشم و مادرم را صدا مي زنم تا صندوق بزرگي را كھ پشت . مي شوند

ما ھرقدر زودتر كھ بتوانیم . ھیچ ضرور نیست كھ شما با زور وارد خانھ شوید. دروازه گذاشتھ ایم یكطرفھ كنیم
بیا تا این صندوق را از سر . اینجا بیا، كدام كسي آمده و مي خواھد داخل بیاید! مادرـ . دروازه را باز خواھیم كرد

  ».راه برداریم
  » ؟. . .  این بكس اینجا چھ كار مي كند؟ و كجا است  پشت دروازه چھ كسي ھست؟«: زن وارد اتاق كھ شد، پرسید

مردي كھ در .  او را بھ سكوت وا داشتگلبیگم، فورا دست مادرش را گرفت، انگشتش را بر لب مادرش گذاشت و
مردي دیگر مي خواست با زور وارد خانھ شود اما دروازه . بیرون دروازه بود، دوباره با تفنگش بھ دروازه كوبید

  .از چوپ بسیار ضخیمي توسط شخص غالم حسین ساختھ شده بود
بگذارید .  صندوق بسیار سنگین استما در حال پس كردن صندوق ھستیم اما! صبر كنید، صبر كنید«: گلبیگم گفت

اما بگوئید چھ باعث . ما كمي آن را یكطرف تر بگذاریم، وقتي كھ دروازه مقداري باز شد، شما ھم ما را كمك كنید
  » شده است كھ شما در عوض اینكھ ھنگام روز خانھ را تفتیش كنید، در این وقت شب بھ اینجا آمده اید؟

این الوار ! زود شوید صندوق را حركت دھید!  ما داخل آمدیم بھ شما خواھیم گفتوقتي كھ«: ھمان صدا ادامھ داد
  »بزرگ را چرا پشت دروازه گذاشتھ اید، منظور شما از این كار چیست؟

او بھ این خاطر آن . وقتي كھ پدرم اینجا را ترك مي كرد، صندوق را پشت دروازه گذاشت«: دختر بھ آھستگي گفت
  ».كھ اگر كدام كسي در غیاب او بخواھد بھ ما آزاري برساند، مانع ورودش گرددرا پشت دروازه گذاشت 
  »مگر پدرت داخل خانھ نیست؟«: مرد با عصبانیت پرسید

  ».او بھ جنگ رفتھ است. نھ، او اینجا نیست، اگر نھ، او خودش مي آمد و با تو حرف مي زد! ـ اوه
فكر مي كردم كھ این بار او را . اره او را از دست داده ایمما دوب. شكار فرار كرده است«: ھمان صدا فریاد زد

او از ما پول بھ . من بھ حساب او می رسم. دستگیر مي كنیم، اما محمدجان شیطان، ما را غلط راھنمائي كرده است
   !ھمین خاطر می گیرد کھ ما را غلط راھنمایی کند

در . او اکنون باید در جای امن رسیده باشد. شتباھی نکرده امامید وارم ا ز اینکھ  بھ آنھا کھ او اینجا نیست، کار ا
جایی کھ او رفتھ است، ھیچ کسی او را تعقیب کرده نمی تواند، تنھا ھزار و آنھم اگر بلد باشد، شاید بتواند آنھا را بھ 

خیلی ھا بھ این نامھای « : اما این محمد جان کی است؟ این کدام محمد جان باشد؟ او با خودش گفت. مخفیگاه ببرد
حتما الزم نیست کھ آن اسم فقط از آن ھمان آدم پست . خیلی از افغان ھا و ھزاره ھا بھ این نام ھستند. نام است

وقتی زیرا . اما از طرفي ھم فكر كرد كھ آن شخص بھ جز آن آدم بدبخت، كس دیگري نمي تواند باشد. فطرت باشد
 حال چھ چیز مي تواند مانع خیانت او بھ رآمد،بھ او سپرده بود، خائن كھ پدرش بھ او اطمینان كرده و دخترش را ب

  »كشور گردد؟
 شنیده شد، و توفانناگھان، فریادي باالتر از صدایي كھ در بیرون از خانھ وجود داشت و حتي شدیدتر از غرش 

فریادھاي .  ھوا برخاستفریاد پس از فریاد بھ. ترس و وحشت را بر دل آن دو زن كھ در داخل خانھ بودند، انداخت
! صداي جیغ و فریاد، و سپس گرفتھ و خفھ. یك مرد كھ در حال شكنجھ شدن بود و بھ تدریج آھستھ و آھستھ شد

 و براي چھ بودآن مرد بدبخت و بیچاره چھ كسي خواھد . اوه، اوه، مثل اینكھ آنھا پاھاي مرد را میخكوب مي كنند
  ».دروازه را باز كنیم! مادر، زود باش «:او را این قدر مي زنند؟ گلبیگم گفت

من خودم ھم از آن مرد نفرت دارم، و . بھ خدا قسم من شما را صحیح راھنمائي كردم«: قرباني بدبخت داد مي زد
 خانھ ھست، آن من مي گویم كھ او در داخل ھمین. بھ خاطر خودم ھم كھ شده عالقمندم كھ او را بھ شما تحویل نمایم

  ».او در داخل ھمین خانھ پنھان شده است. او در ھمین جا ھست، خانھ را تالشي كنید.  می دھندریبزن ھا شما را ف
ھر كسي مي توانست وارد خانھ اكنون . اكنون كھ دروازه كامال باز شده بود، تعداد زیادي از سربازھا بھ پیش آمدند

  .شود
  »غالم حسین كجاست؟«: یك صداي ناھنجار بھ طور آمرانھ پرسید

 «: لبیگم در حالي كھ بھ بیرون قدم مي گذاشت و بھ طرف نقطھ ي جیغ و فریاد پیش مي رفت، بھ آرامي گفتگ
ابرھاي سیاه ھنوز  »آیا شما او را مي خواھید؟. آو اینجا نیست.  تا حاال بھ سربازان خود ملحق شده استغالم حسین

اما ماه بھ روشني . یك بود پاي او را از زمین بركندباد چنان بھ شدت مي وزید كھ نزد. یكدیگر را تعقیب مي كردند
جیغ و فریاد، او را بھ طرف نقطھ یي كھ جمعیت كوچكي در آن سوي قلعھ، دور ھم جمع شده بودند، . مي درخشید

  . كشانید
 چشمم ـ باید بگویم كھ من آن مرد را پریروز در اینجا دیدم، اما بعد از اینكھ قاصد را بھ طرف شما فرستادم، ھرگز

من فقط زماني . او نمي توانست بدون اینكھ من او را ببینم، منزل را ترك كند. را از دروازه ي خانھ اش برنداشتھ ام
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اما در تمام مدت شب در این سایھ ي قلعھ . كھ صداي سم اسپان شما را از باالي تپھ ھا شنیدم، بھ طرف شما آمدم
بروید . است، و شاید یك جایي، در داخل این خانھ پنھان شده باشداو ھمین ج. نشستھ و بھ دروازه نگاه مي كردم

. این ھمھ شكنجھ و عذاب دادن سودي ندارد. بگذارید، بگذارید، من داخل بروم! اوه. داخل خانھ، ھمھ جا را بگردید
ما پاھایم را اگر ش. من بدون كدام شكنجھ یي ھمھ چیز را براي شما گفتم. ھرگز این كار شما نتیجھ یي نخواھد داشت

. بشكنید چھ سودي را بھ دست خواھید آورد؟ ولي اگر شما مرا رھا كنید من صادقانھ بھ شما خدمت خواھم كرد
  ».در حال شكستن ھستند! پاھایم را باز كنید

حتما زن ھا آن آدم . این مرد را باز كنید. این سگ حقیقت را خواھد گفت«: یكي از سربازان با لحني آمرانھ گفت
  ».من آنھا را مجبور خواھم ساخت كھ او را پیدا كنند. ر را، یكجایي، در ھمین دور و پیش پنھان كرده اندشرو

در ھمین وقت بود كھ سربازان محمدجان را . گلبیگم با عجلھ بھ پیش رفت، شالش را روي سرش جمع و جور كرد
پاھایش بھ روي . ر طرف تراوش مي كردرھا كردند؛ در حالي كھ روي زمین نشستھ بو د، و خون از پاھایش بھ ھ

یكي از سربازان قمچین بزرگي را در دست داشت و باالي . محكم بستھ شده بودبانس زمین و از دو طرف با چوب 
گلبیگم موقعي كھ . او از بس در درد خود فرو رفتھ بود، متوجھ گلبیگم كھ از او متنفر بود، نشد. سرش ایستاده بود

لب ھاي تیز چوب در پاھاي .  كھ بھ آن مرد زده مي شد فكر كرد، بھ خود لرزیدبانس چوب بھ درد شدید ناشي از
چوب ھر اندازه كھ بھ زمین فرو مي رفت، بھ ھمان . آن مرد بیچاره و بدبخت عمیق و عمیق تر فرو مي رفت

اد بلندي سرداد و آن وقت  را از پایش برداشتند، فریبانسموقعي كھ . اندازه نیز در پاي او تا استخوان فرو مي رفت
  .بود كھ خون از پایش آزادانھ جاري شد

  .خائن كھ در حال عذاب كشیدن بود، درخواست كرد كھ مقداري آب بھ او بدھند
داخل خانھ رفت و . گلبیگم بھ طور غیر ارادي برگشت كھ بھ او آب بیاورد، اما احساس انتقام جویي بر او چیره شد

گلبیگم نتوانست دوباره برگردد تا با چشمان نفرت .  گوشھ یي روي زمین نشستدر كنار خواھر خردسالش در
آن . انگیز او مواجھ شود و ھمینطور نتوانست خودش را وادار سازد بھ او كھ در حال خواستن آب بود، آب بدھد

. فاده كرده بودمرد دشمن بسیار سرسختش بود، كسي بود كھ او را تحقیر و اھانت كرده و از اعتماد پدرش سوء است
بھ عالوه و بدتر از آن او نھ تنھا بھ كشورش خیانت كرده بود بلكھ براي دشمن جاسوسي كرده بود و پاي دشمن را 

چھ كاري مي توانست بدتر از این كار باشد؟ بگذار ھمان ھایي كھ او براي . بھ خانھ ي رئیس ھزاره كشانیده بود
ر این حرف ھا را با خود گفت و سپس خواھر خردسالش را كھ در دخت. شان مزدوري مي كند، بھ حسابش برسند

  .حال گریھ كردن بود، در آغوش گرفت
این خانھ بسیار خردتر . او در اینجا نیست. ھر جایي را كھ مي خواھید تالشي كنید«: حلیمھ با وحشت و ترس گفت

شتھ ھم اینجا بود اما یكدفعھ پیغامي را شوھرم دیروز اینجا بود، شب گذ. از آن است كھ كسي را در آن پنھان كنیم
نباید از قشالق بعدي دورتر . او نباید خیلي از اینجا دور شده باشد. دریافت كرد و در ھمان ناوقتي از اینجا رفت

او ھر وقت جایي مي رود ھرگز . رفتھ باشد زیرا كھ او معموال بھ ھمان جا مي رود، شاید ھم بین تپھ ھا رفتھ باشد
  ».از او بپرسید او مي داند. اگر كسي چیزي را بداند این كس گلبیگم است. ن نمي گویدچیزي بھ م

  »دختر كجاست؟«: یكي از سربازان با خشونت پرسید
  »من اینجا نشستھ ام، از من چھ مي خواھید؟«: دختر از گوشھ یي صدا زد

  »ـ پدرت كجاست؟
او سر شب ھمراه پسر كالنش ھمین جا .  شما بگویممن چھ قسم بھ«: گلبیگم بھ طور صادقانھ یي در جوابش گفت

وقتي كھ شما دروازه را زدید و آنھمھ غلغلھ ایجاد كردید، آمدم ببینم كھ شما چھ مي . در ھمان جا خواب بودند. بود
بدون شك آنھا صداي شما را شنیده و ! نھ از پدرم خبري بود و نھ از برادرم. خواھید، دیدم این اتاق خالیست

  ». اندگریختھ
او ـ محمدجان در تمام مدت شب در آنجا نشستھ بوده و «: و آنوقت بود كھ روح پلید در جان دختر جاي گرفت؛ گفت

از او بپرسید كھ پدرم از كدام . پدرم ارواح نیست كھ در ھوا ناپدید شود. بھ طرف خانھ ي ما نگاه مي كرده است
محمدجان كسي . كھ اوضاع آرام شد، پدرم مكافات او را خواھد دادوقتي . او باید پدرم را دیده باشد. راه رفتھ است

  ».ھست كھ از ھر ارباب معاش مي گیرد، ھم از ما و ھم از شما
جوان ھا، . او باید خیلي در این كار مھارت داشتھ باشد! ـ خائن، این حرف حقیقت دارد؟ او كجاست؟ خداي من

تا ببینیم كھ صدھا ضربھ شالق از او چھ بیرون .  محكم بستھ كنیماو را دوباره بھ آن طرف ستون آن خانھ! بیایید
  » .خواھد كرد
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  قسمت شانزدھم
  اسارت

  
و گفتھ بود اینکھ او دقیقا می داند کھ او از پدرش رشوه . گل بیگم نظراتش را در باره محمد جان بیان داشتھ بود

ورش باشد، قادر بھ انجام ھرنوع جنایت تصور ھرچند کھ بدون شک می داند، کسی کھ خائن بھ کش. گرفتھ است
 او این حرف ھا را در یک لحظھ ھیجانی و خشم علیھ .کردنی خواھد بود، اما او در این مورد خاص بیگناه است

او مطمئن بود کھ ھیچ . کسی کھ نھ تنھا زندگی اش را خراب کرده بود، بلکھ علیھ پدرش نیز خیانت کرده است
با پناھنده ( ھ پای دشمنان کشورش را و آنھم نھ تنھا صرف بخاطر نجات جان خودش کسی حاضر نخواھد شد ک

بلکھ بخاطر بھ دست آوردن یک مقدار پول ناچیز کھ آنھم ) شدن در کابل کھ شاید او این کار را قبال کرده باشد
کوھھای کشورش قوماندان ھای افغان بھ ھر ھزاره رشوه می دھند، بھ امن ترین و مخفی ترین خانھ در بین 

ھمانطور کھ صحنھ ھای دلخراش گذشتھ را بیاد آورد، ! و این  مرد فکر می کرد کھ ھمسرش می باشد. بکشاند
او « : مور مور کنان با خود گفت. و وقتی ھم کھ صدای آن مرد بدبخت را شنید بازھم بخود لرزید. بخود لرزید

نوز احساس ضعف و مریضي داشت و مي خواست فرار اما ھ» .اکنون پاداش عادالنھ خویش را دریافت می کند
مي خواست حرف ھایي را كھ نسبت بھ او با عصبانیت گفتھ بود باز پس . کرده در جایي خودش را مخفي كند

  .ھرچند كھ این كار باعث آزادي دشمنش مي گردید. بگیرد
نرسد، و خواھرش از در حالی کھ گلبیگم سعي داشت كھ آن صداھاي وحشتناك بھ گوش خواھر خردسالش 

! زن«: عسكر با لحن آمرانھ گفت. اضطراب، بھ آغوش او پناه آورده بود، ناگھان یكي از عسكرھا وارد اتاق شد
  » آیا نام تو گلبیگم است؟

  »بلي، چھ مي خواھید؟«: بدون اینكھ از جایش برخیزد، گفت
اگرنھ، برایت سخت تمام . صادقانھ جواب بتھوقتي با من گپ مي زني، ایستاد شو و سؤاالتم را «: مرد ادامھ داد

  »آیا حرف مرا شنیدي؟. خواھد شد
خواھر خردسالش را در لحاف كوچكي پیچید و ھمچنان کھ می کوشید او را آرام نماید . دختر از جایش برخاست

  .بیرون چشم دوختشب بھ بھ كنار در تكیھ زد، و بھ تاریکی . بھ طرف در رفت
  » آیا شما ازدواج كرده اید و یا اینكھ مجرد ھستید؟«: یدعسكر مستنطق از او پرس

  ».من ازدواج نكرده ام«: دختر با لحن نارسایي در جواب گفت
او  بھ خاطر خدمت بھ ما ترا بھ عنوان پاداش از . ـ آن مرد ـ بھ محمد جان اشاره كرد ـ مي گوید، تو زنش ھستي

  ».ما طلب دارد
یک روز وقتي كھ من براي یك مھماني بھ خانھ اش رفتھ . او دروغ مي گوید«: گلبیگم دوباره با ھمان لحن گفت

زیرا او مي خواست جھیزیھ یي را كھ پدرم برایم مي داد، .  با زور مرا بھ زني خود بگیردآرزو داشتبودم، او 
  ».ترجیح مي دھم بمیرم اما زن او نباشم. اما من زن او نیستم و ھرگز ھم نخواھم بود. بھ دست آورد

  »آیا كس دیگري ھم ھست كھ ادعاي تو را ثابت سازد؟«: مرد دوباره پرسید
ھرچند كھ سخت گیرتر از آن بود كھ بھ پریشاني گلبیگم كدام .  این بار صدایش بھ آن اندازه خشونت آمیز نبود

  .تا اندازه یی تحت تاثیر زیبایی او قرار گرفتھ بود اما شاید. اھمیتي قایل باشد
آن نقطھ موفقیت در کجا بداند دقیقا  كرد كھ نقطھ ی موفقیت را بھ دست آورده است؛ بدون اینكھ گلبیگم احساس

  ».شاھد ازدواج را بیاورد) محمد جان(بگذارید كھ او «: ، بھ آھستگي جواب داداست
آیا نمي ترسي كھ با من این طور ! این كار در این وقت شب ممكن نیست«: عسكر با خشونت ھرچھ تمام گفت

  » وقت گذراني مي كني؟ مادرت و دیگر اعضاي فامیلت كجا ھستند كھ در این مورد با آنھا گپ بزنم؟
اما او در غم و غصھ اش فرو رفتھ و آنچھ را ھم كھ . مادرم اینجا نشستھ است«: دختر با نگراني جواب داد

  .مشکل مواجھ خواھد کرد او نمی دانست کھ ممکن مادرش او را کدام ».بگوید، نمي داند كھ چھ گفتھ است
  ».ـ پس مادرت را صدا بزن ـ یا ھمین جا منتظر باش تا من خودم او را صدا کنم

 این حرف را گفت و با بوت ھاي سنگینش، بھ در اتاقي كھ دیگر زن ھا و بچھ ھا از ترس شدید، چارزانو نشستھ 
مادر «: ھ بھ در ضربھ مي زد، صدا زددر حالي ك. چندین بار بھ در ضربھ زد. بودند، شروع بھ ضربھ زدن كرد

  ».مي خواھم با او گپ بزنم. اگر اینجا است، بیرون بیاید! گلبیگم اینجا است
  .  زن بیچاره در حالي كھ بھ خود مي لرزید، پیش آمد و بدون اینكھ كدام كلمھ حرفي را بھ زبان بیاورد

  » زن، آیا این دختر، دختر شما است؟«: عسكر پرسید
  » .بلي آقا؛ او دخترم است«: صدای ضعیفي گفتآن زن با 
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  »ـ آیا او مجرد است، یا متأھل؟
من بھ شما گفتم كھ ازدواج «: دختر كھ سعي داشت موضوع را بھ مادرش بفھماند، در میان حرف پرید و گفت

ج كرده او ازدوا«: اما از اینكھ آن زن بیچاره ترسیده بود، اصال متوجھ حرف دخترش نشد و گفت» .نكرده ام
 مرد شده فقط بھ نام یك«: اما بعدا کھ متوجھ شد عسكر با تھدید بھ طرف گلبیگم پیش رفت، با عجلھ افزود» .است
  ».كردمی بھ عنوان نامزد در خانھ ی او زندگي ھم  و مدتي را بود

ا ھم مي فكر مي كنم شم. معني این كارھا چھ است؟ شما سگ ھا ھمھ دروغ مي گویید«: مرد با عصانیت پرسید
بھ حرف ھایم «: سپس بھ طرف گلبیگم برگشت، ادامھ داد» .خواھید كھ بھ ھمان پایھ بستھ شده، لت و كوب شوید

چرا كھ تو مثل قرضي مي باشي كھ ما بھ آن . خوب گوش كن؛ اگر تو زن آن مرد ھستي، با او برو و آزاد ھستي
نكرده اي، بروید آماده شوید كھ ھمھ ی شما، اكنون اسیر اما اگر ازدواج . مرد بدھكار ھستیم، و باید بھ او بدھیم

  ».باید ھمھ ی تان با من بھ كابل بیایید. جنگي ھستید و از این پس، برده ھاي امیر محسوب مي شوید
  . گلبیگم بھ خود لرزید

من كودك ! بھ ما رحم كنید! رحم كنید! رحم كنید«: مادرش خود را بھ پاي عسكر انداخت و شروع کرد بھ التماس
آیا در این آب و ھوا، . بھ خاطر این دختر، ھمھ ی ما را تنبیھ نكنید. خردسال و مادر پیر و ضعیف در خانھ دارم

ما چھ رقم بھ كابل برویم؟ در این ھواي توفاني چھ قسمي آنجا برسیم؟ حد اقل بگذارید باقي مانده ی فقط ھمین 
 بھ خواھشم توجھ كن و فقط تا فردا و تا فرا رسیدن صبح بھ ما تو مرد خوبي ھستي،. امشب را در اینجا تیر كنیم

  ».فرصت بده
  .اما گویا كھ آن زن، ستون ھای خشم و طغیان را خطاب قرار داده بود

من فرماني با خود دارم كھ شما را با خود بھ كمپ . ـ طوري كھ براي تان گفتم، آماده باشید و ھیچ درنگي ھم نكیند
  ».ز این در اینجا منتظر نگذاریدمرا بیشتر ا. برسانم

چھ كسي اسپ ھا را زین «: او بھ طور رقتباري نالید. این، ھمھ ی جوابي بود كھ زن از عسكر دریافت كرد
خیال مي كنم كھ اسپ ھا ھم مثل صاحبان شان، در عوض . خواھد کرد؟ كدام مردي ھم در اینجا باقي نمانده است

  ».ر را بر قرار ترجیح داده انداینكھ بمانند از ما دفاع كنند، فرا
ما . اوه، زن خوب، خودت را در مورد آن چیزھا زحمت نده! اسپ ھا«: عسكر در حالي کھ مي خندید، گفت

آیا شما فكر مي كنید تا كابل با اسپ بروید؟ عجلھ كنید، اگرنھ با این چوب شما را كمك . مواظب آنھا خواھیم بود
  »!است، عجلھ كنیدفرمان حركت صادر شده . خواھم كرد

  ».شما نباید ما را با پاي پیاده از روي این تپھ ھا بھ كابل ببرید. ـ ما باید حد اقل وسایل خود را بگیریم
ـ ھمانطور كھ حرف مي زد، او را با زور بھ بیرون ! ـ زن خوب، آنجا، بھ طرف بیرون، بیرون از خانھ نگاه كن

  ». فرستادبرد ـ تو برو، دیگران را بھ دنبالت خواھم
در آن وقت گلبیگم ھم بیكار نبود؛ او کھ بھ یك لمحھ دیده بود كھ مقاومت كردن غیر ممكن است و سودي ندارد، 

سپس بھ طرف طاقچھ، . اول یك طفل و بعد، طفل دیگر را تا جایي كھ مي توانست، لباس ھاي گرم بھ تن شان داد
ر كھ لباس گرم در دم دستش آمد، جمع كرد و در عین جایي كھ ھمھ چیز در آنجا گذاشتھ مي شد رفت و ھر قد

اما جار و جنجال وحشتناكي بود؛ اطفال از خواب شان بیدار شده، ھمھ در . زمان، بھ مادرش گفت كھ عجلھ كند
این گلبیگم بود كھ قبل از آمدن عسكرھا، بھ . آنھا نمي توانستند كارھاي شان را انجام دھند. حال گریھ كردن بودند

یكي از عسكرھا کدام وقتی برای گرفتن غذا نداشت و در این وقت بود کھ .  آنھا لباس ھاي گرم پوشانیدھمھ ی
او . درحالي كھ شالقي در دست داشت، وارد اتاق شد و آنھا را تھدید كرد كھ ھرچھ زودتر از اتاق خارج شوند

  ».گریھ و زاري را خواھید دیدشما بیرون بروید، آن وقت «: خطاب بھ آنھایي كھ درحال گریھ بودند گفت
گلبیگم ابتدا با خود فكر مي كرد كھ فقط خانھ ی آنھا دستخوش حوادث .  او ھمھ ی آنان را از خانھ خارج ساخت

اما وقتي از خانھ . از اینرو خودش را سرزنش مي كرد كھ او باعث این ھمھ مشكالت گردیده است. شده است
باه بوده است؛ صحنھ ھاي وحشتناك آن شب را ھیچ كسي ھرگز فراموش بیرون شد، متوجھ گردید كھ او در اشت

با فرارسیدن سپیده ی صبح، توفان تا اندازه یي فروكش كرده بود؛ تا جایي كھ چشم كار مي كرد، . نخواھد كرد
 ًمخصوصا زنان و اطفال كھ. مردم دستھ ـ دستھ، در تاریك ـ روشن صبحگاھي، در مقابل گلبیگم در حركت بودند

  .توسط عسكرھا، در اینجا و آنجا با زور بھ پیش رانده مي شدند
آنھا نھ بوت ھاي شان را بھ پا . شیرین و مادرش در حالي كھ درھم پیچیده شده بودند، در كنار دیوار ایستاده بودند

تعداد . دند، از بستر گرم شان خواب آلود بیرون كشیده شده بوآنان. داشتند و نھ ھم كدام لباس گرمي بھ تن شان
در آن جمعیت عظیم و متالطم كھ پیدا كردن حتي یك نفر، كار . دیگري در وضعیت رقت بارتری قرار داشتند

  .غیر ممكن بھ نظر مي رسید، گلبیگم با نگراني تالش داشت تا مادرش را پیدا كند
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 و کیبایي و چھ جرأتيیک طرف چھ ش! چھ ھق ـ ھقي! چھ ناامیدیي! چھ آه و شیوني! آه کھ چھ گریھ كردن ھایي
آن ھمھ اطفال گریان، و آن ھمھ دختران خواب آلود و نیمھ برھنھ کھ در ! یک طرف چھ خونسردي و لجاجتي

برادر خردسالش كھ خردترین فرد خانواده . معرض باد شبھنگام در حركت بودند، قلب گلبیگم را درھم می فشرد
ام گرفت و حتي در میان آن ھمھ واویال  و جنجالی كھ ھمھ جا بود، و با شال كالني پیچیده شده بود، بھ زودي آر

خواھر خردسالش كھ بھ زحمت در سن نھ سالگي دیده مي شد، خودش را از . را فرا گرفتھ بود، بھ خواب رفت
اما از گریھ باز ایستاده بود و متحیر بھ ھر طرف نگاه مي كرد، و مي . ترس بھ دامن گلبیگم چسپانیده بود

اما نمي دانست كھ . فاطمھ كھ بزرگتر از او بود، با صداي بلند گریھ مي كرد.  چھ اتفاقي افتاده استنگریست كھ
در این حال، دستور حركت ناگھان صادر گردید و تمام جمعیت بھ طرف پایین تپھ ھا، بھ . براي چھ مي گرید

د كھ بر اثر رفت و آمد افراد در سال اما راه وجود نداشت؛ تنھا راه، ھمان راھي بو. طرف مسیر كابل رانده شدند
اما اكنون صدھا نفر از انسان ھا در این جاده ی خاكي درحال حركت بودند كھ . ھاي متمادی بھ وجود آمده بود

ھمانند گوسفندان، رانده مي شدند و عسكرھا ھر قدر كھ مي توانستد، آن آدم ھاي بي گناه را با عجلھ تعقیب مي 
  .كردند

نمي توانم بیشتر از این راه . پاھایم، پاھایم در حال تكھ تكھ شدن است«: گریھ كردن بود، مي گفتزني کھ در حال 
بچھ ھایم كجا ھستند؟ آیا كسي نیست؟ مادر پیر و اوالدھایم . نمي توانم پاي پیاده روي این سنگ ھا راه بروم. بروم

  »!را برایم پیدا كنید
ھ بود، اما بر اثر نازكي پاھا و آبلھ در پاھایش، عقب و عقب تر از  آن زن در اول اندکی پیشتر از دیگران رفت

بھ . مادر، من و شیرین و زن كاكایم اینجا ھستیم«: گلبیگم کھ صداي مادرش را شناخت، صدا زد. باقي مردم ماند
من . بپوشياما تو مي تواني بوت ھاي مرا . خاطر اینكھ پاھاي زن كاكایم زخم شده بود، بوت ھایت را بھ او دادم

ھمان طور كھ حرف مي زد، متوقف نشده، كفش ھایش را از  ».ترجیح مي دھم پابرھنھ بروم. پابرھنھ عادت دارم
  . پا درآورد و بھ طرف مادرش انداخت

  ».مرا یخ گرفتھ است«: زن بیچاره كھ تقریبا از پا درآمده بود و اكنون در جمع اوالدھایش آمده بود، نالید
بسیار خوب . این طفل را بگیر و شال را ھم بھ دور خودت و ھم بھ دور او بپیچان«: رامي گفتدختر دوباره بھ آ

ھیچ چیزی بد تر از آن نبود کھ اگر ما از ھم جدا می . ھر اتفاقي بیافتد، فرقي نمي كند. مادر، حاال ھمھ باھم ھستیم
  »بودیم

بخاطر اینکھ عوض کردن »  را بستھ است؟ چھ کسی است کھ راه! ھو، معطل نکنید«: یکی از عسکر ھا صدا زد
کفش ھا چند سانیھ وقت را در برگرفت و این بار شیرین ازکاروان عقب ماند و بھ ھمین خاطر با سر چوب بھ 

  .شانھ اش حوالھ شد
او دیگران را دلداري و تسكین مي داد و گاھي این كودك، گاھي آن . در آن گروه، گلبیگم زیرك ترین شان بود

ھمان طور كھ ھوا كم كم روشن و روشن تر مي شد، سربازان نیز بھ زیبایي او .  در بغل مي گرفتكودك را
  .متوجھ شده و با او بیشتر از دیگران با مھرباني حرف مي زدند

 باقي مانده قشالقـ در حالي كھ تعدادی از خدمتگارھا و دھقانان در ! چھ دستھ یي از انسان ھاي خستھ و دلتنگ
ي مردان ھمھ در اینجا و آنجا بھ جنگ فرا خوانده شده بودند، قسمت عمده ی آن گروه را زن ھا و بودند و باق

بھ جز كودكي كھ درحال گریھ و نالھ بود، دیگران با . اطفالي تشكیل مي دادند كھ اكنون در این جاده روان بودند
  .سكوت راه شان را مي پیمودند

اما آن . كم كم مالیم تر شده و خورشید، آھستھ آھستھ باال آمده بودبا وزیدن نسیم فرحبخش صبحگاھي، باد شب 
آنان فقط دوبار اندکی مكث كردند؛ بھ نظر رسید كھ گلبیگم از . جمعیت رنگارنگ، ھمچنان بھ پیش مي رفتند

عسکر ھا کھ نسبت بھ او تا حدودی مھربان شده . سربازان خواست كھ اجازه دھند تا آنھا مقداری نان بخورند
بودند، یكي دو بار برایش اجازه دادند تا اندکی مکث کند؛ او یكبار بھ خواھر خردسال خود نان داد و یك بار ھم با 

  .آب چشمھ ی زالل كوھساران، تشنگي اش را فرو نشاند
ھنگامی کھ خورشید در باالترین جاي خود رسید، سنگچیل ھای سفید و ریگ طوري داغ شدند ـ مثل این كھ از 

تابش شدید آفتاب از باالي سر شان، . ور كشیده شده باشند ـ کھ داغي آنھا، پاھاي آوارگان را مي سوزانیدداخل تن
ھرچند گلبیگم بھ گردش پابرھنھ . باعث آن مي شد كھ آنھا شال ھاي شان را ھرچھ محكم تر دور سر شان بپیچانند

این . ي كھ خود انتخاب مي كرد، انجام داده بوددر كوه ھا عادت داشت، اما این کار را فقط ھنگام فراغت و ساعات
لذا موقعي كھ . راھپیمایي اجباري، آن ھم با پاي برھنھ، روي آن سنگ ھاي سوزان، خیلي او را خستھ كرده بود

آنان در نیمھ ی روز، در زیر درختان توت كھ جوي آب از كنارش جاري بود توقف داده شدند، و گلبیگم پاھاي 
  .ا در بین آب سرد گذاشت، احساس آسودگی کردمتورم و درناكش ر
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كودكان حریصانھ توت ھاي ریختھ شده ی زیر درختان را خوردند و سپس پاھاي شان را دراز كرده و در زیر 
  .سایھ ی نیروبخش درختان، بھ خواب فرو رفتند

ببینید كھ این اطفال . ھدكمي بیشتر توت بتكانید، خداوند بھ شما خیر بد«: گلبیگم، خطاب بھ یكي از عسكرھا گفت
  ».چقدر گرسنھ ھستند

 عسکر نھ تنھا درخت را تكانید، بلكھ باالي درخت رفت و تا جایي كھ توانست خودش خورد و مقداري توت ھم 
آرزو كرد كھ . او با اشتھا توت ھا را خورد و احساس کرد کھ چقدر نیاز شدیدی بھ نان دارند. براي گلبیگم آورد
چقدر ھم بھ .  كھ دیشب پختھ بود و اكنون در تاقچھ ی خانھ  شان مانده بود را با خود مي آورداي كاش نان ھایی

  . آساني می توانست نان ھا را بیاورد
گرچھ از اینكھ عادت نداشتند، توت خوردن زیاد، شاید براي بچھ ھا مضر می بود، اما آنھا باید چیزي را مي 

موقعي كھ از خواب بیدار شدند، سایھ، چند قدم . دي بھ خواب رفتندبعد از خوردن توت، آنان بھ زو. خوردند
  .بیشتر شده بود و نسیم شبھنگام در حال وزیدن بود

  »امشب ما كجا استراحت خواھیم كرد؟«: گلبیگم پرسید
  ».ـ خواھید دید

  »ابل خواھیم رسید؟تا چند روز بھ ك« : او دوباره پرسید.  این، ھمھ ی جوابي بود كھ او از سربازان دریافت كرد
ما چطور مي توانیم . فردا یا روز دیگر؛ شاید ھم یك ھفتھ یا دو ھفتھ بعد. خدا مي داند«: عسكر دیگري پاسخ داد

  »برایت بگوییم؟
بھ پاھایم ببین، . اما بچھ ھا و اطفال چھ؟ آنھا ھرگز طاقت این راھپیمایي را ندارند«: دختر آھي كشید و گفت

از شدت درد، نمي توانم پاھایم را بھ . است اما تا فردا شب قادر بھ راه رفتن نخواھم بوداكنون كمي بھتر شده 
  ».زمین بگذارم
وقتي كھ ما راھپیمایي را شروع كردیم، تو خودت كفش . من كدام كمكي در این مورد نمي توانم«: عسكر گفت

  »؟بھ دیگران دادیداشتي، چرا آنھا را 
من كھ نمي توانم با بوت راه بروم و ببینم كھ مادرم با پاي . ، آنھا را بھ مادرم دادماوه«: دختر بھ سادگي جواب داد

  ».برھنھ راه مي رود
  ».این مربوط من نیست كھ در موردش فكر كنم. ھرطور میل شما است«: مرد بدون توجھ بھ حرف ھاي او گفت

تاق ھا و جاھایی كھ برای شان داده شده شب وحشتناكي بود و آنان در ا. ي متوقف شدندقشالقھنگام شب آنھا در 
اكثر اطفال بھ عالوه ی اینكھ توت با آنھا ناسازگاري كرده بود، . بود، با ازدحام روي ھم انباشتھ شده بودند

تشنھ ام، «: مي گفت.  خواھر كوچك گلبیگم، تب داشت و بدون وقفھ گریھ مي كرد. ناخوش و آفتابزده شده بودند
خدا تو را شفا . عزیزم، شیرینم مریض شده است! آه، خداي من«: تر بزرگتر با نالھ گفتدخ» .بھ من آب بدھید

  ».بدھد
  »....آب! آب. خواریم، خیلي تشنھ شده ام! آب بده! آب« اما دختر خردسال ھمچنان گریھ و زاري  مي كرد؛ 

، او  فرا رسید سپیده دمعی کھو موق. در تمام طول شب گلبیگم در كنار او نشست و سعي كرد  كھ او را آرام سازد
، او ھم سرش را روی زمین یشتر ازآن نمي توانست تاب بیاورد خیلي خستھ شده بود و ب گلبیگم.ھم بھ خواب رفت

   .گذاشت و بھ خواب رفت
الکن در حوالي . كودك با اینكھ ضعیف شده و رنگ پریده شده بود اما در صبح، كمي بھتر بھ نظر مي رسید

 خورشید بھ اوج خود رسیده بود، وضع صحي آن دختر خردسال خیلي بد شد؛ تب بدنش دو چاشت، وقتي كھ
  . برابر شد، و نتوانست پاھاي خستھ اش را با خود بكشاند

اما بھ نظر رسید كھ خدا صدایش را نشنید، و این سربازان بودند كھ آنھا  » !رحم كن! خداي من«: گلبیگم صدا زد
با وجود این، باالي كساني كھ نمي توانستند خودشان را بھ پیش . بھ پیش مي بردندرا با ضربات چوب و با زور 

گلبیگم با اینكھ پاھاي خودش ورم كرده بود، سعي مي كرد كھ خواھر . ببرند، زیاد بي رحمانھ رفتار نمي كردند
گوسفندي از گلھ او بھ نوبت خودش آھستھ آھستھ راه مي رفت، و مثل چوپاني كھ . خردسالش را در بغل بگیرد

كفش ھایش را از مادرش گرفت اما متوجھ شد كھ از بس پایش . اش گم شده باشد، چوب را در پشت خود داشت
اما . سرانجام قافلھ ی اسرا براي استراحت نیمروزي، توقف داده شدند. ورم كرده، كفش بھ پایش جور نمي آید

اما چرا پیوستھ .  و نمی توانست چیزی بخورد مي كرد خواھر خردسالش ھمچنان گریھ. نھ توانست بخوابدگلبیگم
 شب بعدتر، دوآن ھمھ اتفاقاتي دردناك و دلخراش؟ شب دیگر، یك عزیز دیگر گلبیگم از شدت تب، جان داد و 

 در سراسر كمپ، نالھ و شیون حكمفرما بود؛ ده ھا نفر از كودكان در آن جاده .برادر خردسالش ھم از دنیا رفت
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مادران و اعضاي فامیل شان چنان خستھ شده بودند كھ تا اندازه یی از . رماي سوزان تلف شدندی طوالني و گ
  . مردن آنان، از مردن عزیزان شان، بھ خاطر اینكھ از آن ھمھ رنج و عذاب رھا مي شدند، راضي بودند

و محبوبش، بیشتر از ُاو از مرگ گلش، خواھر خردسال . اما گلبیگم آن قسم فكر نمي كرد؛ او قلبش شكستھ بود
  .مسافرت آنان ھمچنان ادامھ داشت. مادرش كھ او را بھ دنیا آورده بود، سوگوار بود
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  قسمت ھفدھم
  !انتخاب

  
در دو  از راه دور، یك كمپ بزرگي را دیدند كھ ، فرسوده و راه زدهبعد از ظھر روز پنجم، تبعید شدگان خستھدر 

ھ . خیمھ ھایي برپا شده بودرف آن ط ت؛ جایي ك رار داش ف ق رآب و عل وار و پ این کمپ در منطقھ ي سراسر ھم
ھ ھرسال محصوالت  ود ك ھ ب را گرفت گندم ھا كمي از زمین بلند شده و سبزه ھا روي زمین ھاي حاصلخیزی را ف

  . فراوان بھ بار مي داد
د از ي، وقتيقشالقھرچند واقعیت این بود كھ آن جمعیت  سیر شده بودن ن م سپار ای  كھ از بین كوه ھاي ھزاره رھ

د، و  ستھ بودن عیف و خ ھ الغر، ض د، ھم ده رسیده بودن پ زن ھ در آن كم ساني ك ا ك د، ام ي بودن گروه ھاي مختلف
ال شان . چشمان شان در حدقھ ی سر فرو رفتھ بود در مسیر راه، بعضي از زن ھاي مسن تر، بھ خاطر اینكھ اطف

د و قادر بھ را ان شان را تماشا كنن ا مرگ كودك د ت ھ بگذارن د ك سكرھا التماس مي كردن ه رفتن نبودند، در نزد ع
سربازان ھم در شرایطي . وعده مي كردند كھ بعد از فوت آنھا، ھرچھ عاجل بھ باقي كاروان اسرا خواھند پیوست

راد  ت و آن اف ان حتمي اس ھ ھاي آن د مرگ بچ ھ مي فھمیدن د، ك ي دادن ان اجازه م صد ش ھ مق ز ب اتوان نی ر و ن پی
سربازان فکر می . قسما ھم بھ خاطر این بود كھ بھ عنوان برده، چندان بازار و خریداري نداشتند. نخواھند رسید

ا دیگران جاھاي  وند، ام ھ ش کردند کھ ھرچند بزرگساالن شان از فرط خستگي راه، در كنار سرک ھا دور انداخت
  .ند كردفوق العاده خوبي را پیدا خواھ

د ك روح شده بودن ل ی ون صرف مث د، اكن ب بودن وش تركی ھ و خ ورت ھاي شان . زنان میانسال كھ خوش بنی ص
ود ده ب اقي مان دن ھاي شان ب ان . استخواني شده بود و تنھا پوست ھاي آفتاب سوختھ و چروك شده، در ب ي زن حت

ر ا ان ب ر آن د و اكث ي آمدن ر م ھ نظ ان ب ال ش ن و س ر س م دو براب وان ھ ده ج وده ش دید، فرس دوه ش م و ان ر غ ث
ت.بودند رار داش ا ق ین ھ ت . گلبیگم در بین ھم سیار دوس ھ او را ب درش ـ عزیزش ـ ك ون پ ا كن ھ ت دا ك كر خ ا ش ام

گ مي . داشت، در امان بود راي او تن ش ب ود و در ھرساعتي دل اما مرواري خردسال كھ محبوب و آرامبخشش ب
ھ او فكر مي كردمراوریی . شد اكنون از نزدش رفتھ بود ت، ب ھ . کھ در تمام مدت روزھاي رنج آوری كھ گذش ب

اما حاال جایی . خواھر خردسالش كھ او را با دلسوزي بھ آغوش مي گرفت و تسلي بخش اوقات غم و اندوھش بود
سوزاند ا . رفتھ بود كھ دیگر خورشید نمي توانست بدن نحیف و نازكش را بیشتر از این ب ھ دیگر سنگ ھ جایی ك

ا ن ود دارد ت ادي وج شمھ ساران زی ا و چ ھ ھ مي توانست پاھاي كوچك و دردناكش را زخم كند و جایی كھ رودخان
  .تشنگي بیش از حد او را فرو نشاند

وختھ اش و روي  اب س ان زده و آفت ھ ھاي توف ود، قطرات اشك روي گون ت راه مي پیم ھ زحم ھ او ب ھمانطور ك
ھ اش دامن و شال خاك آلودش یكي پس از دیگري د و ھق ـ ھق گری تاصال  بھ زمین مي چكی او . خالصي نداش

د ان . بیش از حد خستھ شده بود، و طبیعت نمي توانست بیشتر از این بی رحمی و خشونت بھ خرچ دھ اگر در زم
ي اسپراحتي اش مي بود و لباس ھاي من دت نیمي از وقت سیر را در م ي ھم بھ تن مي داشت، او مي توانست این م

اوردكھ اكنو رو بی ھ اب ده ی . ن صرف كرده بود بھ سرانجام برساند، بدون اینكھ خم ب ستھ كنن ایي خ ن راھپیم ا ای ام
ھ  ط ب ت داده و فق پیوستھ و یكنواخت، با پاھاي برھنھ و در آفتاب سوزان، با خردساالنی كھ توانایي شان را از دس

  . بوداو متكي بودند، بھ منتھاي درجھ بر نیرو و توان او فشار آورده
وب استراحت كرد و صبح . ھرچند وقتي كھ در ھنگام شب بھ كمپ رسید، توانست خوب بخوابد ب را خ او آن ش

ود،  سیر راه زخم برداشتھ ب ھ سنگ ھاي م روز بعد، بھ جز اینكھ پاھایش ھنوزآماس كرده بود و بر اثر اصابت ب
ر شده ھمچنین روحیھ ی شیر. نسبت بھ روزھاي گذشتھ احساس راحت تري داشت ازه ت م ت ران ھ ین و دیگر دخت

د از . ولی آنھا نگران بودند كھ حركت بعدي چگونھ خواھد بود. بود براي اینكھ آنان شب گذشتھ براي اولین بار بع
ھ در . چندین شب گرسنھ نبودند، و شب خوبي را گذرانده بودند دي ك وانین مقی بھ عالوه، آنان اكنون آنچنان تحت ق

دگذشتھ قرار داشتند،  رار مي زدن ك حرف محض . نبودند و حتي بعضي از آنھا حرف از ف ط صرف ی ن فق ا ای ام
از این گذشتھ با ھمھ ی بي . ھیچ كسي نھ توان آن كار را داشت و نھ ھم عالقھ داشت كھ آن راه را امتحان كند. بود

أمورین ت نظر م ت تح ھ دق ھ ب د ك ساس مي كردن ا، اح ھ آنھ سبت ب سكرھا ن د و توجھي ھاي ظاھري ع رار دارن  ق
ود ي ش رل م ان كنت ا و . حركات ش الح ھ ا س سكرھا ب ھ ع ید ك ر رس ھ نظ ین ب ان صبحانھ، چن ع ن ام توزی ا ھنگ ام

  .تجھیزاتي كھ داشتند، خیلي مصروف بودند و چندان توجھي بھ اسرا نداشتند
ستقیما از خودشان م  شده  بزودی قوماندان ھاي شان از خواب بیدار«:  بھ آھستگي بھ ھم مي گفتندبعضي از اسرا

  . ا شایع شد و ھركس یک چیزی گفتھمھ ج بھ زودي این حرف بھ و» اسرا دیدن خواھند كرد
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ود  ا خ لحظھ یی نگذشت کھ یكي از عسكرھا آمد و بھ تعداد بیست نفر از دختران را از بین كمپ، از جمع اسرا، ب
ھ شد كھ موھاي شان را شانھ بزنند و تا جایي كھ مي بھ آنھا گفت. شیرین و گلبیگم نیز در بین آنان قرار داشت. برد

ر، شش . توانند خودشان را منظم و مرتب نمایند ست نف چونکھ قرار است یكي از قوماندان ھا بیاید و از بین این بی
زي شبیھ . نفر را براي خودش انتخاب كند بعضي از دختران این خبر را تا جایي با متانت تلقي كردند ـ در آنجا چی

ج بھ ا آرن د زدن و ب دیگر لبخن وي ھم ھ س د ب  ازدواج شایع شد ـ و حتي بھ شیوه معمول مردم ھزاره، شروع كردن
  .زدن؛ اما گلبیگم از این كار خیلي خشمگین و ناراحت بود

ین «: گلبیگم با آواز بلند و رسا اعتراض كرد د جایم توسط او تعی ستم و بای ر ھ رده ی امی اگر من برده ھم ھستم، ب
  . اما كسي بھ اعتراضات او توجھي نشان نداد ».نھ توسط ھر قوماندان و كاپیتان یلھ گرديشود، 

ت ار داش ویي اش زد و اظھ د«: یكي از دختران با آرنج بھ نفر پھل و را اصال انتخاب نكن ر . شاید او ت ست نف ا بی م
د. ھستیم، در حالي كھ او فقط شش نفر ما را مي خواھد ھ اصال چرا تو را انتخاب كن ي خاتم ھ معن ار ب ن ك ؟ اگر ای

ھ یكي از آن  م دارم ك ان ھ م و اطمین رجیح مي دھ ا باشد، من ت ان ھ بخشیدن بھ این راھپیمایي و دویدن در آن بیاب
  ».شش نفر انتخاب شده باشم

ود کبھ رفتن وقتي زمان انتخاب فرا رسید، نھ آن قرباني عالقمند  یگم ب ن گلب ھ ای م شیرین؛ بلك ھ انتخاب شد و نھ ھ
  . انتخاب گردید

اني در  ام ناگھ ك الھ دم مي زد، ی ا ق رده ھ ین ب ت انتخاب در ب ر دستش جھ ر زی ا كمك نف دان ب ھ قومان ھمانطور ك
ت ي «: گلبیگم پدید آمد؛ خطاب بھ قوماندان گف وم من یكي از دختران رار معل شت ـ صاحب از ق صاحب، ـ او برگ

  ».رده ایدمي باشم كھ شما براي كارھاي خانھ ی تان انتخاب ك
ت رو رف یگم، در فكر ف ار گلب ت خانوادگي و رفت ود، از نجاب یگم ب ار گلب ي .  قوماندان کھ درحال گذشتن از كن مكث

  »خوب، تو چھ گفتي؟«: كرد و پرسید
ا . ـ من فكر كردم قبل از اینكھ كدام اتفاقي بیافتد، بھتر است یك دفعھ شما را درجریان قرار دھم ت ب زیرا ممكن اس

د. ن بھ درد سر جدي مواجھ شویدانتخاب م ر . بھتر است از انتخاب كردن من اجتناب نمایی ر وزی یگم، دخت من گلب
  ».شاه ھستمفرھادمي باشم و انتخاب شده ی دگروال 

ن فرھاد«: قوماندان صدایش را اندکی پایین آورد، پرسید ما سربازان در ای ا ش ت دارد؟ آی ن حرف حقیق ا ای شاه؟ آی
  » نید؟مورد چیزي را مي دا

ما فقط شنیده . چیزي در این مورد قبال نشنیده ایم«: یكي از سربازان كھ نزدیك او ایستاده بود، با تعجب جواب داد
  ».شاه را اصال نشنیده بودیمفرھاداما در این ارتباط، نام . بودیم كھ او زن ھمان جاسوس ما، محمدجان است

ھ بسیار خوب، ـ ذكر نام آن«: گلبیگم بھ آرامي گفت  مرد، یك نوع ترسي را بھ وجود آورده بود ـ این شما ھستید ك
ھ من د، ن ھ داد» .خطر برانگیختھ شدن خشم او را قبول مي كنی ا اشاره مي كرد ادام ھ دیگر زن ھ ھ ب : درحالي ك

ت.  كردماز رفتن با تو اعتراضاین ھا ھمھ شاھد ھستند كھ من « ما اس ھ ش وط ب ن مرب ون ای ما . اكن ل ش ھ می ھرچ
  ». ھمان را انجام دھیداست

  »شاه خبر داشتھ باشد؟فرھادـ در این مورد چھ ثبوتي دارید؟ آیا در اینجا كسي ھست كھ از انتخاب شدن شما توسط 
این دخترھا ھم . مي توانم در ھمینجا ھا مادرم را ھم پیدا كنم. از او بپرسید. او آنجاست. ـ بلي، دختر كاكایم شیرین
ر . شاه دو بار براي بردن من، قاصد فرستاده بودفرھادو مي دانند كھ در این مورد خبر دارند  فكر مي كنم شما بھت

  ».از من مي دانید؛ او آدمی نیست كھ كسي جرأت كند در مقابلش قرار بگیرد
ست ھ . مرد باال و پائین بھ او نگری ا حدی نامحتمل می رسید ك ھ نظرش ت ر را انتخاب كرده فرھادب ن دخت شاه ای

ودزی. باشد ا ب ن كارھ ره ی ای ورا او را مي شناخت. را او خب د ف شنگي را مي دی ھ زن ق ي ك رادش . وقت ھ اف ا ب ام
  ».شاه بفرستیمفرھاداو را یكطرف جدا كنید كھ برای . صحیح است«: دستور داد

سندش باشد«:  در حالي كھ نفس كوتاھي كشید، افزود ورد پ ود، م ھ آنجا مواصلت نم ھ ب ي ك  خداي. امیدوارم وقت
  »!من، زن ھا سلیقھ ھاي عجیبي دارند

ھ جاي  ھ ب ري ك ا دخت ر دیگر، ب نج دخت شت و پ ار ھمراھانش برگ ھ اش، دركن ھ خیم ر ب ر وزی بھ این ترتیب، دخت
دن . گلبیگم انتخاب شده بود، بھ سمت حویلي قوماندان حركت داده شدند پ اسرا دی در طول روز چندین نفر از كم

س، . ن را انتخاب كردند و بھ ھر طرفي عازم شدندكردند و تعداد زیادي از دخترا ن پ برده ھاي انتخاب شده، از ای
ی نمی  برده ھاي انتخاب كنندگان محسوب مي گردیدند و ھرطوري كھ با آنان برخورد مي شد چندان بیرحمانھ تلق

د. گردید وقعي . آنھا ھرچھ از طرف عسكر ھا برای شان گفتھ مي شد ھمان كار را مي كردن ط م ران از فق ھ دخت ك
اد ھ راه مي افت ا . مادران جدا مي شدند، نالھ و شیون ب ا ب د ت ھ خرچ مي دادن ادی ب عي زی ادران س ات م بعضي اوق

  .دختران شان یكجا بروند
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اري را  ادران شان ك دون م ھ ب د ك وري خردسال بودن ران ط در بعضي حاالت، اگر مادران جوان مي بودند و دخت
ھ ی . ي شان بي نتیجھ نمي ماندانجام داده نمي توانستند، سع ھ خان در ساعت اول و یا دوم، فاطمھ انتخاب گردید و ب

یس یكي از  شالقرئ وار فرستاده شدق ا . ھاي ھمج م ب ھ او را ھ اد زد و التماس كرد ك د فری ا صداي بلن ز ب ھ نی حلیم
س فرستاده شد. فاطمھ ببرد د و پ ی ھای دیگر در.اما او مورد قبول واقع نگردی ل خیل ستان بخاطر نجات  مث  افغان

د رار می دھ دتر ق ب ب ھ مرات د ھای . یافتن در آن لحظھ فعلی، خودش را با خطر ب ا و تھدی وض کارھ م در ع او ھ
روزمره خودش را در معرض آزمایش سخت و وحشتانک در خانھ ھیوالی کھ بھ مراتب از آن مشکالت بدتر می 

د اما ھزاره ھا و ھمچنین افغان ھاباشد، قرار داد  ي .  بھ چشم انداز دور تر از شرایط كنوني شان فكر نمي كنن وقت
در حال حاضر، حد اقل با خود فكر كرد  كھ او .کدام دلیلی دیگری را پیدا خواھد کردكھ مشكل دیگري رونما شد، 

  .چند ساعتي را براي استراحت در اختیار دارد
ھ، گ رون خیم ھ از بی سكرھا ك ا صداي یكي از ع د، ب دار شدصبح روز بع وب بی ت، از خ یگم مي گف یگم ـ گلب . لب

  ».شما را خواستھ است«: عسكر گفت
  » چھ گپ شده است؟«: در یك لحظھ دختر روي پایش ایستاد شد و پرسید

 )باغ(خانھ ویالیی بھ من دستور داده شده است كھ تو را بھ . باید فورا خودت را براي رفتن آماده کنی! ـ بخیز
 را ھم براي سواري شما داده است و دو نفر اسپز اینجا چندان دور نیست، اما قوماندان یك اخانھ . شاه ببرمفرھاد

  . از دختران را نیز ھمراه شما مي فرستد
از بین كساني كھ باقي مانده اند، ھركسي را خودت ترجیح مي آیا کدام یک را می خواھی با خود ھمراه ببری؟ 

  .انتخاب نماییددھي، مي تواني 
ھ ی . شاه مي خواستمفرھادبا خودش گفت؛ این ھمان چیزي بود كھ براي انتخاب . بخند زدگلبیگم ل رغم ھم ي ال عل

د ود آم ھ وج اه در او ب ك رضایت ناخودآگ ده اش، ی ورد آین ا در م شویش ھ شكالت و ت ا . م ن تنھ ھ، ای م رفت روي ھ
   حسین نبود؟ زیرا او مگر دختر غالم. رفتاري بود كھ او باید در آن شرایط انجام می داد

دختر كاكایش با التماس . بھ عالوه ی حلیمھ، شیرین و مادرش و چند زن دیگر ھم در ھمان خیمھ بھ سر مي بردند
  » !گلبیگم، مرا د جایت نگذار. مرا ھم با خود ببر«مي گفت؛ 

 بھ راستي كھ در اگر نھ، من. تو كھ مرا اینجا تنھا نخواھي گذاشت! مرا ھم با خود ببر«حلیمھ درخواست مي كرد؛ 
دا ! كودكم مرد؛ مرواري ام. اینجا فراموش خواھم شد م از من ج ھ ھ ستن كرد ـ فاطم ھ گری ـ زن بیچاره شروع ب

  »!اي كاش من ھم مي مردم! ساختھ شد و اكنون تو ھم مي خواھي مرا ترك نمایي؟ آه كھ من چھ آدم بدبختي ھستم
  ».انم، البتھ كھ تو را با خود مي برماگر بتو! آرام مادر، آرام«: دختر بھ آرامي گفت
  ».مرا ھم با خود مي برید؟ مرا از خود جدا نكن«: مادر شیرین پرسید

  ».من از عسكر این درخواست را خواھم كرد. امیدوارم كھ بتوانم«: گلبیگم با اضطراب گفت
ت س«: گلبیگم از خیمھ بیرون شد و خطاب بھ عسكر گف ر و اسیر ھ د، من امروز فقی ا . تمببینی ھ دنی ر ب ا من فقی ام
ستم. نیامده ام و براي ھمیشھ اسیر نیز باقي نخواھم ماند د ھ . اكنون من در حال عزیمت بھ خانھ ی یك مرد ثروتمن

ھ . جایی كھ مي دانم بھ زودي، موقعیت خوبي را بھ دست خواھم آورد اگر تو در این وقت گرفتاري و مشكالت، ب
  ». نخواھم كردمن كمك کنی، من نیز تو را فراموش

د شد.  ھرچند وعده ی افغان ھا كمتر عملي مي شود ھ خواھ ده ی او چ ھ آین ھ خاطر . زیرا ھیچ كسی نمي داند ك ب
شتر از ھر  ھ بی ددجای دیگراینكھ افغانستان كشوري است ک وع مي پیون ھ وق ر منتظره در آن ب ات غی ا . ، اتفاق ام

دگي مي كرد د زن ا امی انش ب د رسید. عسكر مثل باقي ھموطن را خواھ ر ف وب ت ك روز، روز خ ھ ی د اینک ن . امی ای
د . چیزي بود كھ او باید بھ آن می اندیشید م ھرچن اور را ھ رین ب عیف ت ژادش، ض ا ن ھ مخصوص ب د از آن روی بع

  .نداشت کھ آن روزھای بھتر را دوباره بدست خواھد آورد
  ».وقت كم است، وقت را تلف نكنید. چھ مي خواھید؟ ھر چھ مي خواھید، فقط زود باشید«: عسكر پرسید

د،  ا مرا ھمراھي كنن ت ت ت دستور داده اس دان برای ھ قومان ـ من از تو درخواست دارم كھ بھ عالوه ی دو نفری ك
  ».اجازه دھید كھ مادرم نیز با من بیاید

 محدودیت سني قوماندان كدام. اوه، تو مي تواني مادرت و یك نفر دیگر را با خود ببري«: عسكر لبخند زد و گفت
  ».را بھ من نگفتھ است
ت د«: دختر غمگینانھ گف د مرا كمك نمایی ما نمي خواھی ھ ش ل اینك م جدا ساختھ شده و . آه، مث ا از ھ خانواده ی م

د ستگي مرده ان م. بعضي ھاي شان ھم در مسیر راه از شدت خ ده ای ده مان ر زن ار نف ین چھ ط ھم ا فق ون م از . اكن
آیا شما این كمك كوچك را برایم انجام نخواھید داد؟ اگر تو این  .م از ھمدیگر جدا شویماینرو نمي خواھیم كھ باز ھ

ما . شاه خواھم گفتفرھادكار را برایم انجام بدھي، من در مورد این كمك تو بھ شخص  ت ش ت او ممكن اس آن وق
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ھ ی  ھ رتب داری را ب انی(حوال ا)کاپیت ن چیزھ شتر از ای م روزي بی د و شاید ھ ا بدھ ب .  ارتق ھ جل ق ب ھ اگر موف البت
  ».رضایت او شده بتواني و پیشنھاد مرا بھ خوبي انجام بدھي

شاه چھ طور آدمي  است كھ این قدر در باره ی او حرف مي فرھادبي بي، آیا مي داني كھ دگروال «: عسكر گفت
  »زني؟ آیا ھرگز او را دیده اي؟

ودش ـ بعضي چیزھا در مورد او مي دانم ـ ھمانطور كھ آنچھ  ام وج را در باره ی او شنیده بود بھ یاد آورد، در تم
ت. لرزه افتاد وده اس رده ب ك ب م روزي ی ھ او ھ م ك ت ـ مي دان اد داش ك . اما او بھ قدرت خود اعتم ا امروز او ی ام

د  دان خواھ دگروال است و در موقعیت و مسئولیت بزرگي قرار دارد و این را ھم مي دانم كھ او روزي سر قومان
آن وقت آن قدر قدرت خواھد داشت كھ بھ كساني كھ بھ نحوي بھ او خدمت كرده باشند، درجھ ی كاپیتاني و یا . شد

  ».حتي دگروالي اعطاء كند
د«: عسكر لحظھ یی متفكرانھ ایستاد، بعد گفت د. ببینید، شما عجلھ كنی ود ببری ا خ م ب ان را ھ ادر پیرت د م . مي توانی

ت . دببینیم كھ چھ اتفاقي خواھد افتا ت مرا مالم ود، آن وق اما اگر او از جایي كھ ناخواستھ مي رود، باز گردانده ش
  ».نكنید

اي . مادرم یك پیرزن نیست. تو در اشتباه ھستي«: دختر با زیركي گفت راه طوالني و خستھ كننده او را چنین از پ
م عادت دارداما او یك زن فعال و توانایي است كھ مي تواند سخت كار كند و.  استانداختھ اد ھ .  بھ كار كردن زی

  ».مطمئن باش، او باز پس فرستاده نخواھد شد
د ھ گردی واه وارد خیم ھ ی دلخ ود .گلبیگم پس از بھ دست آوردن نتیج ا خ زي ب ا ـ آن آواره ھاي بیچاره ـ چی ا آنھ ام

یگم .تنھا آمادگي آنھا این بود كھ از جاي شان برخیزند. نداشتند كھ آماده ی مسافرت نمایند ھ گلب نج دقیق  در ظرف پ
ك .  بود و دیگران بھ تعقیب او، آماده ی حرکت شده بودنداسپسوار بر  ان، ی الي آن رار احتم وگیري از ف راي جل ب

  .دیگر ھم از پشت سر، آنان را ھمراھي مي كردندمسلح  و دو عسكر اسپعسكر در پیش روي 
           »تا آنجا ما باید چقدر راه را طي كنیم؟«: گلبیگم پرسید

او نمي خواست بھ خاطر زیاد صحبت كردن با اسرا،  ».زیاد دور نیست«: یكي از عسكرھا با ترشرویي پاسخ داد
وس . نامش گزارش داده شود وان جاس ھ عن دیگر ب براي اینكھ در افغانستان ھر زن و مرد و حتي ھمكاران، بھ ھم

دارد و ھیچ نوع احساس ھمبستگي در بین.احتمالي نگاه مي كنند ود ن سي .  آنان وج ھ ھرك ت ك شور جایي اس آن ك
ي . براي خودش ھست دام اھریمن ھ ك ت ك ن اس وم ای ھركس ولو كمترین گزارشی را براي مافوقش بیاورد، بھ مفھ

  .را از جانش دور کرده است
ت رایش گف ت و ب ارش خواس ھ كن ادرش را ب یگم م ر شدند، گلب پ دورت داری از كم ا مق را«: وقتي كھ آنھ ادر، م  م

  ».من بھ این خاطر، این كار را كردم كھ از كمپ خارج شویم. ببخش كھ من سواره و شما پیاده راه مي روید
  .  پائین انداختاسپو ھمانطور كھ صحبت مي كرد، خودش را از زین 

  »! شواسپچھ گپ است؟ چھ كار مي كني؟ ھرچھ زود، پس سوار ! ُاھوي«: عسكر با خشونت صدا زد
ان التماس كردگلبیگم بھ طرف دو ل آن شت و در مقاب د، برگ ا مي آمدن شت سر آنھ ھ از پ ن مرد را «:  مردي ك ای

روم اده راه ب اي پی ا پ داری ب ھ مق د ك ھ مرا اجازه دھ سازید ك اده راه . راضي ب اي پی ا پ ھ ب ھ دارم ك ودم عالق من خ
وار بگذارید این«: در حالي كھ بھ مادر و زن كاكایش اشاره مي كرد، ادامھ داد ».بروم پ دو زن  س ونداس آن .  ش

ز راه بگردیم».وقت ما مي توانیم خیلي تیزتر حركت كنیم ما تی دازه ش ھ .  من و شیرین می توانیم بھ ان ا ھر چ و م
  .این ھم برای ما و ھم برای شما بھتر است. زودتر و قبل از گرمی ھوا در آنجا خواھیم رسید

بو  ابھ این ترتی سکر ھ ھ آن دو  ع د ك ر  اجازه دادن وار ب پزن س داس ھ دھن ایی .  راه شان را ادام نج رز راھپیم پ
ودتمرین خوبی برای آنان شده بود و  شیده ب ان بخ ھ آن ي ب ازه ی امال ت روي ك از . سي و شش ساعت استراحت، نی

  .اینرو، دو دختر بھ چابكي ھرچھ تمام با ھمراھان شان گام بر مي داشتند
اگر من . نمي دانم كھ ما بھ طرف چھ نوع زندگي پیش مي رویم«: تگلبیگم بھ آھستگي در گوش دختر كاكایش گف

  »تو چطور؟. در آنجا راضي نبودم، باقي نخواھم ماند
ور . نمي فھمم«: شیرین نومیدانھ جواب داد ویم، چط اكنون كھ ما آرام ھستیم، توسط دو نفر عسكر محافظت مي ش

  ».ر كمي براي فرار داریمبھ نظر من چانس بسیا. ممكن است كھ ھمدیگر را كمك كنیم
  » .زیاد گپ نزنید! ُاھوي«: یكي از عسكر ھا داد زد

آن عسكر بھ اندازه یي زیرك بود كھ از صحبت آنان متوجھ شد، كدام جدیتی در كار است كھ ممكن براي محافظت 
  .آوردبھ این خاطر احساس كرد كھ فورا باید از آن جلوگیري بھ عمل . آنان یگان مشكلي را ایجاد كند
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  قمست ھجدھمقمست ھجدھم
  باغ افغان

  
ت . فرھاد شاه راھی نماینده است) خانھ(یکی از عساکر گفت تا باغ  ھرچند کھ آنھا اندکی بعد از طلوع صبح حرک

کرده بودند اما موقعی کھ آن دستھ کوچک در مقابل دروازه بزرگ متوقف شدند، خورشید در پائین ترین افق خود 
ا دیوارھاي یرودي بھ چندین ھكتار زمین و ی ـ تنھا دروازهرسیده بود د و  بود كھ ب اع بلن ا ارتف ھ شده ِگب ي احاط ل

مآیا؛  با خود گفت، ایستاد شده بودش قلب گویا گلبیگم كھ ـبود رین آدم ھ ز از،شجاع ت راي گری سي ب ن  درون چان  ای
  خواھد داشت؟دیوارھا 

  یی ضربھ زد و با لحن آمرانھوازهتفنگش سھ بار بھ در را باز كند، عسكر با قنداق وازهقبل از اینكھ كسي بیاید در
د در و ھرا. كرد تھدید ھ بای سي را ك ا ك وام و وازهبار نھ تنھ دركالن، زن و دیگر اق در، پ ھ پ از مي كرد، بلك  را ب

دازه.  كھ یك روش معمول افغاني مي باشد، فحش و ناسزا مي داد رانیاكانش ھ ان م ب ھ او ھ   یسرانجام پیرمردي ك
  .آمدید گفت ر خشمگین بود، در مقابل در ظاھر شد و بھ سھم خود بھ ھمان قسم آنھا را خوشعسك

ھ دی اربابم را چنان رعدآسا مي كوبیوازه یچھ دلیلي وجود داشت كھ در«: پیرمرد پرسید ي ك ؟ آیا تو فكر مي كن
 پست و  ی بچھ؟جازه داده شود را زدي، بھ تو اوازهما ھمھ مزدوران تو ھستیم كھ انتظار داري بھ محض اینكھ در

  »بدذات؟
 وازه ھستیم كھ این قسم بھ میل و دلخواه تو بھ بیرون در توپدر لعنت، پس آیا ما سگ «:عسكر با عصبانیت پرسید
ت .  جدید را براي شما آورده ایمکدبانویما یك ! منتظر ایستاد شویم؟ ببین سند ارباب او آخرین زني است كھ مورد پ

ت تأسف  یيبھ این شیوه.  خستھ است راه زده و او بسیار.قرار گرفتھ است ھ حال  كھ تو او را تحویل گرفتي، من ب
  ».مي خورم كھ اربابت با تو چھ معاملھ خواھد كرد

ودمحیابي «:  شده بود، بھ آھستگي گفتاسپھاي سوار بر  پیرمرد كھ اكنون متوجھ زن  .، در حال نماز خواندن ب
  »؟بمانیبیشتر منتظر چند لحظھ دث بزني و نمي توانستي دیرآمدنم را ح

ھ روي  سي ك ا ك ھ او و ی د ك ھ ش پسرباز متوج تاس تھ اس أثیر گذاش شمگین ت رد خ االي پیرم ود، ب وار ب ي . س  م
ت .خواست چیزي بگوید اما گلبیگم، بین حرف آنان مداخلھ كرد از ! بس«: او گف و سر نم ھ ت دیم ك ون فھمی ا اكن م

  ». بیرون منتظر نماندیمدرروي ھم رفتھ ما ھم زیاد . ن توضیح بدھي ضرور نیست بیشتر از ای.بودي
  » ھستید؟ و چرا اینجا آمده اید؟یِشما ك«:  او شده بود، بسیار مؤدبانھ پرسیدھ یدربان كھ متوجھ لحن آمران

 كمپ من دختر غالم حسین وزیر ھستم و توسط اربابت انتخاب شده ام و با دستور قوماندان«: او بھ آھستگي گفت
ا سپس ».بھ اینجا فرستاده شده ام  با اشاره بھ راھي كھ آمده بود، افزود كھ ما براي رسیدن بھ اینجا یك روز تمام، ب

  .یم و اكنون خیلي خستھ و گرسنھ ھستیمه ااسپ راه پیمود
ت د، گف ت«: پیرمرد بھ طرف دختر دی ب اس ر باشي! عجی ان دخت و شاید ھم وع دستوري را در،ت یچ ن ا من ھ   ام

  ».مورد شما ندارم و نمي دانم كھ بھ شما چھ بگویم
وض «: عسكر دوباره مداخلھ كرد و در ع ي، اگر ت اگر براي معلومات بھ من مراجعھ نمایي كھ احتماال ھم نمي كن

شتھ زني با من حرف بزني، ممكن است من معلوماتي را برایت بدھم كھ تو از آن آگاھي ندا باینكھ با آن زن حرف
ھ ھا و اینكھ چرا   در آن معلومات كافي در مورد این زن کھ دارم یيرف قوماندان براي اربابت نامھاز ط. باشی ب

ت تھ شده اس د، نوش ده ان ھ . اینجا فرستاده ش انمب دهگم زاره دی ھ اش در ھ ھ خان ر را ب ن دخت ت ای ھ ارباب وده ك  و  ب
ھا اسیر شده و   قومش از بین كوهھ یھم اھرچند كھ او اشتباھا ھمراه ب. آرزوي بھ دست آوردن او را داشتھ است

ت و قصد دگروال را در .  استبھ كمپ ما آورده شده سي اس ھ ك ھ او چ ھ شد ك دان متوج ھ قومان بنابر این وقتي ك
ر زن دیگر ب ھ اینجا فرستادھ مورد او دانست، او را مستقیم ھمراه با این سھ نف وان خدمتگار او، ب ون .عن ا اكن  آی

  » سیاه؟دغمتوجھ موضوع شدي ج
 ھر كسي مي تواند بدون اینكھ . تو ھم حرف ھاي چرندت را بس كن و داخل بیائید!سب«: دربان با عصبانیت گفت

  ».تو لب بھ سخن باز كني، پستي ات را متوجھ شود
ا را ض سنگین و وازه ی قفل درھ ی دیگر زبانھ ی ھمانطور كھ صحبت مي كرد، نیم خیم چوبي را باز كرد و آنھ

ابا  اظرهن چن ھ  خاطره یمن ان عمر ھرگز از حافظ ا پای ھ ت ویلي اجازه داد ك ھ داخل ح زي ب اك  ی انگی یگم پ  گلب
ین .ھا كاشتھ شده بود گل انواع ي بود كھ در آن درختان میوه و یآن باغ فقط یك باغ ساده . دونش بال چن ر ق  اما دخت

ود أثیر نرفت وباغي را ندیده ب ت ت ھ اصال تح دھ بود برخالف ھمراھانش ك رار ن أثیر اطرافش ق ت ت ، او شدیدا تح
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 ھاي سوزان مناطق ھموار راه پیموده بود  در حقیقت روزھاي متمادي روي ریگواز اینكھ ساعت ھا . گرفتھ بود
ل ھ فواص ب و از اینک وع آن موج ایھ ھاي مطب ھ س ت ك رار داش وت ق ان ت ي آن درخت والني را در حواش سبتا ط  ن

ود. جا سرزمین پریان بوداین. ا اینجا كامال فرق داشت ام.خوشي و مسرت او شده بود   وخورشید درحال غروب ب
ود سترده شده ب د، منظره.نور طالئي رنگش بر ھمھ جا گ ھ بودن ر گرفت ازه ب ھ ت ادام ك ان ب ای ی درخت ھ ی زیب  را ب

ا ھمچنین درختان بزرگ چنار چنان برپا ایستاده بودند كھ ھیچ كسي نمي دا. ندارمغان آورده بود نست چھ وقتي آنھ
ا از رنگ گالب ھاي صورتي  ھاي معطر و گل  گل،در كنار پیاده روھا. كاشتھ شده باشند كھ مشھورترین عطرھ

  .د، فضاي اطراف را عطرآگین ساختھ بودوآن استخراج مي ش
ستاد .او نفس عمیقي كشید و برگشت تا با دربان صحبت كند اره ای ا دوب ھ و  ام ان سیب و ب اكدرخت زان ھاي  ت آوی

ا ب داد ھ پیچدار كھ شكل ھاي عجیب و غریبي را تشكیل داده و سایھ ھاي آنھ ھ ھرطرف امت زي ب ال انگی ور خی ط
  .بھ دقت بھ تماشا نشست، یافتھ بود
د  بیایید و حویلیبھتر است فعال شما بھ داخل «: گفت پیرمرد اده خواھن ما آم ھ ش ا جای را ب برای امشب دیگر زنھ

اگر فردا اتاق موجود نبود، در بین حویلي . ز تصمیم دگروال در مورد شما مطلع خواھیم شدبدون شك فردا ا. کرد
  ». زیرا ما آمدن شما را خبر نداشتیم.امشب را ھرطور كھ است، تیر كنید. خیمھ برپا خواھیم كرد

ا پ«: عسكر گفت ان انجام داده ام و برایم رسیدي بدھید تا آن را بھ قوماندان خود نشان بدھم كھ من وظیفھ ام را ت ای
  ».مه ازن ھا را بھ سالمت بھ اینجا رسانید

ت دي گف ھ تن رد ب د«: پیرم د ش ي داده نخواھ ادان لعنت و ن ھ ت یدي ب یچ رس ھ . ھ واھي ب ي خ ھ م زي ك رو، ھرچی ب
  بھ من چھ غرض کھ قوماندانت بھ تو چھ خواھد گفت؟ .قوماندانت بگو

، مي توانم چند سطري براي افسرت بنویسم كھ ما بھ سالمت بھ اشد باگر یك تكھ كاغذ و قلم و رنگ«: گفتگلبیگم 
  »نطور نیست؟ی آیا ھم.این چیزي است كھ شما مي خواھید. مقصد رسیده ایم

ل پیرمرد گرچھ ك بوت ھ شامل ی اني ك داني عادي افغ  نھ خواندن مي دانست و نھ ھم نوشتن، اما ھمیشھ یك عدد قلم
تبھ خود بود، با و یک مقدار کاغذ خرد رنگ  ت در .ھمراه داش ھ مي خواس ود ك ن ب را یكي از وظایف او ای  زی

ھ . مواقع اضطراري قلم و كاغذ را براي اربابش آماده داشتھ باشد م را ب یگماو كاغذ و قل یگم.  دادگلب ھگلب م را  ک  قل
سكر ن كار اصال باعث تای اما .متوجھ شد كھ رنگ آن كامال خشك شده است، بھ داخل بوتل رنگ انداخت ب ع عج

 ه آب رفت و دستش را در آب فرو برد و چند قطرجوی قلم را از او گرفت و چند قدم آن طرف تر، بھ طرف .نشد
گ زد. بھ داخل بوتل چكاند و سپس قلم را تكان داد ارگلبیگم دوباره قلم را بھ رن ھ نوشتن شد و اینب ادر ب گ .  ق رن

تقلم افغاني بھ این شیوه تھیھ مي گردد كھ چند قطر د و آن وق گ نقاشي مي چكان ل رن گه آب در رنگي، مث  ، رن
  .قابل استفاده مي گردد

  : را بھ خوانش گرفتآن  سپس  وفقط سھ سطر نوشتگلبیگم 
  ! سالم و احترامات بھ قوماندان كمپ«

اغ دگروال. خداوند شما را بھ سالمت داشتھ باشد.من امروز صبح زود آنجا را ترك نمودم ھ ب ھ سالمت، ب   من ب
ن فرھاد ا م سافرت ب ام م افظ در ھنگ ا و مح وان رھنم ھ عن ھ ب م ك ردي ھ ر م ھ نف ودم و از آن س لت نم اه مواص ش

  ».فرستاده بودید، كامال راضي ھستم
  » گلبیگم «

  
ست . دربان كاغذ را از دست دختر گرفت ا نتوان اس ھاي او نگاه كرد ام اول بھ طرف نوشتھ و سپس بھ طرف لب

ق د دآن دو را با ھم تطبی ت. ھ سكر داد و گف ھ ع شتر ارزش دارد«: آنگاه كاغذ را ب و بی ار ت ن نوشتھ، از ك و .ای  ت
  ».وظیفھ ات را انجام دادي، اكنون بھتر است كھ پس بھ نزد اربابت رھسپار شوي

ا . راه پیموده ایمزما از صبح تا ھنو. نھ، من این كار را نخواھم كرد«: عسكر گفت ان ھ  آیا رسم مھمان نوازي افغ
ت بلکھ.  بھ عالوه ما نمي توانیم امشب راه بیافتیم.مین است؟ تو باید بھ ما چاي و غذا بدھيھ  فردا صبح زود حرك

  ».خواھیم كرد
ت . حال گلبیگم پاي پیش گذاشتاین بھ فكر فرو رفت و در  یيپیرمرد لحظھ ھ آن«: او با مالیمت گف دار ب ا مق  یھ

  » .خاطر یك نفر ھمھ را تنبیھ نكنیدھ پس ب. ر شما نشده اند آن دو مرد باعث آزا، در ھرصورت.غذا بدھید
ھ  یگمپیرمرد ھمان طور كھ دیگران ب ز گلب ھ دیگران نی زي شد ك ھ چی د و متوج ھ طرف او دی د، ب  نگاه مي كردن

ش«: و گفت آن وقت بھ آنھا راه داد . مي شدند آنمتوجھ ن .نیدیپس ھمانجا بن راي ای ھ ب روم ك سرا ب  من داخل حرم
یمتازه  وانیم انجام دھ ھ طرف خان».واردان چھ كاري را مي ت ان را ب ھ زن ور ك ان ط ي پیرمرد ھم ھ توسط ھ ی  ك

  ».ھمراه من بیائید«:  ادامھ داد،دیوارھاي دیگري احاطھ شده بود، راھنمائي مي كرد
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خیرا توسط بھ بي بي بگو زني كھ ا«:  در ورودي ظاھر شد، گفت ی كھ در آستانھه یيپیرمرد خطاب بھ دختر برد
  ».آقا انتخاب شده بوده، از كمپ فرستاده شده است

ل ! نام خدا«: دختر برده گفت ا مث ب ھ وریم ش ھ مجب با این ھمھ برده چكار كنیم؟ ھم اكنون ما آنقدر ازدحام داریم ك
د در ھر! ھزاره ھا«:  سپس برگشت، بھ آنھا نگریست و گفت».گوسفندان كنار ھم بخوابیم جاي اوه، آنھا مي توانن

  ». آنھا را مي شود بھ استبل ھم ببریم.بخوابند
ت باش! دختر آرام باش«: پیرمرد با عصبانیت گفت واھي داد.مواظب آن زبان ت خ ھ، روزي آن را از دس .  اگر ن

ی برسان وتو فقط برو . نمي فھمي كھ در مورد چھ چیزي حرف مي زني تو ھ زن پیغام مرا بھ بی ب و ك ھ او بگ  ب
اق این در. ھمراه با سھ خدمھ، از راه رسیده اندشاهفرھاددلخواه  ودي حویلي باید ات ا خالي ش راي آنھ ار .  ب ا چھ اینھ

ان .  ھم باشد فرقي نمي كندینفر ھستند، اتاق كوچك راي آن اقي ب وع ات د، ھر ن ھ اینجا رسیده ان ر ب ا دی ھ آنھ از اینك
  ».آماده گردد، آنھا بھ آن راضي خواھند شد

ت«؛ دختر بھ زودي بازگشت اگر مي .  بي بي گفت او ھیچ دستوري را در مورد رسیدن زنان دریافت نداشتھ اس
  ».خواھي خودت بھ آنھا جاي بده

ذا ھ بھ كدبانو بگو كھ باید از این زنھا ب«: پیرمرد كھ خیلي خشمگین شده بود، گفت ود و غ طور صحیح پذیرایي ش
 با صدای سپس ایستاد و ».د، براي ما خیلي بد تمام خواھد شد اگر نھ، وقتي آقا برگرد.و لباس ھم بھ آنان داده شود

  .آھستھ چیزي بھ گوش دختر گفت
ود.  خیره نگاه كرد ـدختر بھ طرف گلبیگم خیره ر ب ي خب واو. گلبیگم از آنچھ در اطرافش مي گذشت تقریبا ب ز  ھن

شان وُ نیمھ گرمسیر، گل ھاي سرخ رز، گل ھاي  یھاي باغ منطقھ يیبھ زیبابا شگفتی   از زرد و نارنجي و درخ
د ـ ییھا ھمھ بھتر قمري ایو  كھ در باالي درختان بغبغو مي كردن ھ زیب ان مي افزودیب د درخت شید ـ ن او . می اندی

  . ندیده بودھا را بھ خواب ھم   رنگجالیھرگز چنین باغي را ندیده بود و ھرگز چنان 
ست ھ یيتقریبا بھ ھمان اندازه، دختر برده ھم براي لحظ رت نگری ا حی ستھ، ب سافران خ . بھ سوي تازه واردان و م

دازه.اما نھ این زیبایی او و نھ ھم قواره اش او را بھ حیرت انداختھ بود ھ ان را ب واره ي او ی زی د و ق ایي و ق  ، زیب
ار و بزرگي اشھم شاید . چھ بوده است« نمی دانست بگوید کھ آ. سر مي بردندھ دختران زیادي در حرمسرا ب  وق

 بود  یي و داشتن روحیھمنشیكھ ناشي از آزادجسارتی .  شاید ھم نترسي و جسارت او و او را متعجب ساختھ بود
  .طبیعت، درد و ناراحتي ھاي فیزیكي را در كالبدش بھ فراموشي مي سپاردی ھاي ساده  كھ با نظاره بر زیبایي

ویلي . كامال بي خبر بودگلبیگم از اینكھ كدام تأثیري را باالي آن دختر گذاشتھ باشد، ھ داخل ح ھ ب ا عجل  اما دختر ب
ھ  ام مؤدبان ا پیغ تافت و ب شتیش ھ زن«: ي بازگ د در محوط ا بای راي  يھ ھ ب ا اینك د ت ر بمانن ویلي منتظ رون ح  بی

د شد ت. پذیرائي آنان اتاقي آماده شود و آن وقت غذا ھم بھ آنان فرستاده خواھ ر شده اس ون دی ا را .اكن ي آنھ ي ب  ب
  ». صبح خواھد دیدفردا

ت ان گف ھ آن وب، «:  دربان با صداي كوتاھي كھ بھ طور واضح تأثیر ماندگار را ایجاد مي كرد، خطاب ب سیار خ ب
ھ .روي شبنم نخوابید، ھركاري كھ از دستم آمد، براي شما انجام دادمو براي این كھ امشب در بیرون  ي ك ا وقت  ام

ھ.  فراموش نكنیدآقا از مسافرت باز گشت، شما نیز خدمت مرا ك ھفت ا ی ھ او ت نم ك از گردد یفكر مي ك .  دیگر ب
  ».ي برخواھد گشتَھرچند بعد از اینكھ جنگ شروع شده است، نمي دانیم واقعا او ك

ا گذاشتند.ھا را تنھا گذاشتند آن دو رفتند و زن ا را تنھ ا آنھ ك زن .  یا حد اقل موقت د از آن ی ك زن و بع ھ زودي ی ب
   .اینكھ بھ طرف آنھا نگاه كنند، آمدند و بعد دوباره پس رفتنددیگر، فقط براي 

  ».امیدوارم كھ آنھا یك مقدار غذا بیاورند«: حلیمھ شروع بھ حرف زدن كرد
ھ داد یرین ادام ردد«: ش ي گ ع نم شنگي ام رف ال ت ھ اص نم ك ي ك ر م رد». فك م ك رش را خ د س ھ در  و  بع ي ك از آب

! شاه باید آدم پولداري باشدفرھاداین .  خوب جایي استجااین«:  آھي گفت حویلي جاري بود، نوشید و با یمحوطھ
ھ اش و خدمتگارانش نگاه كن!خداي مھربان من، بھ این باغش ببین ول و دارای!  بھ این خان در پ ھ ياو چق  دارد ك

  ». آنھا را غذا و لباس مي دھد يھمھ
  ».خدا كند ما اینجا آرامش داشتھ باشیم«: مادرش مؤدبانھ گفت

 دختري كھ غذا را آورد .ھا  یك غوري كالن گوشت و قابلي و دو نوع ھم خورشت از انواع سبزي.غذا آورده شد
  ». نباشد اما ما نمي دانستیم كھ شما مي آییدبس شاید .این تنھا چیزي بود كھ ما آماده داشتیم«: بھ آنھا گفت

ین  را یك تكھ فرش كثیف وار در روي زم د كرده بودھم دھ  و زنن ھ زده بودن . ا از گرسنگي در اطراف آن حلق
 با وجود .اشند كھ ھیچكدام آنان در زندگي شان، چنان غذاي لذیذي را كھ بھ آن خوبي پختھ شده باشد نخورده بگویا
  .ھ بود دختري كھ غذا را آورده بود از اینكھ ممكن غذا ناكافي باشد، معذرت ھم خواست،این
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تحلیمھ بعد از مقداري تالش براي ث كرد و گف ذای«:  رفع گرسنگي اش، مك ین غ ت آوردن چن ھ دس راي ب  یمن ب
  ».براي ھمیشھ ھمینجا مي مانم و سخت كار مي كنم

ھ شایدآنھا . من ھرگز چنین برنجي را ندیده ام! چھ برنجي«: جاري اش گفت رنج ب راي رشد ب  روش دیگري را ب
  ».كار مي گیرند

و. طور حریصانھ غذا خوردندھ بشان، ی دو دختر چیزي نگفتند اما ھر دو ك ھ ، بزآنھا از یك شب قبل تا ھن جز ی
ھ  وشب در حال یخ شدن بود صرف شد، غذا كھ. تكھ نان خشك، چیزي براي خوردن نداشتند  ماه در باالترین نقط

د،.آسمان قرار داشتی  ده بودن ت ورود شان او را دی ار در وق ین ب ھ  در آن لحظھ ھمان دختر برده کھ برای اول  ب
  . طرف آنھا آمد

فراموش در اینجا  شما باید  وشما چطور ھستید؟ اینجا نشستھ اید؟ نام خدا زھنوتا براي چھ شما «: دختر برده گفت
ع خدا مي داند كھ این . دارندد اما فقط چند تا خدمتگارنسر مي برھ در این خانھ تعداد زیادي بانو ب. شده باشید  وض

ود.ما را بھ كجا خواھد كشانید ر مي ش اد ت م زی د.  وقتي كھ آقا بھ خانھ بیاید مشكل از این ھ د،بیایی ا من بیایی ھ . ب  ب
  ».دخترھا گفتھ بودم كھ بھ شما اتاق آماده نمایند اما دقیقا نمي دانم كھ آنھا چكار كرده اند

وا. شان برخاستند آواره ھا بھ مشكل از جاي د و در ھ وده بودن والني را پیم سیر دور و ط ا م ب، آنھ وبتي ش ي رط
ا دم در.نیمھ خواب آلود شده بودند ھ ت ستند ك د، وروديوازه ی اما توان ب كنن ا را تعقی ر راھنم ا .  نف اال آنھ د از ب بع

ایش .، وارد اتاق كوچكي شدندزینھشدن از چند  تباھا پ اق شد، اش ا اما ھمینكھ دختر راھنما وارد ات سي تصادم ب  ك
ا ا من یوھ ا «:د زدكرد و صداي خواب آلود و عصباني فری ھ كجا راه مي روي؟ آی ین ك ي؟ بب ار مي كن ھ ك ، چ

  »سگ ھستم كھ تو از روي من تیر مي شوي؟
  .  محكمي بھ سرش زده شدھ یدر جواب كسي كھ صدایش بلند شده بود، ضرباما 

دا  كن تو اینجا چھ كار مي كني؟ بھ شما نگفتھ بودم كھ براي«: تازه وارد گفت د و اینجا را تان یك جاي دیگري پی ی
  »خالی کنید؟براي كساني كھ جدیدا از راه رسیده اند 

  ». ھم جاي خالي در این حویلي نیستبلیست حتي یك . خالي نیستیـ ھیچ جای
  »ست؟ھآیا كس دیگري ھم اینجا . پس برو گم شو، فورا اینجا را خالي كن«: زن جواب داد

   »ن بیگانھ ھاي لعنتي، از این اتاق خارج شویم؟آیا ما ھمھ باید بھ خاطر ای. ـ بلي، دو یا سھ نفر
ر  این زن.ھرچھ برایت گفتھ شد، ھمان كار را بكن«: زن با لحن آمرانھ و تندي گفت ود بب ا خ م ب  .ھاي دیگر را ھ

  ». چوب را بھ جانت مي گیرم،گر نھ وعجلھ كن
   .جمع كردند و با خود بردندشان را نیز  ھاي  توشك ھا و بالشت.آنھا بھ آھستگي و با ترشرویي برخاستند

ر !  شانلعنت بر پدران «:ھمان طور كھ آنھا از اتاق خارج مي شدند، زن گفت دازه ي غذایشانیك نف ھ ان ھ ی  ب ك
  » زود بر می گردم.شما ھمینجا بنشینید، مي روم تا براي شما شبخواب بیاورم. مي خورند ھم ارزش ندارند

واب بزرگیي بعد لحظھ  ت رختخ ك دس ین پھن كرد با ی شت و آن را روي زم ي مي .  برگ ھ راحت ازه واردان ب ت
ار چندین روز بود کھ . توانستند روي آن استراحت كنند ت آن چھ یچ وق ا ھ د و تقریب ده بودن ین جایي را ندی ا چن آنھ

  .فکر نمی کردند کھ این قدر خواب آلود بوده باشندنفر بھ آن اندازه 
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  قسمت نوزدھم
  ا حریم افغانھمخانھ ب

  
ویلی  روز بعد، وقتی دھاتیانی کھ از کوھپایھ ھای ھزاره آمده بودند، از خواب بیدار شدند، خورشید باالی دیوار ح

  .کھ مانع تابش افقی آن می شد، رسیده بودو
 ،نام خدا«:  گفتي با صداي رسای،حلیمھ ھمانطور كھ چادر را روي سرش مي انداخت و چشمانش خواب آلود بود

  »ما چھ فكر خواھند كرد؟ی ن مردم در باره ای
واب داد ده «: جاري اش با نگراني ج ستھ و مان سیار خ م و ب ده ای ا از راه دور آم ھ م د كرد ك ط فكر خواھن ا  فق آنھ

ستیم ستیم.ھ ستھ ھ م و خ ده ای م از راه دور آم ا ھ دت  ». واقع ام م ھ در تم ي آورد ك اد نم ھ ی ستگي، ب رط خ او از ف
   . خوبي استراحت كرده باشدعمرش این چنین بھ

شانھ ات را بھ . برای ما چھ فرق می کند کھ آنھا چھ فکر می کنند! زن كاكا«: گلبیگم در حالي كھ مي خندید، گفت
ا . شانھ بزنم،من بده تا موھاي سرم را  كھ مثل موھاي شتر شده است زي را ب ین چی ھ چن ستید ك سي ھ ا ك  شما تنھ

  ».خود دارید
ت. رفتھ و بھ بیرون نگاه كردبعد بھ طرف پنجره ادر، «:  مادرش را صدا زد و گف ین، م ا بب ھ سر بی د ب ھمگي بای

  ». حویلي دیده نمي شود و ما ھم آن طرف دیوار را دیده نمي توانیمھ ی محوطدر ھیچ كسي .شان رفتھ باشند كار
وند  اینجا تنھدراین از لطف و مھرباني آنھا است كھ ما را «: شیرین بھ آھستگي گفت ا نمي ش ا گذاشتھ و مزاحم م

وان طور درست بھ چنین بھ نظر مي رسد كھ آنھا با ما ب. تا ما راحت تر استراحت كنیم ھ عن رخورد مي كنند، نھ ب
  » ھای عادیبرده

دم «: گلبیگم یكدفعھ با صداي بلند گفت ا ق ان و گل ھ ن درخت ین ای ھ، ب رون رفت ھ از اینجا بی ود ك آه، چقدر دلم مي ش
  ». وقتي كھ ھمگي بیرون از خانھ رفتھ باشند، دلیلي ندارد كھ ما از اینجا خارج نشویم.بیا! یرینش. بزنم

وه را  با ھاي انگور  تاكمحوطھ  داخلي حویلي رفتند كھ  ی در محوطھيبھ زودي آنھا بھ جای ھ در باغ زیباي می ک
  .، جدا می ساختقرار داشتآن طرف تر 

  »؟ بودی را دیدهیآیا تا كنون چنین گل ھای! یھای رنگچھ «: گفتگلبیگم بھ دختر كاكایش 
ت،بد نیستند«:  شیرین در حالي كھ بھ سختي بھ آنھا توجھ داشت، گفت ن اس   اینجا؛ اما آنچھ كھ من دوست دارم ای

ھ آن طرف . ھا چھ انگوري خواھد داد فقط فكرش را بكن كھ بعد از مدتي، این تاك!  ببینرا ویم ك بھ جرئت مي گ
  ». در آنجا خواھد بودی بیا با ھم بھ آنجا برویم كھ چھ چیزھای. درختان بادام نیز وجود دارددیوار

   . اما در قفل بود. باغ در پیش گرفتند یشان را بھ طرف دروازه  راه آنھابھ این ترتیب
   ».دبیرون رفتھ اند اما در را بھ سر ما قفل كرده انھمھ  آنھا خودشان بد؛چقدر «: شیرین ادامھ داد

  ».گمان مي كنم آنھا فكر مي كنند كھ ما از اینجا فرار خواھیم كرد«: گلبیگم متفكرانھ گفت
ر ممكن وازه یكھ مثل سگ در مقابل درپیر  با وجود این دربان ـ ار غی ك ك رار كردن ی ت، ف ستاده اس  ورودي ای

   ».خواھد بود
ا مي . ن نرفتھ است ھمگي ھم بیرو.می بیند مواظب باش كدام كسي ما را در اینجا ـ د م كاري نكن كھ آنھا فكر كنن

ك زاغ  و».ار با او صحبت كنیمذبیا، بگ. خواھیم از اینجا فرار كنیم ر مي شدند، ی اغ تی ین ب ا از ب  ھمانطور كھ آنھ
   .گذشتدم دراز افغاني، از باالي سر آنھا 

تآمدن ما در این! یخداي من، چھ بد چانسی«: شیرین با نگراني اظھار داشت د داش وبي نخواھ  ایمعن. جا اصال خ
  »این چھ باشد گلبیگم؟

دـ ن پرن ال او بگردده ی فكر مي كنم معنایش این باشد كھ ای ا دنب ت ت م كرده و رف ود را گ ت خ ا ـ .  بیچاره، جف ام
رواز نمي كرد ھ آن ـحقیقت امر این بود كھ گلبیگم ھم دلش مي خواست كھ آن پرنده از باالي سر آنان پ  شیرین، ب

  » را دیده اي؟یآیا ھرگز تاكنون چنین زیبای!  چھ رنگي.موجود زیبا و دوست داشتني نگاه كن
وفي مي باشد، قسمي كھ افغان ھا مي گویند. اشاره می کرد یك مرغ انجیرخوار گلبیگم بھ ر ص .  نام آن پرنده دخت

شكالت«: شیرین ادامھ داد د از م ود رو،اوه، مطمئنا معنایش این خواھد بود كھ بع د ب م .شني خواھ  اگر در آخر ھ
یگم؟ .اما اكنون از این اسارت خستھ شده ام.  ندارمیروشني باشد، بھ مشكالت فعلي چندان توجھ ور، گلب ما چط  ش

  » شما ھم مي خواھید؟. مي خواھم نان با شیر دلمھ بخورم.من خیلي گرسنھ شده ام
شیدیم، . را رد كنمبلي، نباید ھم نظرت«: گلبیگم در حالي كھ لبخند مي زد گفت ھ گرسنگي ك دت ك ھ م  بعد از آنھم

دارذبگ. بر خواھد گرفت تا یك غذاي مورد پسند خودمان را بخوریم چند مدت دیگر را در ان یار از آن زن، مق  ن
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ذا .او چیزي در دامنش دارد.  او زن بدي معلوم نمي شود.بخواھیم اده كردن غ ھ درحال آم  چنین بھ نظر مي آید ك
  ».مي باشد

وی ھ س ا ب ھ آنھ د ك ي دی ھ او اشاره داشتند، وقت ھ كارش شزني كھ آنھا ب شمش را ب ستاد و چ از ای د، ب  نگاه مي كنن
رویم، . ما شب گذشتھ بھ اینجا آمدیم«: گلبیگم خطاب بھ او گفت .دوخت واب ب ھ رختخ شب ب ھرچند قبل از اینكھ دی
  ». غذا خوردیم اما اكنون بسیار گرسنھ ھستیمیمقدار

م از زن ھیچ چ ا ھ یزی نگفت اما مقدار سبزی خوش مزه کھ در حال پاک کردن و شستن آن بود، بھ آنھا داد و آنھ
  .اینکھ گرسنھ بودند، خوشحال شدند کھ حد اقل چیزی برای خوردن شان پیدا کردند

  » كار رفتھ اند؟ سرآیا از این خانھ ھمگي بھ«:  مكث پرسیدیشیرین بعد از اندك
نم«: شیرین دوباره اظھار داشت.  داد و بھ آھستگي كارش را ادامھ داد زن فقط سرش را تكان اور نمی ک ھ او ب  ك

  »! باشد و زبان ما را نفھمد یيآدم بیگانھ
ود اكت ب ي س یگم خیل وع.گلب ك ن ت او ی ي حال ر طبیع ساس كرد را غی ھ اح ار زن بیگان ھ .  در رفت انطور ك زن ھم

ھ ھ یي بستوازه یبھ طرف در  و سپس،ارطور غیر ارادي بھ طرف دیوھ ساكت بود، اول ب متش رفت  كھ آنھا بھ س
  .نگاه کردو سعي كرده بودند تا از آن خارج شوند اما آن را بستھ یافتھ بودند، 

  »آنھا چھ وقت خواھند برگشت؟ آیا آنھا تمام مدت روز را بھ بیرون سپري خواھند كرد؟«: شیرین دوباره پرسید
ھ مي خواھ  خیلي شبیھ بھ زن ـایش را باال انداخت زن سرش را تكان داد و شانھ ھ سوي ك ھ ند بگوینھاي فران د ن

  .دند و نھ ھم بھ آن كدام توجھي دارنچیزي را در آن مورد مي دان
ا ه ی  حرف نمي زني؟ آیا اجازتوچرا «: دختر ادامھ داد ا را نمي فھمي؟ م حرف زدن را نداري و یا اینكھ زبان م

ازه كھ ھ یي بلكھ ما بیگانھ ھستیم و مي خواھیم در مورد كارھاي خان.سیبي برسانیمنمي خواھیم بھ تو كدام آ ده ت  آم
  ».ایم، چیزي بدانیم

 دست  را کھ ندید، كدام كسي. اطراف باغ نگاه كردبھزن در عوض جواب دادن، مخفیانھ بھ طرف حویلي و سپس 
ود، اشاره كردگرفتھرا باز بھ طرف دھانش كھ كامال آن سپس شیرین را با دستانش لمس كرد و  ھ .  ب انطور ك ھم

ت؛دختر با وحشت بھ سر جایش برگشت. گرفتاو دھانش را باز كرده بود، سرش را بھ عقب   از ! زن زبان نداش
  . كامال التیام نیافتھ بودزتازگي بریده شده بود كھ زخم آن ھنوھ قرار معلوم زبانش ب
  »!خداي من«:  زیر لب گفت.گلبیگم بھ خود لرزید

د. زن فورا سرش را خم كرد و بھ كارش ادامھ داد رك كنن ھ او را ت ا .  سپس بھ دختران اشاره كرد ك ھ آنھ ین ك ھم
رايه یي، دختر بردندبرگشت ود  را دیدند كھ در شب گذشتھ ب ذا آورده ب داو. شان غ ا مي آم ھ طرف آنھ یگم .  ب گلب

از اینكھ تا ناوقت در خواب بودیم، خیلي .  رفتھ ایدبیرونتان من فكر مي كردم كھ شما ھمگي «: خطاب بھ او گفت
ودیم،شده  بعد از مسافرت، بسیار خستھ .معذرت مي خواھیم ذاب سیار  و ل ر ب یمدی واب رفت ھ خ م گرم  ب ی ھ  و خیل

  ».بود
دار شدید«: دختر بھ طور دلپذیري او را خطاب قرار داده گفت م بی د و زود ھ  .اوه، شما دیشب زود بھ خواب رفتی

  » آیا آنھا را از نقره گرفتید؟؟حال خوردن چھ ھستیددر 
ت.ما اینھا را از آن پیرزن كھ آنجا است، بھ دست آوردیم«: شیرین گفت  دھانش . این زن چھ موجود ترسناكي اس

   .آن زن بدبخت زبان نداشتدیدیم کھ  بھ ما نشان داد،  کھرا
 را مي دانست اما این آدم پر حرف ی او در مورد گلبیگم چیزھای.دختر برده باال و پائین بھ طرف شیرین نگاه كرد

ورد د كھ در روز روشن در مورد موضوعاتي حرف مي زبوداز چھ قماشي  سي در آن م  كھ در شب تاریك ھم ك
   .نستچیزي بر زبان آورده نمي توامورد 

ھ «: او گفت ود روان باشیبھتر است ك عي كندر راه خ ت را در كنتی و س ا زبان دار ت ھ، .یرل نگھ و اگر ن م ت  ھ
در فرھاد اگر . خیلي تندروي مي كنيتو.  آن وضعیت دچار خواھي شدبھروزي  ھ آنق اني ك ا زن شاه بیاید مي داند ب

  ». را در اینجا نمي خواھدسخنچیناو زنان . حرف مي زنند چگونھ برخورد كند
ت  طوري خود را بھ طرف دختر كاكایش ن و سپس كمرنگ شد.شیرین سرخ شد د حمای زدیك ساخت كھ مي خواھ

   .او را جلب كند
 اخطار دادم كھ تو من فقط بھ .آنقدر بترسي تو اوه، ضرور نیست كھ«: شده بود، گفتوضعیت او دختر كھ متوجھ 

ھ . ھایت را ببندي و دھانت را بستھ نگھداري در این خانھ باید چشمانت را پائین بیاندازي و گوش سیار ب ار ب این ك
د ی آیا میل دارید كھ مقدار.بیا، شما گفتید كھ گرسنھ ھستید. د بودنفعت خواھ ین چن ط ھم د؟ فق ت بخوری  نان و ماس

  ». ھم بسیار زود است كھ بي بي از خواب بیدار شودزلحظھ پیش ماست تازه رسید و ھنو
  »آیا او مریض است؟«: شیرین پرسید
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تبانت آمیزي را زیر لبش چرخاند، دودختر درحالي كھ حرف اھ وانم ،اوه«: اره بھ طرف او نگریست و گف  مي ت
ھ؟از این بیشتر چھ مي خواھيو  .با یك نگاه تقدیرت را پیشگویي كنم ستي ك ور نی ھ خاطر مجب ا در ، آن ب دت ھ  م

واني آن را بفھميو  مي خواھي در زمان كوتاه، ھمھ چیزھا را بداني، تو. انتظار بماني ل از . بھ یك اشاره مي ت قب
  ».دھانت را در دست خواھید داشتاه از اقامتت بگذرد، ھمراه با نقره روي چھارپایي نشستھ اینكھ یك م

د . این بار اشك از چشمانش جاري شد.دوباره چشمان شیرین سرخ شد ر بای ن دخت ھ ای ود ك  آیا او چھ كاري كرده ب
ود با او صحبت كند؟ او كدام چیز اشتباھي را از او سؤال نكرده آمیزاین طور اھانت ؤال ساد ب ك س ط ی ھ فق  ه، بلك

ود،سیده بودرا پر ؤال كرده ب یگم از او س ھ گلب انطور ك شمان.  ھم د و  شیرین چ ھ طرف دیوارھاي بلن ھ ب سپس ب
در  دختر کھ.حیران ماند بستھ وازه یدرطرف  ھ چق د ك شود و مي فھمی  آن قدر كودن نبود كھ متوجھ اشارات او ن

ھ داد بھ  است، را ترسانیدشیرینبھ آساني  ا نگاه «: طور تحریك آمیزي ادام ھ طرف دیوارھ ھ ب ست ك اوه، الزم نی
ا ز ھیچ كسي تا ھنو. آنھا بلند تر و محكم تر از آن است كھ تو فكرش را كرده باشي.كني ھ از آنھ ت ك ستھ اس  نتوان

  »! ھا.باشیمت ر براي گریختن عالقھ نشان بدھي، ما مجبور خواھیم شد كھ بیشتر مراقب رفتاتو اما اگر .تیر شود
  .  آرام شده و سرش را عبوسانھ پایین انداختھ بود یياین وقت، شیرین بھ طور ظریفانھ در

د کھگلبیگم د بزن دا لبخن ان او  . بیشتر از ھر چیزي سعي داشت بھ روي او عم ھ او اطمین شمش ب ا چ دون اشاره ب ب
وش ھ یف صبحانبھ زودي آن سھ نفر، روي زینھ ھا نشستھ و در حال صر. قلبي بخشید ت خ ان و ماس ھ ن  شان ك

د. مزه بود، شدند ساس می کرد شیرین .ھزاره ھا بھ ندرت بیش از میل شان حرف مي زنن ھ اح ان ک  دیگر ھمچن
  . او نشد، آھستھ آھستھ دلش تسكین یافت ی بھ صحبت بي مالحظھ یيكدام اشاره

اد.  فرارسیدن شب، دختران متوجھ ھیاھویي در اطراف خانھ شدندقریب ا و خدمتگارھا، در یتعداد زی رده ھ  از ب
ان شانحالي كھ بھ طرف آنان نگاه مي كردند، از كنار ان  گذشتند و بعد از آن پیرمرد درب  وازه یدراز طرف ھم

یس و ا.سنگین باغ ظاھر شد اق رئ وي در ورودي ات د و پھل شیدآم ایش ك ھ از پ  و داخل  كفش ھایش را روي زین
 از آنجا كھ خارج پیرمرد.  دست دارد درشاه رافرھاد قوماندان بھ  یتوجھ شد كھ او نامھگلبیگم یكدفعھ م. خانھ شد

رف جای ھ ط رار دادیشد، ب ب ق ا را مخاط ت و آنھ د، رف ستھ بودن ران نش ھ دخت ال «:  ك ھ درح ین لحظ ي ھم ي ب ب
د فرستاد.نوشیدن چاي مي باشد ما خواھ ال ش سي را دنب ھ.  ھروقت چایش را نوشید، ك د ب ما بای د و ش  او سالم كنی

اد «:  با صداي آرامي ادامھ داد».احترام بگذارید و ھمیشھ منتظر باشید كھ اول او صحبت كند عاقالنھ نیست كھ زی
د. حرف بزنید شاجره نمایی ث و م ھ . او خانم بزرگواري است و خوب نیست با خواستھ اش بح ھ خان ا ب ھ آق ي ك وقت

  ». آن وقت باید آنچھ كھ اتفاق بیافتد را تحمل نمایید تا.آمد، موقعیت خانگي شما معلوم خواھد شد
اد است از مھرباني و لطف شما «: گلبیگم سپاسگزاري اش را بھ او تقدیم كرد و گفت ا ی ھ م وع را ب ن موض ھ ای ك

  ». بسیار تشكر.آور شدید
ا احساس رضایت کرد، پیرمرد از این تشکر فوری دختر زد آنھ یگم پرسید .دور شد و از ن ن آ«: گلب ھ م ما ب ا ش ی

  »؟قدم بزنمی اجازه مي دھید كھ در این بعد از ظھر، زیر درختان این باغ بزرگ مقدار
  »چطور مي توانم بین مردھا این اجازه را بھ شما بدھم؟«: پیرمرد با تعجب گفت

  »یست؟نطور نای آیا اینجا .شان بخواھد قدم بزنند در كشور من، زنان مي توانند در ھركجا كھ دل«: دختر گفت
 اما اگر تو یك .داما من كوشش مي كنم كھ بھ شما چانس قدم زدن را بدھم تا وارد این باغ شوی. طور نیستاین نھ، ـ

 ما با كمبود .عادي مي بودي، ممكن من از بي بي اجازه مي خواستم كھ در آنجا مشغول بھ كار مي شديی ھزاره 
  ».نداشتھ باشدن كار را دوست ایممکن  اما آقا . خوبي استكارگر مرد مواجھ ھستیم و در این فصل سال این كار

نم«: گلبیگم با اشتیاق ھرچھ تمام حرف او را قطع كرد ار ك ما . اوه، من دوست دارم كھ در این باغ ك ا اگر از ش آی
  » این تقاضا را از او خواھید كرد؟،بخواھم

 اما من براي شما بي نھایت . طوالني صحبت كنمطورھ  نباید من اكنون با شما ب.خواھم دید«: پیرمرد دوباره گفت
وش یسعي و تالشم را بھ كار خواھم بست و سپس موقع  كھ آقا بھ خانھ آمد، انتظار دارم شما ھم خدمات مرا فرام

  ».نكنید
ما را«: طور كامال جدي گفتھ گلبیگم ب واھم كرد ھرگز مھرباني ھاي ش وش نخ و».فرام اره ز او ھن اغ ی  در ب ب

شاھده پرتو د كھ در موقع غروب، روشنایي آن را در فكر مي كر دنور خورشید م سي او را . کن ا ك ود ت ل ب او مای
د دا كن اغ راه پی ھ داخل ب ھ ب د ك رد.كمك كن اد از افكارش ب ا را ب ا و منظره ھ اغ، گل ھ ھ زودي، ب ا ب یكي از ؛  ام

زد«: دخترھاي برده نزد آنھا آمد و بھ او گفت ي ن تتو و مالزمانت را بي ب ود خواستھ اس ود . خ ا خ م ب ا را ھ  آنھ
  . گلبیگم بھ منزل باال رفت تا مادر و زن كاكایش را نیز در جریان قرار دھد و».بیاور تا بي بي با شما صجت كند
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  قسمت بیستم
   سراوقایع حرم
  

د ویلي گردی ك و ط اق باری ي وارد ات یگم وقت اه را ، گلب سھ دادگ ك جل ر شدن در ی ھ حاض بیھ ب ساسي ش ود  اح ا خ ب
رار  قرار داشت؛ كدبانوي حرمسرا در باالترین نقطھ،در آن اتاق. داشت ھ از ق  در حالي كھ اطرافش را دیگران ك

   .ھاي چندان مھمي نبودند، احاطھ كرده بودند معلوم آدم
  »!خوش آمدید«: وقتي بیگانھ ھا نزدیكترشدند، بانوي خانھ خطاب بھ آنان گفت

دت، روزھاي  ا اما براي آنھا كھ در، معمول بودیک امرو پذیرایي در كابل  ھرچند این نوع خوش آمدگویي  ین م
  .سخت و مشقت باري را گذرانیده بودند، خیلي شیرین و دلپذیر آمد

 اول بھ یك چشم و بعد بھ چشم دیگرش نگاه . دست بیگانھ را در دستانش گرفتو با شتاب پیش آمد و زن مشتاقانھ 
ده مي شد».را بھ سالمت داشتھ باشدخداوند شما «: كرد و گفت وم آن زن خوشحال دی یگم .  از قرار معل ار گلب رفت

ادگي و نھ. داللت بر ھمان فروتني داشت كھ از زبان دختراني كھ او را قبال دیده بودند، شنیده بود ھ او آم  طوري ك
ت اي او را در .اش را داش د ج ھ مي خواھ ت ك روري را داش ا و مغ ر زیب ار دخت د او انتظ غال كن ھ اش ا . آن خان ام

  .ھ بود یافت را زیبا، با رفتار درست و حلیمانھواقعا او یك دختر برعکس،
  »!بنشینید«: زن گفت

   ».تا وقتي كھ مادرم ایستاده باشد، من نمي توانم بنشینم«: گلبیگم برگشت بھ مادرش نگاه كرد و گفت
  »آیا او مادر شما است؟«: خانم با تعجب پرسید

  ».بلي، او مادرم است«:  افغانستان، خطاب بھ زن ھم صحبتش تكرار كردھ یجامعی روش مؤدبانھ  طبق ،دختر
د، رو كھ در اطرافش جمع شده بودند یھای زن بھ طرف زن او گردان وا  ب امال رسایي نج ز و ك صداي استھزا آمی

   » شاه باشد؟فرھادآیا شما تصور كرده مي توانید كھ آن زن، خسرمادر «: كرد
ستیم.ما این ھمھ راه پیموده ایم«:  گفت. رنگ صورتش سرخ شد، شنید کھم حرف او راگلبیگ ستھ ھ  . راھزده و خ

پممكن است من ھاس وقعیتي در خان یچ م ما نباشیم ی ھ شورم و . ش یس ك ایم، زن رئ ا در آنجا، آن زن، زن كاك  ام
  ».مادرم زن برادر رئیس، زن وزیر مي باشد

دام یگم ك ارات گلب د در اظھ شدھرچن ده ن كایتي دی ت، ش ھ گف ا زن مغروران حیح «:  ام ما ص وب، حرف ش سیار خ ب
  »برخورد ما راضي نیستید؟ی  آیا از زماني كھ بھ اینجا رسیده اید، از نحوه .است

 از وقتي كھ ما اینجا رسیده ایم، . خیلي راضي ھستیم. استبسیار خوب«: حلیمھ و جاري اش، ھردو با عجلھ گفتند
ا بیشترین لطف و مھ ورد آسایش م ھ در م ما ك اني ش م و از لطف و مھرب ت كرده ای ما دریاف رباني را از طرف ش

ھ دادی حلیمھ تا یك اندازه ».دستور داده بودید، سپاس گذار ھستیم رار داده و ادام ر، «: ي دخترش را مخاطب ق دخت
  » داشتھ باشي؟ شکایتاز چیزيگویا چرا تو قسمي صحبت مي كني كھ 

ھ ، بھ اینجا رسیده بود او از زماني كھ  كامال از غذاي خوب و معافیت از كار، راضي بود و مي ترسید كھ ھرگون
ت .باعث بدتر شدن اوضاع خواھد شد، نھ بھتر شدن، تغییرات ھ آرامي گف ر ب دام «: دخت ا ك ار آنھ وع رفت من از ن

  ».شكایتي ندارم
ت. سپس ساكت شد ین نرف ھ  او نمي. اما سرخي گونھ ھاي صورتش از ب د ك وش كن انو را فرام ات ب ست كلم  توان

ك ای»  شاه باشد؟فرھادآیا شما تصور كرده مي توانید كھ آن زن، خسرمادر «؛ گفتھ بود ست ی امن حرف مي توان  پی
ن چیزي بود كھ او اصال تصورش را نمي ای. شاه قصد دارد گلبیگم را بھ زني خود بگیردفرھادكھ ؛ اینداشتھ باشد

  . افكار، بار بار بھ نظرش خطور كرد، رنگ در گونھ ھایش زیادتر شدھمان طور كھ آن. كرد
دبخت ! یاخدا«: دختر با خودش گفت ر ب ا دخت ھ چاره دارم؟ آی ا چ د ـ آی چھ كار كنم؟ ـ و اشك از چشمانش جاري ش

  »تر از من ھم كسي بوده است؟
ھ او وي. زن پریشاني صورت دختر را متوجھ شد، اما نتوانست علت آن را حدس بزند  از روي مھرباني خطاب ب

  ». ضرور نیست خودت را پریشان بسازي و تو مرا نرنجانده اي.من با تو قھر نیستم«: گفت
ھ دم در . روي دست داشت، داخل اتاق شدبرھمان لحظھ، یك دختر برده كھ سیني چاي  در وكي ك ھ چ ایش ب ا پ  ام

ھ شد. افتاد با روي بھ زمینید و او پایش لغز.گذاشتھ بود، اصابت كرد ین چپ ھ زم كر ب ا و ش ورا .  پیالھ ھ دبانو ف ك
شت، د و بھ طرف دختر حركت كر؛ پا ایستادسر ھ سر، پ ھ ب ك روش ظالمان ا ی د، ب ود بیای ھ خ  قبل از اینكھ دختر ب

آخر وقتي كھ از زورآزمایي اش خستھ شده  در.  كھ مي توانست، پشت سر ھم شروع بھ زدن كردشسینھ و ھرجای
شالق اسپم را ! شالق«:  داد زد وبھ طرف جایش برگشت،.  شكستھ دوباره برانگیختھ شد ین یك پیالھبود، با دید

  »!بیاورید، فورا بیاورید
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ت ـدرحالي كھ دختر بیچاره ھق سانھ گف ھ مي كرد، ملتم ي بي«:  ھق گری ھ ب ھ، شالق ن ھ مي .اوه، شالق ن  ھرچ
  »! مرا ببخش!خش مرا بب.تواني با دست و پاھایت بزن اما با شالق نھ

  ». گریھ مي كني؟ من تو را از درد بھ رقص خواھم آوردحاال دختر بد آیا تو! بزنید او را«: كدبانو جیغ كشید
ت.  آورد، او آن را در دستانش محكم گرفترایش ھمین كھ یكي از دختران شالق را ب وع داش او . گلبیگم حالت تھ

ھ . شان را كمك مي كردند  بانوي،ا بیش از ده زن اما در آنج،ت داشت كھ از دختر حمایت كندأجر ساس كرد ك اح
ھ، ب. بنابر این او منتظر، آرام و وحشت زده باقي ماند. ھرنوع تالش، وضع را بدتر خواھد كرد ار ظالمان ھ آن رفت

  !خاطر آن اشتباه كوچك
 و لعنت بر تمام بر مادرت، لعنت تلعنت بر تو، لعنت بر پدر«: دختر كھ از شدت درد بھ خود مي پیچید، صدا زد

  »!فرزندان پدرت
ا! او بدبخت«: زن فریاد زد واني؟رآیا تو مرا بھ مب را مي خ ورت در آنگاه»زه ف ھ  او ص ك زخم ایجاد كرد و ب  ی

د رون كنن ت .زنان دیگر امر كرد كھ او را از اتاق بی د«: زن گف واھي دی اد خ ا زی ن چیزھ و از ای ر من، ت ا . دخت م
ھ » شنیدید كھ او چھ مي گفت؟.ھاي او را شنیدید  حرفتمامشما . سي ملعون استخواھیم دید كھ چھ ك  در حالي ك

ما. شاه فحش و ناسزا گفتفرھاد ھم بھ خسرمادر خسر واو ھم بھ «: ش نگاه مي كرد، ادامھ دادیانبھ اطراف امش   تم
  »آن را شنیدید؟

  ».ھم دیدیم و ھم شنیدیمبلي ما «: زن ھا كھ در اطراف او بودند یكي پس از دیگري گفتند
ھ در .  حتي آنھا متمایل بھ مخالفت ھم نبودند.ت نداشت، در آن حالت با او مخالفت كندأھیچ كس جر ري ك ھر دخت

د شدیآنجا بود، مي دانست كھ روز ا ھیچ كس . نوبت آنھا نیز خواھد رسید و ھمان كار در حق آنان نیز خواھ  ام
   .دست كمك براي او بلند نكردند

ا ھ زودي و ب ن، ب ود ای انج ردتوف روكش ك ایش . ف ھ ج ت و ب از یاف ود را ب ت و خ ود گرف ھ خ ادي ب ت ع  زن حال
داد.برگشت ازه دم دیگري  را دستور ن ود . اما كدام چاي ت عیت متأسف ب یگم از آن وض ت آن او. گلب ت داش  دوس

اق، جای،چاي را بنوشد ا در آخر ات ھ دیی اما در عوض بھ آنھا دستور داده شد ت د، روي  گر زن ك ستھ بودن ا نش ھ
   .قالین بنشینند و ھیچ حرفي ھم نزنند

   »آیا ھیچكدام اینھا كدام كاري ندارند؟«: شیرین بھ گوش دختر كاكایش آھستھ گفت
  »آن دختر چھ گفت؟«: بي بي فورا پرسید

  »د، آن دختر چھ گفت؟آیا حرف مرا نشنیدی«: او دوباره باعصبانیت پرسید. ند اما ھیچ كدام از دختران جواب نداد
و«:  زبان باز كردھ یيشیرین بھ طور ماھران ا ھن ھ ت ا را زمن گفتم مھرباني شما نسبت بھ ما بسیار زیاد است ك  م

  ».بھ كدام كاري نگمارده اید
پ زدن « : زن فرھاد شاه بھ تندی ادامھ داد ما را بخاطر گ اگر آنطور بود، چرا زود تر جواب ندادی؟ ھیچ کس ش

  ».نداردتان کار 
  »شما از سر لطف تان او را عفو کنید« : مادر شیرین با نگرانی و بطور آھستھ ای گفت

ھزاره . ندکرد زوركي  یزیر لب خندهی شان  ھردو و چیزي را آھستھ گفت. اش چرخیديزن بھ طرف زن پھلوی
  .ھ آنھا خندیده اندھا ب  زیرا آنھا مي دانستند كھ زن.ندشتاھا ساكت نشستھ بودند اما احساس ناراحتي د

ب ، ساعت.آنھا تمام مدت آن روز را ھمراه با زنان آن خانھ سپري كردند ودو بعد از نیمھ ش ا ھن ا آنھ ود ام  در ز ب
  .ت كدام اظھار نظري را نكردأ حتي شیرین ھم جر.اتاق پذیرایي نشستھ بودند

ھ آنھا غذاي. شان نیامد روز بعد و بعد تر آن ھم كسي بھ سراغ ایشان را ب دی تنھ وجھ. صرف كردن رین ت م ت  ی ك
د.نیز كسي بھ آنھا نداشت واب پری یگم از خ ت . اما شب سوم، گلب پ شده باشد؟ ایا، خد«: او گف ھ گ ز  »چ ھ نی حلیم

د«: شیرین بعد از اندكي مكث گفت. بیدار شد و سر و صدا را شنید وش كنی ھ در ! گ ل اینک ت؟ مث پ شده اس ھ گ چ
  ».ھم در حال جنگ و نزاع ھستند ولی صدایشان واضع شنیده نمی شدبین اتاق انباری چند نفر با 

ھ ھمچنانزن ھا . سپس ھمگي كامال ساكت شدند.  چیزي شنیده نشداما دیگر ستند ك ا نمي دان د، ام ھ  نشستھ بودن چ
  .شده است

ن سر چھ گپ شده است، یکی از شما ھا دروازه را باز کنی« : بعد از یک چند لحظھ دروازه نگھبان صدا زد د، ای
  »و صداھا چھ است؟

صدای بلند شد اما بدون اینکھ آن صدا را پیر مرد بشنود، و بدون اینکھ پیشتر بیاید، در حالی آنجا را ترک کرد کھ 
ن  د و ھر روز ای دگی کنن ل آدم آرام زن د مث ا نمی توانن ھ آنھ ت ک با خود آن زنھا را لعن و نفرین می کرد و می گف

د ، خوب باشد فرق نمی کند، رئیس آنھا بزودی خواھد آمد و آنوقت مشکالت را خلق می کنند ا را ساکت خواھ آنھ
  .کرد و وقتی زنھا کدام کاری ندارند انجام دھند ھمین است کھ مکشالت خلق می کنند
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یکدفعھ آنھا صدای پای را شنید کھ . ھزاره ھا نشستھ و بھ صداھای پای کھ از منزل پایین می آمد گوش می کردند
ت .  طرف اتاق آنھا می آیدبھ م از او اطاع ا ھ د و آنھ واب بزنن گل بیگم بھ دیگران اشاره کرد کھ خودشان را بھ خ

ھ آنجا را . کردند د ثانی د از چن کدام نفری آھستھ در اتاق را باز کرد اما بدون اینکھ داخل شود و بعد از مکثی و بع
  .ترک کرد

دام . واب زده بودنداو بی بی بود اما ھزاره ھا خودشان را در خ ا ک د و ی ت کن ھ حرک ھیچ کسی ھم جرئت نکرد ک
  .نمی دانستند کھ چرا ترسیدند و سر انجام دوباره بھ خواب رفتند. حرفی بزند

دبھ صبح، افكار روشن تري ی با فرارسیدن سپیده   ا آم ھ ھ یحادث. سراغ آنھ ب گذشتھ شبیھ ب ا ش ک رؤی ودی  . ب
  .وانم کھ چیزی نبودحلیمھ گفت من با جرئت گفتھ می ت
رده داشتھ باشد؟ ی آیا تو فكر مي كني كھ حادثھ «: شیرین با نگراني از گلبیگم پرسید ر ب دیشب، ربطي بھ آن دخت

  »من ھرگز آن حادثھ را فراموش نخواھم كرد، شما چطور؟
ر زبانت را  جلوتو را بھ خدا قسم! خاموش«: دختر كاكایش با ھیجان پاسخ داد ھ مر.بگی زي ك و نمي  چی ھ ت وط ب ب

  »؟شود، چھ فایده دارد كھ در مورد آن حرف بزني
ره را را من مي شود؛ نمي توانم آن دختر بھ اما آن چیزھا مربوط «: شیرین ادامھ داد وانم نق نم و نمي ت فراموش ك

د آنھا ھردوي. فراموش كنم ھ. شان برده بودند و آنھا ما را ھم برده خطاب مي كردن ي، آنچ یگم، مي دان راي گلب  ب
د اق بیافت شھ داستان. آنھا اتفاق افتاد، ممكن است روزي سر ھركدام از ما اتف ا ھمی ورد  م شتناكي را در م ھاي وح

ن فرھاد اي ای ھ آق ا ب ھ  تنھ ھ ھیچ وج دالتي، ب ي ع ي رحمي و ب ھ ب شاه شنیده ایم اما اكنون چنین بھ نظر مي رسد ك
  ».خانھ منحصر نمي باشد

زنب«: گلبیگم با ترشرویي گفت در . بین، اگر در اینجا مي خواھي چیزي بگویي، پس برو با كس دیگري حرف ب
ي . ھر دیوار آن مي تواند بشنودھ یيچنین خان ھ ب ي ك ت وقت  و آنچھ را تو در موردش صحبت مي كني، ممكن اس

ھ درد . دنبگویرایش بي از خواب بیدار شد، ب ز ب شكالت تو با این پرحرفي ات نھ تنھا خودت بلكھ ما را نی سر و م
  ».دیگر نمي خواھم كھ تو در مورد آنچھ در این خانھ دیدي و یا شنیدي، با من صحبت كني. مواجھ خواھي ساخت

ت ود، گف شمانش جاري شده ب ھ اشك از چ شتر از من ترسیده اي و «: شیرین در حالي ك ودت بی و خ ھ ت ل اینك مث
  »خواھد افتاد؟ آیا بھ فكر تو چھ اتفاقي باالي ما .مضطرب و نگران ھستي

ھ . از تو بیش تر نمي دانم«: گلبیگم دوباره با لحن تندي جواب داد دھي، ھم ھ ب اگر ھم تو این چنین پرگویي را ادام
ھ ساكت باشي.  خطر مواجھ خواھي ساختارا ب ت ك ر اس ا ب. بھت ر ھ آی ھ در آن روز، آن دخت خاطر مي آوري ك

 بلكھ او ھم كھ تو را براي اولین ،كھ عادت بد تو را گوشزد مي كنم بود؟ پس این فقط من نیستم ھبرده بھ تو چھ گفت
  ».بار مي دید، بھ پر حرفي ات اشاره كرد

ھ ھرگز . ، تو چقدر ظالم ھستي كھ گفتھ ھاي او را دوباره بھ یادم آورديهاو«: شیرین ادامھ داد نم ك احساس مي ك
ا ب یھ اینجا آوردي؟ ھمھاصال تو چرا ما را ب. نمي توانم آن را بھ فراموشي بسپارم دبختي ھ ن ب ھ ھ  ای و ب خاطر ت

  ».سر ما آمده است
و انتخاب شده ي «: حلیمھ با حالت نابخشودني گفت ھ ت شاه فرھادبلي، واقعا چھ باعث شد كھ تو بھ آن مرد گفتي ك

  ». خودت بود ی بلكھ ساختھ و پرداختھ.ھستي؟ این یك حرف درستي نبود
ھ . اما شما مي دانید كھ من از شما نخواستم كھ با من بیائید.تكامال صحیح اس«: گلبیگم گفت  بلكھ این شما بودید ك

ھ .از من خواستید تا شما را با خود بھ اینجا بیاورم ار و روی  فقط ھمین دو روز پیش شما بھ بي بي گفتید كھ از رفت
  » چھ شد كھ عوض شدید؟.اش بسیار راضي ھستید

ي؟ ب«: فت گ و نظر دخترش را رد كرد،مادر ؤال را مي كن ن س ز ھ  تو چرا ای ل چی ا دو روز قب ا ت ھ م خاطر اینك
  ».زیادي در مورد این خانھ نمي دانستیم

راي خارج شدن ؛ببین گلبیگم، تو ما را اینجا آوردي«: پیرزن دیگر بھ آھستگي گفت  از این رو تو باید راھي را ب
اري .مما مثل اسرا در اینجا بندي ھستی. از اینجا پیدا كني ھ انجام ھرك ادر ب ھ ق د ك ھ ان ا را مردمي گرفت  اطراف م

ستند ھ. ھ دتر از خان ھ ب ن خان ت یای دجان اس ن از .  محم ھ م ر ن ر، اگ رون بب ھ بی ن خان ر از ای ھ زودت ا را ھرچ م
  ». خواھم شدھوحشت دیوان

 در !وش كنمادر، گ«: او گفت .دختر بھ طرف مادرش نگریست و نسبت بھ وضع او و خودش احساس ترحم كرد
رم می دادم،گذشتھ مي توانستم خودم تصمیم بگیرم و ھركاري مي خواستم انجام   اما اكنون  نمي توانم تصمیم بگی

دفرھاداكنون بھ نظر مي رسد كھ ! كھ چھ باید كرد واني. شاه قصد دارد با من ازدواج كن ا مي ت ا آی دبیري  ب دام ت ك
ھ مرا از اینجا خارج بسازي؟،قبل از برگشتن او دام نتیج ھ ك شم ب ي من خودم ھرچھ فكر مي كنم و مي اندی  نمی  ی

  ».رسم
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ودکھ حلیمھ  ود،نسبت بھ امنیت خودش واقعا احساس خطر كرده ب ول شده ب ان و معق ول مھرب شتر از حد معم .  بی
ر افیمادر و دختر براي چند لحظھ باھم بھ مشوره پرداختند؛ وقتي كھ گفتگوي آنھا ختم گردید، گلب ھ گم كم ت سرده ب

اري انجام .نظر مي رسید شیند، ك د، بن دیرش مي خوانن ھ تق ھ ك  او تصمیم گرفت تا در عوض اینكھ در انتظار آنچ
  .بھ ھراندازه كھ بھ آزادي از این مكان وحشتناك مي اندیشید، روحیھ اش تقویھ مي گردید دختر .دھد
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 21قسمت 
  !زنطرز آرایش یك 

  
رده. صبح روز بعد مثل اینكھ بخت بھ گلبیگم رو آورد ا او ،بعد از مدت زماني انتظار، دختر ب ھ روز اول ب سي ك  ك

ي  «: او را صدا زد و نان و ماست داده بود، بھ دنبال او بھ منزل باال آمد و برایشحرف زده بود ي ب ون ب ین اكن ھم
دمرا دنبال تو فرستاده اس. حمام خود را خالص كرد و حرف بزن ا ت زود».ت، مي خواھد ب ا لحن آرامي اف :  سپس ب

 ». بھ لباس داري شدیدی تو ضرورت.وريآدست ھ  است كھ از بي بي لباس بتواكنون نوبت «
ب كرد ا را تعقی د، رھنم ود مي لرزی ود.او درحالي كھ از اشتیاق بھ خ اس از او نب ھ ، آن اشتیاق، خواستن لب ھ  بلك ب

  دست بیاورد؟ھ اما چطوري آن را ب .آزادي بوددست آوردن 
زد عمارت  گلبیگم قبل از وارد شدن بھ . چند قدم باال رفتند وآنھا از چھاردیواري ساختمان گذشتند افتن ن و حضور ی

ود.  داشت رطوبت،راھرو كوتاه بود و ھواي داخل. ي متوقف مي شدیبي بي، باید لحظھ  ھ  وكف اتاق كانكریت ب  ب
   .می بخشیدپاھایش گرمي 

ھ از .  از چوب بسیار سخت ساختھ شده بود کھ وارد شدیاو از در كمي دورتر از آنجا، اتاق كوچكي دیده مي شد ك
ود .آن بخار در حال خارج شدن بود ده ب ام تركي را ندی بال حم یگم ق ھ او.گلب ی ک ھ طرف درج گ ود، ب  وازه ی شده ب

  . دختر برده او را راھنمایي كرد.نگریستخروجي 
  »!خوش آمدید«: با مھرباني گفتخانم خانھ 

انش .كھ جذب اطراف شده بود بھ زحمت متوجھ حرف او شد گلبیگم ل میزب ق می د طب ھ بای ساس كرد ك ورا اح  اما ف
شانھ.خاطر آورد كھ چقدر متكي بھ این صحبت مي باشدھ  بناگھان. رفتار كند ھ ن رام سرش را  ی در حالي كھ ب  احت

  »وب ھستید؟شما خ«: خم كرد، در جواب او گفت
ھ داد دبانو ادام ھ جر.آرام باشید«: ك وأ ب و ھن ھ ت ویم ك امزت مي گ ین حم ده ايی چن ل از . را ندی ستي قب ل ھ ا مای  آی

  »صحبت با من، نگاھي بھ اطراف بیاندازي؟
ستم«:  قوت قلب یافتھ بود، بھ طور آھستھ گفت یيتا اندازهکھ دختر  ي عج.بلي، خیلي مایل ھ ھ نظر ی اینجا خیل ب ب

  ». اینجا باید جاي مطبوعي باشد،در ھواي سرد. ي رسدم
ودبرایش ، وارد آن شد كھ اول.  پیش رفتدرونی ھمانطور كھ حرف مي زد، بھ طرف اتاق  ت نب ل رؤی  .چیزي قاب
ود ر از بخار آب ب اق داغ. تقریبا ھمھ جا تاریك و پ ودِات ده مي شد و  داغ ب وار دی یاه در دی ق و س وراخ عمی ك س  .ی

دگلبیگم د یش آم ود، پ ر از آب داغ ب ھ پ انكي ك مت ت ھ س ام،.ستش را روي آن گذاشت و ب ان خدمتگار حم  آن  از زن
ین اوھمان طور كھ. شان آب مي انداختند  روي خانم اربابیتانك ر ـ روي زم ت بب ا پوس وزن و ی ت گ  ـ  روي پوس

وع صابون،  بام، بعدخیضل ِیك نوع گبا ؛ اول می دادند مالش او را، خدمھ ھا می کشیدراست دراز  د از و  یك ن بع
ا چنین بھ نظر مي رسید.}م. كیسھ حمام{ تشآن با یك دستكش در ھ آنھ دن را مي كن ک ت ب ا. دن پوس ا آنھ  در آخر ب

ھ آن سفیده  ده( پودر سفید كھ ب د) سفید كنن دن او را مي مالیدن د، ب ھ ماساژ دادن و صیقل . مي گفتن د از آنھم ا بع ام
  . او را مثل یك آدم رنگ پریده مي ساخت،ن كارای خواست نمي شد و دادن، آنطور كھ مي

 كھ آنھا براي کرد تعجب .وقتي چشمانش بھ نور كم آنجا عادت كرد، دو نل برنجي  را در دیوار مشاھده كردگلبیگم 
ا  .اري شدآب از آن ج  فوراکھ ایستاد و نل را چرخاند . براي اینكھ او چنین چیزي را قبال ندیده بود.چھ باشد دختر ب

ل دیگر  اگر  و،د، آب گرمن اگر یك نل را بچرخان؛ دارندآسودگییواقعا این مردم چھ  !قدر آسانچ«: خودش گفت  ن
  »! خیلي عالي است.د آب سرد مي آیدنرا بچرخان

 سرخ  كھ ایستاده بود، گونھ ھایشي اما بر اثر گرمي جای. آمده بود كھ برایش كشف جالبي محسوب مي شدی بھ جای
ود، ملحق ز بھ اتاق بیروني برگشت و بھ خانم كھ ھنو.شده بود ستھ ب ود نش اني خ وز افغ  در بین وسایل آرایش مرم

د د. ش ر ش ضور دخت ھ ح ست، متوج اال نگری اني در .زن ب ر ناگھ رو تغیی ت و از این ایي اس ر زیب ھ دخت رد ك ر ك  فك
د تصورتش ظاھر گردی ار مختلف.ه اس ھ افك ا؛ مغزش راه یافتی ب د آی سب خواھ وقعیتي را ك ھ م ازه وارد، چ ن ت  ای

ي مي .بانوي این خانھ بوده است،  او باالي دیگر زنان،كرد؟ از زمان ازدواجش تاكنون ا حكمروای رده ھ  او باالي ب
د.ھد ساخت؟ زیبایي اش غیر قابل انكار بودا را از آن خود خوگاھی آیا این دختر تازه وارد، چھ جای.كرده است ی  ق
  ی اینھمھکھ  بي بي .زیبایي غیر عادي در او دیده مي شدو یک نوع  اما باوقار داشت، ی چابک، رفتاربرافراشتھ

ربدون شك«:  او دوباره با خودش گفت.خاطر موقعیت خودش مي لرزیدھ  ب،چیزھا را متوجھ شده بود ا دخت یي  زیب
ر اما ،اند براي مدتي بر او پیروز گردد شاید بتو. اما براي مرد، ھمھ چیز زیبایي نیست«؛  بعد لبخند زد».ستھ  غی

آیا او .  استقشالقیی  ساده  یاین دختر، یك دوشیزه. دست نخوھد آوردھ  چیز دیگري را از او ب،از زیبایي محض
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د ورد آن نمي دان زي در م ھ او ھیچ چی ستم ك د ھ ري را بل د؟ من ھن زي را مي دان ھ چی ت او را . چ ین فرص در اول
  ».و نمي تواند رقیب من شودا. سرنگون خواھم كرد

ا  وخانم مصروف آرایش بود. ایستاده بھ طرف او مي نگریستز گلبیگم ھنو ودر، حن  چند زن درحالي كھ روغن، پ
  .دست داشتند، در مقابل او ایستاده بودندھ و سرمھ ب

ما  سرمھ نمي ان رات ھاي آیا شما چشم«: دختر را مخاطب قرار داده بود، پرسیدکھ درحالي خانم  ا مردم ش د؟ آی كنی
  »از سرمھ استفاده مي كنند؟

  ». فكر مي كنم نھ، من قبال ھرگز آن را ندیده امـ
اموزیمـ ت بی ادي را برای ا . دست ھایت حنا شده است عزیزم؟ ما باید چیزھاي زی ت را حن ت و پاھای شب دس د ام  بای

ما  من ز؛خیلي دلچسب است.  آن وقت براي حمام فردا آماده خواھي شد.كنیم ھ ش ار دارم ك وبي در اختی ي خ نان خیل
  ».را در حمام ماساژ دھند

سي . انجام بدھمیاوه، ھركاري را مي توانم خودم بھ تنھای«:  با عجلھ گفت وگلبیگم از شرم سرخ شد ھ ھیچ ك  من ب
  ».ن چیزھا عادت ندارمایمن بھ . ضرورت ندارم  كھ بھ من خدمت كند

ت آن چیشاید«: زن پیرتر خندید و گفت وده اس ا در اینجا من،زھا در زمان قدیم درست ب پ ام ستاس و یكي از .  نی ت
  ».شاه خواھي شد و باید رسومات این كشور را یاد بگیري و خودت را با آنھا تطبیق بدھيفرھادزنان 

ش  كھ او باید سخت ترین تال یي لحظھ؛اكنون آخرین و مھم ترین لحظھ فرا رسیده بود. گلبیگم خودش را جابجا كرد
ده.را براي آزادي انجام مي داد ھ بازن ا اینك ت . اكنون براي ابد او یا برنده مي شد و ی ر گف ي، من نمي «: دخت ي ب ب

ا . دالیلي وجود دارد كھ چرا نمي توانم زن ھیچ كسي باشم. شاه شومفرھادتوانم كھ ھمسر  ھ آن را ب ا مي ترسم ك ام
  ». شما عصباني شوید است ممكن.شما مطرح نمایم

امزد شده اي«:  با عجلھ گفتزن سي ن ا ك . آه، تو مي خواھي بھ من بگویي كھ قبال ازدواج كرده اي و یا اینكھ قبال ب
ستایاو بھ . شاه اھمیتي نداردفرھاداین چیزھا براي  رده و اسیر . ن چیزھا اھمیتي قایل نی ر ب ك دخت و ی ھ عالوه، ت ب

ستي ون ش.جنگي ھ تھ ات اكن دام از ارتباطات گذش یچ ك سي از  ھ یچ ك ذاھب، ھ ر م ي در اكث ود و حت ناختھ نمي ش
  ».شاه چنان چیزي را سؤال ھم نخواھد كردفرھاد

من یكبار ازدواج كردم اما «:  و نھ چندان صادقانھ افزود.دختر نزدیك تر رفت و چیزي را آھستھ در گوش زن گفت
  ». پدرم بازگشتمھ یدوباره بھ خان

  »ور است؟ پس چرا تو را اینجا آورده است؟ چھ كسي این كار را كرده است؟نط بھ راستی ایآیا«؛ زن ارباب خندید
ما «: دختر گفت راي ش ز را ب ھ چی ا ھم ودم ت ما ب ا ش عسكرھا مرا اینجا فرستاده اند و من منتظر یك چانس صحبت ب
م رح دھ ھ. ش ھ خان را ب وھرم م ي ش ي، وقت ي ب ا یاوه ب رده و ب وب ك ت و ك ي ل را خیل ود، م تاده ب درم فرس ن  پ  م

رایم مي باشد. و شما مي دانید كھ چقدر من رنج برده ام. بدرفتاري كرده بود دبختي ب رین ب ط  وزیبایي ام، بزرگت  فق
ودیاین است كھ موجب مشكالت ھ ». برایم مي ش ھ داد ك ھ ادام ا عجل وري ب و زد، ط ل او زان ھ مقاب  سپس درحالي ك

م دارممن طرحي «د داشت؛ نخواھمي ترسید براي ھمیشھ وقت دیگري براي گفتن گویا   و فكر مي كنم براي شما ھ
  ».شاه و اعمال او مي دانمفرھادمن چیزي را در مورد .  باشداسپمن

 .آه، پس تو بعضي چیزھا را در مورد او مي داني«: بھ طور معترضھ گفتو زن با صداي تقریبا نارسایي، آھستھ 
ا تعرا. اما تو نمي تواني ھمھ چیز را در مورد او درك كني ھ تصور و ی ت ك ودیو بدتر از آن اس ع . ف ش او در واق

دارد.  بشر استشکلیك حیوان درنده، بھ  ي ن یچ اھمیت رغم ھم. آنچھ شما گفتید براي او ھ ي ال ا بھ یاو عل ن ھ ھ  ای
  ».ت با تو ازدواج خواھد كردی اخاطر زیبای

   . قلب زن را فشردیغم ناگھاني حسادتبار
مي کھ  شما .د قدرتمندتر از ھمھ ھستی، شماتا وقتي كھ او برگردد، در این خانھ!  گوش كنبي بي«: گلبیگم ادامھ داد

امرتبرو و كھ بگویند من دختر زشتیدتوانید ھركاري را انجام دھید، لطفا تمام زن ھا را قسم بدھ یچ . مي باشمی ن  ھ
ستم ھ.كاري را انجام داده نمي توانم و بھ طور عموم یك موجود بي ارزش ھ ا را ی   ھم ود دور كن و م ا را از خ م

  ».بھ كس دیگري بفروش
ذتبخش د ل ك لبخن ت ـ زن لبخند زد ـ ی وانم «: و گف ماینمي ت ار را انجام دھ ي، من .ن ك و فكر مي كن ھ ت ور ك  آن ط

و نم. بیشترین تالشم را براي كمك بھ تو بھ كار خواھم بست.  را انجام دھمياما مي توانم چیزھای. قدرتمند نیستم ي ت
  »؟درست است. خواھي كھ اینجا باقي بماني و مي خواھي كھ جاي دیگري بروید

 ؛ این حرف چھ خواھد بودایمن مي فھمم كھ معن. عنوان برده باشم، نھ ھمسرھ  بروم كھ بي ترجیح مي دھم بھ جایـ
  ». بیرون بفرستما را از اینجای  ھمھ ، اگر مي تواني.بي بي، مرا نجات بده. قبال فكر این كار را كرده ام
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ا ـاما احتماال او امشب مي آید . شاه ھیچ كاري را نمي توانم انجام دھمفرھاد تا آمدن ـ ي و تقریب ا نگران یگم ب  قلب گلب
ھ ام امروز صبح از او دستور . ـ او از آمدنت با خبر شده است میدي ھرچھ تمام، شدیدا بھ تپش آمدوبا ن و گرفت ھ ت ك

اده باشي از لباس پوشانده شوي و بھ طور عموم براي استقبالباسبھ طور من؛ باید حاضر باشي ا.  او در فردا آم  بن
ومیبراین مي بین ھ عالوه. كھ تقریبا غیر ممكن است كھ از شر تو خالص ش ن پیرمرد در، ب و را وازه  ای ز ت ان نی ب

  ».وی خارج شوازهاز درکھ خواھد گذاشت ن
فكر . بان جور مي آیموازه خودم با در. ار برویمذبي بي، بگ«:  گفت. نور در چشمانش بھ رقص آمد.دختر لبخند زد

  ».مي كنم مي توانم او را متقاعد بسازم
شمان.زن مسن تر بھ او نگاه كرد روزي را در چ ر روشنایي و پی د دخت ر.  دی درت دخت ساس كردزن ق ھ  و  را اح ب

ھ «: زن گفت . مي باشدمفکوره اش در حال عوض  كردن او رسید كھ شنظر نمرا آنچ اور نمي ك ي، من ب و گفت  .ت
  ».ھمھ اش دروغ است

ھ «: گلبیگم حرف او را قطع كرد و گفت ود، ن ودم ب ان خ تم از زب ھ گف ان بي بي، آنچ مااز زب وان و . ش ر ج من دخت
ما ھ یزیبایي ھستم، چرا نباید بھ خوشي ازداج كرده و رئیس خان ھ باشد من از ش وھرم باشم؟ ھرچ دین سال  ش چن

  ». ھستمكوچك تر
ام«: زن با نگراني او را مخاطب قرار داده در جوابش گفت ما خواستار شخص گمن وض، ش ا درع االیام  در  احتم

  ».دبین خدمتگارھاي بدرفتار ھستی
نمھ یينطور است ـ و آھي كشید ـ مي خواستم بھ خانیھم: دختر گفت ار ك وانم ك ط بت ھ در آنجا فق ھ ی جای. بروم ك  ك

  »ن بھ مفھوم آنست كھ من دروغ گفتم؟ایآیا . اصال جلب توجھ نكنم
و .خوب، تو دختر عجیبي ھستي«: زن دوباره بھ او نگریست، گفت ار ت ن ك ھ ای ھ مي توان گفت ك دازهب افي  ی  ان ك

داسپبراي من ھم من دن . بھ نظر مي آی د منتظر آم دھي، بای واھي انجام ب اري مي خ روي و ھرك ھ ب راي اینك ا ب  ام
  ».در این مورد سؤالي ھم نكن  اصال. من نمي توانم بدون او در این مورد اقدام كنم.شاه باشيفرھاددستور 

ھ «: گلبیگم پاسخ داد ھ ھم ده ك ا انجام ب راي م ار را ب ن ك ل ای راي ی پس بي بي، حد اق ارگران عادي ب ل ك ا را مث م
متوجھ شدید كھ ما ھم شاه ھم بگو كھ شما فرھادھا بھ باغ بزرگ بفرست و بھ  ھاي ھرز و كشیدن سنگ چیدن علف

، باسجاي منھ  را بتو، آنھا تا آمدن برایش بگو کھ. او و ھم شما را فریب داده ایم و ما صرف مردمان پستي ھستیم
د . یده اكارگران در بین باغ بزرگ فرستادبا براي كار  م نتوانی ما ھ ي ش ھ حت من مي توانم طوري تغییر قیافھ بدھم ك

ا ی او گفتید كھ ما ھمان طور كھ گفتم، مردمان پست بي فایده وقتي كھ شما بھ. مرا بشناسید ھ زودي او م ستیم، ب ي ھ
      ».زیرا او چھار نفر نانخور سر زیادي را در اینجا ضرورت نخواھد داشت. را بازپس خواھد فرستاد

و در ف«: زن با تعجب گفت ھ ت ن باشي تو متوجھ ھستي كھ تقاضاي چھ كاري را از من داري؟ فكر نمي كنم ك كر ای
ھ  ـ بفرستد،ی  طرف دیگر ھ کدامشاه تو را بفرھاد اگر !كھ قسمتت چھ خواھد بود سي ك ا ك و را ب اد ت ال زی ھ احتم ب

د فرستادن  تو را بھ یكي زندا ـچوب در دست دارد خواھد فرستاد ل خواھ ھ . ھاي كاب واني ك ا تصور كرده مي ت آی
  »خواھد بود؟جایي زندان كابل چگونھ 

دتر از اما. او در مورد زندان كابل چیزي را نمي دانست.  خود لرزیدگلبیگم بھ عی احساس كرد كھ نمي تواند ب  وض
او دوباره خواست كھ از مشكل فعلي رھایي بیابد و ، و مثل یك ھزاره. باشد كھ در این باغ زیبا شنیده و یا دیده است

  . بودشحال گرفتارآن التي بود كھ در او در فكر خارج شدن از مشك. بادا بادارد كھ آینده ھرچھ ذبگ
تھ  ب.بي بي، مي دانم كھ قسمت من چھ خواھد بود«: دختر گفت وده اس . خاطر اینكھ مي دانم كھ سرنوشتم چگونھ ب

بھ این . شاه مرا ببیند، بھ مشكالت مواجھ خواھم شدفرھادمي دانم كھ من دختر زیبایي ھستم و مي دانم كھ اگر یكبار 
ست. شنھاد من مخالفت نكنیدخاطر شما با پی ك .ھرچند آن نظر براي من چندان مساعد نی د از ی ت بع را ممكن اس  زی

رومذبگ. مدتي او مرا باالتر از موقعیت تو قرار دھد د، از اینجا ب اقي بیافت ین اتف ھ چن ھ .ار قبل از اینك ور ك ان ط  ھم
  ». كارگران بھ باغ بزرگ بفرستھمراهبرایت پیشنھاد كردم ما را 

  » كھ ھمراه شما و ھمراه من ھستند؟یما زنان دیگر چھ؟ زنان اـ
ت، بی اما زن ھای.زنان ھمراه من، مي خواھند با من بروند«: دختر ادامھ داد ما اس ا ش ما رای شان كھ ب ھ ش و ك  بگ

ھ،بعد از یك صحبت طوالني ا، حقیقت را در مورد ما كشف كردید و براي تنبی ا از شر   م تادید ت ھ آنجا فرس ا را ب م
  ».خالص شوید

  ».تعجب خواھند کرداز این نوع تنبیھ  وجود دارد كھ ی در بین آنھا زنان،ببین«:  گفت وزن خندید
ت ت و گف تان زن را گرف رد و دس م ك ودش را خ یگم خ ست «: گلب ا شك وم ی ق ش ر موف د، اگ ھ بیافت م ك اقي ھ ر اتف ھ

ما بپیشاپیشبخورم، من  شنھاد مرا پذیرفتیھ  از ش ھ پی نمخاطر اینك درداني مي ك شكر و ق ا دیگران ھر .د، ت ما ب  ش
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 را فراموش نخواھم كرد و اگر توانستم بھ انت ھاي طوري كھ بودید، با ما خیلي مھربان بودید و من ھرگز مھرباني
  ».ھم كرداشما خدمت خو

ھ و  یيبراي لحظھگلبیگم  ت بردگی وحشت خان وش كردحال ا.  را فرام ا توضیحات دیگر را از ی رد او عجالت و د ب
او بھ اندازه ي كافي ھوشیار نبود . بود بھ او كمك كرده ،فقط احساس امتنان از دستي داشت كھ در آن وقت مشكالت

ود) شخصیت(او وارد مطالعات كركتر . كھ علل را ارزیابي و تحلیل كند شده ب ان .شناسي ن را اگر او داراي چن  زی
ذران، ھ شاه یك افغان خیلي نمونادفرھمطالعاتي مي بود، بھ زودي در مي یافت كھ زن  ت گ ب، وق ت طل ت؛ راح اس

ل شنیدن وغیر قابل اطمینان، بلھوس، ر قاب ھ و غی ي رحمان ھ نفعش .  قادر بھ انجام ھر عمل ب ھ قضیھ ب ي ك ا وقت ام
ھ دیگران  یباشد، بھ طور ناگھاني انگیزه وري ب ھ ط ت ك  گذشت و سخاوتمندي بر او مستولي مي گردد و مایل اس

بھ شیوه ی خودش  این دختر ھم البتھ.  داشتھ باشد و نھ ھم بھ موقعیت او كدام آسیبي وارد شودھد كھ نھ ھزینكمك كن
تکھ  ھركسي مي توانست متوجھ شود .قدرت  راضي كردن را داشت ر مي خاس یچ . آنچھ را مي گفت از قلبش ب ھ

رف اختگي در ح ز س د چی ي ش ده نم ایش دی وع فرھادزن . ھ ن موض اه ای ا دررا ش ود و ب وع او را ك نم ن موض ای
  .خوشحال ساخت

 وانمود كنم كھ ی من باید طور.نوع تغییري در رفتارم نسبت بھ خودت را، بد تعبیر نكن آرام باش و ھر«: زن گفت
   ».دیگران متوجھ شوند و ھم شماھم 

ر. در حال حرف زدن بود، دختر برده وارد اتاق شدزدر حالي كھ او ھنو گ ب شم بان ن زن را از «آورد؛  زن با خ ای
، سعي كرد  می خواست برخیزددرحالي كھ و » !او را فورا از اینجا دور كنید«؛  او تقریبا فریا زد»! دور كنیدمنظر

  .كھ بھ طرف دختر و ھمراھانش حملھ ور شود
د ك. چنان تغییر شكل ناگھاني ، متحیرانھ نگریست بھ گلبیگم ي را دی ان زن رده او دوباره در مقابل خود ھم ر ب ھ دخت

ھ ارا براي صرف ك حادث ودی  ی ده ب رون ران اق بی وب كرده از ات شت . عادي و تصادفي، شالق ك ام ترس و وح تم
  . او با شتاب روي پاھایش ایستاد وخاطرش آمدھ آنجا باز پس بی گذشتھ 

ا ؟فتم شنیدیدآیا آنچھ را گ«:  ھمراھانش را مورد خطاب قرار مي داد، فریاد زدززن اربابش درحالي  كھ ھنو را  آنھ
یس و ھ  خودشان را ب،كھ با تغییر قیافھرا این كارگران عادي .  باغ بیاندازید یبیرون از دروازه ران رئ وان دخت عن

زد من .  كھ متولد شده اند، بفرستیدیجایبھ آنھا را .  بفرستیداسپجاي منبھ ند، اوزیر بھ ما معرفي كرده  دربان را ن
  ».روان کنید

دفرھاد .خوب فكر كن! صاحب«:  گوشش گفتدرھ طرف زن اربابش رفتھ و آھستھ دختر برده ب . شاه امروز مي آی
ا دو روزھ تو نمي تواني ب. ھا را خواھد دید او این زن. خوب مي شناسيرا تو او  ك ی وي و ،جز ی دن او ش انع دی  م

ي، وقتي كھ او آنھا را دید، چھ كسي مي داند كھ موقعیت شما چھ خواھد شد؟ اگر  درفتاري كن ین ب تو اكنون با او چن
  ».او دختر زیبایي است. حرفم را بپذیر. گرفتھ، بعدا جبران خواھد كرددل او نیز آن را بھ 
تم، اجرا كنرا آنچھ . او زیباست؟ لعنت بر پدر زیبایي او باد«: زن ارباب غرید ي . او را از نظرم دور كن. گف وقت

واني ھ او را اینجا بگذاريأ جركھ من برایت مي گویم، چطور مي ت ي ك زدم ؟ت كن ان را ن ر درب ھ زودت رو ھرچ  ب
 اما من او را مطلع .ممكن است او ھم مثل من، توسط اینھا اغفال شده باشد. كاري دارم كھ باید بھ او بگویم. بفرست

  ».خواھم ساخت
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  22قسمت 
  برده
  

ھ عرض حالش ،رد كھ براي یك لحظھ تغییر كیبھ چنان سرعتگلبیگم رفتار بي بي نسبت بھ   گلبیگم احساس كرد ك
شنھاد را یرا بھ طور حماقت آمیز ھ كاش آن پی ت و آرزو كرد ك د او ب. نمي كردمطرح  مطرح كرده اس ھ ھرچن

ا البتھ . بھتر خواھد شدی  منجر بھ آینده ،زودي متوجھ شد كھ مشكالت موجود فعلي ادر و دیگر ھمراھانش ب اگر م
  .نداو ھمراھي كن

ي البد چھ كاري را مرتكب شدي كھ باعث رنجاندن بي بي شدي؟ «: دختر برده از او پرسید ار خیل ي تو ك ھ ی احمقان
و، من نباید بھ تو كدام توجھي نشان بدھم اگر نھ.يه ارا انجام داد ھ خ دا بھ مشكل مواج اري را .ھم ش واھم ك  اگر بخ

وقع مگر.مي توانم نھم برایت انجام بدھم در حال حاضر  ھ طرفی اینكھ م ھ او را ب ا برگردد، توج ھ آق و ك ب  ت  جل
  ». ھم اكنون از تو كرده من مؤثر تر ھستم،فكرش را بكن. ولي تو نباید خدمت مرا در آینده فراموش كني. بكنم

ون از .آنچھ كھ گلبیگم توانست در جواب او بگوید این بود كھ مھرباني ھایت را ھرگز فراموش نخواھم كرد  اما اكن
  .یتو تقاضا دارم كھ ھمراھانم را نزد من بفرست

واب داد ت«: دختر ج وب اس ي بفرستم.خ ي ب زد ب ان را ن د درب ا اول بای ر شده .  ام ھ تحقی ل اینك ھ مث و در آن گوش ت
  ». نزد شما خواھم آمدتوانستم بعدا اگر . كنُچمبلکباشي، خودت را 

ان  بھ زودحدث زد کھاما . گلبیگم طبق دستور او رفتار كرد ا ي در حرمسرا تحقیر شدن او سر زب ادھ د افت   وخواھ
ده  ازپس آم ار او گذشتھ و ب ده از كن زي خندی ھ آمی ور طعن بار بار یك یا دو دختر خواھد آمد و بھ او نگاه كرده بھ ط

  .دوباره خواھد خندید
، ندره ھا جاي داشت ھزاکمی پیشتر، كھ ی  باغ آمد و بھ طرف اتاق بزرگ، جایوازه یدربان بھ زودي از طرف در

اق داخل شد تن، بي بي ھمراه با چند یيرفت و بعد از لحظھ ان ات ھ ھم ھ .  از زنان دربارش ب ھ چ ست ك او نمي دان
شھ اش را م بھ او پیوستند و او ت نیز دیگر ھزاره ھا، اما در آن لحظھ،چیزي فاش خواھد شد رایام نق شریح ب ان ت  آن

ا «: او بھ آنھا گفت .نمود ھ م ھ ك ویمآنچ د از اینجا خارج ش ور شده بای ھ ھر ط ست ك یم این د انجام دھ ما .بای  اگر ش
واھیم شد یجسورانھ توصیھ ق خ ا موف د. مرا بپذیرید، م شریح آن را از من نخواھی ون ت ا اكن را ھم. ام ن ھ ی زی  ای

  ».دیوارھا گوش دارد
افع خودخواھانھ كھ بي بي، بت نمي كرد بھ آنھا بگوید أن بود كھ جرایآنچھ كھ او واقعا احساس مي كرد  ھ خاطر من

ھ زیرا.  یك موضوع سري بود این. خودش عالقمند ھمكاري با او شده استی د چ د ساعت بع  كھ نمي دانست تا چن
  . آنھا ھم اعتماد نداشتھیچکدام روي .اتفاقي خواھد افتاد و چھ چیزي در انتظار آنان مي باشد

ھ بھ زودي دربان از اتاق خارج شد و بھ طر ك محوط ویلي، نزدی ھ در انتھاي ح ا ك د،  یف آنھ ستھ بودن ھ نش  طویل
 را مرتكب شدي؟ ممكن است تو ھ یيتو چھ كار احمقان«: گفت ،او درحالي كھ گلبیگم را مخاطب قرار داده بود .آمد

ودت را بھ .  اما نمي تواني مرا اغفال كني،بي بي را فریب داده باشي ان او و انتخاب خ ا، فرم دهھرحال بی  .انجام ب
شودشماقطعھ زمیني بھ .  باغ با دیگر كارگران مشغول كار شویدون و درییدبیا ما ن  . خواھم داد تا كسي متعرض ش

  ».اما انتظار دارم كھ خدمت مرا ھم فراموش نكني
ار كردن برایي گلبیگم تحقق یافت و او در بین گل ھاي رنگارنگ و زیبا، در زیر دختان بوزبھ این ترتیب آر ھ  ك

د.پیش رفت ده از امی بش آكن ا، ترس  اما قل وع مصیبت ھ یش از وق شتي پ ا و وح ھ یھ ود ك ود ب شش را می رب . آرام
وع. ھرچند كھ بعد از مدتي احساس آرامش كرد اد ،ھواي مالیم ومطب وازش داد و ب  شقیقھ ھاي روی موھایش را ن

  . داد تسكینی مقدار را و مغز برافروختھ اش وزیدسوختھ اش
  »گلبیگم، آیا مي خواھي كھ از اینجا فرار كني؟«: مدتي، شیرین پرسیدبعد از 

دارذ بگ. من نپرسازھیچ سؤالي : دختر كاكایش مختصرا جواب داد وي آب برسیم و مق ل و الي ِ گیار تا نزدیك ج
ا را مي بیند، فكر كند كھ ما دختران زشت و پیر ھسرا شاه ما فرھادمان بمالیم تا اینكھ وقتي  ھاي بھ صورت تیم و م

ر خانذبگ. از اینجا بیرون بیاندازد شن ت ر و خ ست ت ھ كارھاي پ ا ب دوار باشیمگیار م راي ترسانیدن ». امی  سپس ب
ھ «: دختر كاكایش و براي اینكھ او را بھ اطاعت وادارد، بھ طور كنایھ آمیزي افزود ست ك ساني نی این مكان جاي ك

  ».ساني است كھ عالقھ دارند زبان شان را دراختیار خود دشتھ باشند اینجا جاي ك.دن را گرفتھ نتوانانش جلو زبان
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 بلكھ باالي زن كاكایش نیز كھ مثل دخترش مي ،ھایش نھ تنھا روي شیرین تأثیر گذاشت گلبیگم متوجھ شد كھ حرف
ي شمانش م ا چ ھ ب زي را ك د و ھرچی ز را بدان ھ چی ت ھم دخواس ي دا دی ار م یقش را اظھ شویش عم ت، ت أثیش  ر، ت

  . گذاشتیزایبس
ده، با گلبیگم برو.برو«: او گفت ستھ . ھرچھ كھ او برایت دستور داد ھمان كار را انجام ب ت را ب دا دھان ھ خ و را ب  ت

 ھ ی كھ بتوانیم از رستشاید. رھا گذشتیمااول دیوی خدا را شكر كھ از رستھ . ما را بھ مشكل مواجھ نسازو نگھدار  
  ».ریمذدوم آنھا ھم بگ

يبھ طور خیلي ماھران؛ آنھا دو دختر از كنار جوي آب بازگشتند، بھ سختي قابل شناسایي بودند وقتي كھ ھر ل ِ گھ ی
ي آورده ،  از آن گل را بي خبری گلبیگم مقدار. خودشان مالیده بودند ھایخاكي را بھ صورت ي ب ام ب با خود از حم

  .بود
پان م اس داي س صر، ص ت ع امال در ناوق وك ا  وعوع گ ھ و س اھ كوـ  عوع گیت صوس س ھ مخ ي   ك اي گرگ ھ

ود ی اكنون محاكمھ. گلبیگم بھ خود لرزید.  شنیده شدبود ـشاه فرھادوحشتناك و خونخوار  ا . ترسناك فرا رسیده ب آی
ت در  این محاكمھ بھ چھ قسم خاتمھ خواھد یافت؟ گلبیگم در آن وقت متوجھ شد كھ پر و بال قمري ا از روي درخ ھ

ھ ھاي.زداطرف او روي زمین مي ری م شده و در داخل الن ین ھ زاع ب ا در حال ن شان   او تصور كرد كھ شاید آنھ
گ، . ندنپرپر مي ز وي گل ھاي رنگارن بھ نظرش رسید كھ در ھرجاي، حتي در آن باغ ھم با آن ھواي معطر از ب

ان ایجاد گر،بھ زودي در ھر طرف. ردآرامي وجود ندا ر دخت نظم در زی پ م ك كم ا شد و ی ا برپ ھ ھ د خیم ط  .دی فق
ی  ھ دوم ان وارد محوط یس ش راه رئ ستند ھم زاره ھ دانیان ھ زو زن دند ج ی ش ناختھ م انی ش ھ آس ھ ب ان ک داد زن تع

  .گردیدند
ا «: وقتي كھ دوباره ھمھ جا آرام شد، دربان آمد و با گلبیگم صحبت كرد و ب ورد ت ھ من در م ست ك وب نی شب خ ام

ھ ھمر زناو امشب مصروف بي بي و دیگر . شاه حرف بزنمفرھاد ود ب ا خ گ ب ھ را از جن ه اھایش مي باشد و آنچ
درایآورده است، بھ آنھا نشان مي دھد و كارھاي بزرگي را كھ انجام داده است ب ھ عالوه او .  آنھا تعریف مي كن ب

ود».امشب خستھ است و زود استراحت خواھد كرد ران شده ب كل دخت ر ش ھ تغیی ھ داد، پیرمرد كھ متوج ا «:  ادام ام
ق شما با ق موف ن طری ھ از ای د ك ما فكر مي كنی ا ش د؟ آی ا نظر می  خودتان چھ كار كرده ای وید ت ھ فرھادش شاه را ب

  »طرف خودتان جلب كنید؟
زد «:  گفت کھ قلبش خطور كردبھ و الھام ناگھاني شایندخوی گلبیگم مثل اینكھ كدام اندیشھ  ا ن وم ت ق ش ھ موف امید ك

  ». این راه ھمكاري و كمك نمایي، ھرگز كمك تو را فراموش نخواھم كرد و اگر تو مرا در.امیر بھ كابل بروم
ت ست و گف ت عالي داري«: مرد با تعجب بھ طرف او نگری ي ھم و خیل واھي .ت ار خ ھ ك ر برسي چ زد امی ي ن  وقت

  »كرد؟
  ».نمببی لطفي را در چشمان او و شاید چانسي پیدا كنم .خدا مي داند «:او درحالي كھ از دلش آھي كشید، گفت

راي كمك ایفكر مي كنم در !  این كارت چھ فایده خواھد داشت.فكر نمي كنم«: پیرمرد گفت ن صورت ھیچ راھي  ب
  ».نخواھم داشتبھ تو 

ي و اگر . نخواستم كھ مرا كمك نمایيتومن از «: دختر ملتمسانھ گفت ھ مرا توقیف نكن شاه فرھاد فقط مي خواھم ك
  ». و خیلي پیر ھستمرو من زشت كھیي پرسید، برایش بگو مندر مورد

شاه بگویم كھ شما زشت رو ھستید، افراد زیادي فرھاد اما اگر من بھ .یدھ امي بینم كھ شما خودتان را بدشكل ساختـ 
  »تو كھ نمي خواھي مرا بھ مشكل مواجھ بسازي، آیا مي خواھي؟. ھست كھ گفتھ ھاي مرا رد خواھند كرد

ترایموقتي ب پیرمرد بعد از اینكھ یك سرپناه  ا گذاش ا را تنھ اھي آنھ دت كوت ھ  . آنھا تھیھ كرد، م یگم ب ھ گلب ي ك وقت
ھ اخت یمحوط ي س ان م ورتش را نمای ازه ص ید ت د، خورش ده ش را خوان ي  ف ودش را .  داخل ورا خ رون دراو ف  بی

ود ده ب ا دی ي را در آنج ي ب ل ب ھ روز قب ت ك امي یاف ي. حم ي ب د ب دا وارد ش ر و ص دون س ا ب ھ ام ا عجل ت ب : و گف
ود خوش ـ او دیشب خیلي طبع.  خواب استدرشاه اكنون فرھاد« ده ب ھ آم د. بھ خان ستقیم آم ل م تاو از كاب از . ه اس

ي ع نشان افتخار ھمراه با مدال و یك خل.امیر نشان افتخار دریافت  كرده است ھ(ت ترایم را ب) تحف ھ داده اس او . ھدی
ھ وقتآن او بیش از اما . ن گفتھ بودي، برایش گفتم آنچھ را كھ بھ م.در مورد تو از من سؤال كرد  یمصروف بود ك
ل بفرستدتو بھ من، توخاطر توھین ھ من از او خواھش كردم تا ب. براي ناراحت شدن داشتھ باشد دان كاب ھ زن .  را ب

دھ  دختران بی ازاز اینكھ در آن وقت او با تعداد زیاد ھ من دستور  ،سر مي برد و نمي دانست با آنھمھ چھ كار كن ب
م نم، انجام دھ ھ مي ك اري را ك از. داد كھ ھرك ل بت مت كاب ھ س ر و ب پ را بگی ورا اس م ف و ھ ون ت ھ را مي . اكن آنچ

ھ . یكي از مستخدمین را ھم با خود ببر تا شما را راھنمایي كند. توانستم برایت انجام دادم مي تواني ھمان اسپي را ك
وش . ھرچھ مي تواني دورتر برو. ال او نگرددشاه ھم دنبفرھادبا خود آوردي، ببري كھ  خداوند نگھدار شما و فرام

بھ این ترتیب گلبیگم در ظرف كمتر از یك ساعت خود را در راه .  كمك كردمنیازمندینكن كھ من شما را در زمان 
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ت وھم یك نفر مستخدم .توسط فقط یك نفر عسكر محافظت مي شد. كابل یافت  دستور  جلو اسپ او را بھ دست داش
  . مورد سؤال نكند آناكید از دربان گرفتھ بود كھ آن اسپ را باز پس بیاورد كھ اربابش در

ھ او و فرھادكھ توسط یي بعد از مدت زمان زیادي، گلبیگم از بین ھزاره ھاي برده  شاه آورده شده بود، شنیده بود ك
  .نجات یافتھ اندھمراھانش با دخالت بھ موقع بي بي 

ھوابشاه از خفرھاد ت ک راي استراحت و سرگرمي نداش افي ب ت ك دار شد، وق د .  بی ھ او بای ود ك ادي ب كارھاي زی
وء استفاده كرده ی را ھزاره ھای ابتدا.انجام مي داد اوري اعضاي خانواده س ھ از زودب ود ك ھ شده ب رایش گفت ھ ب  ك

من بھ آنھا «: او گفت .دن را نزدش بفرستخاطر آورد، فورا دستور داد تا آنھاھ  اما وقتي كھ ب.خاطر نیاوردھ ب، بودند
ن . مطیع من باشندتا ابد چنان درسي خواھم داد كھ  ھ ای نم ك نم، ببی ا ورزش ك ا آنھ واھم ب سگ ھا كجا ھستند؟ مي خ

  »ھا چطور مي دوند؟ زن
ھ . اندھا قبل آنھا فرستاده شده  مدت.  آنھا را بھ زندان بفرستندید تاشما كھ دستور داد«: زنش با شگفتي گفت ي ك وقت

  ». دستور را صادر كردید، براي ما دیگر الزم نبود كھ آنھا را در اینجا نگھ مي داشتیمشمایكبار 
یش از چھل و  اینآنھا فرستاده شده اند؟ چرا تو مدت ھا قبل«: شاه فریاد زدفرھاد  قسم برایم دروغ مي گویي؟ من ب

  »ھا قبل آنھا از اینجا رفتھ اند؟ مدتکھ تواني بگویي ھشت ساعت نیست كھ بھ این خانھ آمده ام، تو چطور مي 
من باید فورا بعد از اینكھ تو دستور را صادر كرده بودي، برایت مي «: گفتھ  بھ طور معترض وخانمش با مالیمت

  ».او آدم عجیبي بود.  اربابش كرده بدتر بودپیشکگفتم كھ آن زن در مقابل آقایش از 
ھ «: ست دادن آنچھ كھ او ورزش مي خواند، مأیوس شده بود، با عصبانیت گفتاز دبھ خاطر مرد درحالي كھ  و چ ت

  »دستورات من عمل كني؟و  كھ بدون اجازه ریحق دا
نممن فكر مي كردم كھ دستورات شما را اجرا «: خانمش با تأسف ساختگي گفت ھ  ».می ک شھ در آنجا خاتم ا مناق  ت

   .یافت، گلبیگم نیز بھ كابل رسیده بود
 دیگر از زندگي ه ی یك پرد».شكرخدا كھ یك راھپیمایي دیگر نیز بھ سرانجام رسید«: با خودش بار بار گفتھ بوداو 

رد واش بازي شده بود ھ سر مي ب ل ب وش كاب و.  او اكنون در  زندان پر جمع و ج ردزھن وده ی ب سي نب ھ، ك ا ب   ام
  .کندزیاد دوام  نمي توانست رحال این وضعیتھ

ا چھ دختر ھر. نام گلبیگم افتادھ  قرعھ بآورد وبرده ی ھر، حوالھ یكي از تاجران ش ت كرد ام ت مقاوم وان داش در ت
 او  اگرچھ.توانست را فراموش نمي  آن شانھ اش زده شد كھ براي چندین روز دردمحکمی بھ چوب چنانچھ فایده؟ 

طرح بزرگي را در سر کھ او . كردندآنھا او را بھ پیش ھدایت ، اما خودش را دختر زشترو و شلختھ وار نشان داد
ا او بکھ مخالفت نشان مي داد بھ شکلیاو با انتخاب ھركسي . مي پرواند نفس نفس زنان حركت كرد ك ھ  ب وان ی عن

 اما او طرحش را بھ ھیچ كسي .وردآدست ھ بھ این ترتیب او مي خواست دوباره آزادیش را ب. آدم ابلھ برخورد شود
  .نگفت

ادر.كاكایش توسط كس دیگري انتخاب شد زن ،در ھمان روز ا شیرین و م یگم ام و گلب ده ز ھن اقي مان دان ب  در زن
   .بودند
ت وھ جدیدي كھ گلبیگم اكنون در آن بی خانھ  ور نعم ی از سر مي برد، از لحاظ وف ور کل ھ ط ھرلحاظ در سطح  ب
دارھ یي نان پخت؛ قرار داشتیپایین مزه ی كھ از بازار خری دان خوش ود مي شد، چن ز دیگري . نب دام چی ا ك آرد آن ب

 ھرطرف كھ مي دید، احساس ناراحتي بھ.  مي دادگی بوي سوخت، شیر وخراب بودھم كیفیت برنج . مخلوط مي شد
  .ي مھربان اما بسیار احمق بودندی تا اندازه .شان چندان مصروفیتي نداشتند اربابان. و مریضي داشت
  ». شدم یك دختر خوب پنداشتھ نخواھبراي آقامن خدا، اوه «: او با خودش گفت
ت . چرك ھاي او را پاك كند فكر مي كنم تمام آب ھاي كابل ھم نتواند«: یكي از زنان گفت سھ برای ك پی ر، من ی دخت

  ».ن شكل نزد آقا ظاھر شويایتو نمي تواني بھ . مي دھم، برو حمام
 زن  یترس و حسادت از عھدهایجاد توانستھ بود با او .  اما گلبیگم فقط دیوانھ وار بھ طرف او خیره خیره نگاه كرد

ھ شناسید، شاه برآفرھاد ودي صبور و وظیف ھ موج ن سالح علی ھ ای ون ـاما اكنون احساس كرد ك اب كن  ی اش ـ ارب
  .  نداردیچندان كاربرد

ك من او ھیچ  بھ نظر .، بھ درد ھیچ كاري نمي خوردآورده اید را كھ شما ه یيآقا، برد«: زن دومي گفت چیزي از ی
  ».ندارددیوانھ كم 

ري .از چوب كار بگیرید«: تاجر باخونسردي گفت دان برت د، چن ھ اول اینجا مي آین  این زنان وحشي ھزاره وقتي ك
شت  ».شکستھ نمایي او را بھ موقعتو باید . از حیوان ندارند رون، پ یگم در بی ھ او حرف مي زد، گلب ور ك ان ط ھم

ظرف چندین .  خودش را بھ زمین انداخت و ظرف چپھ شداعمداو. دست داشتھ ي بپنجره ایستاده بود و ظرف سفال
م نوشید.تكھ شد اما دختر، ھیچ حرفي نزد ده را ھ اقي مان ع كرد و آب ب اد زد . تكھ ھاي خرد شده را جم ي فری : زن
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اك مي كرد! اوه، بدبخت كثیف« ین پ ده را از روي زم اقي مان و ـ ـ درحالي كھ آب ب م ش رو گ و نظرم دور  از .ب جل
 ،ممكن است از او بھ عنوان یك آدم باربر استفاده شود. حمل بار از انبار بھ دكان مي خوردبھ درد  فقط ، این آقا.شو

  ».اما ھرگز بھ درد خدمتگاري خانھ نمي خورد
ھ دختر ب در ی تغییراتگونھ اما سرانجام متوجھ شد كھ ھیچ، خانھ اش نگھداشتدرماه او را  بازرگان براي مدت یك

ورددنھ بھ درد كار . وجود نیامد ھ اش خ ا. كانش و نھ ھم بھ درد كارھاي خان وب  بن ت و ك د از ل یگم، بع ن گلب ر ای ب
  .زیاد، بازپس بھ زندان فرستاده شد

ھ.  در آنجا بودندزمادرش و شیرین ھنو راي ھم ھ ب ت ك   یتعداد بي شماري از برده ھاي ھزاره در كابل وجود داش
اري ھ شیرین با اینكھ در فضاي تنگ و گرفتھ ب . صاحب پیدا نمي شدآنان بھ آساني یچ ك ھ ھ ا از اینك رد ام سر مي ب

 ھركس كھ بھ زندان مي آمد، .تكھ خاكي كھ گلبیگم برایش گذاشتھ بود، خیلي بھ دردش خورد. نداشت، خوشحال بود
ھ راه . ي داشت عال یگلبیگم ھم موقعي كھ بھ زندان بازگشت، روحیھ. از او خوشش نمي آمد او احساس مي كرد ك

د كرد دا خواھ درش را پی ش . فرار بھ سوي كوھپایھ ھاي ھزاره و بھ طرف پ ین روش و نق ط ھم ت فق او مي خواس
  .فعلي اش را ادامھ دھد

ال او ھتوج. ھرچند بھ زودي علي الرغم ظاھر بدشكلش او دوباره انتخاب شد  یك جنرال پیر بھ اندام رعنا، نرم و فع
ت. لي پنھان نمي شد، جلب شدِ ھیچ گكھ با م نداش ھ زن ھ ود ك دین سال ب ھ قصدش را در . او چن ي ك ن رو وقت از ای

ده یدست آوردن یك بردھ مورد ب وخي و خن ب ش ت، موج ھ دوستانش گف ان شده ی ھزاره ب ن .  آن یگم از ای ا گلب ام
 تنفر و انزجار خود را بھ او ابراز او فقط متوجھ ضعیفي جنرال پیر شده بود و مي خواست. موضوع آگاھي نداشت

 ھندوستان سپري كرده درھاي زیادي را  اربابش سال.  بھ این شیوه باالي ارباب قبلي اش موفق شده بودزیرا. دارد
ز . طرف مي انداخت  ھندي را بھ خود گرفتھ بود و آن را بعد از جویدن بھ ھر»بتل نات«و عادت جویدن  گلبیگم نی

ار مي كردخاطر انزجار از ھ ب سم رفت ان ق ھ و ھم ت . او ھمین عادت را گرفت ذیرش عادت نظاف ھ عالوه، او از پ ب
دست آوردن آسایش ھیچ ھ ب. كابلي ھاي عادي  كھ خود نیز در وطنش بھ آن نوع نظافت عادت داشت، امتناع ورزید

  .دش خوشحال رداند، جنرال او را بھ زندان بازگ و لذا ھنگامی کھمفھومي براي او نداشت
تبوقتي اربا د، گف ھ ھاي دیگرش دی ا یكي از خدم م از «: ش جنگ او را ب و ھ ھ ت د رسید ك را خواھ جا اینروزي ف

و .شان مي فرستیم ھا نزد ھمقطاران  ما آنھا را بھ كوه. ما حیوانات را در كابل نیاز نداریم.بیرون شوي ك وعده ت  ی
  ».خوھید شد براي سگ ھاي گرسنھ در زمستان آینده ی خوبغذا

ھ در ،خیره خیره بھ او نگاه مي كردو ھاي او را متوجھ نمي شد،  گلبیگم، ھرچند كھ حرف د ك وب مي فھمی ا خ  ام
د او آماده بود و عالقھ داشت تا زمستان را با گرگ. درست آزادي قرارگرفتھ استمسیر  سان . ھا سپري كن او از ان

  .ھا بیشتر از حیوانات مي ترسید
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  23قسمت 
  ارباب گلبیگم

  
ت ود، در انتظار او . داستان منزل جنرال با رضایت گلبیگم خاتمھ یاف دني ب م آم ھ زودي ھ ھ ب ا امتحان دیگري ك ام

  . بود
دان  ھ در اطراف زن ر خدم ھسرمنشي امیر، جھت انتخاب چھار نف ھ .  مي زدگزم ي را تقاضا مي كرد ك او دختران

 ».خودم ضرورت دارمی  خانھ در فرستم و دو نفر را دو نفر را براي كسي مي«کنند؛ خوب خدمت 
ایش ر كاك یگم و دخت د درگلب دگان بودن اب ش ین انتخ رف .  ب ھ ط ا ب شگي، آنھ ول ھمی اي معم ا و فریادھ ھ ھ ا نال ب

 احساس كرد كھ گلبیگم.  و راه رفتن باوقار زن خانھ، متوجھ چیزي شدرویھاما وي از . ندمسیرشان حركت داده شد
تاین زن صاحب  ود اوسرنوش د ب م .  خواھ ا آنھ ا ب ار ام دان و در کن دگی در زن ھ زن اره ب د دو ب ھ بتوان بخاطر اینک

   .را شروع کردخویش بھ ھمان تجربیات گذشتھ اش، ھمان دیوانگی، شلختگی و نامرتب بودن مادرش برگردد، 
ھ  ود ک رار ب شيق ر ، سرمن سن ت ر رازن م ار نف ین آن چھ ھ زودی از ب ك رھب را ب راي ی اد ب ھ جالل آب ر روحاني ب

  .در این خانھ غیر ضروري بودھم  و یكي از آن سھ نفر  ـاو خود، تقاضاي یك زن مسن را كرده بودبفرستد ـ 
ت زي گف ود انجام داد«: خانم سرمنشي بھ طور غم انگی اري نمي ش یگم، ھیچك ن گلب ا ای اره . ب ل و بیك ك آدم تنب او ی

تبھ عالوهیگري را بلد نیست و  و خوابیدن ھیچكار دن خوردغیر از. است نم .  نامرتب و كثیف نیز اس فكر نمي ك
  ».كھ او بتواند كدام كاري را انجام دھد

 تنبلي ھركسي، موجب آن . سھم كار ھركسي معلوم و مشخص بود.بسیار منظمي بودی  سرمنشي، یك خانھ ھ یخان
  .ولي با زنش صادق و وفادار بودسرمنشي یك زن داشت .  كس دیگري بیافتدباالیمي شد كھ كار اضافي 

ھ او وعده . صاحب خواھیم فرستاد صحیح است جان من، او را بھ میر«: سرمنشي بھ  آرامي گفت ك زن ی من ب ی
ود، بدي است یھرچند كھ این برده، برده. را كرده بودم وبي ش ھ زن خ ست؟ . اما ممكن ك سم نی ان ق شھ ھم ا ھمی  آی

ی. بفرستید رااوا بخواھید، مي توانید فورا ماگر ش ت برس ھ موافق ب د بھ محض اینكھ با او ب ر ترتی ھ زودت ، من ھرچ
  ».كارھا را مي دھم

ود. اما گلبیگم بھ آن آساني راضي نمي شد سي ش رود و زن ك ان ب ھ لغم ھ ب ت ك ت . او نمي خواس  دراو آرزو داش
  .ست، باقي بماندھ كھ یھمان جای

ود گوخانم سرمنشي كھ در ن تمیدي قرار گرفتھ ب واھ«: ف ا او صحبت خ د، ب سرش آم ھ ھم ي ك ن در ». كردموقت  ای
  .وقت گلبیگم بھ سر وظیفھ اش بازگشت

دازه او  كھ موضوع بھ سرمنشي گفتھ شد، یموقع ا ان دیت ك ؛ي آزرده ش ت ی ود موافق ستھ ب ھ نتوان ش ك  آزرده از زن
ھ آن  از  آزردهبرده را بگیرد و رده جراینک ود أب ا ت كرده ب ابش ت ت ارب درا خواس ن. رد كن ك ای سیار ی ر امر ب  غی

د .  فرستاد گلبیگمكسي را دنبال،  حتي یك كلمھ ھم حرف نمي زدی زناصال با برده ھاکھ او .  بودیمتعارف دختر آم
  . انداخت اوو خودش را روي پاھاي

تاو در واقع. بودخیم ضسرمنشي درحال بازي كردن با یك عصاي دستان  ا آن عصا راه مي رف ر از. ب ي  دخت  وقت
 اما او ممكن این كار را بكند، چرا كھ ، نشنیده بود كھ با آن عصا كسي را زده باشدزكھ بھ این خانھ آمده بود، تا ھنو

  . سركش بود ی او یك برده.نھ؟ وضع او یك وضعیت استثنایي بود
شی اري «:  پرسیدسرمن و ك ت؟ ت ھ اس ا چ ن كارھ ي ای یگم، معن مگلب ي دھي، ن انجام ھ ي و م م وقت ھ ازدواج كھ ھ ب

  ».، رد مي كنيیشرافتمندانھ با یك آدم پرھیزگار پیشنھاد مي شو
شید. سرمنشي از روي بالشتك برخاست و بھ طرف او آمد ب ك ت و ،دختر خودش را عق ر گذش ار دخت ا او از كن  ام

ست ھ سر جایش نش س ب از پ ت و ب ھ شیو. تكھ كاغذي را از روي طاقچھ گرف ول فارسيه یب ك حاشیھ د، معم ر  ی
  . نوشتن شد یاطراف كاغذ گذاشت و آماده

كھ او را براي شوھري یي نویسد ـ مكتوب كشنده ب عبوري را ھ یدختر متوجھ شد كھ او مي خواھد فرمان و یا ورق
بھ آھستگي التماس  و دوباره خودش را باالي پاھاي او انداخت ـ  لذا دامي فرست متنفر است، اوندیده از کھ ناشناختھ 

   ».، یكبار تقاضاي مرا گوش كنآقا«: كرد
  »خوب، چھ مي خواھي بگویي؟«: سرمنشي مكث كرد، پرسید

درفتاري كردم و من «:  گفت، پیش روي او زانو زده بودزدختر درحالي كھ ھنو فقط ھمین آقا، ھمین كھ من واقعا ب
مھلت بدھید آقا  اما . ساختممن خودم را كثیف، دیوانھ و زشت. واقعا سزاوار آن ھستم كھ بھ یك طرفي فرستاده شوم

د.كھ كارھا را انجام دھمام  قادرتا چھ اندازهچقدر قوي ھستم و ید کھ ببینو  ؤال كنی ھ آنجا مي باشد، س  . از شیرین ك
وانم .من ھوشیارترین دختر در سراسر كشورم، ھزاره ھستم .او دختر كاكایم مي باشد نم، مي ت وانم آشپزي ك  مي ت
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ا انجام  اال بشویم و ھركاري را كھ دیگر زنخیاطي كنم، مي توانم ك ر آنھ وانم دو براب د، من مي ت ھا انجام مي دھن
  ».دھم

   » اینقدر بیكاره و تنبل بودي؟ز پس چرا تا ھنوـ
وان . طوري كھ شما مي بینید، من اكنون كثیف، نامرتب و شلختھ وار ھستم. آقا، براي شما خواھم گفتـ ن نمي ت  ای

ستم اما آ.را انكار كرد ا مي باشد، ھ یس ھزاره ھ رادر رئ ھ ب ر ك ام سرزمینم، . قا صاحب، من دختر وزی من در تم
ھ اینبدون شك . زیباترین و ھوشیارترین دختر پنداشتھ مي شدم ت ك شكل اس رایم م  موضوع مرا مغرور ساختھ و ب

را انت.مثل یك آدم برده باشم ر م دین نف د صاحب، قبل از اینكھ شما بھ زندان بیایید، چن ا من از بعضي .خاب كردن  ام
را  ھاي آنھا معذرت خواستم و بعضي ھاي س از دیگري م ا یكي پ دھم و آنھ ب ب ین شیوه فری شان را توانستم با ھم

ھ بعضي ھاي.بازپس فرستادند س فرستادند  البت از پ وب مرا ب ت و ك ا ل ا .شان ب ھ آن آزارھ وجھي ب یچ ت ا من ھ  ام
رده باشم فقط از تنھا چیزي كھ وحشت د.نداشتم ك زن ب ھ ی ود ك ن ب ن . اشتم ای سئلھ ای وده م ب ترس دائمي ام ب موج
  ».است

  ».نگھ نمی دارم در اینجا ه یيمن ھیچ زن برد»؛ سرمنشي بھ زودي حرفش را قطع كرد
ا . نمي كنید راآقا، من مي دانم كھ شما این كار«:  گفتگلبیگم ا آنھ ي ب د و حت م نداری رده ھ ران ب  ھیچ توجھي بھ دخت
نم«: دختر سرش را پایین انداخت، ادامھ داد» . ھم نمي زنیدحرف . بھ این خاطر است كھ نمي خواھم شما را ترك ك

  ». فقط یكبار دیگر.یكبار دیگر مرا مورد امتحان قرار بده. ون نرانراوه آقا، مرا از اینجا بی
  ». دیگر ییكروز و یا یك ھفتھ« : ملتمسانھ گفت. و دوباره خودش را آن قدر خم كرد كھ پیشانیش بھ زمین رسید

ت ھ نظر رسیددر حالی  سرمنشي كاغذ را بھ كناري گذاش وده و ب اثیر نم دار روی او ت ک مق یگم ی  حرف ھای گلب
ت«: ، گفتنظرش را جلب کرده است ت را اینجا بفرس رو خانم ارباب ا . ب د، من ب ول كن و را قب ت ت اگر او درخواس

دي دراز اینرو ماندن تو ھم .  او ھستي، نھ من یو برده اما ت.پیشنھادت كدام مخالفتي ندارم  اینجا، بستگي بھ عالقمن
ورد . كدام كاري را انجام نداده اياو كھ براي جلب توجھ زتو تا ھنو. داردو رضایت او  و اما برو، من با او در م  ت

  ».صحبت خواھم كرد
ب «: ست، گفت باال نگری و كھ مي نوشت، برداشتھ یيسرمنشي سرش را از روي نام او و نجی ر كنجك گلبیگم دخت

ھ در ضكوچك و ی روي قالینچھ داخل اتاق شده و  بدون كدام حرفي، ، قبلاتیخانمش لحظ ».استیي زاده  خیمي ك
  . یك رئیس بود، متوجھ او گردیدحبود، نشستھ بود، تا اینكھ شوھرش كھ بھ طور واضھموار  اتاق ھ یگوش

بلي، «:  كرده بود، گفتبازگفتگو را باب  اما اكنون كھ او ،وھرش را قطع كند خیال نداشت كھ حرف ش خانمھرچند
  ». دختر كاكایش، دختر رئیس مي باشدـ ـ ھمان صورت پھنش ش  آن یكي دیگر.نطور مي گویندیآنھا ھم

ا  یكبار دیگر او را مورد امتحان قرار دھیم و ھیچ كدام آنھا را تا یك یا ده روز و یا اگر«:  گفتسرمنشي ی ت ك حت ی
ما . یا خیر ھستند، كھ آنان مستعد كار كردنماه و یا شش ھفتھ از اینجا بیرون نكنیم، آن وقت شما خواھید دید  اگر ش

  ».، بھ زودي كارھاي زیادي براي انجام دادن خواھد بودداز كار بیافتی
ن ـ خانمش بھ طرف پایین نگاه كرد ع مي باش ھ او از زن ھاي شرقي از بعضي لحاظ خیلي متواض د ك ھ د، ھرچن جنب

د، آن : و گفت ـ دیگر خیلي بي پرده تر از ما صحبت مي كردھای  ھ را انجام دھن نھ، شاید نھ، اگر آنھا کارھای خان
ا وقت باید سردارو را رخصت کنیم و سایر خدمتگارھایت وقت بیشتری برای خدمت بھ شمار را خواھند داشت  و ب

  »ھ میل شما استھرچ«: حالت تسلیم پذیری ادامھ داد
ستم. نھ، ھرچھ كھ میل شما باشد«:  گفتسرمنشی ھ فكر دیگران ھ ھ آسایش .من نھ بھ فكر او و نھ ھم ب ط ب ھ فق  بلك

  ».شما مي اندیشم
ن . صاحب را ھم در نظر داشتھ باشیم ما باید میر«:  ھم نظر مخالف داشت، گفتززن كھ ھنو ھ او ای نم ك فكر مي ك

  ».و شده استدختر را دیده و عالقمند ا
  »!يیخداي من، چھ سلیقھ «: سرمنشي خندید و گفت

ااو متوجھ بود كھ خانمش دختر را دوست ندارد و نمي خواھد او را ھ  نگھدارد، ام د ك وھران شرقي عادت ندارن  ش
رین آرزوي ان شانكمت د زن ده بگیرن ت نكرد.  را نادی ا زنش مخالف زي ب ورد ھیچ چی ود،او ھرگز در م ن ه ب ا ای  ام

  .مد نظر گرفتھ بود را ھمیشھ بھ عنوان قانون خانمشاو كمترین خواست . ره بین آن دو گردیدجوع باعث مشاموض
واھم كرد.میر را اینجا بفرست«: سرمنشي گفت ت  با او صحبت خ وا گرم اس ھ، ھ ھ ن ا اینك و .ـ ی ھ ت ست ك  الزم نی

  ».چھ رفتھ با او صحبت خواھم كرد من خودم بھ سرا. را باز كني و زحمت كشیده او را صدا بزنيکلکینچھ
د کرده  و چندین نفر،  بودكھ بھ صورت ناقص فرش شده وارد اتاقي شدسرمنشی ھمانطور كھ  ار ق پاھایشان را چھ
م درحال صحبت و روی زمین  ا ھ م در حال نشستھ و ب ا ھ ودی شیدند،  هنوشتن ب ی صبرانھ انتظار او را می ک و ب
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و سرپیچي كرد من گله ی برد!میر«: خندید و گفت ا ت یگم، از ازدواج ب ار . ب ن ك ھ ای ور ب وانم او را مجب من نمي ت
  » بیشتر از این مي توانم؟یآیا كار. بسازم

  ».مخالفت؟ چطور او مي تواند مخالفت كند؟ او یك برده است«: میر گفت
وبي پس تو مي خواھي كھ او را با زور بگیري؟ براي مرد بھ س«:  مي خندید، گفتزسرمنشي كھ ھنو ن تو، چیز خ

  »چند سالھ ھستي؟، تو  میر.نیست
تو خودت دختر را بھ من وعده كرده گپ اینست کھ . ن نیستایسؤال اصلي «: پیرمرد از روي تندمزاجي پاسخ داد

  ».اكنون مي خواھم كھ تو بھ وعده ات وفا نمایي. من او را دیده ام و نظرم را نیز جلب كرده است. بودي
ا«: ھیچ چیزي را بیشتر از شوخي دوست نداشت، گفتظھ کھ در آن لحسرمنشي  ل بن ر ذوق و س  او ،قھ ي ھزارهیب

 اگر من . تو دوست من، خیلي پیر شده ايحال آنکھ.  مي باشدتنومند اما او خیلي قوي و .دختر زیبا و قشنگي است
  ».ایت خیلي خطرناك باشدممكن این كار بر.  این قضیھ را بیشتر از این نمي گرفتمدنبالجاي تو مي بودم، ھ ب

ھ سن و سالھ ھایاشارات و كنای شمگین ساخت پیرمرد، پیوستھ ب ود او را خ یش او. ھ ب ر  ب ستان را تاز شصت  تاب
ھمانطور كھ از جایش او . می کرد سیاه ،ریشش را با رنگ و  دلزنده و خوش بنیھ بوداما ھمچنانتجربھ كرده بود، 

اتش . چپش انداخت یي شانھخاست، لنگي آبي تیره اش را رومی بر ھ اوق ھ مي شد ك د، متوج  ھركس او را مي دی
   .بودتا اندازه متوازن  شرفتارو ،  داشتسیماي تازه و چشمان روشنگرچھ . تلخ است

 را مقصر نمي  از این خاطر تومن.  را جلب كرده استتتو خودت دختر را دیده اي و بدون شك نظر«: گفتمیر 
ي تو اما بھ این خاطر .ت كھ نظر ھركسي را جلب مي كند زیرا او دختري اس.دانم ي حرف  را مقصر مي دانم كھ وقت

  ».بادي آن را عوض كني وزیدن ھر  نھ اینكھ با.را مي زني، باید روي آن ایستاده باشي
او . شده امن باور كنید كھ من ھرگز عالقمند دختر .مه ااكنون من جدي شد! نھ؛ بنشین«: گفت) سرمنشی(مرد جوان 

ك . تنبل و بھ طور عموم بیكاره مي باشد،یك دختر كثیف داخت و من ی ایم ان ت، روي پ  اما او خودش را براي حمای
  ». مھلت دادم اوامتحان دیگر را بھ

ز ی امتحان را بھ او دادي؟ تو چطور مي تواني چنین ادعایه ی وعدتوآیا «:  گفتمیر ھ من نی و ب  را داشتھ باشي؟ ت
  ».ياوعده كرده 

  ».برایت انتخاب كنيرا  تو مي تواني یكي از آنھا .اما من دختران دیگري نیز در خانھ ام دارم«:  گفتمنشيسر
  ». من گلبیگم را انتخاب كرده ام.خواھم كردنن كار را ـ ای

ایش بر ار از ج ن ب ا ای داخت ام انھ اش ان ي اش را روي ش لگي لنگ ي حوص ا ب اره ب ر دوب تمی ش. نخاس م یسرمن  ھ
داشت، اما کمی گیج  را انتظار ی مخالفینچناندارش، ت اقه یدر حوزاو گرچھ . مگین بھ نظر مي رسید خشتاحدودی

شالقياما صرف یك دھقان !  چھ نوع آدمي است؟ او بدون شك آدم مقدس دیگرمردپیر این بود کھ ود ق دگي ب ھ زن  ك
  .او شده بوداش قسما وابستھ بھ بخششي ھاي 
ا عصایش  ست و ب د بسرمنشي نش ي حوصلگي، یكي از خدمتگارھا را صدا زد، . روي فرش زدارچن ا ب  سپس ب

ر  کھ براي تو و من شرم آور است ـبھ شدت روي قالین ضربھ زدـ آیا تو این قالین را مي بیني؟ «: گفت  این قالین پ
وي شانھ ھاي تو  كھ روي قالین زده شد، باید ریي؟ ضربھ ھایان كرده تكانده و آیا تو این فرش را بیر.باشداز خاك 

  » بد ذات، خوك، حرفم را متوجھ شدي؟ ی بچھ.مي خورد
ھ آن یبھ این ترتیب حرف زدن، حرف زدن .خدمتگار سالم كرد و عقب رفت رم و آراستھ اش ب  نبود كھ ارباب محت

د تھ باش ادت داش رد. ع شیني ك ب ن ھ او عق ي ك د،وقت ا ش ا حكمفرم ھ ج كوت ھم اره س صاي .  دوب ربھ زدن ع از ض
راي ،ي روي قالینسرمنش ھ ب ر ك دین نف ت توسط چن ار نظاف ود و ك  حتي گرد و خاك نیز از بلند شدن متوقف شده ب

  .دستورات وي  منتظر ایستاده بودند، آغاز گردید
ود، خارج شدھ یاز گوش ستھ ب ار نظري ساكت نش او .  اتاق یك نفر قدكوتاه با ریش دراز سفید، كھ بدون كدام اظھ

راي ند اگر ھم شد.كسي متوجھ رفتن او نشد.  داشتی كدام جاي دیگري كارشاید. ھمان حكیم بود ، فكر كردند كھ  ب
  .دیدن كدام مریضش مي رود
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  24قسمت 
  رقیب
  

  »؟ شددختر چطورگپ «:  پرسیدفورا پاك شد، میر یوقتي كھ اتاق مقدار
ودھ صحبت ھاي داغ اخیر او متوج باشد ، مثل اینكھ نتوانستھ کھ دچار خستگی شده بودصاحب فعلي دختر تش :  گف

واني « ي ت و م ر؟ ت یدخت ب کن ودت او را ترغی رود. خ و ب ا ت ر او ب ري،اگ ود بب ا خ واني او را ب ي  ت ا در . م  ام
  ».آیا حرفم را فھمیدی؟.  من بیرون كشیده نخواھد شد یھرصورت این را بدان كھ ھیچ زني با زور از خانھ

  »؟داو را با زور از زندان بیرون نكردیآیا شما «: پیرمرد با استھزا پرسید
ھ و زاري نكردمگر ن.  من او را انتخاب كردم، او با من آمدـ ھ او گری تم ك ا ؟گف ا( آنھ رده ھ د )  ب ا صداي بلن ھ ب ھم

خاطر دارم كھ گلبیگم ھ من ب. كار گرفتھ نشدھ بی  اما كدام زور.گریھ مي كردند و از سرنوشت شان سوگورا بودند
ده مي شداز دیگران كر سارت دی ر .ده كمتر با بي میلي آمد و ھمچنین در رفتارش یك نوع ج ام ب ك گ ت و چاب  راس

  ». طوري كھ اصال نیازي نبود تا كسي او را بھ عجلھ وادارد.مي داشت
  »!شاید او عالقمند پوست سیاھت شده بود«: مرد پرھیزگار دوباره از روي استھزا گفت

ھسرمنشي از كنای ت سیاھش ھ ب شد پوس ك . آزرده ن وت«او ی ت) 1( »راجپ ژادش افتخار داش ھ شجره و ن ود و ب . ب
دمیراث  و مادرزادیپوستش حق رنگ  ي عالقگي . نیاكانش بود و ھرگز موجب خجالت او نمي گردی او از روي ب

دسیاه چھره و بعضي ھا دختران ھم بعضي «: گفت ت دارن م سفید چھره را دوس ھ . ھ یگم چ ھ گلب د ك واھیم دی ا خ ام
   . جایش برخاستز میر ھم ا.ھمان طور كھ حرف مي زد، از جایش برخاست ».كسي را انتخاب خواھد كرد

  ».او را مي آورم من مي رومنھ، « :یکی گفت
یم.تو او را نیاور«: مرد مسن تر گفت ازي  كن ت ب ھ درس واھیم ك ا مي خ د، .  م ر را اینجا  مي آورن ود و دخت او خ

  ». یا نھماندب، بھ عنوان برده باقي ی كھ از نژاد و رنگش ھم نیستیيتوتصمیم مي گیرد كھ با تو، با 
  »پس تو از نژاد او ـ ھزاره ھستي؟«: سرمنشي كھ تا حدودي تعادلش را باز یافتھ بود، گفت

ھ اوالد  دیده شود کھ «:  توجھي كند، ادامھ دادشرقیب كاندیدش، بدون اینكھ بھ قطع كردن حرف ھ ن آن دختر با من ك
دخدمتگار مخصوصمن تنھا در خانھ زندگی می کنم،  ھم زني دارم، و نھ ده  خداون شریح دھن ن او باشمی  و ت  ،دی

د کرد مخلوقات او مي كنمبھ  پادشاه دنیوي، صرف خدمت ھجاي خدمت بھ بوقت خود را  رام ازدواج خواھ ا احت ، ب
  »خواھد ماندباقی یا نزد تو 

خ داد شي پاس ستم«: سرمن ق ھ امال مواف ن ك ازي را ب. م وھ ب انس ھن واھیم داد و چ ام خ حیح انج ور ص ود زط  موج
اده  و».است شتھ و آم  خطاب بھ مرد کوتاه قد کھ در وقت شروع مکالمات آنھا، او اتاق را ترک کرده و اکنون بازگ

  » ؟علي حكیم جي، مي شھ كھ برایم كاري انجام بدھي«:  ادامھ دادبود تا در گوشھ اتاق بنشیند،
ت، مرد کوتاه  ھ او داده اس د ب ھ خداون تقد در حالی کھ زانوھایش را راست می کرد و باقد کوتاھش ک ستاد و گف : ای

  »بلي صاحب، چھ خدمتي مي توانم براي شما انجام دھم؟«
م داشتیمی ، من و میر صاحب، مكالمھ د ترك كردیاینجا راوقتي كھ شما «: سرمنشي توضیح داد ا ھ والني ب  راه .ط

ودمرا یكي از برده ھایم من .  مشكل استحل آن ھم بسیار ر وعده داده ب ھ می ام دارد ب ون از .كھ گلبیگم ن ا او اكن  ام
ھای میر مي گوید كھ .کند امتناع مي میررفتن با  ھ ھم د ك ران شرمرو  ین مشكل قابل حل مي باشد و مي گوی  دخت

یگم. ی می باشدكلھستند و حتي اگر مایل بھ ازدواج ھم باشند، فایق آمدن بر آنھا كار مش ھ گلب یم ك ون فرض كن  ،اكن
ر . ما را در اینجا قبول كند) !( نباشد كھ دوست جوان مندخجالتي و شرمرو باشد و عالق م مي روم دخت ا آن ھ ولي ب

د و .را كھ تنھا اسلحھ اش نالھ ھا و اشك ھایش خواھد بود، اینجا مي فرستم  اما اگر او از رفتن امتناع ورزد، با تھدی
  ». در خانھ ام موافقت نخواھم كردی چنین ازدواج مزخرفاكوب از اینجا فرستاده نخواھد شد و من بلت و 

ھ این.د كرده اییمثل اینكھ شما اكثر مشكالت را پیش بین«: میر اظھار عقیده كرد ود  ك ا من  از چھ وقت مي ش در ب ق
  »؟ضد شده اید

ار ، اولین بار موقدوست داشتنیاوه، داماد «:  گفتسرمنشي عي این موضوع مطرح گردید كھ زنم نتوانست از او ك
ود وي كرد.بگیرد و او را نزد من فرستاد كھ چھ كار باید كرد ھ خ ھ ك شتر از آنچ ا بی ود ام اري را انجام داده ه ب ، ك

ھ  اكنون خواھیم دید كھ میر. ختر اصرار ورزید كھ از اینجا نخواھد رفتد. نتوانستم ھ چ ن رابط صاحب، خود در ای
ود.قش  فعالي را ایفا خواھد كردن واھیم ب ھ خ ب ماھران .  ما ھمھ شاھد عشق ماھرانھ و یا اگر عشق نھ، حداقل ترغی

  » خود بھ اینجا بیاوري؟ھمراهآیا مي روي كھ عروس بي عالقھ را .  باشھ گیر تو بین ما میان.حكیم جي، بیا
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شي . طور كھ حرف مي زد، لبخند بر لب داشتاما ھمان ».ھم بھ من ربطي ندارد این كار زیاد«: پیرمرد گفت سرمن
ت شف كرده اس زي را ك ھ او چی ا. فكر كرد ك شمان چین و چروك شده ام ھ ھاي چ دكي را از گوش ز ان ط چی ی  فق

كایتي .  بین میر و حكیم وجود نداشتی دوستیھیچگونھ.  بھ ھمدیگر خیره شدندسپس.  متوجھ شدپیرمرد میر كدام ش
ھ تحکم را با یھر چیز ي متكبر بود ویحكیم تا اندازه رچھ بھ نظر او گ. جدي ھم از او نداشت ھ ب  مطالبھ مي كرد ك

ت. فكر میر این موضوع براي او كسر شأن محسوب مي شد رق داش از نظر . اما علت دوست نداشتن حكیم كامال ف
شنداو  ي بخ ك آدم خیل شي ی انش مهسرمن راي اطرافی ادي را ب ود و تحایف زی شید و سخاوتمندي ب رار .ي بخ ا اص  ب

ت آوردھ  جدید و حتي پوستین را از او بیتر لباس، ك کھتقریبا با یك اشاره مي شدو بسیار كم،  ھ . دس ھ ب مگر اینك
  .خانمش بود و گرفتن چیزي از دست او كار مشكلي بودی آنجا تحت اداره   زیرا.حرمسرا فرستاده مي شد

ي گر رار م شي ق ھم سرمن ایف س ادي از تح داد زی تتع ایوا. ف ھ ھ ر نام ود و اكث ي ب رد بزرگ ار م ھ از ی در درب  ك
ھ او مي رسیدھ مسیرھاي دور ب ھ . خاطر درخواست رھایي از  بي عدالتي ھا و اخاذي ھا مواصلت مي ورزید، ب ب

 حتي قالینچھ ھا و و  از قبیل جامھ ھا، لباس ھاي پشم شتر، گلدوزي ھا،یبا تحایف این نامھ ھا ندرت دیده مي شد كھ 
وا . ابریشم ھاي مرغوب ھمراه نباشد ھ ھ ادآور مي شد ك ابش ی ھ ارب ود، ب ت حاضر مي ب اگر اتفاقا حكیم در آن وق

دیسرد شده و او مرد فقیر م ندارن م مریض شده و پوستین ھ ا دخترش ھ ور.  است و خانم و ی ھ ھمینط شي  ب سرمن
وع مردم وخاطر ھ ب اما ،وعده سپرده بودرایش  او در زمستان گذشتھ بیادآور می شد کھ ت تعدد رج وظایف،  اھمی

ا ھابدون توجھ بھ ارزش آن؛ كھ پیش رویش مي بود، بھ او مي دادرا  آنچھ  سرمنشی آن وقت.آن را فراموش كرد ، ی
ا در .  در آن لحظھ حاضر نبودند آنھا و بود كھ بھ دیگران دادهیوعده ھای ز ھ ھ آن چی ن ک ھ ای ھ ب دون توج ھمچنین ب

وجھي و  ؛بود كھ خانمش علیھ او داشتی این یكي از شكایت ھای. ی باشند یا نھ ماسبحرمسرا من ي ت ي، ب ي پروای ب
  .ه بود مورد شنیداین در یھمیشھ چیزھایبخاطر اینکھ او  . شدمی در واقع منجر بھ بربادي او شسخاوتمندی

ا و دوال؟ یك ددوست داریاز پوستین خز ـ چرا برایم نگفتي كھ شما پوستین سنگي را بیشتر  ین ي آن نوع زیب را  ھم
م  چند جوره لباس گلدوزي شده از پشم شتر .گذشتھ برایم آورده بودندی ھفتھ  ھ پوشھ ود ك ین شان ب سیار ش در ب ب

یم داده ام. مي باشدی اسپمن ھ حك ون من آن را ب ا اكن ت.ام ا دخترش داده اس ھ زن و ی ھ او آن را ب نم ك .  فكر مي ك
  ».ھا را ضرورت دارد بود یكي از آنھا روماتیسم دارد و یكي از این نوع لباسم كھ گفتھ بودفراموش كرده 

 پشم شتر  یمن ھمین چند لحظھ بعد كسي را دنبال پارچھپوست گوسفند فقط برای آنھا مناسب خواھد بود، ! ـ عجب
دیتر ك.بھ بازار مي فرستم ك پو. كھ از سال گذشتھ دارم، بسیار مضحك بھ نظر مي آی د ی راي  من بای د ب ستین جدی

ا . دربار بسازمرفتن بھ  ار آنھ ھ یكب چرا قبل از اینكھ این چیزھا را بھ مردم آزمند ببخشي، بھ من اجازه نمي دھي ك
  »را ببینم؟
ت و برگشتسرمنشی ده گف ا خن ود«:  ب ت مي ش ازار یاف ور در ب ھ وف ھ ب وع پارچ زي در .از آن ن دون شك ھرچی  ب

م اجازهاین چیز بسی ».بازار یافت مي شود ھ ھ ھ خانم خان د آن را  یار كوچكي بود ك ود می داد خری ھ خ د .ب  ھرچن
 دیگران ھم مثل، و  از بي پروایي او؛ رنج مي بردچنان وضعی از زنش .ھیچ چیزي براي شوھر او اھمیت نداشت

دحكیم غنیمت را با خود مي برد ھ عالوه.ن اس ب وش لب ات زن خ د و  او بعضي اوق ساعت مي آم دت یک رای م ا ب  ی
  . چاي مي نوشید اوسرمنشي نشستھ بادر مقابل  بیشتر زیر صندلی

پ ھم بادوام و مقاوم است و ھم براي پوشیدن من.این ابریشم خیلي رنگ زیبایي دارد «:میزبان اظھار عقیده كرد  اس
  ».مي باشد

وانم آن . وشماكنون دو زمستان است كھ من این را مي پ. بلي، خیلي چیز خوبي است«: مھمان زن جواب داد نمي ت
ود.  خجالت مي كشم، ھرچند از اینكھ ھمیشھ یك نوع لباس مي پوشم.را دور بیاندازم  .شوھرت آن را بھ پدرم داده ب

ر استفاده مي ،او در نظر داشت كھ با آن یك پوستین را پوش كند  اما من آن را از او گدایي كردم و از او كرده بھت
ور فكر .ده شود كھ بپوشندا حیف است كھ بھ آنھا د.توجھ ھستندشان بي  ھاي مردھا بھ لباس. كنم  آیا شما ھم ھمینط

  »مي كنید؟ن
و «: زن مھربان با رضایت واقعي، بي شایبھ و بدون كم ترین حسادتي در پاسخ گفت ھ ت آن را از شاید، خوشحالم ك

  ».پدرت گفتھ ای
ن خاھ تانش بسد كھ دوییك زن افغان در شرایطي لباس چیت مي پوش ھ ت شمي ب اس ابری وھرش لب طر بخشش ھاي ش

ھ می باشداین بھ معني  ـ این بھ معنی ضعیفی او نبود .دردنمي ك شی ك ھ زن سرمن اال گرفت ودش  سرش را ب ا خ و ب
او اما این خانھ خانھ من است کھ لباس ھای خوب بھ زنش می دھد  . ھمسرش خود را سردار مي خواندمی گفت کھ

  . می رسیدبھ نظرال راضي احساس غرور مي كرد و كام
ود نھ اینکھ خانھ باشددرسرمنشي دوست داشت كھ زنش فقط  سراي شاھي ش رود و مصروف حرم ار ب او .  بھ درب

اس و  او لباس گلدوزي  و لذا. دیدن كندیاجازه نداشت كھ از جای لباس ابریشمي را مي خواست چھ كار كند؟ او با لب
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 و بھ اندازه. ت كھ شكر خدا بھ اندازه ي كافي از آن لباس ھا در اختیار دارداو ممكن مي گف. كتان، بیشتر راحت بود
ار داردی ا در اختی اس ھ دوزي آن لب ك .  كافي برده ھم براي گل یم ی ا حك ھ آروز مي كرد؟ ام شتر دیگر چ ن بی از ای

وھرش بھ نظر زن،.زیردست دردناكي بود راوان ش شش تحایف ف سب ، او كسي بود كھ از بخ ار ك مي كرد و  اعتب
تالبتھ.  متنفر بود ی حکیم و دزدانھمکارانھبنابر این او از رفتار  م نفرت داش ر ھ ار می دازه از رفت  در . بھ ھمان ان

دا  ودش پی راي خ ب ب ك رقی ودفصل تابستان، موقعي كھ میر از كابل دیدن مي كرد، حكیم ی ھ او. می نم م از گرچ  ھ
ھ ھ ی از آنچھ كھ بھ عنوان صدق او.ی از میر نداشتدست کماینكھ درگدایي مھارت و لیسانس داشت،   غیر آشكار ب

ر اما .دست مي آورد، زندگي مخصوصي برایش ساختھ بود ھ در می درت مطلق ا داشتن ق م ب ور ھ ر ام وي وتعبی  دنی
ود اكي ب ور خطرن ك مفتخ ا، ی دار ھ د، .  خواب ھا و پن ل مي آم ھ كاب ستان ب ھ او در فصل تاب ي ك ھم وقت یمس  از حك

ن خاطر .ھم از لحاظ تعداد و ھم از لحاظ قیمت در سطح بسیار نازلي بھ نفع میر سقوط مي كرد، فتحای  حكیم بھ ای
  .از او متنفر بود و او را بھ عنوان یك آدم مداخلھ گر، سودجو و حتي بھ عنوان یك آدم دزد مي شناخت

ھ در. سرمنشي، بھ ھیچ وجھ از این چیزھا غافل نبود وچكي را ك ازي ك ور واضح ش اطرافاو ب ھ ط ت ب ھ داش  ادام
مني سرگرمبا این مي دید و  ور ض ھ ط م مي شدنمایش گنگ ب دتا در .  ھ ن او قاع ایش ای ھ طی نم اه ک سال شش م

واب ھم یك مقدار موھوم پرست و خیاالتي مخصوصا کھ . طرف میر را مي گرفتجریان داشت،  بود و بھ تعبیر خ
اما . مشكالت محسوب مي گردیددر ھنگام بروز آرامبخش بزرگي براي او در واقع میر یك . و خیاالت عقیده داشت

ساعد  وخورشید باالي سر مرد درباري درخشان تر مي درخشید. روز ھمھ چیز وارونھ شده بودآن  ع م  او در وض
از زیرا احساس می کرد کھ از. قرار داشتتری  ي نی امال ب ت ھمكاري و كمك معنوي میر ك ھ عالو. اس روز ه، آنب

ان ،آمرانھ و تقریبا جسورانھ صحبت مي كردبسیار او با روش . خیلي شتابزده و خودسر شده بود میر  و گماشتھ گ
ت ھ . احساس مي كردند كھ او خیلي تند رفتھ اس ي ك ن رو وقت شی از ای د، سرمن اه فروش را دی شمك زدن مرد گی چ

  . فقط منتظر انكشافات حوادث باقي ماند و نگفتیھیچ چیز
كر . ز حكیم فقط یك پیالھ چاي نوشیددر آن رو دون ش ھ ب ورـاو معموال دو پیالھ با شكر و  یك پیال ل ی ط ھ در كاب  ك
ور آن رواما .  مي نوشید ـ آخري براي پاك كردن دھان مي باشدھ ی پیال،مي گویند ز بازي دیگري در افكارش خط
ان ول. مي كرد ھ فرم ت ك داگر كسي از او سؤال مي كرد، او حتما مي گف   چایش را ھر؛ي نعمتش را اجرا مي كن

ب مي كرد، ه  كھ دربان ایستادیاما اگر كسي او را تا زینھ ھاي منزل پایین، تا جای.  بنوشددوقت مي توان  بود، تعقی
ر از  د از ظھر، زود ت ھ او چرا در آن بع متوجھ مي شد كھ او نگران كمایي كردن فرصت است و فھمیده مي شد ك

  .بھ طور آرام ترك كردھمھ، ھمراھانش را 
  ».آن دختر از فرمان من اطاعت مي كند یا خیرآیا برو در حرمسرا، بپرس كھ «:  او خطاب بھ یك پیرمرد گفت

ھ شیرین باشد، در حضورش   بھ زودي یك دختر كھ صورت پھن و قد كوتاه داشت و بھ سادگي شناختھ مي شد ك
   .ایستاد

و .او از فرمان تو اطاعت مي كند اما تو فرصت كافي بھ او نداده ايحكیم صاحب، «: شیرین بھ طور آرامي گفت  ت
  ». خیلي كار دارد تا آماده شودزفقط ھمین چند دقیقھ است كھ از سراچھ آمده اي و او ھنو

ود را ما نباید اجازه دھیم كھ آنچھ.ـ پس برو، بھ او كمك كن ر ش ر .  من بھ او نصیحت كردم، میر از آن با خب در غی
  ». او مجبور خواھد شد كھ بھ لغمان برودرت، طرح كوچك ما خراب خواھد شد وواین ص
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  25قسمت 
  !خواستگاري ناموق

  
دطوري كھ گلبیگم احساس مي كرد، تغییرات اساسي درھمان . بعد از چند دقیقھ آنھا با ھم وارد سراچھ شدند   او پدی

ار و سالھ و 17یک دختر بھ عنوان  ، بلکھوارنھ كثیف، نامرتب و شلختھ اکنون او ! آمده بود ا وق افي ب در ك ھ ق اب   ب
وان  بیشتر از آن كھ  شده بود؛متانت ھ عن ك ھزاره ب داني انتظار داشتھ باشدی ی ر شده، اسیر و زن ل . تحقی در مقاب

ر سرمنشي بھ عنوان میزبان. محکمھ ایستاده شد ودش ،ـ صاحب فعلي و بھ عنوان مقام رسمي دربار امی اده  خ را آم
ھ  «:اما میر حرف او را قطع كرد و گفت. ساخت تا دختر را مخاطب قرار دھد د معامل منصفانھ ی شما گفتید كھ بای

حق ،  پس بھ عنوان مدعي و خواستگار او، تقاضا دارم كھ در صحبت با دختر.می ممكنھ داشتھ باششرایطدر بھترین 
  ».تقدم را من داشتھ باشم

ت وآھستھ و مھربان، دختر را مخاطب قرار دادا صدای  میر ب.خند زدسرمنشي ساكت ماند و لب نم «:  گف فكر مي ك
  ».ا  گلبیگم استمنام ش

  » با من چكار دارید؟.بلي، نام من گلبیگم است«: او با مناعت گفت
ھ .، دستوري از امیر داشت كھ چھار دختر را از زندان بیرون بیاورد فعلی اتفقط ھمین كھ ارباب«:  گفتمیر  او ب

ما  و  ھستم، شمن كھ دوست ر ش ھ نف ین س ھ از ب زن و بچھ وكدام كسي را كھ از من مراقبت كند، ندارم، گفتھ است ك
  »تنھایم ببرم بھ خانھ ی  با خودو ھمسرمانتخاب كنم، و بھ عنوان تسلي دھنده ، ھركدام كھ نظرم را جلب كرد

  » چھ كسي است؟اوخوب، «: دختر گفت
ھ دادن صُمرد با ھمان ت ما«: دا ادام ھ نظرم خوشآیند آمدی! ش ما ب ھ ش ھ خاطر اینك ھنکرده ام فكر .د ب وانم ك   می ت

 اما من با تو خوشحال ھستم و تو را از این شھر خفھ و گرفتھ، با خود مي ،دیگري را طبق سلیقھ ام پیدا كنمشخص 
ھ از یاز این شھر بردگي كھ باید براي نجیب زاده و جوان. برم و ك ل ت ت فرسا ھ یخان مث ستي، طاق ودت دور ھ  خ

  ». ازدواج كنمھامیدوارم كھ با تو بھ عنوان تنھا ھمسرم  بھ صورت قانوني و شرافتمندان. باشد
یگم . انتظار داشت از آنی ظاھر شده بود کھ حکیم از او میر بھتر. حكیم پیر، یك مقدار بي قرار بود ھ گلب موقعیتي ك

شي . بخت مي گردیدبھ خانھ ی ود كھ موجب تشویق دختران در آن لحظھ قرار داشت، موقعیتي ب انسرمن ھ ھمچن  ك
  . ندارد آنچھ كھ در اطرافش اتفاق مي افتد،ھ رسید كھ ھیچ توجھي ب می بھ نظر.بھ نوشتن ادامھ مي داد، لبخند زد

شدند، باوجود این اال  .آنھا زیاد معطل اظھار نظر گلبیگم ن ھ سرش را ب یگم در حالي ك دكردمی گلب ك خن ا ی  ه ی، ب
و. مطمئنا دیوانھ و بي خود ھستي. تو باید یك آدم احمق باشي«: بسیار بلند و طعنھ آمیز گفت ا ھن ا ت ھزآی ده اي ك    دی
وتو یا  ببر با گوزن، ؟ یاكبوتر با عقاب ھمخانھ گردد ان!جوان نیرومند با پیرمرد فرت ت ! ؟ مرد مھرب ھ زحم من ب

و كم درحالي ك. تابستان را دیده ام17 ده اي  70ر از تھ ت ستان را ندی سارت. تاب وده و چین و چروك رخ ر، فرس  پی
ي  و تو باید نواسھ ،شده است سن من باشدی ھ ھم ھ من نگاه كن. داشتھ باشي ك و، بچ!ب ھ ت سبت ب ي من ن یش ھ ی  ب

  ».نیستم
ده ایدر  ت خن رن وق اب ي زدن لب وج م ھ. ش م مردن در داز اینک ش خوارش ود،ل ستھ ب حنھ ی نش تھزا  وص  ، دراس

ھ دادن طرحش اما .  می شد نمایان پیش چشمانشھرلحظھ حكیم سخت تالش داشت تا بروز خوشحالي ناشي از نتیج
ر  کھ دید و بود، سرش را از نوشتن باال كرد شده متعجبحاالسرمنشي كھ . را فرو نشاند در  می تغضبناك چق . اس

د .اشي كھ باید دیوانھ بیاین تو است«: و با اوقات تلخي گفتا ده ان  براي اینكھ نیمي از دختراني كھ با تو از ھزاره آم
د ن صرف مي كنند تا آزادي شان را كسب كنند و یك ازدواج شرافتمندانھ با كسي داشتھ باش راده سال از زندگي شان

د؛كھ براي خدا زندگي مي كند از خوان تن یك مال، كسي كھ عمرش را صرف نم و. و روزه گرفتن كرده اس ا ت   آی
  »!دختر، یك مال؟ حرف مرا مي فھمي

امال .ھایت را متوجھ شدم من حرف«:  دختر با ھمان لحن استھزاآمیز شروع بھ حرف زدن كرد و را ك  شیخ، من ت
ھ ِ با مادرباس با مادر كالنم و یا بھتر بگویم كھ تو منباس تو ھفتاد سالھ ھستي و من.شناختم  مادر كالنم مي باشي ك

ھ سختي .ه استپانزده سال قبل مرد ھ ب ھ 17 تو عالقمند ھستي تا با من، با كسي ك ت، ب ھ كرده اس ستان را تجرب  تاب
انوني ات،  وان زن ق اعن ھ گوی دهک ستگي دی ي ای در آن شای وب. ، ازدواج كن الي خ رو، م وا و .ب وع تق یچ ن ن ھ  م

ورت  واجز یك مرد پیر بد، بي حیھ  من در مقابل خود چیزي ب.پرھیزگاري را در تو نمي بینم ا ص  گناھكار فاسد، ب
نمیھاي ریختھ و موھاي س چروك شده، دندان گ شده نمي بی ده ـاه رن ودش را از شدت خن ب ، او خ ھ عق ان ب  ناگھ

ھ .  و من ھیچ تقوي و تقدسي در تو نمي بینم ـكشید ت ك و اس ل ت وده مث این گناه متداول تعداد زیادي از پیرھاي فرس
دگي، .كنند و قصد ازداج با دختران جوان را دارندمي خواھند براي بار دوم ازدواج  و از زن ھ ممل  دختران جواني ك

و. خوشدلي و نیرومندي مي باشند روگم ش ست! پیرمرد، ب ھ نی دان عاقالن شنھادت چن ھ پی و ك م ش ھ . گ من ھیچ عالق
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ستم، مگر . ندارم كھ زن قانوني و یا غیر قانوني مردي شوم شورمن عالقمند آزادي نی ست در ک ودمكوھ یچ . اني خ ھ
درمھیچ ھاي پیري  میل ندارم تا عصاي سال دا كن. مردي شوم، مگر پ ر دیگري را پی دام دخت رو، ك  یكي از آن .ب

  ».صرف کننداش دختراني را كھ حاضر ھستند ده سال از عمرشان را براي آزادي 
ت ر از جایش برخاس رد. می ا دستش بگی ھ او را ب ت ك ھ كرد.مي خواس شي مداخل ا سرمن ت ام ھ او گف :  و خطاب ب

شنھاد« شویق و پی ب و ت دهیھرنوع ترغی ھ داشتھ باشي انجام ب ھ . را ك ھ جزو معامل ر ك ار نگی ا از زور ك مي ن ام
  ».باشد

د.پیرمرد دوباره بھ زمین نشست ھ نظر مي آم ود ب ان نترس، .  او اكنون بسیار پیرتر از آنچھ كھ ب ر، ھمچن ا دخت ام
  .محكم و استوار ایستاده بود

ھ «:  این بار با جدیت گفتمیر ورد كردم ك گوش كن، تا كنون من با تو با مھرباني صحبت كردم و قسمي با تو برخ
ممكن .  مخالفت ھایت، كامال بي فایده خواھد بودھ ی اكنون بھ تو خواھم گفت كھ ھم.تو ھم حق انتخاب داشتھ باشي

، تو خوب اما دختر . یك شوھر جوان بھتر باشد بھ تصور تو استممكن. سال از تو بزرگ تر باشم ینمن چنداست 
ستي دخوي نی ل ب ك طف و دیگر ی ستي؟ ت ودي، دیگر آزاد نی ھ ات آزاد ب ھ در خان وري ك ھ ط و دیگر .نمي فھمي ك  ت

تو یك دختر اسیر جنگي و دختر . انجام داده بتوانيکھ بھ نظرت خوب باشد قدرتي از خود نداري كھ با آن ھركاري 
  ».طور قانوني بھ بردگي كشیده شده ايھ ف ھستي كھ توسط پادشاه بیكي از اتباع مخال

شھ  از دست داده بود ب را کھ این كلمات و آنچھوقتیدختر  شمانش جاري یخاطر آورد آھي از دل ك د و اشك در چ
ت«: گفتھ یي او با صداي آھست. حضور ذھنش را از دست نداده بودز اما ھنو. شد ویي صحیح اس و مي گ ھ ت  .آنچ
ستممن ك اسیر جنگي ھ رده، ی ك ب رده ، ی ا ب ستمی  ام و نی وان تماشاچي » .ت ھ عن ھ ب شي ك ھ سرمن ا اشاره ب ر ب دخت

ا . ستھارباب و صاحب من او «: صحنھ، بھ طور غیر فعال نشستھ بود، گفت ت و ب دان رف ھ زن ر ب او با فرمان امی
راي مجانی  یمن یك تحفھ. ایمھمان فرمان من مجبور شدم كھ مادرم را ترك كنم و با او بھ اینجا بی  از طرف امیر ب

او بھ خدمت  راه اگر ھم ضرورت باشد، در و  فرمان او را اجرا كنم، براي او كار كنم،؛ او باشم یبرده تا او ھستم
م ذ بھ قبرت برو، بگ.برو، برو گم شوبھ راھت بھ آرامي . اما با تو پیرمرد ھیچ كاري ندارم. جان بدھم ھ من ھ ار ك
داریم.  بردگي ام برومبھ سوي م ن ا ھ شتركي ب ز م ا ھیچ چی یم؟ م ھ كن م مجادل یچ . چرا ما باید با ھ امال ھ و ك من و ت

   . برگشت كھ مي خواھد برودی طورگلبیگم ».كاري بھ ھم نداریم
م ! ھمانجا صبر كن!ایستاد شو«: میر بھ طور آمرانھ صدا زد ا ھ شتركي ب ز م ا ھیچ چی ھ م  تو چھ گفتي؟ تو گفتي ك

درك نمي كني؟ آیا تو آنقدر نمي فھمي کامال  را  خود موقعیتزاریم و ھیچ كاري ھم بھ ھم نداریم؟ آیا تو واقعا ھنوند
ھ ؟كھ یك برده چھ موقعیتي دارد ا ب دارد و ی و را نگھ ھ ت ار دارد ك امال اختی ت ك ھ ارباب دام شخصی آیا مي داني ك  ک

ي؟ ب، اید؟ آیا تو زن دیوانھ بفروشحتیدیگري ببخشد، یا اینكھ تو را بكشد و یا  وع را مي دان ورن موض ھ ت  اي اینك
دازه.مثل این میز و قالینچھ براي او مي باشي ین ان ھ ھم م ب ود ی  براي من ھ واھي ب ھ  ».عصا خ ور ك ان ط  او ھم

   .گلبیگم انداختسوی بھ بطور تھدید ھا راه مي پیمود،  حرف مي زد، عصاي سنگینش را كھ با آن روي كوه
تعصایستاد و دختر ا رق زد.  را با دستش گرف ر ب یم پی شمان حك ھ . چ ا اینک ر ب ھ دخت م رفت ون روي ھ ا اکن ي ت خیل

ك .اكنون تو بھ من گوش كن«: دختر گفت . ترس داشت كھ او تسلیم شوداما حکیم. خوب نقش بازي كرده بود  من ی
و مرا ن مثل این عصا یامیز و  اما با این تفاوت كھ من مثل این ،برده، اسیر جنگي و مال اربابم ھستم ھ ت مي باشم ك

ھ نمي جنسی . ھستم كھ نفس مي كشمجنسی. من زنده ھستم. با آنھا مقایسھ كردي ارزه فروخت دون مب  كھ با زور و ب
سي از آن د و زماني كھ نفس مي كشکندچھ نوع استفاده   كھ نیرو و فكر دارد و مي داند كھ از آنجنسی. شود  چھ ك

د تفاده كن واھم كردم. اس انون و مالي بزرگ عریضھ خ ھ ق ده . ن ب یر كنن ھ اس ور ب م ی ھمینط ر واقعي و ذیحق امی
ھ ازداج . مراجعھ خواھم كرد كھ مرا بھ ارباب فعلي ام بخشیده استصاحب  ھ مرا ب درت آن را دارد ك او حق و یا ق

امال من بھ ناچار باید . كسي وادارد كھ بھ طور طبیعي تا پنج سال آینده زنده باشد ورد من ك ھ او درم نم ك راف ك اعت
این كار مغایر با .  اما اگر او بخواھد مرا با زور بھ ازدواج مرد دیگري وادارد، آن را رد خواھم كرد.مستحق است

تدینقانون و مغایر با  ا اس ھ .  مقدس م رایم گفت ن حرف را ب ار ای دین ب درم چن تپ امال مي .اس ا را ك ن چیزھ  او ای
  ».علیھ خواھستھ ھایت، دلبتستگی ھایت و بی شرمی ھایت اعتراض دارم من .س، تو گوش كنپس مرد مقد. فھمید

ستي«: پاسخ دادو با یک شعاع پیروزی میر بھ طور طنز آمیزي  ھ نظر  .دوباره فراموش كردي كھ تو یك برده ھ ب
ایمی رسد کھ  ھ م را یپدرت بھ طور نسنجیده چیزھ ھ د ک ا مي باشد، ب ھ آزادي زن ھ وط ب و درس داده رب ھ ت ت ب ق

چنین بھ نظر مي رسد كھ او احتماال كسب .  اما او موضوعات تدریس در مورد برده ھا را از قلم انداختھ است.است
دارد و،براي اینكھ براي یك برده. این موقعیت شما را در نظر نداشتھ است ود ن وط  او قانون و انتخاب وج ط مرب  فق

ت «: یر لب مي غرید ادامھ داد تقریبا زکھاو » .بھ صاحبش مي باشد آیا اكنون متوجھ شدي دختر؟ تو خارج از حمای
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یم وقانون ھستي ھ .  ھركاري را كھ براي ما جالب باشد، با تو انجام مي دھ ستي ك اع مخالف ھ ر یكي از اتب و دخت ت
  ».علیھ پادشاه تفنگ كشیده است

ود »!خداي من«: دختر بھ طور غم انگیزي سخت گریست و گفت داختسپس خ ابش ان االي ارب سانھ  وش را ب  ملتم
  »نطور است؟یآقا، آیا ھم«: گفت

ر را کھ سایھ ی سرمنشي، نایبا وجود . میدي شدیدش، دل سنگ را آب مي كردوتمام حاالت و ن ودش  برنگاه می خ
ھ از اینرو او. انجام نداد در وعده اش ی، كوچكترین انصراف بودقرار گفتھآن  تحت تأثیر  وكردمی احساس   صرفا ب

  ».آنچھ كھ میر صاحب مي گوید كامال صحت دارد«: طور آھستھ جواب داد
رون را ميیي پیروزمندانھ بھ طرز میر  . سپس نومیدانھ بھ سوي حكیم برگشت ستاز پنجره بی ت .  نگری در آن وق

کلمرد كوتاه قد ھمانطور كھ بھ شت خ ش ت كرد و م ھ طرف پیرمرد حرك ان مي داد، ب سوسي سر تك ود را  نامح
ود، بالفاصلھ دوتشویقي كھ در تا  براي گلبیگم ھمین یك اشاره كافي بود، .فشرد ا حال پژمرده شدن ب اره در او احی ب

ت «؛ د و آنچھ را كھ حكیم بھ طور لرزاني بھ او گفتھ بود بھ خاطر آوردوش و دس فقط محكم و استوار باش تا او بھ ت
 اعتراض .ست بھ كاري زد، با تمام قدرت و توانت در مقابلش مبارزه كن اما وقتي كھ د.گیر تو ھم بھ او كار ن.نزند
ستي . پنجال بكش و مقاومت كن. كن د ایاگر توان رون نخواھ ھ بی ا زور از خان و را ب ت ت دھي، آقای ار را انجام ب ن ك

  ».دارد مي  خودش نگھھ زندان مي فرستد و یا اینكھیا تو را بازپس ب. كرد
ار تالش مي كرداو کھ. براي حرف زدن آماده كردگلبیگم دوباره خودش را  ت، براي آخرین ب شیدن آھي گف ا ك :  ب

ا جز مرگ و ھ  بیمن انتخاب.  آنچھ را كھ اربابم گفتھ است، باید درست باشد؛حیف« دارمی ودن را ن و ب ا ت ا من .ب  ام
وھ یمرگ را ترجیح مي دھم و تا آخرین لحظ ھ خ و مقابل ا ت اتم ب ھ محض ا. ھم كردا حی ا یكي از ب ودت و ی ھ خ ینك

ي، مغز ت استفاده مي كن ت پاھاي لرزان راي حمای ھ از آن ب رو تافرادت بھ من نزدیك شوید، با ھمین عصا ك  را ف
شود.خواھم ریخت ده ی  چھره . چنان ضربھ بزنم كھ دیگر چھره ات شناختھ ن وري پندی وت و استخواني ات ط فرت

  »!يه اشدان و جوتو چاق ا شود كھ با خود فكر كني كھ گوی
ھ . او بطور وحشتناکی خندید، نفرت و انزجارش را در بیان ھرکلمھ و اشاره بیان می کرد ھ ھای ژال ل دان نھ، تو مث

  .خواھید شد، مثل دانھ ھای چند رنگ گیاھان باد کرده خواھید شد، بدون اینکھ شکل انسانی ات پیدا باشد
ي ز و بھ چوبي كھ ھنومرد مثل اینكھ قصد حرف زدن را داشتھ باشد، برگشت ا ب  در دست دختر بود اشاره كرد و ب

  .پروایي بھ آن نگاه كرد
با كمك آن مزدوران پیر و دوستان قدیمي ات، این چوب را از دستم باز پس بگیري و  تو فكر مي كني«: دختر گفت

وچكترین من از .  اما من ھرگز قصد ندارم با آن با شما بجنگم.بھ این ترتیب مرا بي دفاع بسازي و و از دیگران ك ت
ویھاگر بخوا. ترسي ندارم ك ش ھ من نزدی واھم كرد؛ من ھمدي یكبار ب ار خ ھ من چك د ك واھي دی ت خ  ھ ی، آن وق

د واھم كن ت را خ د.موھاي ریش رنگ شده و فریبكارانھ و فرتوت واھم كن شت را خ ي، دستھ دستھ، ری و .  بل ممكن ت
واھم داد یا من اجازه ام،بخواھي مرا با مشت بزني و دندان بگیري و نخ اده ام.  این كار را بھ ت ون من آم  اگر .اكن

شما خواھید دید کھ .  شما آن وقت قدرتم را خواھی دید.من ھرگز از تو ترسي ندارم! ي بھ من نزدیك شورت داأجر
سازی. مقابلھ با من چگونھ است ھ ب ا، اگر ببینم کھ تو چطور جرئت خواھی کرد کھ بدن فرتوتت را با من مواج ، بی

ھ داد-! عالقمند ھستی، امتحان کن د و ادام ان خندی دازم -. او خیلی شادی کن ک طرف می ان وب را ی ین من چ  - بب
داخت  و ترسی –ھمانطور کھ صحبت می کرد عصا را یک طرف روی زمین در مقابل پیر مرد ان  من اصال از ت

ر مسلح ھستم اما ھوشدار، من بھ تو جدا اخطار می ھیچ وقت جرئت نکن کھ طرفم بیایی، می بینی کھ من غی. ندارم
  . دھم، پس مرد پیر بیا، امتحان کن، ببین من ایستاده و منتظر مقابلھ با تو ھستم

تحتی. اما پیرمرد چیزي نگفت وي. از جایش برنخاس ھ س شی  ب د زد سرمن ستھ لبخن ور آھ ھ ط ل .نگاه كرد و ب  مث
مي «:  كساني كھ در اتاق بودند صدایش را بشنوند، زمزمھ كرد یھ طوري كھ ھم.اینكھ چیزي را كشف كرده باشد

ست.  استھبینم كھ این دختر دیوان دھا نی ال و تھدی ھ اعم ن ھم رغم ش راز. او پاسخگوي ای ي ال ھ عل ت ك ن اس م ای ھ
 كھ  مي خواھند چھ كار كنند؟ من بھ شما توصیھ مي كنماو با .كسي او را انتخاب نكرده استز ظاھر خوبش، تا ھنو

او باعث . نگھداریمھا ھا و بچھ  خوب نیست كھ یك آدم دیوانھ را بین زن. بھتر است او را باز پس بھ زندان بفرستید
مخصوصا در . این كار چھ خواھد بودی  او مي تواند بھ تو بگوید كھ نتیجھ .ھد شداترس و وحشت ھمسرت نیز خو

ا او . ینجا بیرون بیانداز فورا او را از ا.مرا قبول كنی شرایط حاضر، توصیھ  ود ب ھ مي ش ت ك اري اس ا ك ن تنھ ای
  ». او آدم خطرناكي است.كرد

  . بروددخترسرمنشي فقط لبخند زد و از میر صاحب خواست كھ اگر او راضي  شده باشد، بگذارد كھ 
ھ من ب خانھ ام نگھدارم و او را بھ زني درـ او را رھایش كنم؟ تو فكر مي كني كھ من یك ببر ماده را  ھ ك گیرم؟ البت

ایین .من او را بھ ھیچ قیمتي ھم نمي خواھم. او را اجازه مي دھم كھ از اینجا برود ھ در سطح پ وان تحف ھ عن ي ب  حت
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و،دختر«:  گفترو کرد وبھ طرف دختر سپس » .ترین برده ام نیز قبول ندارم م ش رو گ ك . ب ھ ی ھ، بلك ك زن ن و ی  ت
  »!حیوان وحشي ھستي

  »مي توانم بروم؟«: مي خطاب بھ تنھا اربابش كھ او ھم درحال فكر كردن بود، گفت با لحن آراگلبیگم
ھ . و مشغول كار شو!بلي، برو«: مرد عبوسانھ گفت ن  نبینم ك د از ای سبع كایت داشتھ باشدی ك و ش خاطر ھ ب. از ت

رار بگیري ورد رنجش ق ھ م ث آن شدي ك ودت، باع اكنون خ و ت ھ ت و در اینجا در. بسپار ك ون ت ھ اكن ك مرحل ی  ی
ارز ».امتحان قرار داري وع خوشی را تب ارش، ھرن اثیر وق ت ت ی تح ھ خیل د ک ود و ھرچن سان ب  بھر حال او یک ان

دیل  ب تی ک آدم صلح طل ھ ی نمی داد، با آنھم ھربیننده کنجکاو ممکن متوجھ می شد کھ آن موجود قوی و مستحکم ب
  .یھ کندشده  بود و او کسی بود کھ می توانست آن دختر را ترب
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  26قسمت 

  یك ھمسر صبور
  

شي در از چھل روز حضور کھ بیگانھ ی کوچک، پس رقم خورد وقتیسرنوشت گلبیگم ا را وداع  منزل سرمن ، دنی
راي ی  كوچكي كھ اگر فداكاري و دلسوزي اش در جھان قبول شده بیگانھ ی. گفت ودشما ارزش نداشت، اما ب ، خ

  .پدر و مادرش ارزش زیادي داشتبرای و 
دگي نكرد ت، زن ھ ارزش داش در ك ر ؛او آنق ار قب شید، او را در  كن ایش را ك ھ آخرین نفس ھ اعت ك د س د از چن  بع

  .مادرش بھ خاك سپردند
ور طبیعي اوھنگامي كھچھ در ھنگام مریضي و چھ  ھ ط االي او  کارھا صحت داشت، طبق تصورات شرقي، ب  ب
ھ  می بھ راستي كھ چھ كس دیگري.  او بھ طور طبیعي باالي گلبیگم افتاد مرگز كھ بعد ا.بود ود ك ا را انجامب  آنھ
را بیشتر از خانم خانھ   ـ دو طفل دیگر ھم در آنجا بودند، كوچكبیگانھ ی آن  ی بھ عالوهـ اطفال ید؟ پرستاردامي 

ط د؛انجام مي دادو خدمھ کھ بھ آن کار توظیف شده بود،  وزاد آن زن فق ل ن دام طف ب ك ع ضروري، مراق  یر مواق
ذ و اشتھا .بود و یا اینكھ زن اربابش را ماساژ و تسكین مي داد شھ غذاھای لذی ود، ھمی ھ مریض ب از اینکھ خانم خان

آور جھت تقویت مریض ضرورت بود، لذا بر طبق روش خدمھ ھای کابل، از اینکھ برای تقویت و اشتھای مریض 
ھ ور بطور دائم ضرورت بود، آشپز منزل ھمیشھ غذاھای مقوی و اشتھا آ در تھیھ غذا مصروف بود و از اینرو ھم

دام  دون ک ماری را ب ی ش کایتی کارھای ب دام ش دون ک ز ب ا نی ود، آنھ کارھای روزمره منزل نیز باالی خدمتگاران ب
   . می دادندشیوه ھمانند خدمھ ھای تربیھ ناشده و بدون حضور خانم و آقای خانھ وظایف شان را انجام

ت  آشپز ار آشپزی را انجام می داد –غذا را می پخ بال او ک ھ ق ت، – البت ان نداش رای پختن ن ی ب ون وقت ا او اکن  ام
ود ورد ضرورت ب م م ازار آورده مي شد.خدماتش در دیگر امورات بطور دائ ان از ب ن رو ن ا .  از ای ازار ام ان ب ن

ان ی شسرمن. ، آردش ھم خالص نبودهسنگین بود وبھ عالو وع پختن ن كایتي از ن دام ش ا آن نمی کردبا آنكھ ك را  ام
ھ پختن از اینرو گلبیگم . نمي خورد انشروع کرد ب ھ .ن ا اینک ان  ب ود آنن وب و عالي ب ی روز خ ابش در ول ن ایارب

 وقتي كھ سرمنشي غذا و. نان روز قبل قابل خوردن نبود، نان امروز خیلی خوب و عالی بود. ھیچ حرفی نزدمورد 
او فقط موقعي كھ نان نازك و تازه مي بود، این كار را مي . سبزي اش را صرف كرد، كسي را دنبال ماست فرستاد

شی . خدمتگاري كھ آنجا بود و او را خدمت مي كرد این موضوع را مي دانست. كرد گلبیگم انتظار داشت کھ سرمن
م  حتمامي داد، پدرش چنین كاري را در خانھ اش انجام زیرا اگر. توجھی بھ او بکند  او را تحسین مي كرد و اگر ھ

ھ  اما .دادمصروف مي بود حداقل با دست كشیدن بھ سرش، او را نوازش مي  ؤال نكرد ك ي س ابش حت در اینجا ارب
دیي شمرده می شداو ھم مثل دیگر برده ھا .  پختھ استيِاین نان را ك  او پس.  كھ در منزل اربابش بھ سر مي بردن

 ، مي شد، برده ھا متھم مي شدندی قرار مي گرفت؟ اگر كدام كار خرابتوجھ مورد تا را انجام مي داد یرباید چھ كا
د گرفت انجام ميیاما اگر كار صحیح م و او.، گفتھ مي شد كھ برده ھا وظایف شان را انجام داده ان ا  ھ  یكي از آنھ

  . از دیگران نداشتیبود و كدام ھویت مجزای
راي مردم عادطبق استندرد قبول ش ودی،ده ب ذھبي ب ي م ك آدم خیل شي ی ذھب. سرمن د م ا عقای ا ب دار ی ا ام ك مق ش ی

تراحت در  ھ او را از اس ود ك ده ب ھ ش ز آمیخت اتي نی د خراف سیاریعقای اتب ت از اوق ود ، فراغ اختھ ب روم س او . مح
سلمان ھ عمل ھر م ود ـ ك رك نكرده ب ھ اش را ت نج گان تیھرگز نمازھاي پ ستی داو  ـ  اس ات رس ھ مخلوق  خدمت ب

ھ عالوه ؛ انجام مي داد،سرمنشي بیشتر از آنچھ معمول بود. خداوند را یك گناه نابخشودني بھ حساب مي آورد  او ب
ھی  وم در ،نمازھاي پنجگان ور عم ھ ط ام ب اعت ھنگ شكالت، س ھ12 م د  نیم ي خوان از م ت و نم ب برمي خاس . ش

ین . ر آن عقیده داشت تكرابھنمازي كھ یك وظیفھ ي حتمي نبود ولي او  ایش مي كرداو ھمچن ار ، و ایدعا و نی ن ك
 سپردن  و یا اگر آن را نادیده بگیریم، حداقل باعث ایجاد توكل و تن .موجب فراھم ساختن آرزوي دنیوي او مي شد

  . بھ قضا و قدر الھي مي گردید
ود كارھاي خانگي اش بھ طور غم انگیزي یاكنون كھ خانمش مریض شده بود، ھمھ ھ ب ھ.  درھم ریخت ا گرچ ھ  بام

ت و یا مریضیخاطر بي نظمي كارھاي خانھ از داش ھ او سخت نی ھ ب ا  ھمسرش ك ود، ب ده ب شکالتی گردی ، دچار م
بانھ اینحال  ت، را نمازھاي ش سیار داش ت ب رایش اھمی ھ ب شتری ك ت بی شت اھمی ھ بھ تن ب رای او رف رد؛ ب ترک نک

  .داشت
ا صداي محزوني شي ب تیك روز صبح سرمن ھ خانمش گف وید«:  ب وب ش ر خ ھ زودت ما ھرچ ھ ش دوارم ك ن . امی ای

ا مرا ا مخصوص.مریضي طوالني شما، خیلي برایم مشكل تمام مي شود دارم ت  بھ این خاطر كھ روي كسي اعتماد ن
ب از . صبح بیدار نشدم4شب گذشتھ تا ساعت . براي نمازھاي نیمھ شبم از خواب بیدار كند  نتوانستم تا ساعت ده ش
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دم اد خوابی ودم و زی اراحتي . دربار بھ خانھ برگردم و فكر مي كنم از این رو بود كھ خیلي خستھ ب ب ن ار موج ن ك ای
ت سیار خوشحال و راضي . من شده اس وانم ب بانھ ام را مي خ ي من نمازھاي ش ھ وقت ي ك ر مي دان ودت بھت و خ ت

  ».ھستم
ا  ھ ھ یجملام شكل« ی  خودخواھان رایم م ي ب ودخیل ی ش ام م أثیر» تم دان ت ب چن انم نجی ن خ راي ای اي ی ب  برج

ھ نظر می می دانستاو .  نشد ھمین علت موجب اشك ریختن اوھمبھ . نگذاشت ھ ب در خودخواھان ھ چق ن جمل  کھ ای
  .رسد

یعنی مطلوب تر می بود اگر می » وريآ بھ دست ی بھتر یدوست داشتھ باش تا نتیجھ«؛ یك مثل انگلیسي مي گوید
 شرقي ھا حرف شان اما» .دلم خیلي برایت تنگ شده است. م تحمل كنم كھ تو را این طور ببینممن نمي توان«: گفت

ھ کھ روی نقطھ ی درد انگشت بگذارداھمیت نمي دادسرمنشی . را خیلي ساده مطرح مي كنند   و سعي نمي كرد ك
ھ. آرام سازدبدین وسیلھ خانمش را ت و ن ھ انتظار آن را داش م ن م خانمش ھ ھ زن مریض . ن را آرزوي آ ھ از اینک

  . از خوشي سرخ شداش چھره ، دوبھ او ضرورت احساس مي شاست و جایش در كارھاي خانھ خالي حس کرد 
   .و ھمانطور ھم شد اما نھ در اینجا، در این دنیا» بھ زودي صحت من خوب خواھد شد«: او گفت

من دیشب خواب دیدم  كھ « تعریف كرد؛  را براي شوھرشآن صبح روز بعد مفصلی دید وھمان شب خواب  او در
حتي فكر .  كجا دفن نمایيدر حتي نمي دانستي كھ مرا .كھ چكار نمایيی  نمي دان.ایمرده ام و تو دل شكستھ نشستھ 

د  وھمان طور كھ نشستھ بودي .تنھا بگذارمترا  كھ من مي خواھم توانستیآن را ھم نمي  سي آم  اشك مي ریختي، ك
پ.من بیاور  او را بھ كنار؛ھ گفتو بھ گوش شما آھست مت چ ھ س دار ب ك مق ره ام، ی ك . درست پشت سر مقب ط ی  فق

سین، .  او را بگیر و در آنجا دفن نما.جاي در آنجا خالي است ا روز واپ در آنجا بدنش تا روز قیامت خواھد آرمید، ت
دن شیخآیا  بھ باال نگاه كن، .روز قضاوت زمین دیتو ب ھه ا را دی ھ روي تپ ر ي ك ره، در زی ن مقب د دف  سلطان محم

  ». اما قبل از اینكھ تو برگردي و خطاب بھ او چیزي را بگویي، او از آنجا رفت و من بیدار شدم؟شده است
  »آیا شما صورت حضرت صاحب را دیدید؟«: سرمنشي با نگراني پرسید

اد و ، ھمین كھ من او را دیدم، معتقد مھمسر. ـ بلي، كامال آشكارا صورتش را دیدم د افت اق خواھ ار اتف ھ آن ك شدم ك
ھ از ھندوستان مي  یي در كنار جاده، جاده.تو مرا در ھمانجا روي تپھ دفن خواھي كرد دن دوستانت ك  كھ براي دی

تند و یا نآی ھ وطنبرای رف ت و  ب دن مردم ایي دی ور نم ت دارم. از آنجا عب ز من، من آن راه را دوس ن .عزی ھ ای  ب
دو  بگیري  ھم زن دیگرن چندیاگر خواھد ماند و  خاطره ام جاویدانصورت ازآنھا ترا بھ خوبي خدمت بكنن م ، ب  ھ

  ». شدمفراموش نخواھ
دا تقاضا  او ھر. او این وضع را پیش بیني نكرده بود. سرمنشي سرش پایین بود ود و از خ ده ب از خوان ب نم نیمھ ش

ل ا تي عاج ھ تندرس د، بلك حت دھ انمش را ص ا خ ھ تنھ ھ ن ود ك رده ب ھ اش ك شگي او را در خان ضور ھمی و و ح
ناو معتقد بود كھ این نمازھا و دعاھا پذیرفتھ شده است و . درخواست كرده بود ساس بھ خاطر ای ي اش اح یش بین  پ

دواري در اما. آرامش مي كرد دام امی ھ ك ود ك ھ ب ھ او گفت ورد ای اكنون خانمش ب دارد و ن م ود ن ورت آدم وج او ص
ي از یھا ھر ولي كھ او نامش را بھ طور مرتب در قسمتزیرا . تش را باز نخواھد یافتاو صح. مرده را دیده است

تیقرآن تكرار كرده بود و بھ كسي كھ او انتظار شفاعت را توسط و ی از بارگاه خداوند داش ھ او  و حت ي ك  ھر ول
  . كجا دفن خواھد شددردر خوابش دیده بود، بھ او اشاره كرده بود كھ 

د . ، خوابي بیش نبوده است ھاآن چیز.، زننھ«:  گفتسرمنشی واھم دی ت و خ واھم رف ا خ من خودم بھ قبرستان اولی
. مورد قبول قرار نخواھد دادمن نمي توانم باوركنم كھ خداوند نمازھاي مرا . كھ چھ تأثیري روي من خواھد گذاشت

ل یك ساعتمن  از خواب بیدار كرد و 12یكي از برده ھا در شب گذشتھ مرا ساعت   تمام بھ ستایش و تفكر در مقاب
   ».خداوند ایستادم

او می دانست کھ کارش بھ سرانجام رسیده و بھ بھ سفر طوالنی . اما ھمسر مریض صورتش را چرخاند و لبخند زد
ی رود رد، م د ک فر خواھ ھ آن س ا ب سان ھ ھ ان ھ ھم د. اش ک رواز در آم ھ پ ش ب د روح د از آن . روز بع و روز بع

ھ خاک ھمانطور کھ گفتھ ان ساحھ ب ھ خالی در داخل ھم پ آن در منطق مت چ ھ س دکی ب ی، ان  بود، در عقب قبر ول
  .سپرده شد
ود، بھ طریق خودش یك آدم عالقمند بھ خانواده بود کھسرمنشي ده ب اي درآم دوه از پ د .  اكنون از غم و ان ھ ھرچن ک

 مشكالت بیرون از خانھ کھ ھمانقدرکھبود  اما تقریبا برایش عادت شده ، كمتر بھ ھمسرش توجھ داشت،در واقع امر
ھی ھیچ جای وخانھ اش، خانھ اش بود. او را آزار مي داد، خانھ برایش آرامبخش بود ل خان ود، مث ت نب رایش راح .  ب

وداعصاي دست خودش، عص. فراھم كرده نمي توانسترا  بھ آن اندازه برایش آسایش یھیچ جای ودش ب ت خ  ي دس
ودھمینطور.  و راحت نبوداسپ دستش منرایه  ب بھ آن اندازی ھیچ عصایو ش ب م زن ا ممكن   دیگر زن. زنش ھ ھ
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نمي زنش زندگي او را بھ خوبي ی  اما ھیچ زني شیوه بودند،بیش تر ماھر و ، ی داشتند تحصیل بیشتربودند؛جذاب 
  . نبوداسپبنابر این ھیچ كس دیگري مثل او برایش من. دانست

 فرصت بسیار  و كارھایش مصروف بودبھ بود كھ ھمیشھ ی او آدم ھرچند. ساختھ بود را ناآراماین فقدان ھمسر، او
ود، زنش اما اكنون كھ ، براي صرف كارھاي خانھ وتفریحات داشتیاندك ا گذاشتھ ب درک  از دنیا رفتھ و او را تنھ

 او کھ. توجھ شده بودخیلي دیر م!  اما افسوس،او اكنون متوجھ شده بود.  كھ چھ كسي را از دست داده استمی کرد
ود،  ت داده ب ود را از دس ش خ ون آرام در اکن رایچق ار ب ك انتظ اي كوچ شید آرزوھ ی ک ت. م ي موقعی ا و حت  ھ

اد آبھ می توانست  بھ سختي خاطراتی را کھ برایش غبطھ می خورد ھ نظرش . وردی ان ب سرش جھ وت ھم د از ف بع
ت مي كرد واو دیگر. معنایش را از دست داده بود زندگي  ومرده بود امال از انجام وظایف اش غفل ی ك راي  حت  ب

رك نكردھ مدت سي روز ب ھ را ت سرش، ھرگز خان ر ھم دار قب راي دی ین !  آه.جز ب ي روحش چن ھ خاك ب ي ك وقت
تآیند اش چگونھ خوش یمحسوس باشد، پس زندگ ي ارزش.  بوده اس ز ب ھ چی راي او ھم زي  شدهب ود و ھیچ چی  ب

  . او را آرام مي كرد،دست نامرئي بود كھ در ھنگام غم و اندوه فقط. ھش را جلب نمی کردتوج
دار! آھاي«:  بي قرار و تب آلود از جایش برخاست و فریاد زد،یك شب رایم مق ھ ب ت ك ھ اس ن خان سي در ای ا ك  یآی

  »آب بدھد؟
ي صداي  و بھ زود ـ كدام كسي در جستجوي كفش ھایش  روي سنگفرش مي باشد کھ گویاآمد ـصداي آرام حركتي 

  »ید؟ه ا آیا شما مریض شد.آب آقا بفرمایید«: زني گفت
د.نمي توانم بخوابم«: او گفت دنم درد مي كن ستم. من خیلي تب دارم و تمام استخوان ھاي ب ستھ ھ ي . من خ  آه، خیل

  »! كھ اي كاش من مرده بودمدارمچقدر آرزو «:  گفتھو بعد از مكث، مثل یك نال» .خستھ
شت و ھ  بھ طریقي كھ شرقي ھا ب و بھ آرامي. بھ آرامي در كنارش نشستدختر چیزي نگفت اما خوبي بلد ھستند، پ

بکھ ساعت حدود دو بجھ شب بود . سپس دست و پاھا و سرش را فشار داد و شانھ ھایش را دریج ت ھ ت شیب   سرمن
دار  او دختر،.  در خواب بودزاو ھنو، طلوع كردکھ خورشید .  آرام شداو تاحدیكاھش یافت و  را براي نماز ھم بی

  . با خود فكر كرد كھ باید استراحت كند؛نكرد
شکر . اما نسپاسی او بھ حدی بود کھ ھرگز متوجھ حضور او نشد ھ از او ت حتی برای یک لحظھ تصور ھم نکرد ک

  . اش باشدگلبیگم اربابش را یافتھ بود و عالقھ مند و خوشحال بود کھ برده . کند ھرچند کھ او انتظار آن را نداشت
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  27قسمت 

  !سوگوار
  

غ نکرد در دربار  از حضور حتي یك روز را ھم، سرمنشي بعد از روزھاي معمول سوگواري.سھ ماه گذشت . دری
  .رفتمی شد، بھ خانھ می  تمام  کھ وظیفھ اش؛اما او دیگر جان و مركز دربار نبود
ده مي شيبرای«: روزي امیر با مھرباني از او پرسید ھ دی ي روحی ا .ت چھ اتفاقي افتاده است؟ بھ نظرم الغر و ب  آی

  »مریض ھستي؟
  ».مي خواھم براي دیدن مادرم بھ ھندوستان بروم.  خوب نیستمچندان«: سرمنشي جواب داد

رای اوپیشنھادفھماند  نشان داد كھ طوری بھ سرعت عکس العملامیر  دان خوشش  ب ستیند اچن اوه، «: ؛ پاسخ دادنی
یم.لھ گویی نکوی وانیم انجام دھ ت مي ت اري را برای ھ ب.  ما خواھیم دید كھ در اینجا چھ ك ستي ك ل نی و طف خاطر ھ ت

یم كجا  و تو مریض ھستي.مریضي نزد مادرت بروي ت؛ حك وي اس دار دواي مق  خوب، آنچھ كھ الزم داري یك مق
ك د. است؟ كسي را دنبال او بفرستید ھ ی واھم داد ك اوردمن خودم دستور خ ت بی ي را برای ي قیمت وب و خیل  .واي خ

  » چھ ارزشي دارد؟ آنوقتي كھ صحت یك مأمور با ارزش باز یافتھ شود، پول در مقابل
شي روشن شد ورت سرمن گ ص ابش او را خوشحال و آرام ساخت. رن ي ارب بش . نگران ت راستش را روي قل دس

  ».ما را نگھداردخداوند پادشاھي ش«: گذاشت و متبحرانھ خودش را خم كرد، گفت
ت یم گف ھ حك اوردوا را «: امیر خطاب ب ان دواي . بی ویھم ھ مق ودم ي را ک و دستور داده ب ھ ت ل ب ھ قب د لحظ  از وچن

تتركیب  كندر، مروارید و جوش سرخ  ھ طرف».درست شده اس ھ داد سپس ب شت، ادام شي اش برگ وش «:  من ج
در ھم خونت را پاک خواھد کرد، کند مي باشدتسرخ براي روشن كردن و تقویت اعصاب و قلب م و مرواری ھ  ھ  ب

ھ ات ولي تركیب. را بھ تو خواھد بخشیدیطور عموم یك احساس  صحت مند ت ك ود اس ز در آن دوا موج  دیگري نی
ياتو باید بھ مدت چند شب و صبح از آن دو.  آن را خیلي عالي خواھي یافتتو. ھمان نتیجھ را مي دھد  . استفاده كن

  ».دیگري برایت دست خواھد دادبھ زودي احساس 
ود، تیک پسر خوش اندام و شرور کھ در آنجا ب ار داش وخي اظھ ھ ش ھ صحت او «:  ب سي ھیچ ربطي ب ي ح ن ب ای

  ».قلب مي باشدپژمردگی  اعلیحضرتا، مریضي این مرد نادان .ندارد
  »او عاشق است؟ قلب او شده است؟ او عاشق كسي كھ نیست، آیا پژمردگی قلب؟ چھ چیزي باعث پژمردگیـ 

  ».ستھي یاو عاشق زن مرده .  او خیلي ناامیدانھ عاشق است. استھمینطورـ اعلیحضرتا، 
  »معني این حرف چھ است؟«:  پرسید،میر با عجلھ  باال نگریستا

شي ھسرمن ود ک ستاده ب ده ای ستھ و مان صایش خ ك ع ا كم ت، ب زي نگف د . چی ضار خن ي از ح ته یك ان گف : كن
ھ « ضرتا، او ھم راغتش را ی اعلیح ات ف درویاوق ي گذران ا م ره ھ ما . مقب الم ای ش وع اع د ممن ار او را بای ن ك

  ».فرمایید
  »! بگو، چھ قسمي است؟ مردراین دیگ! واه، واه«: امیر بھ طور آھستھ گفت

ود، یكي از درباري ھ  وھاي مسن تر و مھربان تر كھ ساقي پادشاه ب ابش زمزم وش ارب ھ گ ود، ب ستاده ب زدیكش ای  ن
  ». سر حال نیامده استز اما تا ھنو،اعلیحضرتا، او سھ ماه قبل زنش را از دست داده است«: كرد

  ».او زنش را از دست داده است کھ من فراموش كرده بودم. ھمین طور است! آه«: امیر گفت
د «: یكي دیگر از پیشخدمت ھا ابراز نظر كرد ھ او بای دارد ك ي ن اندلیل دھمچن ھ و زاري كن رتا، اگر اعلیحض.  گری

د؟زنش را از دست بدھد، بھ مدت سھ ماه عزادار باشد،کھ ھر مردي  ار كنی ھ ك وب  آن وقت شما باید چ ار خ ن  ك ای
  ». چرا او ھرگز از سوگواري خود خارج نمي شود! داراي یك صد زن مي باشداست کھ یک مرد،

مندانھ ر حرف ھای ھتحت تاثییكي دیگر از بذلھ گوھاي دربار كھ ھمیشھ فكاھیات بي ادبانھ اش  ھوش ت مندان  ظراف
ت با صداي بلند بھ نظر می رسید، او خوشحال  کردنچانس استھزابدست آوردن ، از سرمنشی قرار می گرفت : گف

سیحي.  كردد خواھی ایجاد تعداد زنان ما محدودیتبراعلیحضرتا، شما بھ زودي « ل مردم م د مث ا بای ك زن ؛م ا ی  ب
  ». اسیر او باشیمزندگي كنیم و بعد از مرگش ھم

رد،  ي ك ت م ستان از آن اطاع ام افغان ھ تم ایي ك داي رعدآس ا ص ر ب ادامی اموش«:  زدفری ھ!خ اموش  ی ھم ما خ  ش
ستید.اطراف مرا گرفتھ اید ھاي بذلھ گویي چھ آدم! باشید وع مردمي ھ ھ ن ا چ ھ واقع ـ .  شما اكنون آشكار ساختید ك

شیدند  ان را پس ك سوسي، خودش ور نامح ھ ط ا ب رآنھ ا و م اق تنھ ابین ات ود، م ھ زده ب صایش تکی ھ روی ع دی را ک
ردا ! ـ شما مردم. گذاشتند د، ف سم مي خوری ا ق اب قلب ك ارب ا ی د؟ امروز ب ھ را مي دانی ده چ شق و عقی رام، ع از احت

وع . سوگند و احترام تان را بھ كس دیگري مي فروشید ھ ن ا چ ھ ب د ك د ـ خدا مي دان ي ازدواج مي كنی ا زن امروز ب
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د با زنیـ اما روز دیگر براي عروسي! حبتیم ادگي مي گیری شورم .  دیگر آم ون ك ھ اكن ست ك ب نی ھیچ جاي تعج
دارد. دستخوش دزدان، آدمكشان و راھزنان قرار گرفتھ است ود ن ما وج ھ در ش . وفاداري و صداقت صفاتي است ك

شي اش،ـنجافرزندم بیا ای. د اما شما نمي فھمیدنحیوانات وحشي حرف ھایم را مي فھم ھ من ا و  ـ خطاب ب زد من بی  ن
  ».دنامی گرگحتی توان ب من و تو مرد ھستیم، دیگران را بھ مشكل .آرام باش

شي  در حالی کھ .سرمنشي از بین اتاق پیش رفت و در كنار اربابش زانو زد زرگ و می عشق و احترام از چشمان ب
  . درخشید می اش

خاطر بسپار كھ ما نھ تنھا بھ كار شما كھ ھرگز ھ ب. و خودت را مریض بسازيتو نباید آشفتھ باشي «: امیر ادامھ داد
ي .  جاي شما خالي است،در جلسات شب.  بلكھ بھ ھمراھي شما ضرورت داریم،در اینجا تمام نخواھد شد ا ب جمع م

ت ھ اس ي روح و گرفت ما ب ضور ش ا ھ ب. ح ا و م ار بی ھ درب ساز و ب ودت را آرام ب ده، خ ھ ش م ك ا ھ اطر م را در خ
  » داد؟د نخواھی. داددخاطر ما انجام خواھیھ  شما این كار را ب.تفریحات یاري رسان
ھ مردم مجذوب او مي گردیدیبھ ھم.  محترم و محكمتر از دیگران بود،او  یك آدم با احساس ود ك دن خاطر ب در . ن

ھی حوادثتوفان ھ نظر مي رسید، او دستش را ب ان ب ي پای ت روي درد مي  كھ غیر قابل جلوگیري و ب  آرامي درس
  . آتش را در چشمانش مطیع مي ساختزد، خردسال را آرام مي سا ی وحشت زده ی مثل این كھ یك بچھ.گذاشت

ھ اآنچھ كھ تا یك لحظھ قبل از .  لبخند بر لبانش نقش بست راي لحظ اني خورشید، ب وع ناگھ ا طل ي یبر پوشیده بود ب
  .ورددرخشید و نور و خوشحالي را بھ ارمغان آ

ھ زن.چنان سكوتي در اتاق حكمفرما شده بود كھ حتي اگر یك سوزن بھ زمین مي افتاد صدایش شنیده مي شد   طعن
ده باشد اقي مان ا ب ادا كلمات شان در ذھن ھ ھ مب د ك ي او در . ھا از این بھ خود مي لرزیدن ب حكمروای ن ترتی ھ ای ب

  .ا ترس برقرار بود احترام آمیختھ ب باھم قلمروش نیز قسما با ترس و قسما
 او ھرگز رفتن ھفتگي بھ سر قبر زنش را ترك نكرد ؛ سرمنشي یك روش جدید را در پیش گرفت،بعد از این حادثھ

  .بعد از نیمھ شب در دربار باقي مي ماندی  اغلب تا دوازده یا دو بجھ او. سر بردھ  خانھ بدراما بھ ندرت 
ھ او و بھ خاطر می شد ل سن نداشت سخت براي آقایش تنگ  كھ بیش از سھ سا سرمنشیدل دختر خردساللذا  گری

ھ  و بعد از فوت زنش،گرچھ سرمنشی. مي كرد یم و تربی ھ تعل ت ب ات فراغ ت در اوق ك .ی او می پرداخ  شخص ی
ود . اما چیزي نمي گفت.شدمی  یك زن ھم دلش براي او تنگ ،دیگر رده ب ك ب ش و او فقط ی ھ دل ت ك ي داش ھ حق  چ

  شود؟براي كسي تنگ 
ا او خستگي بیش از حد، زیرا . اما این عادت سرمنشي زیاد دوام نكرد ودسرحد را ت شانده ب دنش . مرگ ك ت ب پوس

ھ . داغ شده و لبانش خشك شده بود و سرش چنان درد مي كرد كھ گویا در حال آتش گرفتن باشد یم او ھنگامی ک حك
تحكیم ھمچنان از ااما . ، خودسرانھ حرف مي زد کردحجامترا  وع .و خون گرف ط دو ن مي فق ور رس ھ ط یم ب  حك

 مریض ھا اغلب اوقات صحت خودشان را باز نمي یافتند گرچھ.  حجامت كردن بوددو یكي از آن.مداوا را یاد داشت
 یك ؛او را ترك نمي كردھیچگاه یك روح باوفا، . ، صحتش بھبود یافتشداما از اینكھ سرمنشي، صمیمانھ پرستاري 

ھ مي كردو اقب او بود، نفر شب و روز مر خ شده تھی ھ  سر. برایش شیریخ، شربت تازه و شربت ی ي ك شی وقت من
  .خواب مي رفت، باالي سرش بودھ  آمیزي تا زماني كھ او بت، دستان محبمي شددرد سر

ت،   كھاما ھمچنان ابھ ھوش مي آمد و صحت خود را باز مي یاف ر از آنجا پس زده آن روح باوف یش ت ر و ب یش ت  ب
راي پرستارشخصشاھي و ی خانواده طرف او یك روز خطاب بھ سردارو كھ از .  شدمي ی از  امیر مخصوصا ب

د«: فرستاده شده بود، گفت سرمنشيفرزندان  ھ كنی د غذایش را تھی ما بای ت، ش راي من .اكنون كھ آقا بھتر شده اس  ب
  ». این كار شما است.درست نیست كھ آشپزي كنم
ا ن یكي از شیوه ھاي زن ستندای دیت خودشان نی ھ نگران مفی ھ ھیچ وج ھ ب ت ك سن اس وقع.ن م ان م ان افغ ھ ی زن  ك

ی آن زن میل جدی،  داشت شدیدی تبدر حالی کھ سرمنشی. مستلزم خدمت باشند عالقمند سودمندي خودشان نیستند
شاگر كھ ید ترسمی  از این ، بود کھ مصمم اما گلبیگم. نداشتبھ انجام خدمت اد ناخواستھ بھ خدمت ب ورد انتق تابد، م

  . او وضعیت را تحمل كرده نمي توانست،اگر چنین مي شد. نگیرد
ا و » ؟ نیانداختي یخ آبچرا درون« :  مرد مریض غرغر كردیچند روز بعد، بعد از اینكھ آشپز عوض شد، روز ب

  ».نمك غذا را ھم كھ فراموش كرده اي«: كشیدن آھي دوباره گفت
دون ا ود، مي آوردزن ھربار پس مي رفت و ب وش كرده ب ھ فرام ھ را ك د، آنچ زي بگوی ھ چی ن ك ز  . ی روز دیگر نی

ذا، . ن كار تكرار شدیھم ھ روي ظرف غ ن ك ا ای ھ ییا غذا سرد آورده مي شد و ی ود انداختپارچ ھ  كثیف و خاك آل
  .شده بود

ا را زني نیست كھ غذایم ھیچمنی آیا در خانھ «:  با كج خلقي پرسیدسرمنشی ر بی ورد؟ ھر روز اشتباھي  درست ت
  ».شده است خانھ ام مثل بستر رود بعد از توفان .رخ مي دھد
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 . او جوان تر ھم ھست و بیش تر نیز كار مي كند. تر از من در چیدن غذا مھارت داردخوبگلبیگم «: زن پیر گفت
  » دھید كھ او را بفرستم؟ میاجازه

  » .باشد ندارد كھ او چھ كسي یبرایم فرق. ستشتھ باشد، بفراھركسي كھ كارش را یاد د«:  گفتسرمنشی
  .براي سرو كردن غذاي اربابش گماشتھ شد ، عاليوظیفھبھ این ترتیب گلبیگم دوباره بھ 

ت، سرانجام از جایش برخاست،  سرمنشي ناتوان و عاجزاما وقتی ھ سردارو گف اره خطاب ب یگم دوب ا «: گلب رو آق ب
ت واقعان كار ایرا در لباس پوشیدن كمك نما كھ  ودت اس م من .كار خ واھم دادھ اري را انجام خ ودم ك ھم خ ھ س  . ب

  ».دوزمب اگر كدام دكمھ از لباسش كنده شده باشد، من آن را پس  کھبرو ببین
  ». مشكل تر استیشلباس پوشانیدن ارباب بھ مراتب از سرو كردن غذا«:  گفتزن پیر

  ».گم  را اینجا بفرست گلبی. دستان تو مثل پاھاي گوسالھ مي باشد، سرداروـ
  .رفتباز ھم گلبیگم  بنا براین 
د، او.  بھتر شد، كاغذھایش را خواستاندکیھمین كھ سرمنشی   اكنون قادر بود كھ بعضي از كارھایش را انجام دھ

  . دربار برود بھ قادر نبود كھزھرچند ھنو
م نوشتن م. برو كاغذھاي آقا را بیاور، گلبیگمشاباز«: سردارو از گلبیگم خواست ھ ھ م و ن  ،ن كھ نھ خواندن مي دان
  »بین آن كاغذھا چھ كار كنم؟

دای بدین ترتیب  ھ عھ اده ین كار ھم ب یگم افت ود جر.  گلب ھ خ ا او ھرگز ب ھ خاطرت نمي داد أام ھ حق انجام ب  اینك
  .زیاده رویي کند، دارد در دفتر را ھوظیف

و را ب.کرد واگذار نمي دیگري  كھ بھ او سپرده مي شد، بھ  كسیكاربا این حال  ھ آب وض ود ك ابش رای او ب  ارب
دار مي  كرداربابشمي آورد و جانمازش را پھن مي كرد و او بود  كھ  ول را در .  را براي نماز بی ط پ سردارو فق

  .صادر می کرد از بازار را ی خوراکھاختیار داشت و دستور تھیھ 
ن دقیقا ای. نداشت اما كدام كار مخصوصي را ھم انجام نمي داد او ھرچند  كدام موقعیتي .شیرین كامال خوشحال بود

ودداشت كھ در خانھ اش  حالتیاو بدتر از آنوضعیت . ھمان چیزي بود كھ او مي خواست ذا و . ، نب اس، غ ھ او لب ب
ك او . كم تر مورد توجھ قرار داشت، قعي كھ كدام داستاني را تعریف مي كرداجز موھ بگرچھ شد می سرپناه داده  ی

ود و داستان ان تعریف مي  كرد داستان سراي عالي ب راي دیگر زن ادي را ب رایھاي زی ھ ؛ ب ھ روحی اني ك ی  زن
دیضعیف ھ .  داشتند و در ھمان چھار دیواري حرمسرا متولد شده بودند و ھرگز طعم و لذت آزادي را نچشیده بودن ب
ود آ  ـ  آن اتفاقاتي را كھ او تعریف مي كردھ یھم، عالوه ودو خ ده ب واد ـن را دی ھ ح وط ب گ ث مرب شتناك جن  وح

ودمتنوعی داراي موضوعات این حوادث. مي شد ستھ نمي ؛ ب ا خ ان ھرگز از شنیدن آنھ ان افغ ھ زن وعاتي ك  موض
  .شدند

ت و در حال تعریف . ھمچنین پیشگویي ھاي مریم پیر ھم بي پایان بود ت مي گذاش ت روي دس شیرین درحالي دس
واب كردن داستان مي شد،  ھ خ ا ب كھ دیگران یا درحال خیاطي كردن بودند و یا اینكھ اطفال را آرام مي كردند تا آنھ

  .بروند
  ».م و ھم حرف بزنم ھم خیاطي كنم نمي توانمن«: شیرین گفت

د ا داستان تعریف كن د ت ھ از او بخواھ ت ك راي .  و این سردارو بود كھ ھم عالقمند شنیدن بود و ھم حق داش ر ب می
ئن . زمان زیادي را پیش رو داشتز خانھ اش ھنوبھھا  ھزاره از بین كوهی مین برده  سونآورد م مطم ن ھ  و از ای

 عالقمندي شود،مي خواست بھ عنوان یك آدم مقدس احترام کھ او . استمشكالت بھ خاطر سرمنشي ی بود كھ ھمھ 
  .  پس گرفتن قول و وعده اش، آشكار بودبھاش 
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  28قسمت 

  بیش از حدخستگي 
  

ت یھا بدون كدام حادثھ ماه ھ آساني گذش وجھي ب ل ت ھ .  قاب ود ك ن ب شید و آن ای ز مي اندی ك چی ھ ی ط ب شي فق سرمن
دان  ھ خان اربابش در ھنگام مشكالت با او ھمدردي نشان داده و او را ملزم ساختھ كھ تمام وقتش را صرف خدمت ب

تنھا . او غیر از كارش بھ كدام چیز دیگري عالقھ ھم نداشت. ھدشاھي كند و غیر از آن ھیچ كار دیگري را انجام ند
  . كسي تشریح كندرایكھ دلش شكستھ بود و نمي توانست آن را باین بود  داشت ی کھمشكل

داده بود، بھ او پیشنھاد ازدواج كردرامیر چندین با شان ن شنھاد ن ود اما سرمنشي ھیچ نوع تمایلي بھ این پی او در . ه ب
دی فكر فرزندانم و برده ھایبھاكنون من باید «: د امیر گفتھ بودھانجواب پیش تاده ای   كھ شما  براي خدمت بھ من فرس

ت و . آنچھ الزم دارم، در اختیار دارم.  بھ من بخشیده اید، باشمـ د گرف تزن فقط وقت مرا خواھ ورت وق  در آن ص
  ».كافي براي خدمت بھ دولت را نخواھم داشت

ودصورت می گرفتھا بھ درخواست اربابش البتھ این جر و بحث  اه ب سرش آگ ھ ھم سبت ب راري او ن ي ق  . كھ از ب
د«: ه بودامیر پیشنھاد كرد و سپري كن ت ممكن.كسي را دنبال برادرت مي فرستم تا این تابستان را در اینجا با ت   اس

   ».این كار برایت مفید واقع شود
د سرمنشی ھمین اساس برادرابر  ھا.  آم وزان و از اینك اب س ودصحرایي از آفت ود، خوشحال ب ھ ب ایي یافت ا . رھ  ام

  .پیدا نکرد اقاربش ھم احساس آرامش ِ نگران و مشوش بھ نظر مي رسید و از  آمدن نزدیك ترین ھمچنانسرمنشي
ار«: برادرش بھ او گفت ود ك وان خ یتو بھ مراتب بیش تر از ت ل .  می کن رایم مث وع ب ن موض دن ای ودن فھمی د ب بل

اكرات خصوصي ذ م، عرایض مواصلت شدهھ ی ھم، سي نفر مھمان از چند قوم مختلف؛راه  ھند آسان است مسیر
ھ ت از كارخان دین درخواس ود، چن گ سازي شاھي،  یو عمومي امیر كھ توسط كارمندان خارجي اداره مي ش  تفن

ر ».كتابی  تقطیر، دباغخانھ و این قفسھ  یكارخانھ ستاده بیو خطاب بھ دخت ھ ای ورد نظر او را ود و شربت ك  م
  » ھرگز استراحت نمي كند، ھمین طور نیست؟ اربابت؟طور نیستینھمگلبیگم، «: برایش تقدیم مي كرد، گفت

م ھاو فكر مي كرد كھ در مورد كارھاي اربابش حتي ب. دختر فقط نومیدانھ سرش را تكان داد رادرش ھ د  ب دام نبای ك
  .چیزی بگوید

شور ب.فكر مي كنم بیش از حد كار مي كنممن ھم «: ند زد و گفتسرمنشي از روي نومیدي لبخ جز ھ  اما در این ك
  ».؟ من كسي را سراغ ندارم كھ مرا در كارھایم كمك كندکندمن، امیر بھ چھ كسي اعتماد 

ات  ا اوق رادرش ب ی ب ھ زودي «: پاسخ دادتلخ ر ب سیامی یچ ک تھ د داش اد نخواھ راي اعتم د . را ب ي توان ركس م  ھ
ایھ  اما ب.این موضوع شود كھ تو تا دم مرگ كار مي كنيمتوجھ  ھ انجام یخاطر غفلت در یكي از این ھمھ كارھ  ك

رري ھنگام پیري.ھي شدامي دھي، روزي بھ مشكل مواجھ خو ت مق ا در  ـ آن وقت در عوض دریاف ھ م وري ك  ط
  ».ویزان خواھد شد گردنت آبھدر عوض آن ھمھ خدمات، ریسمان دار  ـ  و ھندوستان دریافت مي كنیم

م،  یپس توصیھ«: سرمنشي با افسردگي پرسید ود انجام نمي دھ  شما برایم چھ است؟ این ھمھ كارھا را من سر خ
ھ  ت ک ن خاطر اس ھ ای ھ ب دبلک اد دارن ھ من اعتم ا ب ین. آنھ ن كاغذھا بب ھ ای ون ب ال اكن راي مث االنھ از ؛ب  گزارش س

ت پ. اوضاع عمومي و نظرات در مورد آن مي باشد ن اس شنھاد من ای ھی ھرھاي بزرگک راي ، در ش  تحصیالت ب
ود .  بچھ ھا فراھم گرددتمام د ب االبتھ انجام ھركاري ساده و آسان نخوھ ت ام شتر از تحصیالت اھمی زي بی  ھیچ چی

کباید برایت عرض كنم كھ این طرح .  این كار انجام نخواھد گرفتبا این حال. ندارد وب بھ خودی خود ی  طرح خ
د در یچیزھای.  فرا نرسیده استز اما وقت تطبیق آن ھنو،بسیار كار شده استآن است و روي و عالي  ھ بای  است ك
ھ .، این یكي از وظایف رئیسم مي باشدبھ ھر حال.  شودبھ آنھا پرداختھقدم اول  شور چ زی  در ھر ك د چی مي توان

رد را آماده مي سازیمھم تر از تحصیالت باشد؟ سال بھ سال من چنین طرح ي انجام نمي گی دام عمل یچ اق ا ھ . م ام
رف  ود را ص ر خ ت و فك رین وق اد ت ن زی س از آن، م اذ پ رین اتخ یوه یبھت ضیھ ش ا ق ھ ب صادي در رابط ی  اقت

ط . نگھداري زندانیان مي كنم ا فق د ام شده ان ب ن م مرتك ھ ھیچ جرم مخصوصي را ھ ر ك شور ھزاران نف ن ك در ای
وش گزارش شده است كھ چنین كرده اند، ج دتي در ھمانجا فرام د از م ھت محاكمھ بھ زندان فرستاده مي شوند و بع

د  ن آدمبا آنکھ ای.می گردند ھ بازدی ولیس، ب دانبانان و سران پ د، زن ار ندارن ھاي بدبخت و فقیر ھیچ پولي را در اختی
د ی د تا دوسیھگیرنآنھا مي روند و از آنان رشوه مي  ن. آنھا را كمي پیشتر بیاندازن ھ ای ا سالھا در آنجا ب ب آنھ  ترتی

د ر مي گردن ل ت م تنب ستند ھ ھ ھ ان بیچاره. باقي مي مانند و غذاي دولت را مي خورند و حتي از آنچھ ك ن مردم  ،ای
ار . ماندمی سرك ھا و جاده ھا ھمچنان ساختھ نشده باقي  در حالی کھعاطل و باطل در آنجا بسر مي برند  من چھ ك

  مي توانم انجام دھم؟
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ا، اگر عالقمند بودي.  با من بھ خانھ برويزمستاناني رخصتي بگیري و در ـ مي تو  .در تابستان باز پس بھ كابل بی
شور اصال. اما من این كشور را دوست ندارم ك ك شور، ی ن ك ي؟ ای اني و غالمي بكن اقي بم  تو چرا در این كشور ب

ا را اريذ تو خودت داراي زمین ھستي، در عوض اینكھ بگ.ترور و وحشت است واني آنھ  آنھا مخروبھ شود، مي ت
ي، مي . بھ اجاره بدھي و از عاید آن در راحتي و آسایش زندگي نمایي ار بكن ت ك راي دول و اگر ھم كھ قرار باشد ب

و.تواني براي دولت انگلیس كار نمایي ون و چرا محف ي چ وقعیتش ب تظ ھرچند معاشش كم است اما م د .  اس و بای ت
ھ مرخصي بگیري و با من بھ ست ك  وطن برگردي ـ سرمنشي سرش را از روي افسردگي تكان مي داد ـ ضرور نی

وقتي . ار ھر اتفاقي كھ مي افتد، بیافتدذیكماه مرخصي بگیر و بگ.  چیزھاي مربوط بھ آینده را اكنون تھیھ نمایيتمام
  ». خانھ ھستي، تصمیم بگیر كھ در قدم بعدي باید چكاري را انجام بدھيدركھ 

درفتن مرااو ضرورت . من امیر را مي شناسم«: مگینانھ گفتسرمنشي غ ودش فكر خوا.  درك نمي كن ا خ د ھاو ب
د كرد ی دالیل نادرستچناندشمنانم بھ عالوه، . كم شده استاو كرد كھ عالقمندي ام بھ  ور خواھن راي او ج ھ را ب  ک

  ».احتماال خودم را در زندان بیابم
و ن خالص شدی ھیچ چیز بھ اندازه . ھند شدا خوشاددن جاي خالي تو  آنھا از دی. استاحرف بي معناین ـ  از شر ت

سازند؛ زیرا نخواھد ساختمسرورآنھا را  ود ب و را از آن خ ت ت ا موقعی ت ت د داش ب .  آنھا فرصت خواھن من متعج
  »، ھا؟شدخواھند ن وقتي كھ آنھا بھ ھدف خود نایل بیایند، از آن راضي  کھ چراھستم

دگي آدم. شما این مردم را نمي شناسید«: مأمور دولت گفت،  بودغمگینان  مھمدر حالی کھ ن مردم زن ین ای د ب  بای
ا از ب. كند تا آنان را خوب درك كند وندھ آنھ ب راضي نمي ش ام و گرفتن معاش رقی ت آوردن مق ا سقوط، ؛دس  آنھ

  ».كابلي استیک  این طبیعت .نابودي و مرگ او را مي خواھند
ست یک  بھ او خواھم گفت كھ .پس من خودم با امیر صحبت خواھم كرد«: فتبرادرش جسورانھ گ امیلي ھ شكل ف م

و سالھ  ب. تو، قابل حل مي باشدبا رفتنكھ فقط  ھ ت ھ  خاطر اینك ستي ك ادر نی ستي و ق ھ دور ھ ھ از خان ت ك ا اس ھ
  ». كھ من برایت دادم، متوجھ شويیاوضاع را از تشریحات

ودھمورد باین   بھ این ترتیب قرار شد تا در شنھاد ش ا . امیر پی شی  ام رادر سرمن ودن ب ده ب ي فای ھ ب ھ زودي متوج ب
ھ  .پیشنھادش گردید ت و ب امال امیر بھ یكبارگي عالقمندي اش را از مھماني كھ تاكنون محترم بود، پس گرف کل ک ش

  . او را بازپس بھ كشورش فرستادغیر محترمانھ
ھ او  د ك ھ ش شي متوج الوه، سرمن ھ ع ار در داب ل درب تخ تھ اس مناني داش سھ و . دش ر از دسی ھ پ اري ك ك درب در ی

دست آوردن مقام كسي مي باشند، مثل كركس ھا اطراف ھ بھ دنبال بوقتی حسادت باشد، چھ كسي دشمن ندارد؟ آنھا 
ي الآنھا . او را احاطھ مي كنند و منتظر كوچكترین نقص از طرف او مي باشند رغم اكنون فرصت یافتھ بودند تا عل

بھ امیر بفھمانند كھ او عالقمند ترك كشور و مسكن گزیدن بھ كدام جاي دیگري شده   امیر، اشارتا یمیل و خواستھ
  .است
د .  كاھش یافتش در این رابطھ و حتي عصبانیتی نشان دادبي تفاوتی تا جای سرمنشی  پیشنھادھدر ابتدا بامیر  اما بع

 نیاز  بھ اویم گرفت تا این مرد را كھ براي خدمات بیش تر در پایتختشاز مدتي اوضاع كامال فرق كرد و امیر تصم
اره و  فكر كرد كھ او بھ خاطر مشكل خانوادگي ناآرام مي باشد، امیر. داشت، بھ زنجیر كشاند ن رو دوب ھازی  فكر ب

  .كافي باشدی  ھمسري كھ جوان، زیبا و با جھیزیھ . براي او شدییافتن ھمسر
ات  در نھ فقط در شھر بلكھ در اطراف شھر و حتي بعدا؛ وكار شدقصد امیر بھ زودي آش ت والی ز پخش دوردس  نی

  .گردیدو شایع 
ھ  او خانرایب. او مقرب دربار بود. سرمنشي بھترین كسي بود كھ وجود داشت، خاندان شاھيی در بیرون از حلقھ 

ا  اینك از. ھمواره محل بود و باش وزرا بود کھاختصاص داده شده بودیي  د، ب أموري مي بالی ھ افغانستان بھ چنان م
مقدار زیادي ھم مدد معاش .  براي او در نظر گرفتھ شده بودیمعاش خیلي زیاد توجھ بھ شرایط اقتصادي در كابل،

 تحایف زیادي را ھم ،آن، بھ خاطر كار در دفترشی بھ عالوه .  كمي را متقبل مي شد ی ھزینھ،داشت كھ در نتیجھ
ت مي آورداز شخص امیر و  ھ دس ھزادگان ب ا . ھم از ش ھ ام ود ک ابع دیگر ب ن از من رای یش ت ا ین ب سیار ب تحایف ب

  .   كندش را ب را دریافت مي كرد، با ارزش تر از آن كھ كسي بتواند تصور ارزش
ود ك زن .حقیقت این بود كھ در آن وقت، تنھا كسي كھ یك زن داشت، او ب ان ی ا ھم ھ ب وم مي شد ك شھ معل ا ھمی  ام

ھ در آنھم. راضي نیز مي  باشد مرده مي شد بلك ا جایز ش ھ تنھ د زن داشتن ن ي چن ھ حت  در شرایط و در كشوري ك
ھ . جبر نیز صورت مي گرفتبھ  و در بعضي اوقات،  می گردیدبعضي حاالت تشویق چیزي كھ بیش تر بھ آن توج

ھ ، در مورد سرمنشياما . مي شد انتخاب پسر و یا خسربره بود امال با توجھ ب ان، قضیھ ك شرایط جاري در آن زم
  . ھیچكدام آنھا را انتخاب نكرداو پیشنھاد شد اما برایشدختران زیادي از رده ھاي مختلف . برعكس بود
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 صحت او را آشفتھ ساختھ ،غصھ و نگراني.  گوشزد كردندرایشدوستانش خطرات مخالفت او با خواست امیر را ب
ود منحرف ی دیگرمسایل از كار بھ  راو توجھش ا اشتباھاتي ھمراه. کرده ب اتش ب ام مكاتب ود و كارھایش شده تم  ب

ھ وي را . برآمده نمي توانست آنی  از عھده بود کھ روي ھم انباشتھ طوری رزایش ك ا كمك می ھ ب  قرار شده بود ك
  . ، کارھایش را ترتیب و تنظیم نمایدقسم قرآن داده بود تا بھ او كمك كند

داین بود کھن اشتباه  لحاظ بزرگتریاز این ده گردی ا پیچی ی شایعھ .  در آن لحظھ برایش آسان بھ نظر رسید اما بعد ھ
ت  ی دول ددر باره موضوعات خاص و مخف ھر پیچی ام ش ر  در. در تم ھ امی وع ب اھي، موض ان كوت دت زم ظرف م

ودش .  بودکرده  ثابتی قابل اعتماددخودش را فر زیرا . در اول سرمنشي مورد سوء ظن واقع نگردید. رسید او خ
ودمی یافتاز آنچھ گزارش را باوفاتر و صادق تر  ا.، تثبیت كرده ب ساس  ام المی  او اح ي فع من خیل ھ دش  یكرد ك

ت دیگري نگران و مضطرب  او بیش از ھر.  او را دچار مشكل سازدتادارد كھ ھمیشھ تالش بھ خرج مي دھد  وق
حال او فقط كارھاي آن در .  روشني را مالحظھ نمي  كرد یم نقطھكدا،  آیندهدر چشم اندازطوري كھ . گردیده بود

منانش در حال . متراكم شده را مي دید  كھ باید صادقانھ با آنھا بسازد و آنھا را انجام دھد ھ دش او احساس مي كرد ك
  . اما نمي دانست در كجا وچھ رقم.می باشنددست آوردن موفقیت ھ ب

ابش از و .  را احساس نمي كردسشبھ نفاو دیگر مثل گذشتھ اعتماد  زد ارب ذابیتش را در ن تا جاي زیادي قدرت و ج
درت . او بیش تر از ھر زماني آماج طعنھ ھا و طنزھا قرار مي گرفت. دست داده بود ھ ن ون او ب موـ اكن   ترس آنھ

  . چیزي گفتھ مي توانستآلود ـ
 اشتیاق زاو ھنو. تأثر مرگ زنش بیرون نمي شوداین مرد ھرگز از «:  جر و بحث با او گفت پس ازیك روز امیر،

  ».دارد كھ بھ وطنش برود
  . اتاق را ترك كردگیسرافكندبا سرمنشي كھ در وضع خوبي قرار نداشت، 

ھ مدت اع ك ایك آدم حریص و طم د معاش ھ ون سخت نیازمن ار شده و اكن ھ اش بركن ل از وظیف ھ از آن ی قب ود ك  ب
ھ اگر او «: محروم گردیده بود، گفت ود ك س  چرا حاضر نمي ش رود، پ مي خواھد فقط براي یك دیدار بھ وطنش ب

  »تا ھنگام بازگشتش مواظب فرزاندانش باشد؟ کھ یك زن افغان بگیرد
شت را «: یكي دیگر با صداي تقریبا بلندي كھ امیر آن را بشنود، گفت اگر او یكدفعھ از اینجا رفت، دیگر قصد بازگ

رود، .  ھا مي باشدی در استخدام انگلیسش شما بگویم كھ برادرمن مي توانم بھ. نخواھد كرد ھ او از اینجا ب ي ك وقت
  ». آنھا فاش سازدرایاسرار دولت را بی برایش رشوه و كار در میان آن كافرھا پیشنھاد خواھد شد تا ھمھ 

وادث صحب راجاي تعجب است كھ آنچھواقعا « :  گونھ اش گفتزاغنفر سوم با صداي  ورد ح ر کردهت  در م ، بھت
  ».دیده است كھ ھمزمان با عزیمت برادرش، مخفي نگھدارد

ت«: یكي دیگر ادامھ داد ي او شده اس ث نگران در باع تھم نباشد، ؛شگفت آورتر آنكھ این اتفاقات مخفي چق  اگر او م
ھعواقب چنین بھ نظر مي رسد كھ او از . چرا باید بھ آن توجھ كند زي ك ت ترس در آن كدام چی ا .  داردمقصر اس ت

ود.  من كسي را ندیده ام كھ چنین تغییر كرده باشدزھنو را. ھمھ چیز از زمان مالقات برادرش شروع مي ش ھ زی  ك
  » . و عاقبت شومی بھ بار آورد دیده شودیچیز غیر عادی،  در آن موردمبادااو مي ترسد 

 نبینید با او مواجھ ناتوان كھ دشمن را یمھنگا ت ندارید تاأشما ھرگز جر! اوه، شغال ھا«: امیر در جواب آنھا گفت
ھ أشما چطور جر.  از شایعات و اراجیف شما منتنفر شده ام.از پیش نظرم دور شوید! قالش ھا. شوید د ك ت مي كنی

   »چنین چیزھا را در حضور من مطرح كنید؟
ھ .بھ این ترتیب آنھا خاموش شدند د ب ھ پاشیده ان مي را ك ستند س ا مي دان ا آنھ ع ام د كردموق ا.  كارش را خواھ  آنھ

  .کھ بھ بار خواھد نشست مي دانستند ند ومنتظر نتایج وحشتناك آن بود
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  2929قسمت قسمت 
  !آفتابیكابل شھر گرد و خاك و 

  
ود ي ب دگي عجیب شورش، زن د از روزھاي آزادي در ك ا . زندگي جدید گلبیگم در یكي از حرمسراھاي شھر، بع او ب

 محمدجان كھ ھمچون كابوسي برایش مي باشد،  مورد، بھ جزبرایش اتفاق افتادهدر گذشتھ د كھ آنچھ یخود مي اندیش
وباز ھر لحاظ  تخ وده اس ساس می کرد .  ب ا اح ت نخوام ھ آن موقعی ھ دیگر ب د رسیداك واي  . ھ ھ ھ ھ ك او از آنچ

ل ـ وخشك كوھستاني مي خواند ھ در مناطق ھموار كاب شكل  ب د ـ  م سر می ش ساس  مي كرمی ھ در حدود و اح د ك
ھ ص صعود ، آنچھ را كھ او مي خواست. فیت باالتر از سطح دریا قرار دارد، حظ مي برد7000 دن ب ا، وزی خره ھ

   .كھ در دوران كودكیش از آن لذت مي برد چیزی .ھایش بود بادھاي برفي كوھستان و جاري شدن خون در رگ
د. او در آن وقت ھا بھ جز چند لحظھ، ھرگز سرما نمي خورد ھ زودي گرم مي آمدن ا در .آنھا با تمرینات سالم ب  ام

  . زندگي سختي را مي گذراند،این فضاي  بستھ
ھ ھاي اطراف، آب  بھ زودي برف وار خان  و راه می شدھاي روي حویلي براثر تابش نور خورشید و حرارت دی
ط ب؛ي شدبعد از باریدن ھر برف مشكل دو برابر م.  می گردیدھا نامطلوب بارفتن روي برف ھ فق ي ھ  ن خاطر برف

ھ پشتھخاطر ھ كھ از آسمان مي بارید بلكھ ب ھ داخل كوچ ا ب ھ ھ ام خان ارگران ھزاره از روي ب می  ھاي برفي كھ ك
ق مي گذران آنھا از زمان. انداختند دین طری ا ب ستان ھ ددھاي قدیم زندگي شان را در زم امھ ب. ن ر ب ھ اكث  خاطر اینك

  .  ھا پاك مي شد برف باید ھرچھ زودتر از روي بام،  براي جلوگیري از چككلي بود،ِھاي خانھ در كابل گ
ا مي  او ھمیشھ بھ طرف آن مردھاي ھموطنش و كارھاي ور آنھ ھ چط ود ك ب ب ن متعج شان نگاه مي كرد و از ای

ان و قب. زیرا آنھا كدام اسیر جنگي یا برده ھم نبودند. پر مشقت را تحمل نمایندھای توانند آن كار دران آن ان پ ل از آن
ا شان سال رده ھ دتر از ب ویيھاي متمادي در آن شھر زندگي مي كردند اما با آنھا ب ا ھن ھ او ت ورد مي شد ك  ز برخ
د. دیده بود ا بودن رده ھ وال . در حقیقت آنھا برده ھاي ب ا تمرد و اص ھ آنھ ورتي ك ھ در ص ود ك دستور صادر شده ب

دز ھنو.ندسركشي كنند، مورد لت و كوب شدید قرار گیر ا در .  زود بود كھ آنھا از این وضعیت رھایي مي یافتن آنھ
؟ آنچھ را كھ در وطنش در مورد ھزاره بودي این كار چھ امعن. مقابل بدرفتاري ھا فقط با ترشرویي پاسخ مي دادند

دازه میھا مي دانست، ھ ا ان ر و ت ي ن كركت ودی م ب ار دائ ھ انجام ك ل ب ي می ل و ب دا.تنب ا از آن مق ھ در  ام ي ك ر زمین
  . اختیار داشتند، در فصل مخصوص سال خوب بھره برداري مي كردند

ار شكل ك ھ م دگي را درك كرد ـ متوج زرگ زن شكالت ب ر م ب دخت ن ترتی ھ ای ت، یيب ود داش ستان وج ھ در افغان  ك
د ساني . گردی ین ك اوت ب ھ تف انشد متوج د و خودش ین بودن ھ داراي زم دان و سپس ك ار فرزن ان روي آن  ك ي ش  م
 كسي كھ صاحب . كھ زمین نداشتند بلكھ با كارھاي روزمزدي و ساعتي روزگار سپري مي  كردندی و آنھای،كردند

ر مي دا ایردزمیني مي باشد، روي آن كار مي كند و حاصل آن را بھ طور مستقیم خودش ب ا آنھ ھ زمینی ام  از ی ك
د ب ار مي باشند، ھمانن شغول ك ھ م ور روزان د خود ندارند و بھ ط ار مي كنن زي بیورده ك ھ از تر ش چی مزد روزان

ت. نصیبش نمي گردد ود نداش ل وج ارگران؛ھیچ نوع رقابت مثبتي در كاب راي ك دی ب ار مي كردن ر ك ھ بھت  مزد ، ك
یش از .مزد كارگران فقط بھ طور روزانھ بھ آنان پرداخت مي گردید.  پرداخت نمي گردیدیبیشتر  پس كار كردن ب

تدیگران چھ فایده دا ر نداش ودي را در ب دام س ر ك ار بھت ت؟ ك سي خواستار مزد . ش دام ك م ك ار ھ اگر در فصل ك
  . کرد او توجھ نمي ھ یبیشتر مي شد، مورد تمسخر قرار مي گرفت و كسي بھ حرف او و خواست

ا می این چیزھا راھ ی ھم کھگلبیگم ورد ب ن م ا در ای ود ت درش در آنجا مي ب ھ اي كاش پ  او  دید، آرزو مي كرد ك
ھ  بودآه، چقدر او دلش براي پدرش تنگ شده. صحبت مي كرد ري ب دام خب درش ك ورد پ ت در م  و چقدر مي خواس

ا توفانآیا در آن شب، در آن شب تاریك و ! دست بیاورد ا او واقع اد؟ آی رایش افت اقي ب ھ اتف ي كھ پدرش خارج شد، چ
راي كجا باشد؟ چقدر عالقھ داشدرتوانست كھ فرار كند؟ او اكنون  سي ب درشت كھ بداند اكنون چھ ك ت  پ  غذا درس

یچ شاید ھمدر عین حال تصور کرد کھ .  چھ كسي برایش نان مي پزد. چھ كسي برایش چاي تھیھ مي كند.مي كند  ھ
  .نباشد میسر  پدرش این آرزوھا برايکدام
ر   كھ باد تند از كوهیموقع د، دخت درویھاي ھندوكش مي وزی ود لرزی ھ خ وابش ب ت خ ھاو . تخ وا ن ،  از سردي ھ
دنگرانیبیش تر از بلکھ  ود مي لرزی ھ خ دوه ب ت داشتني اش .  و ان در دوس درش، پ ھ پ ست ك ا نمي دان سرپناھي آی
ت و ؟ لباسي براي پوشیدن دارد؟دارد رده اس ور  آیا او لباس پوست گوسفندي اش را با خود ب یچھمینط اي پ ھایش  پ

  .افكار او را ھمواره مشغول مي كردود کھ این چیز ھایی ب را كھ او برایش بافتھ بود،
، روي  ھای سفید می تابیدلِروي گبر نور خورشید .بدتر شدبھ دنیا آمده، در تابستان ھمھ چیز براي این دختر آزاده 

ود، يگل ھای ویلي از آن ساختھ شده ب واري ح ار دی ستقیم خورشید  كھ سقف خانھ ھا، دیوارھا و چھ ور م ر ن و براث
و خاك روي آن را  ھاي سبز درختان خشك شده و گرد  برگتمامبھ زودي . سوختھ بھ نظر می رسیدکامال سوختھ 
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ودیآب ھای. پوشانید و ھمھ چیز در شھر رنگ خاكستري بھ خود گرفت م  كھ از بین حویلي جاري ب ت ھ ل یاف  .تقلی
راي ب ي ب ھ حت وري ك دھ ط ي ش ھ م شكل مواج ھ م م ب ره ھ روریات روزم ت آوردن ض ش. دس ر را سرمن ك نف ي ی

ھ روز رار شد ك ھ كرد و ق ار یمخصوصا براي آوردن آب كرای د دوب ر از آب بیای ا را پ شك ھ د و م دام .نمای ا ك  ام
ردی ارش را ف ھ ك د ك ب او باش ا مراق ود ت ھ نب ام ب ت انج ر وق د س ی دھ رم ا خی ر.  ی شي ھم ت اسرمن ا سرپرس ه ب

ت از كارھاي  و دربار بوددرمالزمانش  راي مراقب رادكسي ب زل یاف ھ در من د، او  ك ار مي كردن تك ود نداش . وج
 و کاری از رخ شان  خیلي از كارھا انجام نمي گرفت اما زنان در ھمان چھار دیواري حرمسرا محبوس بودندگاھی

  .نمی آمد
ھ آب گلبیگم روزانھ بیش تر از ده بار براي شكایت از نیاوردن  دا ب ھ خاطر خ ھ ب پیش دربان مي رفت و مي گفت ك

داریم«؛  عجلھ كندکمکی بگو كھ در آوردن آب آن مرد م آب ن ر . ما حتي براي شستن ظروف ھ اگر او آب را زودت
  ».نیاورد، براي آقا ھم آب خوردن نخواھیم داشت

ت دي گف ا لبخن وض آب«: پیرمرد ب رایش ،پس در ع دار ب د یمق د، او . شربت بدھی ین آب شربت بیاندازی اگر در ب
   ».ھد شد و آن را خواھد نوشیداخومتوجھ كثیفي و پاكي آب ھم ن

دھیمریزهآقا  ـ  یك اصطالح كابلي براي دربان ــ دیوانگي نكن كوب جي ھ او شربت ب ھ در جاي آب ب ست ك آن .  نی
  ». عجلھ كندکمکیقدر ھم نامعقول نباش، برو بھ آن مرد بگو كھ 

ود  آقا آب پاك بنو؟ـ براي تو چھ فرق مي كند كھ ظروف شستھ باشد یا نباشد شد یا كثیف؟ اگر آب سر وقت آورده ش
   » چرا تو این قدر غصھ مي خوري؟.یا نشود، آن مرد چوب خواھد خورد، نھ تو

ا زاو ھنو. ھاي كابلي بود كھ درك آن براي گلبیگم مشكل بود  شكل استدالل،این رده ھ  قادر نبود درك كند كھ اكثر ب
رار نگیر وب ق ت و ك ورد ل ھ م د ك دھمانقدر كار مي كنن وقع. ن ھ او یم ھدر ك ود ی خان ودش ب د كارھاي ، خ  ھرچن

  .مادرش انجام مي داد ولي در واقع اغلب كار ھا بھ دوش او بودا پدرش را ظاھرگی خان
ھ او .  انجام كار بي رغبت نبودبھ بود و بھ ھیچ وجھ هگلبیگم یك آدم سرسخت ولي سرزند چنین بھ نظر مي رسید ك
خودش از او گرفتھ شده بود، مي ی لیت خانواده ئواكنون كھ مس.  كرده نمي تواندبدون داشتن مسؤلیت اصال زندگي

ود.لیتي را از آن خود سازدئو مس،خواست در محیط جدید دار شده ب ار پدی ھ و كن  ، اما از اینكھ مشكالت در ھرگوش
ست ن،خاطر تأخیر سقاو در آوردن آبھ ب. این كار تقریبا برایش غیر ممكن مي نمود ان  مي توان ابش از درب زد ارب

 دنیاي خارج ا این زن مقید شده در چھار دیواري خانھ، بی اما از این كھ او تنھا فرد ارتباط،شكایت كند) كوب جي(
ار . دچار مشكل مي شد، صبر مي كردی کھدر اغلب اوقاتلذا . ، دشمني با او كار خطر ناكي بودبود ا یكب ھ  ام ھ بک

اسقاو براي مد، نبلي دربانتخاطر  ود ت ده ب ویلي منتظر مان د،  اوتي  در بیرون از ح ھ اجازه دھ ھ داخل خان آب را ب
  . بر تدبیر و احتیاطش غلبھ كردگلبیگمخشم 

ا  «:او خطاب بھ دربان گفت ك ساعت ی ببین پیر بدبخت، من از سلیمھ شنیده ام كھ شوھر او برایش گفتھ كھ حدود ی
 است؟ من بدون كدام معطلي این یمنظورت از این ھمھ تنبلي چ. ستزیادتر از آن در بیرون منزل منتظر تو بوده ا

  » فھمیدي حرف ھاي مرا؟.موضوع را بھ آقا خواھم گفت
  . موضوع را بھ ارباب خانھ گفت؛ و او این كار را  ھم كرد

را یگم ھاي مختلف گلب خیلي عصباني شده بود تصمیم گرفت تا بھ خاطر این كار، یك ھزار مرتبھ از راهکھ پیرمرد 
  . بھ این آساني شكست پذیر نبود گلبیگم اما.قرار دھدیت ذمورد آزار و ا

ھ برده ی  ھزاره این. اكنون كھ او پایش را پیش گذاشتھ بود، بدون مبارزه عقب نشیني نمي كرد تصمیم گرفتھ بود ک
ھع خدمت بھ اربابش دربھ خاطر جدیت اگر  راي نتیج والن یذاب ھم ببیند، این كار را ب دت  ط دانجامآن ي م   خواھ
تاینخاطر ھ باما . داد ھ پیرمرد نگف ادي ب ز زی ابش چی ت و او را . كم توجھي، ارب ھ از معاشش كاس ك روپی ط ی  فق

بھ نحوي او را متوجھ ساخت چنین ھم. گردد بركنار ، بیش از حد آسانشھ یتھدید كرد كھ ممكن است، از این وظیف
  . حساب ببردیمي خواند، مقدارخودخواه را  او  پیرمردكھ از دختري كھ

 كھ شب و ی قورباقھ ھای. در واقع ھمھ چیز غیر قابل تحمل گردید.كلي خشكیدھ بجوی مشكل زماني بدتر شد كھ آب 
ھ ی بسیار ون آمده بودندو از جوي بیردخواندنآواز می روز در كناره ھاي جوي  وي انداخت  از آنھا مرده و داخل ج

ب شد و ندد از بین حویلي رفت و آمد مي كردختران بھ مشكل. ندشده بود ا دچار مریضي و ت ده بوداغلب بچھ ھ  .ن
ھ  ل مالحظ ور قاب ھ ط م ب ضي شدیدیگران ھ ر ه بودي دچار مری ار مرگ و می ھر آم ام ش د و در تم ھ ن روز روز ب

  .افزایش مي یافت
اك . نبود طوري كھ اصال قابل تحمل . بوي وجود داشتز اما ھنو،سرمنشي آب جوي را پاك كرد ا را پ كسي كھ آنھ

 تا زماني كھ تا دو حویلي دیگر  و از خانھ ھاي اطراف مي باشدجویكاري كرده بود، توضیح داد كھ بوي ناشي از 
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ای، كھ من، چھ فایده، بوي بد ھمچنان باقي خواھد ماند و آن وقتنشودمثل حویلي شما پاك  وش ھ ا و م ھ ھ ي  قورباق
  ھا وجود دارد پاك سازي نمایم؟   كھ در سرك ھا و بین حویلي را

  ».خدا مي داند«: سرمنشي مأیوسانھ گفت
ت.  كار بدان منوال  باقي گذاشتھ شدب بھ این ترتی م . در كابل كدام اقدام عملي در این مورد وجود نداش ی ھ از طرف

شان را پاك   ھايبالھ ھاي خانھ کھ زاین كار خالف آداب و معاشرت محسوب مي گردید كھ بھ ھمسایھ ھا گفتھ شود
  .كنند كھ وضعیت محیط زیست را خراب مي كند

راكم ھ،گرد و خاك روي ھر رف و تاقچ. روي ھمھ چیز را مي پوشانیدبلند می شد و شمال و گرد و خاك سپس   مت
ھ لباس ھا و ھمھ چیز و ھمھ جا را . كردمی نفوذ ھم زمستاني ی  بھ داخل كمدھا و لباس ھاي بستھ شده  وشدمی  ک
ھ نگرانین ایآه، .  آن وقت باران لعنتي شروع بھ باریدن مي كرد،د و خاك مي پوشانیدگر تگل بود ك یگم داش د ب ؛ بع

ام ، توفاني كھ در حال پیشروي بھ طرف وادي گسترده بوداز تماشای  االي ب ستگي ب ھ آھ اران، ب ا شنیدن صداي ب ب
ست ھ نظاره مي نش اران را ب ارش ب ت و ب واي . مي رف در آن ھ ان، بدبعچق وختھ اش راي از توف ا و دستان س  پاھ

گآن لحظاتی. بود، چقدر ھیجان انگیز  بودند كھ زاغ و زغن ھا ساكتیآن لحظات زود گذر! فرحبخش بود ھ س   ك
وخت از آن  ـكنار جاده ھا در ھاي چیده شده خره ھا و یا در بین ھیزمصگرد در بین ھ ھاي یل راي س ھر ب ھ در ش  ك

ھا بھ صدا در مي  كھ در بین كوهرعد و برق شان سرپناه مي جستند و سپس صداي غرش  ي برا ـاستفاده مي شود
 كھ بھ صورت رگبار مي یخره ھا و صداي شرشر بارانصصداي . آمد و از این سو بھ آن سو انعكاس پیدا مي كرد

ھ و بارید  ھ ب ھ نظر مي رسید ك وذ مي ھمھ جا را تیره و تاریك مي كرد اما درخشش نور كبود رنگ ب ھر جاي نف
 وخودش میان  مثل اینكھ ؛او تقریبا آزادي دوباره را احساس مي كرد؛ آن وقت بود كھ روح او نیز زنده مي شد. کند

  . احساس مي كردرا  نزدیكي رعد و برق یک نوعروح آزاد باد و 
ا«:  گفت کھ می پیر بودویسرداراین  ایین بی و! زن دیوانھ، از آنجا بیا، فورا از آنجا پ و ھن ا ت ھ چنزآی سي را ب ن ی ك

رار با ای؟ در حالي كھ حیوانات در جستجوي سرپناه مي باشد، تو دیده ایدیوانگي  د ق ن كار خود، باعث خشم خداون
و پرستاري . گرفتھ و با آن رعد و برق ھالك خواھي شد سي از ت ھ ك ت چ وي، آن وق و مریض ش فكر كن كھ اگر ت

  »خواھد كرد؟
تاو كاستھ شد و جذابیت فضای ایجاد شده اما حداقل از ،ن نفھمیدگلبیگم حرف او را چندا ات تلخي پس رف ا اوق  . ب

ا یكنار پنجرهآمد .  لباس خشك را پوشید وسپس بھ آرامي از بام پایین آمد، ست، اتاق بچھ ھ ی را  و  نش رعد و برق
  .، بھ تماشا نشستکھ برایش جالب بود

ابش  دختر خردس؛ را یافتدسپس یك ھمدرگلبیگم  ست راال ارب ھ سختي مي توان ھ ب ھ  ك ھ ب ا کفش ھای سنگین ک ب
  .كردمی آمد و روي پاھاي دختر برده نشستھ بیرون را تماشا می  او .راه برودپایش کرده بودند، 

ن «: ھمراھش پنھان مي كرد، از او پرسیدھ ی دختر خردسال درحالي كھ از ترس صورتش را روي سین یگم ای گلب
ده ا) رعد و برق(ه كننده خشان و خیررنور د دچھ است، چھ باعث این كار مي شود؟ آنھا از كجا آم  در حالی و »؟ن

  »!ش كنوگ«:  بچھ مي خواست بگویدشایدكھ رعد و برق غرش كنان از باالي سر آنھا عبور مي كرد، 
  ».آن صدا از ابرھا مي آید«: گلبیگم كھ نمي دانست چھ جوابي بھ او بدھد، گفت

ھاما ! ھایم گوش كن  طفل مي خواست بپرسد كھ  ابر چھ است جانم؟ بھ حرفھاي  لب شاید  فکرش دیده مي شد ك
 آنھا ؟گلبیگم برایم بگو، ابر چھ استـ .  بوددست دوری افق ھایتماشا گرم او؛  آنچھ دختر خردسال مي گفت نبودبھ

ا زبداني،  را ين مورد چیزھایایوجود مي آورند؟ تو باید در ھ آن ھمھ صدا را چطور ب ھ طرف آنھ شھ ب و ھمی یرا ت
  ».نگاه مي كني

د ایعزیزم، من در «؛ آنچھ را كھ مي توانست دختر بگوید این بود كھ نم بای م، فكر ك زي را نمي دان ورد چی ن این م
ھگرچھ . چیزھا را از آقا بپرسیم ت ك ور اس ن ط ابھ نظر من ای و آنھ ر مي ش ودر پ ا پ گ ب ل تفن ھ ن مث ت ب د و آن وق

د نمثل تفنگ صدا ایجاد مي كن. ھا با ھم تصادم مي كنند ھا و كوهطرف قلھ  رق و غرشي ھمانن ث رعد و ب د و باع
  ». اما من واقعا چیز بیش تري را در این مورد نمي دانم، فقط این چیزھا را تصور مي كنم.دنتفنگ مي شو

ھ خورشید  آن لحظھ درست ھم؛دیگري ھم وجود داشتخوشی  ھ ی لحظ،در دوران بردگي گلبیگم ود ك اني ب ان زم
مان مطلوع مي كرد و اولین روشنایي روز ظاھر مي گردید ـ در سحرگاه سرد، موقعي كھ شعاع آبي ك گ در آس رن

ر مي شدیشرق نمودار مي گرد ھ جا فراگی ورش در ھم ر شده، ن ور مي خوا. د و آھستھ آھستھ گرم و گرم ت تن  س
ستگلبیگ. بگوید كھ روز جدید دیگري تولد شده است ري آن . م چیزي در مورد رنگ نمي دان أثیرات ھن ورد ت در م

ورد . نیز چیزي نمي دانست، حداقل چیزي را كھ تعریف كند نمي دانست ھ در م ود و ن ده ب ھ عكس را دی او ھرگز ن
در .  روز ترجیح مي داد آن راانھ طول شببھ تمامنسبت  او  بود كھ یيآن چیزي شنیده بود اما آن لحظھ، ھمان لحظھ

ودآن لحظھ بود كھ او در مورد پدرش مي اندیشید و  ارش می ب رایش .آرزو می کرد کھ ای کاش در کن ساسی ب  اح
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ل و اشتیاق انجام . دست می داد کھ نمی دانست چگونھ بیان کند اب و می احساسی واالتر از زمانی کھ اندیشھ ھای ن
د ی آم د م ایف در او پدی ساس.وظ و، آن اح ود ه ی  ق ي ب ھ ادراك و فھم ھاو در ك سبت ب رایطن رار ی ش ھ در آن ق  ك

  . چیزي كھ او از آن آگاھي نداشت؛آمدمی وجود ھ داشت، ب
وع نسبت بھ را پیدا كرده بود كھ قبالیيوظیفھ احساس او  ر ،  پدر وخواھر خردسالش داشت اما این اولین طل وي ت ق

ودیيو مقدس تر از آن چیزھا ین.  بود كھ در قلب آن زن جاي گرفتھ ب وعاول سندي و ، حس  طل ارغ شدن از خودپ ف
  .ورده بودوجود آھ  در او ب ـ را بدون اینكھ عوض آن چیزي را مطالبھ داشتھ باشد ـقرباني دوست شدن

ستایاما گلبیگم در  ان. ن مورد ھیچ چیزي را نمي دان ست و چن ط مي نش وه غرق نگاهاو فق ھ سایھ ھاي ك ھاي   ب
م می  و خیال در افكارش سیقل مي خورداوھامنشست و ، آسمان را بھ تماشا مي می شدھزاره  ود را گ  کھ ھوش خ
ھ .  ھیچ چیزي را در سر جایش نمي گذاشتکرد و ھ در حال تماشا ب اگر ساعتي بعد از آن كسي از او مي پرسید ك

ت شیده اس ت،آسمان، بھ چھ مي اندی واب مي گف ا ا. ھیچي:  او در ج ود ام زي نب ھ ھیچ چی ھ او متوج ن ك راي ای و ب
  .  چیزي داشت كھ از او باالتر و دور تر بودبھاحساس آرامش، امید و باور را 

ھ ھ ئن بود ھمھ چیز را بم بود كھ او مطیسپیده دمی و آن دقیقا ھمان لحظھ  ود ك دست مي آورد، آن ھمان ساعتي ب
ھ دربار اغلب اوقات تا ساعت یك و ح.  ساعت، در ھمان ساعت تمام كابل در خواب بودند24 از ھ بج ا س تي دو و ی

وع سپیده دم، ھر آدم  ا طل ا ب ستھ نمي شد ام ر ب ا دیرت ھ بعد از نیمھ شب و ی یش مي یگردیل ھ اش را در پ  راه خان
ھ  كھ دربار بھ خواب مي رفت، تمام شھر بھ خواب فرو مي رفت و وقتي كھ دربار بیدار مي شد ھمیموقع. گرفت

  . شھر از خواب بیدار مي شدندی
ف  در جمع شدنجھتاعت ھاي زیادي در شھر بود كھ براي اخطار بھ كارگران در آن وقت س ھ ھاي مختل  كارخان

  بود كھ در خدمتیبراي صدا زدن كارگران و زندانیانبود؛ اما آن عالمت، عالمت خارجي ھا . بھ صدا در مي آمد
راي .  نداشتی براي باقي اھالي شھر چندان اھمیت. بودندشان شالآن عالمت فقط ب راي قق ھ ب ود ن شاورزان ب یان و ك

 ھ ی لحظ، براي آنھا ھمان لحظھ.تاجران و كساني كھ بھ كارھاي شخصي مشغول بودند، محترمین، مأمورین دولتي
ھنگامي كھ امیر بھ خواب بود، در تمام شھر سكوت حكمفرما بود، تا اینكھ خروس . استراحت شان محسوب مي شد

تپد كھ سگرد با خبر مي شدنھ لیھا و سگ ھاي  ا .یده دم از راه رسیده اس د ت عي مي كردن ا س ھ آنھ ود ك ت ب  آن وق
  .  بیدار كنند ـ از صداي آنھا، بیدار شوندنمی خواستندحتي اگر ھم ـ جھان را 
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  30قسمت 
  !مھمان
  

ھ زندگي عیگھگاھي یكنواخت،  فقط مھمانان وھا یكي پس از دیگري مي گذشت ھفتھ ھا و ماه شي  یادي خان  سرمن
  .ندرا تغییر مي داد
ود وھ  كارھاي خانھ شده بود، ب در ھمان نزدیکی ھا غرقمادر گلبیگم كھ ر از دیگران ب سن ت ھ زن م ن ك  خاطر ای

او . انجام مي داد، بیش تر اوقات جھت فرستادن پیغام بھ بیرون فرستاده مي شدآسانتر از یك مرد كرده نیزكارھا را 
ت  آنچھ كھ آنان در عوض كارھاي.  از گلبیگم و خواھرزاده اش نیز خبر مي گرفتفرصتبا استفاده از  شان بھ دس

  .مي آوردند، عموما ھمان غذاي روزانھ و لباس از قبیل پیراھن، شال و یا احیانا كفش و كاله بود
اسییكبار در یك اتفاق ر لب ا تغیی سین ب د، غالم ح وش كن ست آن را فرام ھ ھرگز نمي توان وان آبرسان  و  ك ھ عن ( ب

  . آمد كھ قبال در آن خانھ بھ عنوان مھمان رسمي استقبال شده بودھ یيبھ خان) سقاو
ھ ، اوي آرام شده بودیوضع تا اندازه در حالی کھ  دش بھ خاطر عالقمندي بیش از حد ب ار مخاطره فرزن ھ ك ت ب  دس

 كجا باشد در در از اینكھ دخترش ھ یيردن نشانھرچھ كھ بھ كابل نزدیك و نزدیك تر مي شد، امید پیدا ك. آمیزي زد
  .دلش بیش تر و بیش تر مي شد

ھ او رسید ت ب ا.بعد از انتظار طوالني بھ خاطر دیدن سرمنشي، سرانجام نوب شي  ام ھ، سرمن ر قیاف رغم تغیی ي ال  عل
د. فورا او را شناخت ارغ گردی دگان ف ات كنن شي از كارھاي دیگر و مالق ھ سرمن ا پاسي از  ھر دو مر،وقتي ك د ت

  .شب، براي مدت طوالني با ھم بھ گفتگو پرداختند
  »؟ آیا كشور شما بازنده شد یا برندهتوصیھ مرام گوش نکردید،«: مأمور دولت از او پرسید

ی احترامی،ه در ثروت و موقعیت و ندبر . مي شدیمبرندهما باید «: ھزاره جواب داد ده در ب ھ سراسر برن ل اینك  مث
ر تكشور اكنون وی ع. ان اس ین وض ا من چن ت ام شتناك اس سیار وح ست ب ھ شك نم ك د مي ك م تأكی رری من ھ آن ا ب

  ».، ترجیح مي دھمباشیم كھ مانند برده ترسو یوضع
  ».اكثر شما،اعم از زنان، مردان و بچھ ھا بھ بردگي كشیده شده اید«: سرمنشي گفت

ا باالترمقابل قدرت شان در  ممكن است بدن ھاي«: غالم حسین با غرور و افتخار گفت رده باشد ام وان شان ب  از ت
ودممادر. شان برده نیست قلب ھاي سلیم «؛  چیزھاي عجیبي مي گفت كھ یكي از آنھا این ب رت ھ جب نیمي از  ،شدن ب

ستید، کھ شما ،  ما آزاد گردیمی شاید روز».موفقیت است ا مرد سخاوتمندي ھ مای توصیھ آی ر در  ش ت؟ امی ھ اس چ
  »مي اندیشد و چھ مالحظھ دارد؟مورد ما چگونھ 

د«: مأمور دولت بھ آرامي گفت د. براي فعال شما فراموش شده ای اقي بمانی وش شده ب دتي فرام راي م ھ . ب ب توج جل
 خلق مشكالت بیش تر  یت زمینھاندر این شرایط بھ مخالف. امیر مشكالت بیشتري را برایت بھ ارمغان خواھد آورد

  ». ممكن است حماقتت را بھ فراموشي بسپارد،ھ او از شما تقاضاي كمك كند موقعي ك الکن داد ویرا خواھ
ھیآیا در مورد ھموطنان سلحشور ما كھ براي آزادي مي جنگ! حماقت ما«: وزیر زیر لب زمزمھ كرد د، نظری  ی دن

  »آیا تو كدام امیدواري را براي ما نوید نمي دھي؟!  چنین است؟ بھ عنوان یك ابلھشما
  » امید؟ كدام؟ امیدـ
وداینست کھ كھ دارم، آرزویي تنھا ـ امیلم آزادي اعطا ش راي ف ت .  براي قومم و یا حداقل ب ز را از دس ھ چی من ھم

  .جالي وطن شده، سرش را پایین انداخت وفقط با تالش فراوان توانست جلو اشكش را بگیرد ».داده ام
ود شكستوزیر مثل  کھاو ھم. سرمنشي شدیدا تحت تأثیر قرار گرفت ورده ب ت، خ دردي داش ساس ھم ا او اح او .  ب

ھ .  آرام بسازماندکیبیا، در ھرحال من مي توانم تو را «: در آن وقت گفت واني ب اكنون تاریكي شب است، تو مي ت
دگي .شان ھستند ھاي  اتاق درھا  زنھ یداخل خانھ بیایي، ھم ت زن  من كسي را نزد تو خواھم فرستاد كھ ممكن اس

  ». قابل تحمل بسازددکیانات را برایت 
د، ب موقعي كھ آن دو مرد، رھ راھرو حویلي را مي پیمودن اي آن دو نف ود،جز صداي پ ا ب ق حكمفرم كوت مطل  . س

اس  ـ  را كھ بھ در ورودي منتھي مي شد، باال رفتند، صداي خشزینھھمان طور كھ آن دو نفر چھار یا پنج  خش لب
ئن لحظاتینھ، مكث كرد و رئیس خا. كدام زني بھ طور واضح شنیده شد ودش را از آن صدا مطم ا خ د ت  منتظر مان

ود.سازد ھ شده ب شان در آن انداخت ھ فرش سرخ و درخ  كمي آن . بعد از اینكھ مطمئن شد، وارد اتاق بزرگي شد ك
  .طرف تر یك دست كوچ با چند عدد بالشت و یك عدد لحاف براي استراحت شب دیده مي شد

 من مي روم، كسي را خواھم فرستاد تا .این اتاقي است كھ من در آن استراحت مي كنم« :او خطاب بھ مھمانش گفت
  ». بعد باز خواھم آمداتیلحظممکن من . آماده سازدبرای تو تخت خواب را 

  »!جابیا این«:  داخل اتاق تنھا گذاشت، با صداي آرامي گفتدروقتي در را بستھ كرد و مھمانش را 
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  .شد و آماده بود، در مقابلش حاضر  گلبیگم كھ ھمیشھ مراقب
او اكنون در . من امشب مھمان نوازي را بھ او وعده كرده ام. یك مسافر ـ یك نفر ھزاره آمده است«:  گفتسرمنشي

رای رااتاق من است، مي خواھم كھ نزد او بروي و ھرچھ د، ب ایيش   كھ او مي خواھ ھ نم ود، . تھی اگر او گرسنھ ب
او . ی را قبال دیده باشاوممكن است . اگر تشنھ بود، جاي شربت را خودت مي داني كجا استبرایش غذا تھیھ نما و 
ت بھ او با تغییر لباس و قیافھ و كامال مخفي . اگر چنین بود، شگفت زده نشوي.ممكن یك دوست باشد ده اس  اینجا آم

 دختر كاكا و مادرت ھبرده ھا، حتي ب دیگر ھ ب،در مورد دیدارش ھم. و اگر رد پاي او پیدا شود، دستگیر خواھد شد
  »چیزي نگویي، فھمیدي؟

د ر مي زد.گلبیگم دستش را روي قلبش گذاشت كھ بھ سرعت مي تپی سش تیزت ی   و نف ابش حت ھ ارب روشن ـ در نیم
یگم از او پرسید .دیدتغییر رنگ صورتش روشنایی ستاره ھا  ا، «: گلب ا آق ت؟آی درم اس ھ منتظر و   »او پ دون اینك ب

ت .شدخم  سرمنشی  بماند، روي پاھايجواب  سپس براي دیدن مردي كھ او را در روي زمین از ھمھ بیش تر دوس
  .داشت، بھ سوي اتاق شتافت

ھ حالی داشتند ، نمي داندیھیچ كس د چھر،وقتی دختر و پدر ھمدیگر را دیدند چ ا صبح روز بع  مرد جالي ه ی ام
تتی می کرد از اینکھ فرزنداو احساس راح. وطن شده خیلي آرام دیده مي شد رار داش ي ق دش در جاي امن او .  دلبن

از این بابت خیلي راحت بود اما بھ او اخطار داده شد كھ بھ ھیچ صورت سعي نكند حتي تا چند ماه دیگر بھ دیدن او 
دتاو احساس كرد كھ دیگر مي تواند.  مطمئن، آرام و راضي از آنجا رفتھ ی او با روحیبا این حال. بیاید   براي م

  .را ببیند بھ زندگي اش ادامھ دھدگلبیگم ھا بدون اینكھ 
ود، ، در حالی کھ  سرد و مرطوبدر یکی از روز ھای  م شده ب شي گ یگم و یكي از سند ھاي خصوصي سرمن گلب

  .در پیدا كردن اسناد گم شده، او را كمك مي كرد ، دربان پیر بھ داخل اتاق وارد شد
اص و شاديجوگی از يھ یآقا، دست«: دربان گفت ا ھمراه خرس ھاي رق ا در   ھ ما دھان دروازهھ د، از ش ده ان  آم

  ».دناجازه مي خواھند تا نمایش اجرا كن
ا یئن ھستم كھ این ھمان كاغذممطببینید،  .من آن را پیدا كردم! اینجا است«؛  گلبیگم فریاد زدحالدر آن  ھ م  باشد ك

  ». مي گردیمشدنبال
 من شاید فكر مي كردم كھ . اكنون خیلي راحت شدم.بسیار خوب شد كھ پیدا شد. دش استبلي، خو«:  گفتسرمنشي

  ». موضوع بسیار مھمي مي شد مسئلھ، این صورتآندر . آن را در بین راه دربار و خانھ گم كرده باشم
  » ھا اجازه بدھید؟جوگیآقا آیا مایل ھستید كھ بھ «؛ پیرمرد سؤالش را دوباره تكرار كرد

  ».فورا آنھا را از اینجا دور كنید. ھا چكار دارمھ جوگی  ھا؟ من بجوگی«:  گفتسرمنشي
م  یو افزود كھ دخترش عایشھ. ھا را ببینم گلبیگم التماس كرد كھ آقا، اجازه بده تا رقص خرس و شادي  خردسال ھ

  . آمد خواھد از آن خوششخیلي 
 عایشھ ی.  كھ برایش  التماس مي كرد تا بازي را تماشا كندھ یي بچ. بیش نبودھ یي ھم بچاو. اربابش بھ او نگاه كرد

ودش كاغذپیدا شدن ھمچنان از کھ او . دختر خودش بودھم كوچك  ت،خوشحال ب ھ «:  گف ھ ب د ك ھ مرد نمي توان البت
  ».ایند اما اگر زن ھستند و بھ آنھا اعتماد ھم مي شود، مي توانند با حیوانات شان بھ داخل حویلي بی.داخل خانھ بیاید

دوازهدران ھ دپیرمرد پیروزمندانھ ت.  آم ا گف ھ آنھ د«: او خطاب ب د! بیایی د ! اینجا بیایی ا آن زن جادوگر مي توان آی
ھ نیم  یحیوانات را بھ داخل بیاورد؟ اگر او این كار  را مي تواند، اجازه داده خواھد شد اما بھ خاطر داشتھ باشید ك

ا را متقاعد ساختمھ  زیرا من تمام توان خود را ب.واھد بوددریافتي شما از آن من خی ھای از بخشش ا آق ستم ت  .كار ب
  ».بر این سھم من باید محفوظ باشد بنا

ك یناز . اگر زن تنھا بھ داخل حویلي برود، كدام بخشش زیادي در انتظار ما نخواھد بود«: مرد گفت ا ی د ب رو تو بای
دھیمایرا بھ  آن  دیگر ھم راضي باشي تا یك سوم ھاسوم بخششي رزن ب ول كن.ن پی وب، قب سیار خ ت . ب وب اس  خ

  »!دیگر
د . نیست كھ شما بھ داخل حویلي بیاییداسپ اما براي من زیاد من،صحیح است«: دربان پیر با پوزخند گفت  مي توانی

  ». من ھم زیاد خواھان آن نیستم.بروید
ست ان ب ھ روي آن د ـ. و بعد در را ب ھ صدا در آم ھ زودي در ب ا ب شت، ام د گ ا برخواھن ھ آنھ ست ك ھ و  او مي دان ب

ا از . زن كھ شادي ھا را بھ ریسمان بستھ بود، وارد حویلي شدـد پذیرفت نخواھرا زودي شرایط وضع شده اش   ام
ودو، ند ورود بھ حویلي را پیدا نكرد یاینكھ مردھا اجازه ده، خرس خطرناك ب ست از عھ د ی او نمي توان .  آن برآی

ورد، . كھ گلبیگم، مریم پیر را شناختدر آن لحظھ بود شمان او خ ھ چ شمش ب ھ چ دامش ل بھ محض این ك ر ان رزه ب
  .افتاد



 112

شناختھ امأبھ جر! ھا! ھا«: فالبین پیر گفت و را ن ھ من ت ي ك و فكر مي كن ویم، ت و را .ت مي گ ایم، من ت ر زیب  دخت
ھ مریم تا حالكھ آیا من آمده ام تا ببینم كھ در چھ حالي ھستي و ببینم . فراموش نكرده ام سبت ب ود ن  از بي رحمي خ

ھ . م خودت را آنقدر آزار ندهدختر. پیر متأسف شده اي یاخیر ھ چ د ك واھي دی ت خ ده، آن وق ول ب رایم پ ار ب تو این ب
 چرا باید با ھم كینھ داشتھ باشیم؟ تو .عزیز بیچاره ام من ھیچ خصومتي با تو ندارم.  براي گفتن دارمیچیزھاي خوب

ستم.ھم تنبیھ شدي ن خاطریردي كھ مرا خارج بسازي، بھ ھمسعي ك ي راضي ھ ستم، . اكنون من خیل  اگر مي توان
سر را . آن كار ھم جلوگیري  مي كردماز ك پ وش و ی وب، ازدواج خ اب خ شگویي ارب ت پی ا برای ده ت اكنون اجازه ب

  ».بكنم
ن نفرت آور باشد بیشت شد وضعیت، نميوجھھیچ  برای او بھ .گلبیگم سرخ شد و پس رفت او در كارھاي . ر از ای

ا ی کھ موقعیت.  برخوردار بودیاین خانھ از موقعیت خاص ر و ی ستخدم پی ک معموال براي یك م ود ی ل خ عضو فامی
ونگلبیگم ھیچ زن دیگري در مورد آندمتا در حالی کھ . ارباب داده مي شد ود، اكن ھ چیزي نگفتھ ب   او می ترسید ک

  .خت، ھرنوع اراجیف را بھ خورد آنان خواھد داداین پیرزن جادوگر بدب
ودمقصھ کرده است كھ من بھ شما در مورد او یاین ھمان فالبین پیر«: شیرین بھ دیگران گفت ال .  ب او ھرگز در ف

  ». بھ شما خواھد گفتی تانبھ او چیزي بدھید، در مورد آینده . دیدن خود، اشتباه نمي كند
ھ ھ غارت برده شده بود، بھاي آنان بھ  از اینكھ دارایي د، راضي شد و شروع كرد ب ابلش دی رزن درمق ھ پی ھ ك آنچ

تیوقت .یكي بعد دیگري؛ ھاي آنان دیدن دست ھ شیرین رسید، گف ت ب وب«:  نوب ون چیزھاي  خ رایم یمریم، اكن  ب
واھم! بگو ار .من پول و بھترین شوھر را در این جھان مي خ ع ك ھ از من توق واھم ك سي را مي خ ك ك كردن را  ی

  ». تنھا چیزي را كھ مي خواھم، آرامي و صلح است. من ھیچ توجھي ھم بھ ملیت او ندارم.نداشتھ باشد
ره شد ت و سپسمریم پیر، براي مدت طوالني بھ خطوط دست شیرین خی واني صبر «:  گف ستي، مي ت وان ھ و ج ت

د.  تو باید ھم صبر كني.كني د آم ھ سراغت نخواھ د .بھ این زودي بخت ب ت سال را در چن د گرف ر خواھ وط . ب خط
ت. دستت، تبعید، بردگي، زندان و زندگي تاریك را نشان مي دھد ام مردم. سپس یك تغییر آمده اس انتم شتر و ،  ت بی

تاقوام د یاف م.  متعلق بھ شما زندگي عادي شان را دوباره باز خواھن و ھ ھت ان خان ھ ھم ي ب ك وقت ان  ی ی دیم و ھم  ق
وش ـ بگ. گردي، و ھمان وقت ھم ازدواج خواھي كرد كھ داشتي بر ميیموقعیت ھ ذ ازدواج خ ك، دو، س نم، ی ار ببی

ار من ذ از این بھتر چھ امید داري؟ بیا، بگ.اكنون، گلبیگم تو بیا. اوالد ھم دیده مي شود كھ دو تاي آن پسر مي باشد
  ».ھاي تو را ھم دوباره ببینم دست

ود ھ یبھ ھم. او و ھمراھانش بھ ھیجان آمده بودند. ت ھا بھ باال گریخزینھ اما گلبیگم از راه  ا وعده داده شده ب  آنھ
  . را از آن  زن بشنوند اما تاكنون شیرین خوش بخت ترین آنھا بودیكھ چیزھاي باارزش

واب  ».پایین بیایياز آنجا بیگم، تو باید لگ«:  گفتاو واھي؟ ! اي داد«: داددختر با ترشرویي ج ھ مي خ و از من چ ت
  ». ھم نمي خواھمیشوھرھیچ  من .صال فال بیني مریم را دوست ندارممن ا

د.اما ھمراھانش اطراف او را احاطھ كرده بودند ھ بودن غ مي زد. پنج یا شش نفر آنھا اطراف او را گرفت ر جی  ؛ دخت
  ». من از آن زن بدبخت نفرت دارم.نمي خواھم مریم را ببینم. شما مرا مصدوم كردید، اجازه دھید بروم«

تاخلي؟ آقا ده اگلبیگم، تو دیوانھ شد! آرام باش! ھاش«: سردارو صدا كرد ھ اس د شنید، خان  او . صدایت را خواھ
  »چھ فكر خواھد كرد؟

  ».پس بھ این دخترھا بگو كھ مرا بھ حال خودم بگذارند«: گلبیگم دوباره صدا زد
ھ طرفیك سیلي بھ یك طرف و سیلي دیگري . سردارو باال دوید، او را گرفت ورتش  دیگرب ان  ص ھ كردچن  حوال

  .محكم گرفتندرا  ھمراھانش او .نقش زمین شدگلبیگم كھ 
ده . شیرین پایین دوید تا مریم پیر را بیاورد ورد آین ھ در م م ی او خیلي كنجكاو بود ك ي ھ د و خیل ایش بدان ر كاك دخت
  .نگران بود كھ مریم پیر چھ خواھد گفت

ھ ر و كل یگم، س ھ گلب ي ك ر ی وقت اد زدپی د، فری و«: زن را دی ن دور ش ادوگر!از م و  اي زن ج ن دور ش زن ! از م
اک و خطرن ھ ت و، اگر ن داخترا  و دروغگ واھم ان ایین خ ویلي پ ین ح اال ب ین ب ك أ جر.از ھم ھ من نزدی ا ب ت نكن ت

  ».شوی
  ». دخترھا او را محكم بگیرید، او را محكم بگیرید.تصحیح اس«: پیرزن پوزخند زد و گفت

  . كھ خشمگین ھم شده بود، مصمم بود تا دشمن دیرینھ اش را بھتر بھ چنگ آوردالی و در ح
  ».تو را خفھ خواھم كرد«: كھ صداي جیغ  و فریاد بلند شده بود، سردارو گفتدر حالی 

ث ، ناگھان فشار بیش از حد.رف مي زد، ھر دو دستش را دور گلوي دختر محكم گرفتھ بودح ھمان طور كھ و  باع
 حال دختر وزیر، یك برده بود اما آنھرچند در . دن عبور ك سردارونچھ مریم پیر گفتھ بود، از مقابل چشمانشد كھ آ

د ب كن ود جل ھ خ ھ او  را چیزي.ممكن بود كھ نظر اربابش را ب ھ ك تواھم ود داش ن ب ھ ممكن  ای ت  ك  ،دیگران اس
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ود و. ندومستخدمین گلبیگم ش د ب ا این نظر براي زن مسن تر، ناخوش آین ا ب وع او را وادار مي ساخت ت ن موض  ای
  .كسي كھ اكنون در زیر دست و پایش قرار داشت، خشن تر باشد

ال، در آن د ح ر بگیرن م ت ام محك شت ب ا او را در پ د ت ي كردن عي م ز س ران نی ر دخت ا.دیگ اق ی ج امال از ات ھ ك ي ك
ت . دنیشاربابش، دور بود و تا زماني كھ اربابش در آن اتاق بود، ھیچ حرفي نمي  شارھاي دس فشار بیش از حد و ف

 دختر باز شود و مریم پیر كھ دلش از موفقیت خود باالي او یخ شده مشتارو روي گلوي دختر موجب شد كھ دسر
  . دستان دختر را مي خواند، با خودش مي خندید کفبود، ھمان طور كھ خطوط

تاما . مي بینم كھ شایعھ است ازدواج كرده اي«:  گفتزن جادوگر زم، . كدام چانسي را با اربابت نخواھي داش عزی
. پیام ھاي شیرین و دردناك بھ تو مواصلت خواھد نمود. تو چیزھاي بیشتري را در مورد این شوھرت خواھي شنید

واھي شد. او یك ھمسر مھرباني است! ھا! ھا رده خ ت مي . من بھ تو قبال ھم گفتھ بودم كھ تو اسیر و ب ون برای اكن
  . . . یك گلولھ، یك كارد، یك . ھاي بھ مراتب بد تر از آن در انتظارت مي باشدگویم كھ چیز

  ». خداي من او مرد.تو او را كشتي! خداي من«: شیرین یكدفعھ مداخلھ كرد و حرف او را قطع كرد، گفت
        .افتاده بودروی زمین  ،غش كردهوخفھ شده، ، دختر، لت و كوب شده، لگدمال شده
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 31قمست 
  خبر شوم

 
برف در دامنھ ھاي ز ھنوگرچھ .  سبز شده بود و علف ھا بھار از راه رسیده بود،.كامال صاف و آبي بود آسمان

 دید ؛طبیعت كامال بي خبر بودنددر وجود آمده ھ یرات بی اما ھم گلبیگم و ھم شیرین از این تغ. دیده مي شد ھاكوه
شان را تازه مي كرد،   تنھا سبزي كھ چشمان.شان محدود مي شد چھار دیواري حویلي اربابآنھا فقط در ھمان 

 كھ در كنار دیوار یكي از درخت زیبای ناک و ، گل یاسمن بود كھ در بین حویلي بھ چشم مي خوردھ یھمان بوت
 .مناك نیز ساختھ بودھا رشد كرده بود، روي دیوار گلي را كامال پوشانیده بود و ھمان طرف خانھ را ن اتاق

آنھا خیلي تغییر كرده بودند اما تغییر شرایط بھ طرز دیگري . اكنون از اسارت دختران چھار سال تمام مي گذشت
 . روي آنان تأثیر گذاشتھ بود

  .از جھات دیگر چطور تأثیرگذاشتھ باشد؟ آنھا ھركدام بھ طور مختلفي سرنوشت شان را قبول كرده بودند
خانھ مربوط بھ شیرین مي شد، وي آنھا را كامال بي فایده مي دانست و ھیچ عالقھ یي بھ انجام آن كارھایی كھ در 

 اواو تنھا از بچھ ھا مراقبت مي كرد و یا اینكھ اگر كدام كسي مریض مي شد، از . كار ھا از خود نشان نمي داد
روزي كھ . د آن روز آمدني استاو كامال در انتظار روزي زندگي مي كرد كھ مطمئن بو. پرستاري مي نمود

او در بین مردمش باز خواھد گشت و بعد از آن . مریم پیر بھ او وعده داده بود؛ خوشبختي او باز پس خواھد آمد
او چرا بھ جایي عالقمند شود كھ متعلق بھ او نمي باشد . نمودازدواج خواھد كرد و زندگي آرامي را آغاز خواھد 

 دیري نخواھد گذشت كھ .ھ سر مي برد و كارش بھ ھیچ نتیجھ یي ھم منجر نخواھد شدو فقط بھ طور گذرا در آن ب
براي ھمیشھ این وضعیت بھ كناري گذاشتھ خواھد شد؛ اما بعد از چھ مدتي؟ این سؤالي بود كھ شیرین ھمیشھ و 

صبرانھ در واقع این یك خوشحالي بزرگ در زندگي وي محسوب مي شد، و او بی . مكررا از خود مي پرسید
 چھ وقت خواھد بود كھ او آزادي اش را بھ دست آورده و .منتظر بود کھ بختش کی بھ او روي خواھد آورد

   خود را داشتھ باشد؟باسازدواج من
. او نھ از لحاظ اندیشھ، نھ امید و نھ ھم آرزوھایش مثل یك ھزاره نبود. براي گلبیگم ھمھ چیز كامال فرق داشت

آرزوی او این . ویي ھم داشت؟ او بھ جز كارھاي روزانھ اش كدام آروزي دیگري نداشتبراستي آیا او كدام آرز
. بود کھ در صرف غذایي كھ با احتیاط نزد اربابش مي گذاشت با او شركت كند؛ آروزي فراتر از آن را نداشت

ھ براي لحظھ آرزوي فراتر از آن نداشت ك. آرزوي آن را داشت كھ كارھاي محول شده بھ خودش را انجام دھد
  .یي ببیند كھ اربابش مقداری آرام شده و لبخند بر لب دارد

او افكار و وقتش را با كار فعال . روحیھ و غرورش ھنوز شكستھ نشده بود، اما خیاالت گذشتھ اش نابود شده بود
ك نفر آزاد، در او دیگر فقط بھ نام، یك برده بود، اما كاري را كھ انجام مي داد، خدماتي بود كھ ی. پر مي كرد

لحن صدایش آرام تر، شیرین تر و . قیافھ اش نیز تغییر كرده بود. اوقات خوشي و با عالقمندي انجام مي دھد
او از دیگر اعضای خانواده جدا زندگي مي كرد، بھ طور عموم در مواقعی كھ دیگران . خیلي فرھیختھ شده بود

صحبت مي كردند، او یا اینكھ در حال خیاطي كردن بود و در اوقات فراغت، در اتاق بچھ ھا دور ھم جمع شده 
دیگران اغلب اوقات، در تابستان . یا اینكھ در حال آماده كردن میوه، شربت و یا سبزي براي ترشي انداختن بود 

زیر سایھ ی درختان و در زمستان كنار آتش، دست زیر كلھ ھاي شان گذاشتھ مي نشستند و ھیچ كاري نمي 
گم غالبا در موقعی كھ اربابش در خانھ بود در كارھاي دفتري اش و جمع و جور كردن پیام ھایي كھ گلبی. کردند

ھمچنین در صرف غذا بھ او خدمت مي كرد، اتاقش را براي . برایش مواصلت نموده بود، بھ او كمك مي كرد
در . ني اش را پھن مي كردنوشتن و یا استراحت آماده مي کرد، آب وضویش را آماده مي ساخت و جاي نماز قالی

موقعي كھ اربابش از خانھ بیرون مي شد، لباس ھایش را مرتب مي ساخت و آنھا را با مھارتي كھ آموختھ بود، 
البتھ مادرش از اینكھ ـ علي الرغم پیش بیني مریم پیر كھ برایش . اتو مي كرد و بھ این كارش افتخار مي نمود

بھ . یت باالیي را در خانھ ی یك مقام دولتي بھ دست آورده بود، خوشحال بودتكرار ھم گردیده بود ـ  دخترش موقع
راستي كھ در كابل ھیچ مادري چنین موقعیت خوبی را كھ دختر این زن جالي وطن کرده کسب نموده بود، 

  .برایش بود» پیام شوم«بھ ھر حال یكي از روزھا او حامل یك . نداشت
  »گلبیگم، می دانی كھ امروز در بازار چھ كسي را دیدم؟«: دموقعی كھ دخترش را تنھا دید، پرسی

  »چھ كسي؟«: دخترش با بي تفاوتي پرسید
  ».ـ محمد جان

خداي من، او اینجا «: دختر براي لحظھ یي بر افروختھ شد و سپس چھره اش بھ طور مرگباري سفید شد و پرسید
  »چھ كار مي كند؟
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موقعي كھ گفتم خبري از تو ندارم، و ھیچ چیزي در مورد . دست آوردـ او آمده است تا در مورد تو خبرھایي بھ 
تو نمي دانم، ھیچ كدام ما از تو خبري نداریم، حد اقل از افكار و قصدت كدام اطالعي نداریم، او نزدیك بود بھ من 

اما . ه استمي داني، اكنون محمد جان یك آدم پولدار شده است و كدام موقف دولتي را ھم احراز كرد. حملھ كند
اما ھر چھ كھ باشد، آدم بزرگ تر از خودش را زیر نفوذ قرار . نمي فھمم كھ چھ موقعیتي را بھ دست آورده است

  ».داده است
او از من چھ مي خواھد؟ او اكنون باید بداند كھ من یك برده ھستم و او نمي تواند ھیچ «: دختر با نگراني گفت

مشكلي نیست كھ ما بفھمیم او این موقعیت مھم را چطور بھ دست آورده است؛ این كار چندان . شتھ باشداادعایي د
این كار یك . زیرا براي كسي كھ در زمان جنگ بھ كشورش خیانت كرده باشد، این یك كار خیلي ساده یي است

  ».این كار آدم ھاي رذیلي است كھ تعدادشان كم ھم نیستند. آدم ھوشیار نیست
اما او بھ خاطر اینكھ ما ھم از خیانت او و ھم از تحقیر او در آن «: یقی كشید، گفتپیرزن در حالي كھ نفس عم

ھمچنین او ممكن است پي ببرد كھ ما موجب . شب وحشتناك بھ دست عسكر ھا خبر داریم، براي ما خطرناك است
شھ متحیرم كھ من ھمی. آه، دخترم، تو دشمن خطرناكي را براي خودت ساختھ اي. شالق زدن او نیز شده بودیم

بھ عالوه او حرف عسكرھا را كھ بھ تو . اگر تو از كارھایت پشیمان نشوي، چطور زندگي را ادامھ خواھي داد
پیشنھاد كرد كھ با او بروي اما تو اسارت را بر ازدواج با او ترجیح داده بودي، شنیده است و از این بابت ھم 

ام، باز ھم مي گویم كھ بھتر است، صبورانھ تن بھ ازدواج با من ھمان طور كھ ھمیشھ گفتھ . بسیار خشمگین است
مردھا ھمھ مثل ھم اند، بعضي ھا بھتر و بعضي . او بدھي؛ كاري كھ در ھمان روزھاي اول باید انجام مي دادي

 مي اگر تو با او بھ خانھ اش باز پس. ھا بدتر ھستند اما ارزش آن را ندارند كھ از بین آنان یكي را انتخاب نمایي
من برایت مي . رفتي، اكنون نھ برده ی كسي، بلکھ یك آدم آزاد مي بودي و در موقعیت بھتري ھم قرار مي داشتي

گویم كھ محمد جان آدم پولداري است، در حالي كھ پدر فقیر و بیچاره ات مثل گداھا در كوه ھا یلھ گردی می کند 
یك مرد خوبي باشد اما ھرگز شوھر و پدر خوبي ممكن است پدرت ! آه. و فامیلش در اسارت بھ سر مي برد

  ».نیست
من نمي خواھم كھ از ھیچ كسي حتي . مادر، ھرگز این موضوع را دوباره برایم تكرار نكن«: گلبیگم قاطعانھ گفت

من زندگي در اسارت را بر ازدواج ناشایستھ . من بھ پدرم افتخار مي كنم. از شما در این مورد چیزي بشنوم
  ».ھم و من حق دارم كھ انتخاب كنمترجیح مي د

اوه، من كھ نگفتم تو «: پیرزن درحالي كھ سرش را آن قدر بھ دخترش نزدیك كرده بود كھ بھ او چسپیده بود، گفت
من تنھا مالحظھ ی محمد جان را ندارم بلكھ نگران آینده ی تو در ! اما گلبیگم، گوش كن. در اینجا راحت نیستي

ود دارد كھ امیر دنبال ھمسري براي اربابت مي باشد زیرا در ھمھ جا شایع شده است كھ شایعاتي وج. اینجا ھستم
  ».او سعي دارد كشور را ترك كند

: دختر با غرور گفت. اما مادر مضطرب و نگرانش كدام تغییری را در رنگ چھره ی دخترش احساس نکرد
  »این كار چھ ربطي بھ من دارد؟«

 قدر بي تفاوت باشي؟ چطور مي تواني وانمود نمایي كھ آمدن یك ھمسر، ھیچ ـ دختر، تو چطور مي تواني این
این طور وانمود ساختن . تأثیري بر موقعیت تو نخواھد داشت، بھ چانس ازدواج با اربابت تأثیري نخواھد داشت

ن بھ نظر مي اما چنی. چھ فایده یي دارد؟ من كور نیستم؛ مي توانم ببینم كھ سیر حوادث بھ كدام طرف روان است
  ».رسد كھ تو نمي خواھي از آن بھ نفع خودت استفاده نمایي

  »      .ـ مادر تو متوجھ نیستي ـ  این تنھا جملھ یي بود كھ دختر بیان كرد ـ  بیا بھ جمع دیگران بپیوندیم
 یي بنشیني، من مي خواھم بدانم و حق ھم دارم بدانم كھ اگر تو در گوشھ. ـ نھ، من بھ جمع دیگران نخواھم رفت

  »كدام كسي جاي تو را نمي گیرد و خوار نمي شوي؟
ـ مادر، چھ چیزي جاي مرا خواھد گرفت؟ ھمسر گرفتن اربابم؟ چطور مي تواند آن كار تأثیري روي من داشتھ 

  »باشد؟ من چھ كاري با آن دارم؟
 وقتي كھ یك زن در اینحا بیاید ـ آه، دختر نادان، آیا تو بھ راستي آن قدر جاھل ھستي كھ نمي داني موقعیتت در

چگونھ خواھد بود؟ امروز تو ھر قسم نامي را كھ مي خواھي برایت انتخاب كن، اما عمال تو رئیس این خانھ 
اگر فردا اربابت زن بگیرد، تو یك برده و خدمتگاري بیش نخواھي بود و چانس ھاي آینده ات، ھمھ اش . ھستي

  ».برباد خواھد رفت
مادر، مي بینم كھ من و تو با ھم بھ توافق نمي رسیم؛ تو مرا درك كرده نمي «: ھي كشید، گفتگلبیگم دوباره آ

ھیچ . تواني، و من بھ تنھا چیزي كھ توجھ دارم، نگھداشتن موقعیت فعلي ام در احترام داشتن بھ اربابم مي باشد
مردھا مثل زن ھا نیستند . ھد كرداو كم تر از ھمسرش مرا احترام نخوا. ھمسري باالی آن تأثیري نخواھد گذاشت
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تصور كنید كھ كس دیگري وجود ندارد، مرد باید با تمام جھان سر و كار داشتھ . كھ یك طرف قضیھ را ببینند
. زندگي و افكار شان در محدوده ی چھار دیواري خانھ ھایي كھ ساختھ اند، محصور و محدود نمي باشد. باشد

اگر در كنار دریا سگي و یا شتري رفع تشنگي كند، بر جریان آن چھ .  استمادر عزیزم، قلب یك مرد، مثل دریا
  »فرقي خواھد داشت؟ آیا دریا از حركت باز خواھد ماند؟

بگو كھ . ـ آه دختر دیوانھ، چھ كسي گفتھ است كھ براي دریا تفاوتي دارد؟ در اینجا است كھ تو در اشتباه ھستي
یي كھ آب جوی ھا در آن جاري است، دریایی كھ ھمھ چیز را از جوی ھا دریا. قلب مرد بیشتر شبیھ بھ دریا است

مي گیرد اما در عوض نھ تنھا ھیچ چیزي بھ آنھا نمي دھد، بلكھ بھ سختي بھ سر آنھا منت مي گذارد كھ بھ آنھا 
  ».توجھ كرده است

این قانون خداوند . است ـ دختر محزونانھ گفت ـ  ھمان طور است مادر، ھمان قسم  ـ آه، ھمان قسم است مادر
  ». ھا، براي ابد جاري جاري استدریاھمان طور كھ . ما چاره یي جز اطاعت از آن نداریم. است

 درتو تمام چانس ھاي بازي را . تو بھ دور از ھرنوع درك و احساس ھستي«: پیرزن بي صبرانھ برگشت و گفت
در . و را بھ دور دیگري خواھد انداختي و صرف بھ خاطر بي توجھي ات و حماقتت، بخت بد، تردست دا

  ».روزی كھ تو تولد شدي، آن روز برایم روز شومی بود
بھ نظر رسید كھ او در حال تماشاي پرواز تعدادی پرنده بود كھ از باالي سر آنھا در حال . گلبیگم ھیچ پاسخي نداد

دستان نامرئي كھ . توانست آن را ببینداما او نمي . پرواز بودند و احساس كرد كھ دستاني آنھا را ھدایت مي كند
تا .  آسمان آبي حركت مي داد و بعدا پائین و پائین مي آورد طرف باال بھ عمقآنھا را از این سو بھ آن سو و بھ

  .جایي كھ حتي از داخل حرمسرا ھم دیده نمي شدند
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  3232قسمت قسمت 
  ھمراه با سرنوشت شومھمراه با سرنوشت شوم

  
ھ . ، براي مدتي مالقات ھاي حلیمھ نسبت بھ گذشتھ بیشتر شدبعد از آن مالقات ا دخترش ب ت ب شھ مي خواس او ھمی

ھ مي ساخت ي روحی د از صحبتش، او را محزون و ب د جان . تنھایي صحبت كند و ھمیشھ بع ھ محم ود ک واضح ب
ن چیز دیگري از او نمي او اكنو. اما تنھا ھدفش، گرفتن انتقام از او بود. دختر را بھ عنوان ھمسرش در نظر داشت

دبختي . زیرا دختر، دیگر نمي توانست كدام جھیزیھ یي را براي او بیاورد. خواست ن روزھاي ب م در ای درش ھ و پ
  .نمي توانست ھیچ كمكي را بھ او انجام دھد

ت مي داد رایش دس وع خوشي ب ك ن ول ی ر معم .  بعضي اوقات، بعد از اینكھ مادرش از آنجا مي رفت، بھ طور غی
ھ دار سازد ساسات او را جریح ا اح ھ خرج مي داد ت عي ب رزن س ھ پی . این احساس زماني در او بھ وجود مي آمد ك

ك  ا ی ا ب دازد ت ار ان ھ ك وانش را ب ام ت د تم نظریھ یي در پیرزن خلق مي شد كھ شاید گلبیگم براي نجات خود سعي كن
ا و مقام ارشد دولتي، مثل سرمنشي ازدواج كند و این نظریھ باعث آ ھ ی راپورھ ن مي شد كھ او با بیرون كردن ھم

ود ت ش داري آرام و راح ود، مق رون آورده ب ھ از بی ایي ك ام ھ اره . پیغ ادرش، او دوب دي م ات بع ا در ھنگام مالق ام
  .احساس بدبختي و غمگیني مي كرد

د«: دختر ممكن با خود مي گفت د بفھم. مادر بیچاره ام مرا درك كرده نمي توان ور او نمي توان اي من چط ھ آق د ك
یگم » .او چقدر از یك دختر معمولي مثل من، مقام باالتري دارد. آدمي است ھ گلب ھ نظر مي رسید ك بھ این ترتیب ب

  .مفھوم دوست داشتن واقعي را خیلي ثابت و فوق العاده درك كرده و تواضع را آموختھ بود
ستاو فكر مي كرد كھ آن مرد، مثل دیگر مردان است كھ در پی را ودش ھ او از . حتي، خوشحالي و درآمد پولي خ

زي را نمي  دبخت چی ر و ب ومي مردم فقی ع عم ھ وض شیدن ب ود بخ طرح ھاي آن مرد در ارتباط با تحصیالت و بھب
سرمنشی پروگرام ھایی داشت . نمي دانست كھ او نھ بھ خودش بلکھ براي دیگران مي اندیشد و كار مي كند. دانست

اوردكھ مردم را از این مش ت بی ھ دس وب ب ھ راستي . كالت خارج سازد و ھر كس بتواند كار خوب و معاش خ او ب
كھ زاھدي بود كھ از عالقمندي بھ این دنیا پرھیز مي كرد و فقط براي رضاي خداوند و خدمت بھ مردم زندگي مي 

  .نمود
د االتش را ای وع خی اد؛ موض شھ و تفكر افت ھ اندی وھي ب داكاري و بدین ترتیب این دختر سركش ك ر ساخت، ف ه آل ت

ا  ر م ل اكث د، مث پایداریش را روز بھ روز متعادل تر ساخت، و درصورتي كھ قدرداني را از سوي محبوبش نمي دی
د ی ش شویش م ار ت ر . دچ ھ كركت دن ك ھ ش وب عام راي محب ي ب واھي وآرزوي واقع ي را از خودخ داقل درك او ح

ت آنچھ. سرمنشي را آن قدر مشھور ساختھ بود، نداشت ھ دس  كھ او از جھان وسیع وشھرتي كھ تعداد اندكی آن را ب
ود ذرا ب شي را درك نمي . می آورند، مي دانست، ھمان لذت گ ذیر سرمن ستگي ناپ ر و خ او ھرگز تالش ھاي پیگی

از می . كرد شنود ب دمزاج و ناخ د، تن ھ بیای ھ خان ل، شاداب و سرحال ب د اوای و زمانی کھ می دید بھ جای اینکھ مانن
  .د، گلبیگم می پنداشت کھ حتما او دچار مشکل شده و یا اینکھ دشمنان زیادی داردگرد

و در جواب این وضعیت بھ یاد می آورد کھ پدرش مي گفت؛ آدم ھاي بزرگ و خوب باید ھمیشھ در دوران زندگي 
دم  اعمال خوب آن فقط بعد از مرگ آنان است كھ ھیچ جاي حسادتي باقي نمي ماند و مر. شان دشمناني داشتھ باشند

د را بخوانن س ف از پ ا را ب ستند آنھ ھ ای کاش مي توان د ک ن . ھا را بھ خاطر مي آورند و آرزو می کنن ھ ای د ب و نبای ت
  .و تملق بي ریاي او وي را آرام و راحت مي ساخت. افسانھ ھا توجھ نمایي

ایش از اداي ھرچند اغلب اوقات گلبیگم ساكت و آرام مي نشست، و صرف با آه و اشاره جوا ب مي داد كھ البتھ معن
ا وسرش را . كلمات ھم پر معني تر بود ا شانھ ھ ول شرقي ھ ل عادت معم ست، و مث ار او مي نش اھی كن گلبیگم گ

در وقتي ھم كھ سرمنشی مشغول صرف غذا و یا مشغول نوشتن بود، چنان آرام در اتاق مي نشست . ماساژ مي داد
دختری كھ آرامش كارھاي روزانھ ی خانھ اش بستگي بھ تالش او . ر می شدکھ او بھ سختي متوجھ حضور آن دخت

  .داشت
د ھ . سرمنشی شاید با خود مي گفت كھ او برده ام است، و لذا حاجت نیست کھ كسی بھ او چیزي بگوی را او وظیف زی

زي را ب. اش را انجام مي دھد س نمي بدین ترتیب سرمنشی ھمھ چیز را دریافت مي كرد و در عوض ھیچ چی از پ
  .   داد

ودبازاراو محمدجان را در . روزي حلیمھ با یك خبر مخصوص بھ خانھ آمد ده ب د جان از .  خربوزه فروشي دی محم
د؛  ود، بیای ا ب ھ اش «او خواستھ بود كھ بھ خانھ اش كھ در ھمان نزدیكي ھ ھ خان ویم ك ت بگ د برای زم، بای ر عزی دخت

ھ البتھ ك. تقریبا شبیھ بھ خانھ ی آقا بود الین را او از كجا آورده باشد؟ آنھم ھ ق ا آنھم ود، ام شده ب زئین ن ین ت ھ این چن
ھ . شال و پرده، و آنھم با آن کیفیت؟ اتاق ھایش نیز خوب بود ت ك آن قدر اجناس زیاد بود كھ ھركس مي دید مي گف
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 بود، كامال مثل یك فامیل او ھمچنین مادر پیر، خواھر و ھمسرش را نیز با خود بھ آنجا آورده. ھیچ چیزی کم ندارد
  .بزرگ ـ تعداد زیادي برده و مستخدم نیز در آنجا مشغول كار بودند

  »برده ھاي ھزاره؟«: دختر یكدفعھ حرف او را قطع كرد و پرسید
ھ. ھنوز در شھر بھ وفور از آنھا یافت مي شوند. ـ البتھ كھ برده ھاي ھزاره وع و در ھر درج ایی از ھر ن رده ھ . ب

دوقتي كھ ب راي شان نخرن ھ ب ت باشد، چرا ھم ا مف ھ او . رده تقریب ودش را ب رده ی خ ر ب ھ امی د ك ا مي گفتن ا آنھ ام
  .بخشیده است و یك زن را ھم از قوم خودش بھ او پیشنھاد كرده است

رده ھاي ھزاره«: دختر بھ طور طعنھ آمیزي جواب داد ا ب ك ھزاره، ب یش ! راستي؟ ی ھ من روز پ ور ك س آن ط پ
  ».براي یك نفر خائن اینطور موفق شدن كار بسیار ساده یي است. م كامال صحیح برآمدگفتم، حرف

ودش را  وري خ ھ چط ست ك ي دان د، او م ابود گردیدن ران ن ھ دیگ الي ك ائن؛ در ح ر خ ا غی ائن ی ال، خ ر ح ـ در ھ
ري مي داش. خوشبخت کند وب ت ع خ ا او . تفكر نمي كنم كھ ملت ھزاره بدون خیانت او ھم از امروز كرده وض آی

ا روي  دام از م ت؟ ھیچك ي گذاش تي م ن پرس ام آن را وط ي زد و ن اري نم یچ ك ھ ھ ت ب درت، دس ل پ د مث م بای ھ
  »او اكنون كجاست كھ از او گالیھ كنیم؟. خوشبختي را ندیدیم

چھ فكر نمي كنم كھ كسی بخواھد آن را رد كند، اما او از تو . مادر، كامال صحیح است«: دختر بھ طور آھستھ گفت
  »مي خواست؟ او چرا تو را بھ حویلي اش دعوت كرد؟

ـ اوه، فكر مي كنم او براي این مرا بھ خانھ اش دعوت كرد كھ مي خواست اتاق ھا و وسایل خانھ اش را نشان دھد، 
می خواست برایم نشان بدھد مستخدم ھایش . بھ قول خودش سرویس ھاي چایخوري اش روسي بود. زندگي اش را
فكر مي كنم او ھم خوشحالی و ھم نگراني داشت، كھ تو باید آن .  عموم ھمھ ی اعضاي خانواده اش رارا و بھ طور

ود . را بداني ھ خ ر ب د شد ـ دخت و خواھ ي ت ث نگران د، باع ھ اش برگردان ھ خان و را ب ھ اگر ت شاید او فكر مي كرد ك
ت. لرزید ـ او خودش چنین گفت ھ اس وبي را گفت ین د. در واقع او حرف خ ربب اق مخصوص ! خت ك ات ھ ی ت ك او گف

نم. براي گلبیگم دارم اده ام از او استقبال ك ت، آم ھ . اگر او بازگردد علي الرغم اینكھ با من بدرفتاري كرده اس ا ب ام
رد ابش بگی ود را از ارب ون آزادي خ ین اكن گ ھم ي درن ھ او ب ر . شرط اینك اد منتظ ن زی ھ م اش ك تھ ب در نظر داش

واھم سنجیداگر او بھ. نخواھم ماند راي آوردنش خ دبیري ب د، من ت ھ .  زودي خودش بھ اختیار خود بھ اینجا نیای البت
برایم فرق . من مي دانم كھ او را چطور بدست بیاورم. باید بدانیم كھ آن وقت مخصوصا وضع بھ نفع او نخواھد بود

ت ي اس ام عالي دولت ھ ا. نمي كند كھ صاحب او داراي چھ مق ت ك شور جایي اس ن ك سایھ اش در ای ھ ھم سي ب گر ك
منان  ھ دش م ك راندن دشمنش ھمكاري كرده باشد، بھ سادگي مي تواند دوست قدرتمندي را داشتھ باشد و من مي دان

ستند ساني ھ ستند. صاحب گلبیگم چھ ك ق نی در دقی ا آن ق د ام وب معاش مي دھن ھ خ ستند ك اني ھ ا ارباب ا در . آنھ آنھ
دسراسر كشور و تقریبا در ھرخانھ جاسو ود دارن ن . س ھاي زن و مرد را در استخدام خ شي از ای ھ سرمن بگذار ك

د د سقوط كن س او بای د، پ شاھده كن ابش را م د سقوط ارب ن . موضوع با خبر شود، اگر گلبیگم مي خواھ ھ ای و من ب
دارم ت دارد، ب. موضوع كدام توجھي ن راي من اھمی ھ ب ھ آن را انتخاب كرده ام وھ آنچ ت ك ي اس ت آوردن زن  دس

رام او را . قصد دارم كھ او را بھ اینجا بیاورم ا احت م ب د و من ھ ھ بیای ن خان ھ ای پس بگذار خودش با  رضایت خود ب
ن . خواھم پذیرفت اگر او بھ رضایت خود  نیاید و خطر و مشكالت بھ زور آوردن را قبول كند ـ گلبیگم، وقتي كھ ای

ھ حرف ھا را مي شنید، رنگ صورتش پریده بود ـ بگذار  ھ او را ب ي ك ا وقت شاند ام شكالت بك ھ خطر و م او مرا ب
من چیزي را كھ مي . دست آوردم، تكھ تكھ نموده از بند بند جدا خواھم كرد و گرفتن او ھم چندان كار مشكلي نیست

ھ باشم ار را نكرده باشم، و طرح آن را نریخت بال آن ك ھ ق ست ك زي نی ود و متوقف . گویم، چی ر ش ھ دی ل از اینك قب
  ».دن آن از دست من خارج شود، اگر روي دخترت كدام نفوذي داري، بھ او اخطار بدهكر

ت و از دسترس او  ر از او اس اوم ت سیار مق ا ب د؟ آق ـ اما مادر، آن شغال چھ كاري را مي تواند علیھ اربابم انجام دھ
  ».او مثل یك فیل در جنگل است. خارج است

تدخترم صحیح است اما فیل تو. ـ صحیح است ت داده اس درش را از دس ده ی ق س .  مریض و زخمي است و عم پ
شاند ھ اش بك ھ طرف طعم ر را ـ ب د . فرصت خوبی برای شغال خواھد بود كھ اربابش را ـ بب درتي می توان ھ ق و چ

اري را كرده نمي  ایي ك مقاومت کند، وقتي كھ چنگال ببر عمیقا در گلویش فرو رفتھ باشد؟ این شغال خودش بھ تنھ
بھ نظر من بسیار واضح است كھ تو . د، اما ارباب ھاي قدرتمندي دارد كھ مي دانند چطور و كجا باید حملھ كنندتوان

  ».باید بھ خاطر تأمین امنیت و موقعیتت، تالش ھایي را انجام بدھي
ھ زور . مادر، آن مرد تو را فریب داده است«: دختر بھ آرامي گفت د مرا ب ت او چنانکھ گفتھ است مي خواھ ھ دس ب

ود و . آورده و بند از بند جدا كند اگر خودم با پاي خود نزدش بروم، گرفتن من براي او كار بسیار ساده یي خواھد ب
ود. دچار ھیچ زحمتي نخواھد شد و ھم وقتش را صرف نخواھد كرد د ب ھ نخواھ ار عاقالن ن ك من آن مرد را . اما ای

ھ باشد.  زندگي كرده امتو باید بھ خاطر بیاوري كھ من با او. مي شناسم و معلومات نگرفت ھ نظر . خدا کند كھ از ت ب
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این كشوري است كھ فرزند در استخدام در مي آید تا علیھ . من دلیل دعوت بھ خانھ اش ھم ھمین موضوع بوده است
ویي. پدرش جاسوسي كند، و ھمینطور یك مادر علیھ دخترش ھ مي گ ھ چ اش ك ب ب . وقتي كھ او را مي بینی، مواظ

ي داشتھ باشید ھ ی دام رابط ا آن مرد ك ھ او . من ھرگز دوست ندارم كھ شما ب نم ك ود فكر مي ك ا خ ات ب بعضي اوق
اولین بار وقتي كھ او را دیدي، برایش چھ گفتي؟ آیا آن حرف . توسط تو دریافتھ است كھ من در كجا زندگي مي كنم

  »ھا بھ خاطرت مي آید، مادر؟
او اصال بھ فكرش . ینكھ كھ تو با مردي ھستي كھ خوب مي تواند از تو مواظبت كندـ من ھیچ چیزي نگفتم، بھ جز ا

  ».نرسید كھ او چھ كسي باشد
  . حلیمھ این حرف را بسیار مدافعانھ بیان كرد

  » ـ مادر تو ھمیشھ او را مي بیني؟ آیا وقتي كھ تو اینجا مي آیي، او با تو نمي آید كھ ببیند تو بھ كجا مي روي؟
سر شأن مي ـ با من ودش ك  اینجا بیاید؟ چرا او باید اینجا بیاید؟ در موقعي كھ او مرا در بازار خربوزه دید، براي خ

د. دانست كھ با من صحبت كند ھ فكر مي كن ودش چگون اره ی خ ت . تو نمي فھمي كھ او اكنون در ب وانم برای مي ت
ر شان در مردمان زیادي. بگویم كھ او اكنون براي خودش آدم بزرگي شده است د دخت رایش بگوی ھ ب ود دارد ك  وج

در این مورد چیزي را پنھان نكردم ـ چرا باید پنھان مي كردم؟ ـ موقعیتت را در اینجا ھم پنھان . كجا زندگي مي كند
  ».نكردم

ات كرده امکان . رنگ از صورت دختر پرید ار مالق ین ب ادرش را اول ھ م وقعي ك د جان، م با خود اندیشید کھ محم
از طرفی شاید ھر نوع شایعھ در بازار شنیده باشد، شاید . ھ بسیار بھ آساني رد پاي او را تا اینجا گرفتھ باشددارد ک

  ممكن چیزھاي دیگری را ھم گفتھ باشند؟. بھ او گفتھ باشند كھ دختر این پیرزن، برده ی سرمنشي مي باشد
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  3333قسمت قسمت 

  رانده شدهرانده شده
  

 اول كاله  و بھ کلی با کارھایم گیچ شده ام،روز تو را چھ شده است؟ درحالي كھ مي داني من عجلھ دارمـ گلبیگم، ام
  » .پاي راستم را پیش پاي چپم گذاشتيرا بدون عرقچین برایم آوردي و اكنون كفش 

ھ سختي. كسي كھ با او حرف مي زد، سرمنشي بود  مي اما دوست قدیمي ، برخالف روزھاي خوشي و آرامی، ب
  .توانست تندمزاجي صداي او را تشخیص دھد

  ».نوك فلزي بند كفش را بھ پوست پایم زدي! ـ دیوانھ
  . و سرمنشي خودش را خم كرد و آھستھ بھ سر دختر زد

خبر شومي را شنیده ام، اكنون . من امروز بھ راستي كھ بخود نیستم. آقا مرا ببخشید، خیلي متأثر ھستم«: دختر گفت
  ».م و احساس مي كنم كھ مریض شده امدر تشویش ھست

  . ھمان طور كھ حرف مي زد، دستش را روي قلبش گذاشت و نفس عمیقي كشید
  » ـ خبر شوم؟ منظورت از خبر شوم چھ است؟ حرف بزن دختر، چھ شده است؟

وض ما كس ـ مدتي است كھ من شایعاتي را شینده ام، شایعاتي كھ شما محبوبیت خود را از دست داده اید و در ع  ش
  ».شما مواجھ با خطر حبس و یا اینكھ خدا مي داند، بدتر از آن مي باشید. دیگري انتخاب شده است

و در «: او با عصابنیت پرسید ھ ت ت ك اتي اس ھ مزخرف ن چ ت؟ ای ھ آورده اس ن خان ن شایعات را داخل ای چھ كسي ای
  »دھي؟مورد آن حرف مي زني؟ تو چھ حق داري بھ چنین داستان ھایي گوش فرا 

ت. شما باید بھ سر وقت از این موضوع خبر مي شدید. ـ آقا من ثبوت دارم ر را آورده اس ن خب ادرم ای وبي . م او خ
  ».آقا، شما با خطر مواجھ ھستید. شما را مي خواھد، گوش ھایت را نبند و شنیدن حرف را رد نكن

  .سرمنشي دید كھ دختر روي زمین زانو زده و اشك از چشمانش جاري است
  »!ـ آقا، من ھم مثل شما در خطر ھستم، اما چھ خطري

  »چھ خطري؟«: او پرسید
ود دارد. ـ محمد جان ھنوز از من متنفر است یش خ ال . فھمیدن این حرف بسیار ساده است؛ او دلیل موجھي پ او دنب

ما باشم در او مي داند كھ من برده ی شما ھستم و تا زماني كھ. یك فرصت مي باشد كھ از من انتقام بگیرد  من با ش
ما . امان خواھم بود من ش دترین دش ولیس ب یس پ ھ رئ ت ك ده اس اما آنچھ را كھ تو ھمیشھ برایم مي گفتي، او ھم فھیم

ر . است زد امی ت در ن ھ دول و را ب ت ت ھ خیان اني ک او وي را مالقات كرده و از او رشوه گرفتھ و قسم خورده تا زم
رون كردن او از آقا! ھیھات. ثابت نسازد، آرام نگیرد ورد بی اخبر شده و در م ھ اینجا ب ، او از آمدن پدر بیچاره ام ب

ھ خاطر . پایتخت تدابیري را نظر گرفتھ است ھ خاطر خدمتش، ب دا ب د، بع ابود كن ما را ن ا اول ش اما او قصد دارد ت
ت اینكھ بھ اصطالح یك آدم خائن مثل شما را كشف كرده است، بھ امیر پیشنھاد كند كھ مرا ب ھ دست بیاورد و آن وق

د وب مي شناسم. بھ خاطر نفرتي كھ از من دارد، مرا بند از بند جدا كرده و تكھ تكھ كن ار را . من او را خ ن ك او ای
سم . خواھد كرد رو او ق د و از این ت آورده نمي توان ھ دس ما از راه دیگري ب ق ش ھ جز از طری او مي داند كھ مرا ب

  .شما را انجام دھدخورده است كھ اول کار نابودي 
  .فقط از پنجره بھ بیرون خیره شد، و اتفاقات گذشتھ را در افكارش مرور كرد. سرمنشي ھیچ چیزي نگفت

ست «: دختر بعد از مكثي، ادامھ داد ر نی ا بھت نم؟ آی رك ك ما را ت ھ ش آقا، من باید چكار كنم؟ برایم بھتر نخواھد بود ك
شید؟ كھ آزادي ام را بھ من بدھید و بگذارید ك ھ از اینجا بروم؟ یا اینكھ اگر موجب رنجانیدن شما شده باشم، مرا ببخ

ھ . شما دیگر راحت نیستید. آیا شما بھ من اعتماد دارید؟ اكنون شما در نزد امیر محبوبیت ندارید ھ خان د ب مي خواھی
د ر بگیری ود را از امی ا چرا . ی پدرتان بروید اما تا ھنوز نتوانستھ اید كھ مرخصي خ ھ آق ون ك د؟ اكن رار نمي كنی ف

د. آزاد ھستید، چرا از كشور فرار نمي كنید ھ سادگي انجام بدھی ار را ب اني منتظر . شما مي توانید این ك ا زم چرا ت
ھ ! مي مانید كھ دیر شود؛ تا زماني كھ دیوارھاي زندان مانع خروج تان شود؟ امروز شما آزاد ھستید خدا مي داند ك

دتا چھ مدت این طور باقي  د مان ت و ترورھاي . خواھی ھ و خیان شور توطئ ابودي و ك شور مرگ و ن شور، ك ن ك ای
  »پنھان است، پس چرا از اینجا فرار نمي كنید؟

او کھ بیش تر و بیش تر عالقمند اظھار نظر شده بود، قبل از اینكھ آخرین كلماتش را بھ اتمام برساند، از اینكھ مبادا 
اي خی ستھ ی او را بادھ اي آھ رف ھ ایش ح اند، از ج ت، برس شت داش ي وح ھ او از وي خیل سي ك وش ك ھ گ ت ب ان

  .برخاست تا پنجره را ببندد
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درت . بھ راستي كھ این خبرھا، خبرھاي وحشتناكي است«: سرانجام اربابش گفت ات پ ھ من مالق حقیقت این است ك
ھ من م ترا خیلي مخفي نگھداشتھ بودم اما اكنون آن موضوع فاش شده و بھ سالحی علی دل شده اس ت واقعي . ب عل

سبت . ھرگز باور نخواھد شد ھ من ن اگواري ممكن ب اق ن من متھم بھ دسیسھ چیني با ھزاره ھا خواھم شد و ھر اتف
و. داده شود د ت ت ب ھ من روي . من در واقع بازنده شده ام، آن ھم از بخ م ب دبختي ھ دي، ب و اینجا آم ھ ت اني ك از زم

  .الي دستش خم كرد و زار زار گریستمرد بدبخت سرش را با ».آورده است
  »!بس كن، بیش تر از این سر زخمم نمك نیانداز«: دختر گفت

ھ داد. اكنون این دختر بود كھ قوي شده بود شاري كرد و ادام ا ف م «: دختر پ ك چانس دیگر ھ وز ی ما ھن ا، ش ا، آق آق
ستید و در حال حاض. دارید د ھ ل را راه بل ایلي ھر طرف كاب رام شما تا پنجاه م ورد احت د م ھ بروی ھ ھرجایي ك ر ب
ھ . تا زماني كھ این فرصت است بھ طرف سرحد فرار كن. ھستید از آنجا من مي توانم شما را بھ سرزمین ھزاره ك

ا . سنگ سنگ كوه پایھ ھاي آن را بلد ھستم، ببرم در آنجا من و پدرم مي توانیم شما را در بین صخره ھا و غارھا ت
  ».طرف ھندوستان فرار نماییم، پنھان كنیمزماني كھ از آنجا بھ 

سازم. عصایم را بده«: سرمنشي باال نگریست، گفت ھ ب و . من باید خودم را از مسیر این گرگ ھا یكطرف ھ ت ھ ك آنچ
اما من نمي . برایم گفتي بھ خاطر خواھم سپرد و فكر خواھم كرد كھ در آن مورد چھ كاري را مي توانیم انجام بدھیم

  ».اگر زني ھمراھم باشد، فورا مرا بھ دست دولت خواھد انداخت. باید تنھا بروم. با خود ببرمتوانم تو را 
ھ «: دختر صورتش را درھم كشید و گفت ھ قطع دجان قطع ا توسط محم د ت ا مي گذاری ما مرا در اینجا تنھ آقا، آیا ش

  ».رده نمي توانمشوم؟ بدن بدبختم خوراك سگ ھا و شغال ھا گردد؟ آه، آقا، اصال این را تصور ك
ان كرد «: او گفت ھ بی ي رحمان ن حرف را ب آه، پس تو بھ خاطر فرار خودت، امنیت مرا مي خواستي ـ  درحالي ای

ورا . كھ آن زن حاضر بود بھ خاطر دلشكستگي او زندگي اش را فدا كند ـ  من باید بیش تر از اینھا مي دانستم ا، ف بی
  »!عصایم را بده

ا كنف. ـ آقا، من نمي ترسم ھ سرنوشتم رھ م ب رار كن، مرا ھ ط ف ست، . ق ا ھ االي سر م ھ ب ان ك د مھرب اگر خداون
د كرد ت خواھ ت. بخواھد، از من حمای ت كرده اس م از من حمای ن ھ یش از ای ین . او پ تن را ھم ادگي رف ا، آم ا آق ام

  »تماد كنید؟چھ كسي را براي راھنمایي پیدا خواھید كرد؟ بھ چھ كسي مي توانید اع. امروز فراھم كنید
ر نگاه !  آه ھ دخت اینجا بود كھ او بھ موضوع اصلي اشاره كرد؛ بھ چھ كسي مي توانست اعتماد كند؟ او برگشت و ب

  .كرد
ستم. ـ در لباس مردانھ ھیچ كسي نخواھد فھمید كھ من یك زن ھستم ر ھ د ت ھ . من از ھر مرد ھزاره بلندق ا، من ب آق

ثل ھر كسي تفنگ را پر كنم و آن را بھ طرف دشمن شلیك كنم ـ  دختر بھ خود من مي توانم م. اندازه ی شما قد دارم
ام ترس نمي شناسم. لرزید ـ اگر روزش ھم بیاید، از كارد ھم مي توانم استفاده كنم ز . من چیزي بھ ن ط از دو چی فق

ا اما من قسم مي خورم . در روي زمین مي ترسم؛ نارضایتي شما و دستگیري ام بھ دست محمد جان انم ب كھ اگر بم
د . دومي مواجھ خواھم شد ولي مطمئن باشید كھ شما از دسترس دشمن تان در امان خواھید ماند شورتان خواھی بھ ك

رفت؛ بھ جایی كھ در عوض دسیسھ، و شاھدي ناحق و رشوه ستاني، عدالت و حقوق رعایت مي شود ـ  او دو باره 
تبھ خود لرزید ـ آه، مطمئنا خداوند براي ھمیشھ ازل كرده اس شور ن ما ممكن در .  و ھمیشھ نفرینش را بر این ك ش

تھ آن راه سعي خود را ھمانطور كھ انجام مي دھید ب ت . كار بگیرید اما فایده یي نخواھد داش ین مل شور در ب ن ك ای
ساني و خون ك. ھاي جھان سقوط خواھد كرد، بھ خاطر اینكھ در اینجا اشتباھات و بي رحمي درھم آمیختھ شده است

  ».كھ شھید گردیده اند باید با صداي بلند فریاد انتقام را سر دھند
ده و نگذار ! دختر آرام باش«: اربابش گفت شان ب ھرچھ مي خواھي انجام بده، اما ساكت باش و خود را خوشحال ن

ین خانواده ام ھ. كھ در پیش ھمراھانت چشمانت اشكبار باشد و صورتت غمین د، شاید در ب وس خدا مي دان م جاس
ر مي . ھایي وجود داشتھ باشد ایین و فقی ھ بخش پ سردارو متعلق بھ خانوداده ی شاھي مي باشد، ھرچند كھ متعلق ب

آن صدا صداي ! گوش كن. من یكبار كلثوم را وقتي كھ پشت دروازه در حال گوش گرفتن بود، دستگیر كردم. باشد
  »چھ است؟

یس مي . چیزي نیست، پشك است«: دختر لبخند زد و گفت ودم، ل شیري را كھ ھمراه با چاي براي صبحانھ آورده ب
شی با اینكھ در ھنگام مشكالت ھیچ كمكي  ».زند راي او انجام را سرمن وددادنب م ـ ه ب انتي را ھ وچكترین اھ ي ك  ول

ھ او می کر. مثلی كھ دیگران بھ او روا مي داشتند ـ نسبت بھ او روا نمی داشت اري را علی د دیگران ممكن ھرك دن
او بھ سرمنشي قسمي مي دید كھ چند سال قبل مي دید، مثل وقتي كھ این ھمھ . اما سرمنشی ھرگز او را تحقیر نكرد

پس چھ چیزي را . مشكالت بھ او رونما نگردیده بود، و او ھمان طور كھ متوجھ خودش بود بھ دیگران توجھ داشت
مي توانست؟ او اكنون مي دانست کھ سرمنشی او را دوست در گذشتھ ی او مي توانست ببیند كھ اكنون آن را دیده ن

ا . دارد د ب ات ھاي ممت ھ مالق ي و اضطراب ك در این چند روز اخیر چشمانش باز شده بود، در این روزھاي نگران
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ا روز آن »خبر شوم«مادرش داشت؛ مالقات ھایي كھ براي او ھیچ چیزي بھ جز  ود، و روز ت اورده ب  بھ ارمغان نی
  . فشار آورده بود كھ سرانجام بھ ناگزیر دھان باز كرد و در مقابل اربابش التماس كردقدر بھ او

از . دختر باال نگریست، و مرد آھستھ و بدون گفتن ھیچ حرفي از خانھ خارج شد ودش را روي جاینم ر خ سپس دخت
من، او را نجات بده، او خداي ! خداي  من«: با خودش زمزمھ كرد. قالینی كھ تا ھنوز روي زمین پھن بود، انداخت

ا. را نجات بده ت . راھش را آسان بساز، تا رسیدن بھ مقصد، یك راھنماي خوبي را برایش عطا فرم راھش را راس
او آسان فرما و با من ھم ھرچ ان فرم ت، ھم ودت اس ایش . ھ كھ میل خ وان راھنم ھ او مرا بعن ستم ک ق آن نی من الی

  ».، او را نگھدارانتخاب کند
ھ سختي . د لحظھ، دختر، خستھ و مانده بود، و احساس خواب آلودي داشتبعد از چن ي ب شب گذشتھ از شدت نگران

  .توانستھ بود كھ چشمانش را ببندد
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  3434قسمت قسمت           
  جاسوسجاسوس

  
ده« بھ طور آھستھ با پایش بھ او زد، و او را بیدار كرد؛  و گلبیگم، براي چھ اینجا خوابی ت؟ ت پ شده اس ھ گ  اي، چ

  ».درحال گریھ كردن بودي
  . این كلثوم بود كھ با او حرف مي زد

  »ـ گریھ؟ چرا باید گریھ كنم؟
ت. نیمھ بیھوش، متفكرانھ از گریستن منكر شد دختر دك . در حالي كھ نمي دانست، انكارش بدتر از اعتراف اس ا ان ب

او ھنوز آنقدر خواب آلود بود كھ نتواند بھ . ورتش بخواندنگاھي، ھركسي مي توانست وضع رقت انگیزي را از ص
  .سبب شدت ناراحتي و ورم كردن صورتش بھ ھوش بیاید

د . بھ من نگو كھ گریھ نمي كردي، من چشم دارم«: كلثوم شریرانھ جواب داد ھ كرده و بع تو باید چندین ساعت گری
  ». غذا بھ لب نزده ايروز از نیمھ گذشتھ اما تو ھنوز. از آن بھ خواب رفتھ باشي

  »من در حال چھ فكري بوده ام؟! نام خدا«: گلبیگم در حالي كھ روي پاھایش مي پرید، گفت
ود مي «: كلثوم ھمان طور كھ بر مي گشت، با لحن استھزا آمیزي پاسخ داد شكالت خ اره ی م و در ب نم ت فكر مي ك

  ».اندیشیدي
ي گلبیگم كھ اكنون كامال بیدار شده بود، متوجھ شد د آن را خنث ورا بای ھ باشد، ف رار گرفت وء ظن ق ورد س  كھ اگر م

كلثوم، من از تو درخواست مي كنم كھ در «: ازینرو ھمراھش را دوباره صدا زد و ملتمسانھ خطاب بھ او گفت. كند
نم. مورد مشكالتم با كسي چیزي نگویي د . من از تو در این مورد خواھش می ک ستم و نبای رده ھ ك ب ھ من ی ھ البت ك

نم وش مي ك ستم فرام رده ھ ك ب ھ ی وع را ك . احساس داشتھ باشم اما بعضي وقت ھا من دیوانھ مي شوم و این موض
شتر  ھ از دیگران بی ھ خاطر اینك وري و ب شاید تو ھم مثل دیگران از اینكھ من آقا را خدمت مي كنم بھ من غبطھ بخ

نم تو نمي داني کھ! آه. مورد اعتبار ھستم، بھ من حسادت نمایي عي مي ك ا من س ی دارم ام  خیلي چیزھا برایت گفتن
دردي داشتھ باشي. این وظیفھ ام است. كھ آرام باشم ساس ھم ھ من . من از تو نخواستم كھ با من اح ي ك و نمي دان ت

دي. چقدر بھ آن احتیاج دارم ودت دی شم خ ا چ م را ب و غم ھ ت . حتي ھمین اكنون، براي این من با تو حرف مي زنم ك
ھ كردن . راز مرا حفظ نما.  کنم در مقابل دیگران بھ من خنده نکنخواھش می نگذار كھ آنھا بفھمند كھ در حال گری

  ».بودم
ا«: جاسوس كوچك غمخواھانھ گفت . گلبیگم، بگو، منظورت چھ است؟ ھر حرفی کھ با خود داري، برایم تعریف نم

ھرچند كھ بھ نظر من ھرآنچھ . در چھره ات ببیندبرایم بگو كھ چھ مشكالتی داری؟ ھركس مي تواند پریشاني تو را 
  ».من قبول مي كنم كھ بعضي اوقات، غبطھ ی تو را مي خورم. كھ زندگي بھ كسي بدھد، تو آن را در اختیار داري

د ھ او آرامش بدھ د ب ود . در اینجا بود كھ ریتم صدایش مھربان و گیرا شد، گویا كھ مي خواھ ل خ وم در مقاب ا کلث ام
ت. شت كھ بھ مراتب زیرکتر از آن بود كھ فریب بخوردكسي را دا ھ گف ورد «: گلبیگم غمگینان و در م ا ت ي ب من حت

ستي. اینكھ چھ كساني ھمراھم در اسارت بودند ھم نمي توانم حرف بزنم یش نی ي ب ھ ی واني . تو فقط بچ ور مي ت چط
وبي رازھایم نھ مربوط خودم ، بلکھ  مربی  ھمھ ،این را متوجھ شوي؟ بھ عالوه ام خ وط بھ اربابم مي باشد، و او ن

  ».دارد، نباید بھ آن اشاره كنم
ا من  رم، ام رار گی اد ق ورد اعتم ھ م و ارزش آن را نداشتھ باشم ك یش نباشم و از نظر ت ي ب ھ ی ـ ممكن است من بچ

و دردھا و مدت ھا است كھ متوجھ رنجوري . بیشتر از تو مي فھمم، ھرچند كھ من چنین چیزي را تا ھنوز نگفتھ ام
ا . كسي حرف ھم نمي زني، شده ام نگراني ھایي كھ تو داري و در آن مورد با ت؟ آی ھ اس برایم بگو كھ مشكالتت چ

  »نمي توانم كاري را براي آرامش تو انجام دھم؟
ي خواھ. تو مي تواني، مي تواني«: گلبیگم مشتاقانھ گفت ده ی ھ فای ذا خواستن من چ ود،  و ل واھي ب د اما تو آنجا نخ

ودش . ھمھ چیز ـ ھمھ كار روي من مي افتد. داشت؟ ھیچكدام از شما آنجا نخواھید بود م وظایف خ ي سردارو ھ حت
ت. من باید سنگیني كار را بھ تنھایي تحمل كنم. را انجام نمي دھد . این خدمت كردن مداوم براي من خیلي سخت اس

رار من نمي توانم تمام كارھا. من ھمھ چیز را بھ یاد نمي آورم م ق وھین ھ ورد ناسزا و ت  را انجام بدھم و آن وقت م
  ».مثل امروز صبح  کھ حتي بدتر از آن ھم شد. گیرم

  .ھمان طور كھ دختر حرف مي زد دستش را روي قلبش گذاشتھ بود، و در صورتش غم و غصھ بھ خوبي دیده شد
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ما ھمھ چیز را برعكس فكر مي ! ي استچقدر باور نكردن. بھ راستي كھ این بي احترامي است«: كلثوم زمزمھ كرد
  ».فكر مي كردیم كھ تو خیلي مورد توجھ ھستي و حتي مورد عالقھ مي باشي. كردیم

اك . نگاه پیروزمندانھ جاي نگاه دردمندانھ را گرفت سیار دردن ھرچند در مورد اربابش، آن قسم حرف زدن برایش ب
ودبود اما گلبیگم بھ ھدفش رسیده بود؛ كلثوم را از مس ھ ب ت. یر راھش دور انداخت ار ارزش آن را داش ن ك را . ای زی

ھ . كھ اربابش نمي توانست بدون كمك او موفق بھ فرار شود د؟ ب ابش كمك كن بھ جز او چھ كسي مي توانست بھ ارب
ھ . بھ راستي کھ این كار خطرناكي بود. او طوری كمك كند كھ كسي نسبت بھ محبتش بھ او شك نكند ود ك ر آن ب بھت

  .ر شود كھ او از اربابش ترس دارد و یك نوع نفرت پنھاني از او در دل دارد کھ نمي تواند آن را تبارز دھدفك
ود ین خاطر . گلبیگم راضی بود کھ كلثوم آرام شده ب ھ ھم ھ ب ار فرماھایش ك راي یكي از ك ار ب داری اخب اوال او مق

ود رده ب ع ك ي داد، جم زد م راي او م زي . ب ون چی اني او اكن ین در ث ا در ب ت ت ت داش ي در دس خن چین راي س را ب
ھیچ ارتباطي بین ارباب او و دختر زیباي ھزاره . اعضاي خانھ شایع كند، آن وقت ھمھ ی آنان فریب داده مي شدند

ت. نبود ود داش ل دیگري وج ھ . بھ خاطر او نبود كھ زیباترین و پولدار ترین دختر كابل را رد كرده بود، شاید دلی چ
او . برعكس بھ او اعتماد کرده بود. اشد؟ او از یك چیز مطمئن بود و آن اینكھ گلبیگم بھ او مظنون نبودمي توانست ب

شنھاد كمك او را  ست پی ا نمي توان رده ھ ت ب ھ سرپرس د، گرچ ار كن شتر ك دردي و كمك بی مي توانست با ابراز ھم
ا . نپذیرد ھ آنھ ست ب ابشبراي این موضوع او متشكر بود اما حداقل مي توان ھ ارب ور ب ان ط د و ھم شنھاد كن ا ! پی ام

ل صدا  یچ او را تنب گلبیگم بھ او چھ مي شد؟ او اصال براي کلثوم چھ كاري را تا ھنوز انجام داده است؟ بھ خاطر ھ
ود شلختھ، مریض مي . زده بود، و بھ او گفتھ بود كھ دیگر در مقابل چشمانش ظاھر نگردد دن آن موج را از دی زی

  .وم بیشتر  از آنچھ بھ او محول مي شد، كاري نداشتمطمئنا کلث. شود
د و  ور آالت، مرواری راي او وعده ی زی دجان ب ود؛ محم ا مي ب ن چیزھ ب ای کلثوم باید بھ خاطر منافع خودش مراق

ود. جواھرات را كرده بود ھ مخاطره زده ب ود، . او بھ خاطر این چیزھا دست ب ستھ ب اه نش ك م دت ی ھ م انش را ب تنب
اما عالقمند زیور . او نامرتب ترین دختر خانھ ی اربابش شده بود. آلود شده بود و پیراھنش پاره شده بودکامال خاك 

رار . آالت بود ؤال ق ورد س ھ م ادا ك یش ھمراھانش بپوشد؛ مب ا را در پ ھ آن چیزھ ود ك گرچھ ھرگز جرأت نكرده ب
براي بھ دست آوردن آزادیش ھم نداشت كھ قادر او كدام دلیل معقولي . بگیرد كھ آنھا را از كجا بھ دست آورده است

ان . بھ پوشیدن آن زیور آالت در بعضي جاھا شود ر بردھاي افغ وم و اكث ر كلث اما عقل سلیم و قدرت تعقل در كركت
  .او فقط احساس مي كرد و دوست داشت كھ گوشواره ھاي مروارید را در گوشش داشتھ باشد. وجود نداشت

ودش را در  ھ او خ ھ مشكلي ك ي ب وه ی دام رش ا دادن ك ھ اگر او ب ود ک ھ نب ھ او متوج ود ك ن ب ار مي كرد ای آن گرفت
راي  ھ او ب ود ك شف ش دا ك ا بع رود ام ویي ب ھ پھل ھ خان دربان، بخواھد براي دیدن كدام دوستش براي فقط یك دقیقھ ب

دھایي دارد ھ پیام وع . مدت بیش از ده دقیقھ با مردي در گوشھ یي از كوچھ صحبت كرده است، چ ن موض ھرگز ای
ار سال . در فكرش خطور نمي كرد افق دیدش محدود بود و اصال گمان نمي كرد كھ ھمراھش نیز در این مدت چھ

  .بردگي خودش، دسیسھ بازي ھاي حرمسرا را یاد گرفتھ و خودش را آماده ی مقابلھ، در زمین خودش كرده است
تیك روز كلثوم، بھ خاطر گرفتن معلومات بیش تر از گل ا شنیده : بیگم، با احتیاط چیزي را بھ او فاش ساختھ، گف آی

  »اي كھ عبدالرئوف مھتر آقا بھ دستور امیر زنداني شده است؟
ت ھ گف شنیده باشد، متعجبان ابش ن ورد ارب ز را در م ھ چی : گلبیگم مثل اینكھ كامال تحت تأثیر قرار گرفتھ باشد و آنھم

  »      براي چھ؟! خدا ـ آ ـ آ «
ت . دشمنانش اطرافش را گرفتھ اند. برایت بگویم كھ آقا، با مشكل جدي مواجھ شده استـ باید  ھ دس از اینرو براي ب

اورد ت بی ا . آوردن معلومات از تحركات آنان، او عبدالرئوف را بھ دفتر پولیس فرستاده بوده كھ معلومات بھ دس آنھ
ا بھ ھرحال ھوشیار تر از او بوده اند و حضور او را گزارش كر ور آنھ ھ او در ام د ك ر داده ان ر خب ھ امی د و ب ده ان

امیر دنبال او عسكر فرستاده و گفتھ كھ باید ظرف پنج دقیقھ او را بیاورند و ھیچ سؤالي ھم از او . جاسوسي مي كند
ھ گف. نشده ار كرده و چ ھ ك وده و چ ا آنجا ب راي ساعت ھ ھ او ب د ك ھ ان ھ البتھ پنجاه نفر شاھد حاضر شده اند و گفت ت
ھ . است ت گفت ا را برای تو چطور در این مورد تا ھنوز چیزي را نشنیده اي؟ من فكر مي كردم كھ ھمھ ی این چیزھ
  ».باشد

ھ .  كلثوم، در ھمینجا است كھ تو در اشتباه ھستي«: دختر بزرگ تر بھ طور آھستھ گفت ط ب باید برایت بگویم كھ فق
ت آورده من ھیچي را نمي . نظر تو من مورد اعتماد ھستم دانم، چطور باید بدانم؟ این معلومات را تو از كجا بھ دس

ي را  د و تغییرات أثیري وارد كن اي؟ من ھم مي خواھم كھ این چیزھا را بدانم، شاید روی چانس من ھم مثل تو كدام ت
  ».بھ وجود بیاورد
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ھ  ن سردارو و ھمراھانش از ایجاد صمیمیت ناگھاني بین دختر مغرور ھزاره كھ دیگر ب سختي مي شد او را در ای
ا و  ان ھ ت از ماكی روف آشپزخانھ و مراقب ستن ظ ا ش ھ كارش غالب ب ك زدور نامرت اد کرد و م رده ی ام ب ھ ن ھ ب خان

  .ھمینطور سخن چیني ھایي بود كھ او با خود بھ حرمسرا مي آورد ناراحت شدند
د ھر . تن یاد می دھدگلبیگم برایم نوش«: وقتي كھ از او در مورد پرسیده شد، بھ سردارو گفت ھ بای ت ك ھ اس ا گفت آق

  » .بنابر این مي خواھم كھ قادر بھ نوشتن باشم.  زن قادر بھ نوشتن باشد و من شاید روزي با كدام میرزا ازدواج کنم
ر«: سردارو با ترشرویي در جواب گفت اد بگی ت را ی اخن ھای ر، گرفتن ن اد بگی ت را ی رو شانھ زدن موھای از » .ب

  .دش نمي توانست بنویسد، ھیچ معقول نمي دید كھ زنان، كماالت مردان را فرا گیرنداینكھ او خو
ود . كس دیگري نیز در بیرون از حرمسرا بھ ھمین خاطر متعجب شده بود ھ شده ب محمد جان براي اولین بار متوج

ت د داش ابش را نخواھ زد ارب ر در ن ت بھت راي احراز موقعی ھ راستي. كھ گلبیگم كدام چانسي ب ت ب ھ او از موقعی  ك
ي یگمفعل ھ  گلب ایي ك زاره ھ راي ھ از ب اي امتی ر اعط ی ب ر، مبن ده ی امی راي وع ر اج ط منتظ ود و فق شنود ب  ناخ

ود ود و . درخواست خودش را پیش او برده بودند، ب رده ب ھ سر ب افي در بردگي ب دازه ی ك ھ ان یگم ب از نظر او گلب
رایش . گردداكنون حاضر بود كھ بھ وظایفش و نزد شوھرش باز  ر را مي شناخت ب ر وزی از اینكھ محمد جان دخت

اما كلثوم کھ دوست گلبیگم نبود این چیزھا را فقط با وانمود كردن حس . خیلي این تغییرات عجیب بھ نظر مي رسید
ت. ھمدردي نسبت بھ او دریافتھ بود ھ او داش سبت ب اوتی ن د متف د، دی ا . و قبل از آنكھ او را سر گریھ كردنش ببین ام

  .بعد از آن با تعجب موفق شده بود كھ رازھایش را دریابد
ر كردن و .  بدون تردید دختر مغرور و زیباي ھزاره، سرانجام شكستھ شده بود راي تحقی ل بردگي ب زي مث ھیچ چی

د جان(بدون شك وقتي كھ او ! رام كردن زن با روحیھ و جسور و مغرور تأثیر نداشتھ است گ ) محم ھ چن وي را ب
ھ . رد، درس فراموش ناشدني بھ او خواھد داد، كھ مطمئنا این كار را خواھد كردبیاو ود ك ر مصمم ب ون آن دخت اكن

د ر التماس و زاري كن د داد. در نزد امی شان خواھ ھ او ن ر جایش را ب د . امی داري خواھ و وی او را در ھمانجا نگھ
ستخدم او باشد و اگر او با كس دیگري؛ با یك ھمسر جوان ازدواج خواھد كرد و گل. كرد وي و م بیگم باید رخت ش

ود. از این كار سرپیچي كند، آن وقت وي مي داند كھ چھ قسمي او را تنبیھ كند ور ! این معاملھ ی عالي خواھد ب چط
ھ . مي تواند دختر وزیر با آن مخالفت نماید د مي زد ك وز خن محمد جان دستانش را بھ ھمدیگر مي مالید و طوري پ

  .ه مي تواند آن قسم پوزخند بزندفقط یك ھزار
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  3535قسمت قسمت 
  ))دسیسھدسیسھ((توطئھ توطئھ 

  
گلبیگم احساس تنبلی می کرد، و از . او كنار پنجره نشستھ بود، و بھ دیوار بدون در و پنجره ی مقابل مي نگریست

ذشتھ اش را مرور مي او گ. روي بي حالي دست ھایش  را زیر نرمي گوش ھایش گذاشتھ بود اما مغزش فعال بود
  .از این متحیر بود كھ اشتباه زندگي اش در كجا نھفتھ است، در خودش و یا در طالع و بختش. كرد

ود؟  ھ ب رو ریخت ت ف وم، از ستاره ھاي بخ ا ش ارك و ی ن چیزھاي مب با این ھمھ، آیا در ھنگام والدت، بعضي از ای
م ودش رق دپدرش بھ او آموختھ بود كھ انسان سرنوشتش را خ ود .  مي زن انش، خ كوه و قھرم ا ش در ب درش، پ ا پ آی

ود ھ اش شده ب ھ، زن و بچ در و آواره و محروم از خان راري، درب ا . سرنوشت خودش را ساختھ بود؟ او اكنون ف آی
ھ  كدام ستاره ی بي رحمی، نفرین عالج ناپذیر را در ھنگام تولدش روي او انداختھ بود و یا اینكھ او با سرنوشتی ك

  تحمیل شده بود ـ یك سرنوشتی كھ او ھیچ قدرتی باالي آن نداشت ـ دست و پنجھ نرم مي كرد؟روي او 
ت اھي نداش ود، آگ درش شده ب راي پ ھ ب شور . او از پیشنھاداتی ك ت در ك ت حكوم ود موقعی ھ ممكن ب شنھاداتی ك پی

سابقھ » ھزاره«ن قرن در محبوب خودش را بھ او مي داد و خانھ یي را در اختیارش قرار مي داد كھ در طول چندی
م . نداشت ست و اگر ھ ورد نمي دان زي در آن م او در مورد ساعت آزمایش پدرش، چیزي را نمي دانست، ھیچ چی

  .مي دانست، متعجب تر ھم مي شد
ست رد مي دان رار مي گی سان ق ار ان ھ در آنجا در اختی ھ را ك شت و آنچ ورد بھ ب . او ھمھ چیز را در م درش غال پ

شان مي داد.  آن سرزمین سعادت، حرف زده بوداوقات در مورد ھ ن ھ آن عالق او . اما واقعیت این بود كھ او كمتر ب
شید ي ك دي انتظار آن روز را نم ا عالقمن دان ب شت . چن ان بھ ود و زن سور ب رس و ج وي، نت وان، ق ر ج ك دخت او ی

ي حاصل او  ھرگز آنجا یكجاي آرامی بھ نظر مي رسید . پدرش چندان نقطھ ی مشتركی با او نداشتند دگي ب ا زن ام
ھیچ كس بھ او القاء نكرده بود و خودش ھم با . برایش جرأت نمي داد كھ در مورد چنین افكاری با كسي صحبت كند
اب سنگدل، . بصیرتش نیاموختھ بود كھ زندگي اش ارزش زندگي كردن را دارد ك ارب او در مكتب سختگیرانھ ی ی

د از نظم و دیسیپلین را آموختھ بود، فق ھ بع راي اینك ت و ب ود و آن را تحمل داش وي و شجاع ب ط بھ خاطر آنكھ او ق
  .آن، بھ یك طریقي و در جایي ـ فقد خدا مي داند ـ او نتایج رنج كشیدنش را بھ دست خواھد آورد

ت ود، . قطرات اشك بي اختیار از چشمانش جاري شد، و سپس روي دستانش ریخ ستھ ب ھ او آنجا نش ور ك ان ط ھم
ود، كلما ھ ب ي گفت ت مریم پیر دوباره بھ سراغش آمد ـ رانده شده ـ اسیر ـ برده ـ ھرچند كھ آنچھ را كھ آن پیرزن لعنت

او بھ یادش نمی آورد کھ در آن روز وقتي . رآمده بود با آنھم یك كلمھ از حرف ھاي او را باور نداشتبھمھ درست 
وش . ا چھ چیز ھایي گفتھ بودكھ آن زن جادوگر با خرس و شادي ھایش آمده بود، دقیق ھ بیھ ت نیم زیرا او در آن وق

دین . بود اما مطمئنا در آن حرفي از شلیك گلولھ و كارد بھ میان آمد ل چن ي را شنید، مث ین حرف لعنت موقعی كھ اول
ت بش از . سال قبل بھ خود لرزید، و دست خود را روي قلبش گذاش ھ قل ا ک ده باشدتگوی از مان ور . پش ب ن ط اگر ای

زندگي، سراسر زندگي اش را تشكیل مي دھد و حتي خدماتش ھم مورد قبول واقع نمي گردد، پس اصال چرا او در 
ست، او را !  است؟متولد شدهاین دنیا  ارش نی ون در كن ھ اكن در عزیزش ك ھ جز پ سي ب ھ ھیچ ك با خود فکر کرد ک

ا صلح . دوست ندارد ھ ی ب ر از شادماني اش و سپس افكارش دوباره بھ طرف خانھ اش، خان ھ ی پ و صفایش، خان
داري از گوسفندان،  ت صرف نگھ ات فراغ ھ در اوق ایی ك ھ روزھ كھ در بین كوه پایھ ھا قرار داشت و ھمینطور ب

ار او. گاوھا و شتر ھا مي كرد، جلب شد اكی از كن ھ طرز دردن  او در مورد خواھر خردسالش فكر كرد كھ چقدر ب
رایش . گزار خداوند بود كھ او را از كنارش برده بودرجدا شد و اكنون از صمیم قلب شك ت ب آیا چھ اتفاقي ممكن اس

ھ . افتاده باشد، آیا او بھ مقصد زندگي اش رسیده باشد؟ گفتن این حرف غیر ممكن بود ون ب ھ اكن او ترجیح مي داد ك
از  ا ب راي آن آواره ی گورستان ھاي کوه ھای كشورش كھ اكنون بھ افغانستان ملحق شده بود، فكر كند ام م آنجا ب ھ

  .بیچاره قسم دیگري معلوم مي گردید زیرا آنجا محل تولد او و نیاكانش بود
او دختري بود كھ توقع زیادي از زندگي نداشت و او . او ھر وقت کھ در مورد فاطمھ مي شنید، خوشحال می گردید
سري .  برده بود اما یک برده ی راضياو ھنوز ھم. كسي بود كھ بھ خاطر از دست دادن آزادي اش رنج نمي برد پ

ود شنود ب امال خ وع ك ن موض از مي ساخت و او از ای ابش ممت ھ ی ارب ت او را درخان ا موقعی . ھم داشت كھ مطمئن
ل او دچار  ت مث ھ سرنوش ت ب م مي داش ت ھ ي دوس ھ او را خیل گلبیگم از این خوشحال بود كھ خواھر خردسالش ك

ك .  از روي ناچاري زیاد ھم خوب نبود ـ دختر این را مي دانستزندگي یك برده در كابل. نشده است رعكس در ی ب
ر و  ورد بھت شتر، برخ ري دارد؛ آزادي بی ع بھت رده وض انویش ك د، او از ب ر باش اب پی ر زن ارب رد، اگ ویلي خ ح

دختر دارد اما درخانھ ھاي بزرگ كھ بھ تعداد زیاد ھمسر وجود دارد، زیاد تر بستگي بھ خود . مسؤلیت كم تر دارد
ھ اینجا و . كھ موقعیتش در آنجا چطور باشد وم باشد ك ل كلث دبخت مث ر شلختھ، سرسخت و ب او ممكن است یك دخت
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آنجا بھ ھركسي تنھ مي زند و این و آن را صدا می زند و یا اینكھ مستخدم ھمسر رئیس باشد، و اگر در آن صورت 
ان  ر زن ھاي افغ ھ اكث وري ك دتنبل و بي تفاوت باشد، ط سب مي كن یگم را ك ل گلب ت مث ا موقعی ستند، تقریب ن . ھ ای

  .چیزھا بیشتر بھ چانس و رفتار خود دختر بستگي دارد
رایش  ب، ب واب عجی ھ در آن خ د از اینك ب بع او نمي دانست كھ بھ سر برادرش چھ آمد، ھمان برادری كھ در آن ش

ور ممكن آیا برادرش ھرگز بھ او مي. آتش سوزي الھام شد، او را نجات داد ھ خاطر دارد؟ چط ا او را ب  اندیشد و ی
او با خودش فكر مي كرد . است؟ او در آن وقت سن كمي داشت، و بھ عالوه، از مدت جدایي آنھا سالھا مي گذشت

زیرا . كھ فقط پدرش مي تواند براي او بسیار دلتنگ شده باشد اما اگر ھم اكنون با او مي بود، شاید بار دوش او بود
  !خانھ یي نداشتاو كدام 

ت االي سرش مي گذش . در اتاقی كھ دختر نشستھ و با خودش فكر مي كرد، چندین تا زنبور وز وز می كرد و از ب
ود، . بھ طرف سقف خانھ نگاه كرد زنبورھا در آنجا یك، دو، سھ النھ درست كرده بودند و یك النھ در حال ساختن ب

ت ي ت«: او با خودش گف ارم ب ھ ك سبت ب ي ن ي باشد، من خیل شكل و نگران ین م ھ دچار چن سي ك ا ك ھ شده ام، ام وج
ا «: او با نالھ گفت. چطور مي تواند دست بھ كار بزند آه، آقا، آقا، چطور این ھمھ مشكالت بھ پایان خواھد رسید؟ آی

دیم و خ ان را ببن شمان م یم؟ اگر  چ ار كن ھ ك د چ ا بای د؟ م د آم ود را بھ سر تو چھ خواھد آمد و بھ سر من چھ خواھ
و  راي ت ھ ب ست، دامي ك یش نی ادی در پ ان زی سھ، زم ھ رسیدن دسی ھ نتیج ا ب ت؟ ت د داش ده خواھ فریب بدھیم چھ فای

  »و این كار براي من چھ مفھومي خواھد داشت؟. گسترده شده است، تو را بھ چنگ خواھد آورد
  . مثل ھمیشھ موقعی كھ او در مورد محمد جان فكر كرد بھ خودش لرزید

صدا مستقیم بھ سمت او مي آمد، او خودش . تھ ی پاي دربان منزل در پیاده رو خانھ، او را بھ خود آوردصداي آھس
  .را آماده ساخت تا از اربابش استقبال كند

ت . گلبیگم من بھ خطر افتاده ام«: بھ محض اینكھ او وارد اتاق گردید، گفت ت آورده اس پولیس اسنادي را بھ دس
یك اسناد از ـ آه، خوب، فكرش را نكن كھ آن . ار محرمانھ توسط امیر بھ من سپرده شده بودكھ آن اسناد بھ طور بسی

ت  ھ دس ا ب سي ھ چھ بوده است، اما آنھا اعالم كرده اند كھ آن را توسط یكي از جاسوس ھاي شان از نماینده ی انگلی
ا ! ربابم خیانت كرده باشم ـ خائن شده باشمآورده اند و گفتھ اند كھ من آن را باید بھ انگلیسي ھا فروختھ باشم ـ بھ ا ام

ود در ھمینجا دارم نم ـ من آن . من آن اسنادی را كھ او بھ من داده ب دم، از آن مطمئ روز آن را دی ین دی ط ھم من فق
  .اسناد را بھ دست خود داشتم

ا. بھ طریقي پیرتر بھ نظر مي رسید. رنگ از صورت سرمنشي پریده بود، دستانش مي لرزید ق گوی ور مطل ھ ط  ب
ھ ساختھ شده باشد. منقبض شده بود وش بنی ك آدم خ رای ی راي كس دیگري، ب ھ . طوري بود كھ لباس ھایش ب او ب

سعي كرد آن را باز كند اما مثل این . طرف صندوقي رفت كھ اسناد مھمش مھر و الك شده در داخل آن قرار داشت
خ را «: او گفت. اطاعت نمي كردندبود كھ ھیچكدام از قفل ھا فرمان انگشتان مشتاقش را  ا ن اور، ت یك كارد برایم بی

  ».زود باش دختر، آیا تو خواب ھستي؟ آن نخ را قطع كن و كمك نما تا این بكس را باز كنیم. با آن ببرم
ت یش رف رآن . گلبیگم با آنکھ رنگش پریده بود، اما استوار و آرام پ ر ق د را از روي رف، از زی ین كلی ت دوم او رف

  .د، بدون اینكھ چیزي بگوید، آن را چرخاند، جعبھ را باز كرد و سرپوش آن را بھ كناري گذاشتآور
ستھ شده . ھمان بستھ كھ در باال ھست را برایم بده«: اربابش با ھیجان گفت بلي، ھمان بستھ را كھ با دستمال سرخ ب

ت» .است ود، گف ده ب س آم از پ ورتش ب ھ ص گ ب از كنآن را «: در حالی کھ اندکی رن د زد» .ب ي، . و سپس لبخن بل
جایي كھ فقط ھمین شب گذشتھ خودش گذاشتھ بود اما آن اسنادي را كھ او در . ھنوز اسناد در جاي امني قرار داشت

ا  دان سرحدي، ب ھ توسط قومن ت ك ین یكي اس سخھ ی اصلي ھم دست اربابش  دیده بود، از كجا آورده شده باشد؟ ن
ا .  شده بودپیشنھاد مشخص بھ امیر فرستاده سیار ب ود، ب سی ب اپي را برداشتھ باشد؟ ھرک ت آن ك چھ كسي ممكن اس

د  مھارت جعل کرده بود و زرنگانھ مي خواست او را از كارش بركنار نموده و خودش را در عوض او نصب نمای
ي كرده بھ راستي كھ دشمنانش فعال بودند و طرح ھاي شان را خوب ع. و او را بھ سوي چوبھ ی دار روانھ كند مل

ت ت داش ان در دس ا اطمین لي آن را ب سخھ ی اص ا ن د ام ت و . بودن د رف ر خواھ زد امی ستقیم در ن ند م ن س ا ای او ب
  .دشمنانش را نابود خواھد كرد

د ر كنن ان تغیی اه چن ت كوت د در آن وق ا مي توانن ط شرقي ھ ھ فق وري ك ر كرد، ط ام ظاھرش تغیی ل . تم ارش مث رفت
ور ه بود، رنگ چھره اش باز گشتھ بود، و ھمھ یمعمول ھمیشھ دوباره درست شد نش  لباس ھایش ط ھ ت دیگري ب

  .نشستھ بود
ت ا «: او خطاب بھ دختر كھ در كنارش ایستاده بود، بھ آرامي گف ھ ھ ھ ھفت ده ـ او فكر كرد ك رایم ب ورس را ب ط ب فق

ھ ی دار  سي روي چوب ھ ك تاست چنین صدایي را نشنیده است ـ اكنون خواھم دید كھ سر چ د رف واھیم . خواھ ا خ م
دید كھ خداوند خدمتگزارش را كھ ھمیشھ بھ خاطر رضاي او خدمت مي كند حمایت خواھد كرد یا این آدم ھاي زاغ 
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ؤذن ! گوش كن. مانند، الشخور و مفتخور را كھ مي خواھند بر من فایق بیایند و مرا از كار بركنار نمایند صداي م
ھ ی .  آب برایم بیاور و جاي نمازم را پھن كنمقداري. است، گلبیگم، وقت نماز است ر ھم وه ی الھي ب بھ حول و ق

  ».مشكالت پیروز خواھم شد
ابش باشد ھ ارب اداري ب ط . حس کرد کھ اندکی تأثیر دعایش كم شده است، حدس زد کھ شاید بھ خاطر وف اداري فق وف

 اختیار داشتن آن اسنادی باشد كھ نزدیك بود شاید ھم بھ خاطر در. بھ خاطر اعتماد كاملی كھ امیر نسبت بھ او داشتھ
د. از نزد او دزدیده شود ابود گردی د مزاجي و . اما بھ ھر حال براي لحظھ یي، دلتنگي و افسردگي در او ن ھ تن گرچ

ود وض كرده ب او . بي حوصلگي این چند سال اخیر چنان در او جا گرفتھ بود كھ در مجموع، قیافھ و رفتارش را ع
  .ي، رئیس و یك رھبر مردم شده بوددوباره دربار
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  3636قسمت قسمت 
  مدعیانمدعیان با  با رویارویيرویارویي

  
ود یس . سر منشي طوری وارد دربار شد، کھ بي اعتنایي در رفتارش آشکار ب ھ رئ ا ھیچ كس صحبت نكرد؛ ب او ب

تپولیس كھ دھان دروازه از كنارش گذشت، ھیچ اعتنایی نكرد و مستقیم بھ دا او صبح زود، . خل حجره حضور یاف
اق مخصوص، وددرحالي در ات ستاده ب اھي اش می کرد.  راسخ و نترس ای ي گن ر ب ت ب ارش دالل وری. رفت ھ ط  ک

  .، جرم او را اعالم کندي كھ ھیچ چیز در مورد او نمي داندانتظار داشت، یك نفر شاھد عاد
ا .  بود، سرمنشي مثل قدیم در كنار اربابش ایستاددر حالی کھ دروازه براي بیرون شدن كسي باز گذاشتھ شده امیر ب

ست  ھ سادگي مي توان د، ب ر اشخاص را بخوان ست كركت ھ مي توان ي ك ده ی ھ ھر بینن ست ك ی مي نگری ان تعجب چن
  . تغییری را در او مشاھده كند

  ».ار خواھم كرداكنون من مدعیان را احض. حال کھ تو باز پس آمدي، دفاعیات خود را آماده بساز« : او گفت
ت. مأمور دولت خودش را باال كشید، و چشمانش برق زد ر گف ي ! اعیحضرتا«: او خطاب بھ امی ھ ی یچ دفاعی من ھ

من از دوران خردسالي ام تاھنوز صادقانھ بھ شما خدمت كرده . من بھ ھیچكدام از مدعیان جواب نخواھم داد. ندارم
ما را از .  تو را دوست داشتھ امام و از ھمان روز اول كھ وارد دربار شده ام، ار من ش ل ـ دو ب دو بار ـ مدت ھا قب

ودم . خطر، شاید از خطر مرگ نجات داده ام ھ سختي خ ھ ب ت ك ر داده اس ناخوشي و كار بیش از حد چنان مرا تغیی
از دیدن من . اعلیحضرتا، شما دلتنگي مرا درك كرده نمي توانید. بي حوصلھ، گرفتھ و بي حال ھستم. را مي شناسم

ھ ب. دوستانم اجتناب مي كنم و مثل كسي رفتار مي كنم كھ مسؤلیتی را در نظر دارم د ك ما بخواھی ل ھشاید ش  من مث
شیده  ایي را ك ھ سختي ھ كسي ببینید كھ مرتكب كدام جرمي شده باشم اما خدا شاھد است كھ من در خدمت بھ شما چ

ر . ام ھ س شور  ب ن ك ھ در ای اني ك ر از زم رف دیگ منانم از ط ھ دش ما را علی ت ش وز حمای ا ھن ز  ت رم، ھرگ ي ب م
  » .درخواست نكرده ام

ت اال كرد، گف د، «: امیر براي اینكھ فرصت صحبت داشتھ باشد، بھ نشانھ ی امر سكوت، دستش را ب ما گفتی ھ ش آنچ
د. تو مدت زیادي است كھ مرا خدمت كرده اي. ھمھ صحیح است در ن ھ ھ ودت را ب ت خ رژي و وق و ھرگز ان اده ت

ستي. اي ي ھ ط رفتن و فق ون ت ا اكن شورت را داري. ام ھ ك تن ب ھ آرزوي  رف ودي ك ھ ب ھ من گفت و ب ھ . ت الي ك در ح
ا دھان  د ام ا مي خوانن كشورت توسط ملتي حكمراویي مي شود كھ علي الرغم اینكھ خودشان را در ظاھر دوست م

ن دوستان ماه ھا است ك. توپ ھاي شان را بھ سمت پایتخت ما نشانھ رفتھ اند ا ای ات ب و خواستار مالق ھ مي شنوم ت
ھ یكي . بیگانھ ام شده اي و در این راستا از طریق واسطھ ھایت ارتباط برقرار كرده اي ھمین طور گفتھ مي شود ك

د ع كن ھ من تطمی ت ب ت خیان و را در جھ ھ ت ت ك عي كرده اس ي س ات كرده و حت و را مالق ن . از آنھا ت ودم ای من خ
ت. موضوع را مي دانم و، . او خودش در این مورد با من صحبت كرده اس ھ ت اد ب ھ خاطر اعتم ھ ب م ك سندي را ھ

ما . عزیمت بھ ھندوستان مي باشدی آن نماینده آماده . پیدا شده است) ؟(برایت تسلیم داده بودم، در دفتر دوستانم  ش
ن مي بینید كھ من بھ عالوه ی شما، خدمتكاران صادق دیگري ھم داشتھ ام؛ كساني ھ در ای ن صلحی را ك ھ من ای  ك

یكي از آنھا سند را دیده و مھم بودن آن را درك كرده و . مدت طوالني حكمفرما مي باشد عمدتا مدیون آنھا مي باشم
ت رایم آورده اس ده ی . آن را ب ت نماین ھ دس ند ب ور آن س ید؟ چط د داشتھ باش ھ مي توانی ن رابط ذري را در ای ھ ع چ

  »انگلیس رسیده است؟
ان و در ح اق از درباری ستھ، ات ستھ آھ ود، آھ ھ شده ب ود، دوخت الی کھ چشمان امیر بھ مردي كھ در مقابلش ایستاده ب

بھ جز چوكي ھمجوار امیر بھ سختي جایی برای ایستادن مانده بود و ھرگز . مستخدمین از ھر سطح و درجھ پر شد
را ھ ب ت ك أمور دول وض ھیچ یكي از آن جمعیت حاضر، جاي شان  را با م ود، ع ستاده ب ھ اش ای ا محاكم ھ ب ي مقابل

  . او طوري ایستاده بود كھ پشت سرش بھ سمت مدعیان قرار داشت.نمي كردند
ا نگاه كرد ھ ی آنھ ھ طرف ھم ھ . سرمنشي بھ طور استھزا آمیزي با صداي بلند خندید، برگشت و ب اره ب سپس دوب

دعیان «: ھزا گفتو از روي است. سمت اربابش برگشت و او را مخاطب قرار داد مدعیان من؟ آیا این افراد منفور م
واھم كرد. من ھستند؟ اگر چنین است، من بھ سؤاالت آنھا پاسخي نخواھم داد ا . ھرگز با این سگ ھا صحبت نخ آنھ

آنھا مي دانند كھ من دچار مشكالت و غم ھاي شخصي ھستم و آنھا مي دانند كھ من بھ . مي دانند كھ من بیگانھ ھستم
د. ن سرمنشي اعلیحضرت ایفاي وظیفھ مي كنمعنوا زي . اینھا ھمھ، چیزھایی است كھ آنھا مي دانن ا ھیچ چی ا آنھ ام

د؛ معاشم را. را از وفاداري، وظیفھ شناسي، و وطن پرستي نمي دانند اعلیحضرتا، . آنھا فقط یك چیز را مي خواھن
م بخواھ دبراي یك لحظھ باور نخواھید كرد كھ آنھا اگر خودشان ھ ار مرا انجام داده نمي توانن د، ك ھ خاطر . ن ا ب ام

توطئھ یي كھ . اینكھ آنھا مي خواھند معاش مرا، خانھ ی مرا و موقعیت مرا بھ دست بیاورند، این دسیسھ را چیده اند
مھ آنھ. آنھا بین خودشان ھم پیمان شكن ھستند. آنھا مردمان پیمان شكن و جعل كاري ھستند. مرا از كار بركنار كنند
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د ت بیاورن ھ دس شمارم، ب ھ آن را معاشم ب شم ك و . تالش آنھا براي این است تا مبلغ ناچیزي را كھ من خجالت مي ك
م ك آدم . شما اعلیحضرتا از من مي خواھید كھ بھ سؤاالت آنھا پاسخ دھ وان ی ھ عن ا، ب ھ و تنھ ھ جرأت، یك ا من ب ام

حبت ا ص ا آنھ ستاده ام و ھرگز ب ما ای ل ش ھ در مقاب واھم كردبیگان ستھ شده ام.  نخ دگي ام خ ن از زن ي . م ر نم دیگ
اعلیحضرتا، من . من سالمتي و توانم را در خدمت بھ شما صرف كرده ام. خواھم زنده بمانم، ترجیح مي دھم بمیرم

نم . براي تو و بھ خاطر تو شب و روز كار كردم را مي بی من بھ تو معتقد ھستم و ھنوز ھم شما را دوست دارم، زی
من نھ تنھا از شلیك گلولھ و از . ر بین این شاھدان خطاكار، چقدر قضاوت در مورد من برایت غیر ممكن استكھ د

شتابم. چوبھ ی دار ترس ندارم، بلكھ عالقمند آنھا نیز ھستم ھ آن . و آماده ھستم كھ بھ استقبال مرگ ب ل از اینك ا قب ام
ھ من كار را بكنم، در حضور این  زاغ ھاي بغدادي كھ نعش بی چاره ام را بھ تماشا نشستھ اند، اسناد سري كھ شما ب

مدتحویل داده بودی ل مي دھ ت تحوی ون برای ین اكن ھ عالوه ی ! اعلیحضرتا.  و ھمیشھ ھم با من بوده است، را ھم ب
ار دارم ت آن را در اختی ا اس ھ سال ھ ود دارم ك ا خ ز ب ما را نی م دیگر ش ھ ی من . اینھا بعضي اسناد مھ ا درخان آنھ

  ».ھركدام از این كركس ھا مي توانند بروند و آنھا را برایم بیاورند. ھمھ ی آنھا آماده است. موجود است
  .امیر سند را در دست گرفت، با دقت ھرچھ تمام بھ آن نگاه كرد و آن را معاینھ نمود

ت«: او با لحن آرامي گفت ت. این نسخھ ی اصلي اس رداري كرده اس اپي ب سي از آن ك دام ك ا ! داي منخ. ك ن ھ ای
در چ ستندق ستي ھ راد پ سازند. اف ت ب ائن ثاب م خ را ھ ھ م رد ك د ك عي خواھن ھ زودي س ا ب اي ! آه .آنھ ما، اي بازھ ش

د. گرسنھ، شما فقط دنبال طعمھ ھستید ھ نكنی ان حمل كار ت در زود سر ش ل . اما متوجھ باشید كھ آنق راي آدم ھاي مث ب
گ زدن . ال بمیردشما بھتر است كھ منتظر بمانید تا شكار كام راي چن براي اینكھ شكار مریض و غمگین، چنگال ب

دو دقیقھ . و دھان براي دندان گرفتن دارد و ممكن ھم است كھ طوري روي شما حملھ كند كھ دوباره زنده بر نخیزید
دي ات را  ھ سختي در پیش این اتاق مملو از نفر بود اما اكنون این اتھام كننده ھا كجا رفتھ اند؟ فرزندم، من تن ھ ب  ك

شم ود . مقابل مقام والیتت بیان مي شد، مي بخ شم خ د از خ م نمي توانن ا ھ رین آدم ھ دل ت ي معت ا حت ت ھ ن وق در ای
قبل از اینكھ بھ خانھ . یا نھ، ھمینجا باش، من دستور غذا داده ام. برو بھ خانھ، مقداري استراحت كن. جلوگیري كنند

واھم كردمن خودم د. بروید، باید سرحال شوید ق خ د . ر مورد این قضیھ تحقی ھ از دستم نخواھن دون تنبی منانت ب دش
  ».رفت

ود. سرمنشي بھ نشانھ ی احترام، خودش را خم كرد شگي ب ول ھمی ھ معم ھ سادگي . چیزي ك اره ب ایي «دوب مالیخولی
  .برگشتھ بود» اش

  ».ر این عالم تنھایي نجات داداجازه دھید اول از ھمھ از خدایم شكرگزار باشم كھ مرا د«: او مؤدبانھ گفت
ھ  اقي شد ك ت، وارد ات ود، گذش ھ ب رار گرفت  و از اتاق حضور، جایي كھ موضوع ھیجاني و جالبی براي دیگران ق

ت رار مي گرف تفاده ق ورد اس راي نوشتن م ك . معموال از سوی شاھزادگان و مقامات مھم و مخصوص ب اق ی آن ات
ھ ی ح ھ در گوش ود ك ني ب ك و روش اق كوچ تات رار داش مت . ویلي ق ھ س مت در ورودي و ب ھ س ی ب ره ی اق پنج ات

  ».زیباترین باغ گلھا داشت، جایي كھ نیمكت ھا و چوكي ھایي جھت استراحت دربانان و مستخدمین چیده شده بود
ود،  ابش ب دن ارب اره آم اب، منتظر دوب او خطاب بھ یكي از مستخدمین كھ در ھمجواریش، دم در ورودي و زیر آفت

از ! ھو«: زدصدا  ت نم ھ وق داز ك ي را بیان ھ ی ازي قالینچ ا جاینم ك شال و ی ھ كن و ی ویم را تھی ي خان، آب وض نب
  ».است

دت . دستور بي درنگ اجرا شد، سرمنشي روي قالینچھ یي كھ براي اداي نماز پھن شده بود، غرق در نماز گردید م
میمان ت ص راي درخواس تانش را ب ست و دس ازي نش والني روي جاینم ردط د ك مان بلن وي آس ھ س ال . ھ ب ن ح در ای

ھ آن صدا . صداھایي از بیرون، از كنار پنجره بھ گوش می رسید ھ ب دون توج ت و ، او ب د و مي رف صدا ھا مي آم
ھ ی . ھا، نمازش را ادامھ مي داد ك روزن راي ی ط ب او از خداوندش كدام چیز مخصوص دنیوي را نمي خواست؛ فق

  .  تحمل آنچھ را كھ ممكن بھ سرش بیاید، دعا مي كردامید و یك راھنمایي، و قدرت
ھ می فھمیددو نفر از  بچھ ھا ـ او دقیقا . با وجود آن ھم یكدفعھ توجھش بھ طرف آن صدا جلب شد ر چ ھ آن دو نف  ك

  . ـ از قرار معلوم درپائین، دركنار پنجره نشستھ بودند و در مورد اتفاقات آنروز با ھم بحث مي كردندانی ھستندكس
استیناف خوبي . بھ فكر من كھ سرمنشي بسیار خوب صحبت كرد و آنچھ او گفت، حقیقت داشت«: یكي از آنھا گفت

  ».بود
د ھ . ـ بلي، او خوب ھم معلوم مي شد و ھمان امر نیز در رھایي سریعش مؤثر گردی ي ب ر خیل ھ امی د ك ما مي دانی ش

ودظاھر توجھ دارد، در حالي كھ آنچھ او در آنجا مطرح كرد ھ روز مصیبت را سپري . ، مثل یك دفاعیھ نب او گرچ
دت او نمي . كرد اما این، بیش از یك معطلي صرف نخواھد بود ھ در دراز م د ك سترده ان راي وي گ ا دامي را ب آنھ

و آنگاه در انتظارش چھ خواھد بود؟ زندان و چوبھ ی . او محكوم بھ شكست است. تواند خودش را از آن نجات دھد
  ». بود كھ بھ نظر من خیلي وحشتناك استدار خواھد
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د شد«: دیگري بھ گرمي در جواب گفت ھ ی دار خواھن ت چوب . ھرچند بھ خیال من، قبل از او سرھاي دیگري زین
ن  ي ای ھ معن ي ك و مي دان ن حرف را شنیدم و ت ر ای ودم از امی این قضیھ تا آخر بررسي و تحقیق خواھد شد، من خ

  ».حرف چھ است
جرأت مي گویم كھ شاھد مصروفیت جالد ھا خواھیم بود، اما بھ دار آویختھ شدن دیگران در مرحلھ ی ـ اوه، من بھ 

دوباره برایت مي گویم كھ آنھا . او محكوم بھ شكست است، چھ زودتر و چھ ھم دیرتر. اول، او را نجات نخواھد داد
ابودي او، آنھا مثل مگس ھا ك. دسیسھ را چیده اند و آن را عملي نیز خواھند كرد ا ن سبند، ت ھ بھ كندوي عسل مي چ

  ».بھ توطئھ ی شان ادامھ خواھند داد
ت ا اس ن شیوه ی آنھ د كرد، ای ت خواھن ھ . ـ بلي، بعد از مرگ او، آنھا بھ یكدیگرشان نیز خیان ت ك ا اس ا سال ھ آنھ

  ».مشغول ھمین كارھا ھستند
تاما دوست دارم. ـ اوه، ھیچ چیزي روشن تر از این موضوع نیست ھ اس اپي را گرفت سي آن ك ھ ك ھ .  بدانم كھ چ چ

ا ممكن . كسي چانس كاپي كردن را داشتھ است ت و ی وده اس ھ ب حداقل مي شود گفت كھ او در نگھداري آن بي توج
بھ جرأت مي گویم كھ پول زیادي . او جانور موذیي است. خودش آن را كاپي كرده و بعد بھ انگلیس ھا فروختھ باشد

  ». استرا بھ دست آورده
ت . ـ ھرگز باور نمي كنم كھ او چنین كاري را كرده باشد ن اجن ا ای د ام اري بزن ین ك ھ چن ت ب او كسي نیست كھ دس

  ».ھاي پولیس بھ اندازه ی كافي زیرک ھستند كھ ھرنوع اسنادي را جعل كنند
ستند«: صحبت كننده ی دیگر با خوشدلي گفت ا ام. البتھ كھ آنھا بھ اندازه ی كافي ھوشیار ھ ار روی آنھ ن ك ا ای

  ».این تنھا زندگي است كھ ما داریم. من آنھا را تحریك خواھم كرد، مي خواھم مقداري سرگرمي ببینم. تأثیری نكرد
نم شاھده ك االی دار م ھ سر او را ب رایم . ـ بسیار خوب، اما من دوست ندارم ك ادي را ب ود كارھاي زی ھم خ ھ س او ب

ت » موش در سوراخ«من اینجا نمي نشستم تا مثل .  مي بودم، مي گریختماگر من بھ جاي او. انجام داده است بھ دس
  ».آنھا گیر بیافتم
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  3737قسمت قسمت 
  محاصره شدهمحاصره شده

  
ر را شنید افي حرف ھاي آن دو نف دازه ی ك ھ ان ود. سرمنشي ب امال روشن ب ھ فكر مي كرد، . خطر ك انطور ك ھم

  .مجموع محاكمھ را مشاھده كرد
ا . راد دربار از خرد تا كالن درون دربار ازدحام كرده بودند تا محاكمھ ی او را از نزدیك شاھد باشنداف دام آنھ ھرك

. اما نھ بھ خاطر خود او ـ مخصوصا بھ شكست و یا بھ سقوط سرمنشي كدام عالقھ نداشتند. عالقمندي زیادی داشتند
ھ  ایي نھ، آنھا بدخواه كسي نبودند ـ بلکھ بھ این خاطر ك ن مخمصھ رھ ودش را از ای ست خ د توان ا او خواھ د آی ببینن

شور مي . بخشد یا خیر رین مرد ك ھ گر ت رین و حیل ا استعداد ت ھ در آن ب د ك آنھا عالقمند بازي و یا مسابقھ یي بودن
ا خواست دلیل و مبارزه ی یك تنھ ی او را براي زنده ماندن علیھ بیش از ده نفر، شاید ھم پنجاه نفر از اتھا م كننده ھ

ا . شاھد باشند ر ب واھد، براب ھ كردن ش اقص ارائ ا در ن ست آنھ ھ شك د ك ساس مي كردن ا اح دام آنھ ھ ھرك مدعیانی ك
  .خطر، بلكھ با خطر مرگ براي شان خواھد بود

ھ آنھ. آنھا خیلي سعي مي كردند تا در جاي بھتري قرار بگیرند ر متوج ادا امی ھ مب ا البتھ بھ طور بسیار آھستھ تا اینك
د . شود چقدر آنھا روي  ھر نقطھ فكر مي كردند، محتمالت و غیر محتمالت را می سنجیدند، و گھگاھي طرح جدی

ط . طرح ھایي كھ متھم خواب آن را ھم  ندیده بود. و حیلھ آمیز تري را ارائھ مي كردند د فق ھ مي توان طرح ھایي ك
ود .  آن را بیابدباس اقتضاي زمان، جواب منطرح ھایي كھ او قادر نباشد بھ. در فكر یك افغان خطور كند ا وج اما ب

ار،  ھ یكي از مغبچگان درب د ك ھ نظر بیای ان طرحي ب ل ھم ر از مث ُاین چھ طرحي ممكن بود براي امیر معقوالنھ ت
  .لحظاتی قبل از جلسھ ی استماعیھ مطرح كرد

روز  راي او او ممكن یكبار و یا حتي دوبار از دام فرار می كرد ـ ھمانطور كھ آن وری ب ا دام ط ار را كرد ـ ام آن ك
ود ھ آن ب ادن ب ھ افت ھ مغزش را . انداختھ شده بود کھ او سرانجام محكوم ب ود، او ھرچ ب ب ھ عالوه اسناد دوم عجی ب

سیاری توسط شخص . جستجو مي كرد، نمي توانست بھ آن اعتبار كند اط ب ا احتی ناد ب اما ھرطوري ھم كھ باشد، اس
  .ه بودامیر بھ او سپرده شد

ھ نظرش رسید ھ . وقتي كھ در ابتدا قضیھ براي او مطرح شد، یك موضوع عاجل ب قاصد آن را مھر و الك كرده ب
ت ر را داش ا شخص امی ات ب اد . منزل مأمور دولت آورده بود و درخواست مالق ادا آن مرد زی ھ مب او از ترس اینك

ان . ش نگھداشتھ بودحرف بزند، تا فرا رسیدن مالقات، او را بھ عنوان مھمان خود سپس پاكت را درحالي كھ ھمچن
ل داد ر، تحوی ود امی ت خ اق . مھروالك شده بود بھ دس روز اتف ین دی ا ھم ھ گوی ود ك رایش روشن ب ان ب ھ چن آن حادث

اده باشد ت آورده . افت ھ دس سخھ ی اصلي آن را ب اران ن ور جعل ك ود؟ و چط ده ب ھ ش اپي گرفت ن ك ت ای ھ وق پس چ
  بودند؟

ودش  رزایشبھ جز خ ت؛ می داري اسناد دسترسي داش ھ محل نگھ ر ب ك نف ط ی االیش . فق ق ب ور مطل ھ ط ھ ب سی ک ک
ود. اعتماد داشت؛ بھ او بھ عنوان یك آدم صحیح و درستكار مي دید دگي اش را نجات داده ب ھ زن د . براي اینك ھرچن

ھ آن اشاره مي كرد و  ا مرد مكررا ب ود ام ابش مي آن موضوع اكنون یك داستان قدیمی شده ب ھ خاطر ارب آن را ب
ود و او را نجات داده . آورد بھ كسي كھ در موقع خطر و در موقعی كھ توسط دشمنانش تعقیب مي شد، كمك شده ب
رده . بود ار ب ھ ك ھ او ب ان علی سرمنشی موضوع را كامال براي امیر روشن ساخت كھ چرا این اتھامات از طرف آن

عور . آن قضیھ دست نداشتھ استشده است، علیھ مرد بدبختي كھ اصال در  شناسي و ش ھ شاید نمك ن او فكر كرد ك
ا . حیواني آن مرد، باعث شده باشد كھ وی موجود مضري براي  او شده باشد دارد، و تنھ ود ن زیرا كس دیگري وج

 آن با او البتھ سرمنشي ھرگز نھ آن اسناد را بھ او نشان داده بود و نھ ھم در مورد. ھمان مرد مي تواند مقصر باشد
ا انجام . صحبت كرده بود سي و ی ا ك ات ب اما بعضي اوقات كھ آنھا باھم مشغول كار بودند، او ناگھان بھ خاطر مالق

ون . كدام كاري، بھ بیرون صدا مي شد، و آن وقت ممكن كھ او فرصت كافي بھ دست آورده بوده باشد سرمنشي اكن
اس آدم. ھمھ چیز را مي دید؛ او حماقتش را متوجھ شد ذا و لب رایش غ ود، و ب دگي اش را نجات داده ب ھ زن ستي ك  پ

ود ھ ب منانش فروخت ھ دش ون او را ب ود، اكن ی . داده ب ك كرت رای ی م ب اید ھ ھ و ش د روپی راي چن ط ب ھ؟ فق راي چ ب
ود. زمستاني ده . كاري كھ در گذشتھ زیاد انجام شده ب ا دی واردی را بارھ ین م ستان چن امتش در افغان او در ھنگام اق

  .او نباید چیزي غیر از آن را از او انتظار مي داشت. این واقعھ چندان واقعھ ی غیر معمولی ھم نبود. ودب
ي یگاناو براي گشایش . او در حالي كھ دستانش بھ سوي آسمان دراز بود، روي جاینمازي اش نشستھ بود  روزنھ ی

م او کھ یك راھنما را. دعا مي كرد و اکنون روزنھ فرستاده شده بود دا ھ ھ او را پی ود ك ئن ب ود، مطم  تقاضا كرده ب
، اتفاقي  كھ در پشت پنجره صورت گرفتھاو آرام و متین شده بود و كامال راضي بود كھ این مكالمھ یي. خواھد كرد

رار می کرد. اكنون باید از آن پیروي مي كرد. نبوده و از آسمان فرستاده شده است ورا ف سمي؟ . او باید ف ھ ق ا چ ام
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سیر . ؤال بعدي بوداین س اھترین م د و كوت دا كن ا پی ك راھنم د ی ھ در كجا مي توان ھ فكر كردن اینك او شروع كرد ب
ود د ب دام راه خواھ شور از ك د از . خارج شدن از ك ست بع ق مي توان ھ از آن طری ت ك ود داش ك راه وج ط ی  24فق
ود. ساني نبودگرچھ آن مسیر ھم چندان راه آ. ساعت خودش را بھ سرزمین انگلیس برساند م ب اك ھ ی خطرن در . حت
ر  مطمئنا.ھرنقطھ اش، گاردھاي افغان موقعیت داشتند شكل ت ر و م ل ت  ھرقدر كھ او از كابل دورتر مي شد، بي دلی

دا كرد. مي شد ودش از مرگ پی راي آزادي و نجات جان خ اري ب ھ آن درب ود ك ن راھي ب ا ای ودام ھ، آن راه . ه ب ن
اگر او كدام دلیلي را براي رفتن بھ آنجا پیدا .  از مسیر معادن یاقوت وجود داشتی دیگرراه.  نداشت ییچندان فایده

ت. می کرد، فرارش خیلي مطمئن و بي خطر مي شد ود نداش ي وج ین دلیل ھ او از . اما چن ان شرایطی ك اگر در چن
رار ھرگونھ سوء ظن مي خواست اجتناب كند، آن مسیر طوالني را در پیش می گرفت، در معرض ش د ق ك و تردی

ت. می گرفت ستم«: او با خودش گف د ھ ت، بل م اس ستقیم ھ سیر م ھ م رین راه را ك ك . من بھت ھ ی ار ب راي آن ك ا ب ام
  »راھنما ضرورت دارم و آن راھنما از كجا پیدا خواھد شد؟

ي ب ھ ی ا مردان قبیل ھ ھ وه پای ین ك د در ب د؟ ھرچن ھ بھ راستي كھ او، روي چھ كسي مي توانست اعتماد كن ھ ب د ك ودن
د اری می کردن ي، . نسبت حق شناسي كھ ھیچ كس نمي تواند آن را فراموش كند، باید او را ی ام دارای ھ تم مردمي ك

م ارسال . زندگي و امالك شان را مدیون ھمكاري ھاي او بودند سي را ھ اما اگر ھم وقت این كار را مي داشت و ك
ع، مشكل دیگری بود كھ باید در رابطھ بھ آن تصمیمی اتخاذ مي كرد، چھ كسي را باید ارسال مي كرد؟ این موضو

ي . مي شد غ ھنگفت او سپس كساني را بھ یاد آورد كھ بھ این مردم كوه نشین اعتماد كردند اما بعد از اینكھ بھ آنھا مبل
ھ نشستھ او ھمان طور ك. را براي خارج كردن خود از كشور تحویل دادند، توسط آنھا بھ دشمنان شان فروختھ شدند

یش  ابودي پ وي ن بود تمام خاطرات و داستان ھاي فامیل ھا و اقوام را و تصورات رؤساي آنان را كھ سرانجام بھ س
  . رفتند، در افكارش مرور كرد

سم . كسي در را باز كرد و دزدانھ بھ داخل نگاه كرد ع کرد و طل االتش را قط ا خی ود، ام گرچھ او یك بچھ ی برده ب
  .شكستھ شد

د و اسپش را او بھ آ ع كن از را جم ھستگي، آرام و غمگینانھ از جایش برخاست و بھ مستخدمش دستور داد كھ جاینم
ود. آماده سازد ھ ب وي خان ود . او اكنون وظیفھ اش را تمام كرده بود، و محزون و خستھ در حال بازگشت بھ س ا خ ب

دفکر کرد کھ اگر امیر در مورد او سؤال کند، شاید كسي آن قدر لطف د ذرت او را بگوی ق . اشتھ باشد كھ مع او طب
د د آم ار خواھ ا . معمول بعد از نماز روز جمعھ، روز دیگر بھ درب ت ام د آن را گف ا صداي بلن ھ ب ود ك زي ب ن چی ای

نم«جملھ ی دیگري غیر از آن نیز در گوشش طنین انداز بود؛  ل . من باید فرار ك ھ مث ایم و اگر ن رار نم د ف ورا بای ف
ھ . در این مورد او كامال مصمم بود» گیر خواھم ماندموش در سوراخ  ل موج باید در مورد پیدا كردن یك راه و دلی
م . تصمیم مي گرفت ب و مغزش درھ ھ در قل ار آمیخت ساس و افك وع اح ك ن ا ی ت فكر كرد ام ھ دق او در اطرافش ب

ا آخرین ب. آمیخت ود، ام ود، او ماه ھا و بلكھ سال ھا بود كھ در آرزوي فرار كردن ب ھ او روي آورده ب ھ ب دبختي ك
  .این بود کھ بھ سختي مي توانست تحمل آن را داشتھ باشد كھ خودش را از كشور اختیاري اش جدا سازد

د و  شق مي ورزی ھ او ع ھ ب سري ك وابستگي ھاي زیادي او را بھ این كشور مقید ساختھ بود؛ قبر ھمسرش، ھم
ر خاك در تمام عمرش، زندگي خوش و سعادتمندي را با  او داشت ـ  گرچھ اكنون روي آن تپھ قرار داشت و در زی

ود ھ اش را شیرین ساختھ ب ھ صدا مي كرد و فضاي خان ا گفت ھ . ھا خوابیده بود ـ و دختر خردسالي كھ او را آق البت
تند وبي او را مي خواس ل، خ ھ حد اق ت ك ا ش. افغان ھا فریب كار بودند اما ھنوز دوستاني را داش ھ آنھ د ك اید ھرچن

ود. جرأت آن را نداشتند كھ در كنار او بایستند م ب ز ھ . ھر كدام از تعمیرھا براي او آشنا بود و از اینرو برایش عزی
ر،  ا آن امی ان ب ود و ھمزم ذاري شده ب داب گ ود تھ یش نب ي ب ھ ی خانھ یي كھ اكنون در آن نشستھ بود، موقعي كھ بچ

اب  دین ب وداعمار كاخ ھاي باشكوھش را كھ اكنون چن ازه شروع كرده ب ود، ت ا ساختھ شده ب ا او . آنھ در آن روزھ
ا . چقدر آنھا را باشكوه مي دید ابش، و ب ھ ذوق و سلیقھ ی ارب در ب ت، چق ار مي آموخ ارگران، ك موقعی كھ او بھ ك

دی . صبر و حوصلھ در ھرگوشھ ی آن با آنان ھمكاري كرده بود وز سبك جدی ت آن سبك، ھن ھ در آن وق براي اینك
تبود  كاتلندي و . و ھر قدم آن نیاز بھ توضیح كامل داش ان اس دن باغب ل آم ھ قب اد می آورد ک ھ ی ایي را ب ازي ھ او ب

د . تغییر سیستم رشد و پروش قدیمي گل ھا، با شھزادگان در باغ ھا انجام داده بود ھ بودن آنھا در آن وقت صرف بچ
داز این رو رئیس آنان محسوب م. و او اندکی از آنھا بزرگتر ان . ي گردی ھ دوش آن دكي ب سؤلیت ان ا م در آن روزھ

  !چقدر امروز از آن روزھا فرق داشت. بود
ھ در . اكنون وقتي كھ او فكر كرد كھ اربابش صرف چند یارد از او دور تر مي باشد، تقریبا از غم رھا شد اربابي ك

ع راي س ا ب ش واقع او را بزرگ كرده و جدیت و احساس را در او رشد داده بود ت ھ  در آنجا آرزوی شوری ك ادت ك
د ار کن ت، ک ھ داش ھ آن عالق ھ ھاي . برآورده مي شد و اظھار محبتش جبران مي شد، و سخت ب ان كارخان ا آن زم ت
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البتھ . كارگرانی كھ او آنھا را تربیھ كرده بود، ھمھ بھ خوبي كار مي كردند. زیادی بود كھ او آنھا را ایجاد كرده بود
  .ف شان را انجام نمي دادند، زیرا او بھ تنھایي در عوض بیست نفر كار مي كردآن طور كھ باید وظای

نیده شد رون ش اده رو بی ر از پی ك زنجی راي . صداي چكاچ سكر ب ر ع ط دو نف داني توس رد زن ك م د؛ ی رون دی ھ بی ب
ود بیچاره ی بدبخت، سرنوشتش چگونھ رقم خواھد خورد؟ این ھشدار ! آه. محاكمھ نزد امیر آورده مي شد دیگري ب

د شد ار خواھ ان سرنوشتی گرفت ھ چن د، ب دام نكن ورا اق ھ اگر ف راي او فرستاده شد ك د ب ل . كھ از سوي خداون او مث
معمول ھمیشگي اش كھ كدام چیز خوبي بھ نظرش مي رسید، ظاھرش را آراستھ كرد، موي سرش را در زیر كاله 

یك كلمھ با كسي حرف بزند، بر اسپش سوار شد و بعد بدون اینكھ . چرمي صاف كرد و كرتی اش را مرتب ساخت
  .بھ طرف خانھ اش حركت كرد

  .او بھ ھیچ كس، حتي بھ امیر ھم سالم نكرد
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  3838قسمت قسمت 
   نقشھ نقشھ طرح طرح

  
ست ود. گلبیگم دوباره كنار پنجره نش ي حال نب ھ ب ن دفع ا ای ت. ام ر ھوشیاریش داش ت ب ارش دالل ام رفت ر منتظ. تم

ورد . صداي پاي اربابش بود افي در م دازه ی ك ھ ان ھ؟ او ب د از آن چ از گردد، بع آیا او ھرگز باز خواھد آمد؟ اگر ب
شده . اینكھ اربابش بھ خطر افتاده است، شنیده و دیده بود ر ن ي دی م خیل وز ھ ا ھن ھ اگر ت ساس مي كرد ك ا اح مطمئن

  .ي برایش عزیز است، باید نجات داده شودزندگآن اگر . است، باید فورا كارھایي را انجام دھد
ستمری سخت . سھ ساعت بود كھ سرمنشي خانھ را ترك كرده بود ور م ھ ط و در مدت این سھ ساعت افكار دختر ب

صحبت طوالني با . او قبال طرحش را ریختھ بود و آمادگي ھایش را شروع كرده بود. براي طرح نقشھ مشغول بود
ھ او را اجازه روي احساسات ا. سردارو داشت د ک ابش چاپلوسي كن و كار كرده و او را تشویق كرده بود تا نزد ارب

رار و آرامي داشتھ . دھد براي دیدن مادرش بھ بیرون برود د ق ت، و نمي توان ده اس بھ او گفت كھ او خواب بدي دی
  .ید مادرش را مالقات كندگفت کھ احساس مي كند كھ كدام بدبختي روي فامیل شان آمده است و از اینرو او با. باشد

اورد«: زن پیر با احساس ھمدردي گفت ھ اینجا بی ادرت را ب ا م » .آسان ترین راه این است كھ ما كسي را بفرستیم ت
ت و خوشحال . او اعتقاد عمیقی بھ خواب و حس پیش از وقوع داشت بھ عالوه بھ طریقي گلبیگم را نیز دوست داش

  . براي كسي انجام دھد كھ آن قسم مورد توجھ ارباب شان قرار داشتمی شد كھ اگر بتواند كدام كاري را
واھم كرد! آه«: دختر با نگراني درخواست كرد ت نخ ا درخواس ھ من از آق ودم . این دقیقا ھمان چیزي است ك من خ

سي را محرم راز . باید نزد او بروم ھ ك د، و چ سي حرف مي زن ھ ك ا چ ھ او ب نم ك شمانم ببی ا چ ودم ب واھم خ مي خ
ي . من این كار را فقط با رفتن بھ آن خانھ مي توانم انجام دھم. ساختھ است من معتقدم كھ او بیش از حد و از روي ب

ت . مرا كمك كن! سردارو. احتیاطي حرف مي زند ویي برای ھ بگ اري را ك اگر تو مرا در این كار كمك نمایي، ھرك
  ».تو مي تواني آقا را متقاعد بسازي. انجام خواھم داد

واب دادپ ور مضطرب ج ھ ط د كرد ـ او نمي «: یرزن تا اندازه یي بي روح و ب ار بای ھ ك ھ چ م ك ا نمي دان من واقع
د كرد چندانیدانست كھ روي اربابش تأثیر وش نخواھ ایم را گ د كرد .  داشتھ باشد ـ آقا ھرگز حرف ھ او فكر خواھ

ر از من كھ من بھ خاطر دردھاي زیادم دیوانھ شده ام و تو ھم شاید بھ خا طر اینكھ مي خواھي بیرون بروي، بیش ت
دفت . دیوانھ شده اي ھ ھ ھ او ب دون اینك و ب اورد و ت بھتر این است كھ كسي را دنبال مادرت بفرستیم تا او را اینجا بی

  ».ل نمایيئوامظنون شود، با دقت این موضوع را از او س
ایي«: فت دختر درحالي كھ نگرانی واقعي در سیمایش قابل رؤیت بود، گ ا . پس تو نمي خواھي بھ من كمك نم واقع

دیم مي ! كھ من بدون دوست ھستم ت تق اچیز، برای ار ن ن ك آه، اگر فقط پولدار مي بودم، ھر چیزي را براي انجام ای
سیار . چھ كنم كھ چیزي ندارم كھ ارزش تقدیم كردن بھ شما را داشتھ باشد. كردم ھ ی ب ك تحف ون ی وانم اكن من مي ت

تو مي داني كھ من آن پیراھنی را كھ روي سینھ اش با نخ ھاي .  پیشكش نمایمبرایتھ ارزش شما را ندارد، ناقابل ك
طالیي رنگ دوختھ شده بود براي آقا درست كرده بودم؟ اما او ترجیح داد كھ پیراھن ساخت فرنگي بپوشد و آن را 

واھم من مي خواستم كھ آن را روي پیراھن خودم بدوزم، اما. كار نگیرد د، افتخار خ ول مي نمایی ما آن را قب  اگر ش
من واقعا مي خواھم كھ آن را بھ . من ترجیح مي دھم كھ تو آن را داشتھ باشي. كرد كھ آن را روي پیراھن شما ببینم

  » !شما تقدیم نمایم، سردارو
ي، پ. بر این آنچھ را كھ دختر مي خواست، بھ دست آورد بنا دوزي طالی ھ گل ست ك رار می او مي دان رزن ق سند پی

ورد . گیرد و در نتیجھ او را متقاعد مي سازد بدین ترتیب او وعده نمود كھ وقتي ارباب شان بھ خانھ بیاید، در این م
ود. با او صحبت خواھد كرد ھ خطاب كرده ب ان حرفش را . ھرچند كھ آقا چندین بار او را دیوان م ھم اره ھ اگر دوب

ت،زیرا پیراھنتكرار كند، او ناراحت نخواھد شد  ار را داش اه روي آن یخن .  ارزش آن ك ھ مدت شش م یگم، ب گلب
ود رار . پیراھن كار كرده ب وقعیتی ق ین م ت ـ او در چن وب مي داش د چیزھاي خ ود، و بای وم شاھي ب سردارو از ق

ود اري ب وش ك ابش آدم فرام ا ارب ھ خ؛داشت ام درت ب ھ ن د، ب اك دارن اس پ وكرانش لب د ن ھ مي دی اني ك ا زم ودش  ت
  .زحمت مي داد كھ بھ لباس آنھا فكر كند

سردارو، آیا مي شود كھ برقھ ی . اگر اجازه گرفتم، باید فورا بروم. مي روم تا آماده شوم«: دختر مشتاقانھ ادامھ داد
  »  مرا از الماری ات بیرون بیاوري و برایم بدھي؟

ھ او نگاه كردگلبیگم ھم كھ در كنار . پیرزن از جایش برخاست و در را باز كرد ت، و ب . پنجره نشستھ بود، برخاس
جایي كھ او در مواقعي كھ كدام كاري نداشت، معموال در آنجا . وقتي كھ او وارد اتاق كفشكن شد، نفس راحتي كشید

او تا اندازه یي موفق شده بود؛ بدون اینكھ مورد سوء ظن واقع گردد، چادري اش را نیز بھ دست آورده . مي نشست
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یش . یك كار موفق شده بودبھ . بود ین دور و پ ھ در ھم ابش را ك ھ ی ارب اس ھاي كھن وره از لب ك ج او اكنون باید ی
  .انداختھ شده بود، پیدا می کرد و آن را براي خودش آماده می ساخت

ل چند وصلھ ی قابل دید نیز در آن دیده مي شد اما در جایي . آماده كردن و پوشیدن فقط چند دقیقھ را دربر گرفت مث
بھ عالوه، یك كرتی بلند را با كمربند معمول كابلي كھ بھ سادگي پیدا مي شد، مي پوشید . كابل چندان اھمیتي نداشت

دختر برده وقتي كھ لباس ھا را پوشید، خودش را در آئینھ ی كوچك . كھ آن كرتي اكثر نواقص لباس را مي پوشانید
ده مي  م دی وب ھ د. شداربابش وارسي كرد، با آن لباس خ ودش خندی ا خ د . ب اس پوشیدن را بای ھ لب ساس اینك ا اح ام

د، او را  ان كن ود، پنھ ت آورده ب ھرچھ زود تر تكمیل كند تا لباس ھاي مردانھ را زیر برقھ یی كھ از سردارو بھ دس
م، در. بھ عجلھ واداشت دكش را ھ واھرات ان د و ج  مقداری گوشت پختھ و مقداری نان خشك را در داخل بقچھ پیچی

ُآقا باید پول را تھیھ و تدارك ببیند و یكي از كاله ھایش را براي بستن لنگي و ھمینطور «. داخل كرتی جاسازي كرد
ا . اكنون من آماده ھستم. یك تفنگچھ اش را بھ من بدھد یم ت رار كن وار ف اطق سرسبز ھم ق من شب از طری د ام ما بای

ھ ھاي ھزاره برسانیم ھ كوھپای ت من. خودمان را ب واھم كردآنوق ان خ ھ كمك من .  او را در آنجا پنھ او در آنجا ب
  ».او بدون كمك من چنین كاري را انجام داده نخواھد توانست. احتیاج دارد

سپس . ھمان طور كھ این افكار بھ سراغش مي آمد، چشمانش برق زد و خوشي وجدآمیز انتظار، در دلش جوانھ زد
 مگر ؛او اربابش را خوب مي شناخت. نان فكر كرد و نقشھ طرح نموددوباره بھ جایش نشست و منتظر ماند و ھمچ

وع فكر كردن عاجز و  شت و از ھر ن اینكھ كدام اتفاق غیر معمولی مي افتاد اگر نھ، پر از امید بھ خانھ باز  می گ
 را اداره او، كسي كھ باالي ھزاران نفر نفوذ داشت و دستور صادر مي كرد ـ مي توانست یك كشور. ناتوان می بود

  .كند ـ اكنون براي خودش ھیچ كاري را انجام داده نمي توانست
ین گذاشتھ مي شد، شنیده شد ھ زم دام . او مدت زیادي منتظر ماند تا اینکھ صداي پاھایی كھ سنگین و ناموزون ب ك

ویلي طوري بھ گوشش رسید كھ گویا این آخرین باري باشد كھ او و. عجلھ یي نداشت، و تقریبا لرزان بود ارد این ح
ب شد. مي شود د، او را شناخت و متعج اال كن شمش را ب ھ چ زی ! گلبیگم بدون اینك ین چی ھ چن اور نمي كرد ك او ب

ھ چانس . پس باید ھمھ چیز او در دربار رونق گرفتھ باشد. ممكن باشد اور كرد ك او دوباره مثل گذشتھ باور كرد؛ ب
د شدگذشتھ ی سرمنشی بھ او رو آورده است و ھمھ چی ت خواھ ود طرح . زش درس ھ خ راري را ك ذا او روز ف و ل

اما . تا زماني آن را معطل خواھد كرد كھ او پس بیاید و برایش شرح دھد. ریزي كرده بود، بھ تعلیق خواھد انداخت
  .او ھرگز پس نخواھد آمد

تن تو چھ كار مي كني، چرا این برقھ را پوشیدي؟ فك«: ھمین كھ چشمش بھ او افتاد، پرسید ر مي كني كھ درحال رف
  »بھ كجا ھستي؟

ھ . آقا، من آماده ام تا شما را از این كشور خارج بسازم«: مثل اینكھ یكدفعھ كدام الھامي بھ او شده باشد، گفت من ھم
ت! سردارو، اینجا بیا. چیز را طرح ریزي كرده ام د گرف من . او اجازه ی رفتن مرا براي دیدن مادرم از شما خواھ

ول كن.  براي تشریحات ندارموقت كافي ت او را قب اش و درخواس اد داشتھ ب د، . فقط بھ من اعتم ول نمایی ا، قب آه، آق
  »!براي ھمین است كھ من درخواست مي كنم. این كار بھ خاطر زندگي شما است، نھ من
ت می كرد. اكنون او بود كھ دستور مي داد؛ برده اش د اطاع ھ بای ھ. و سرمنشی بود ك ھ محض اینك رزن وارد ب  پی

: او از خودش پرسید. اتاق شد، گلبیگم درحالي كھ دست خود را روي قلب پرآشوبش گذاشتھ بود، از اتاق خارج شد
د داد؟ سرداروآیا او متوجھ خواھد شد و آنچھ را « تكھ گفتم انجام خواھ رك اس ي زی ا .  خیل داد ت ھ من چانس ن او ب

د چرا . ا انجام نخواھد داداوه، او ھرگز آن ر. ھمھ چیز را بھ او  بگویم ھ بدان ت ك د خواس ل را خواھ او ھزاران دلی
  ».مي روم، ھرگز او مرا اجازه نخواھد داد

ودباساما این بار او مح شش را . ھ ی اشتباھی كرده ب ھ خواھ رین وج ھ بھت ھ ب وب رو آورد ك ھ سردارو، چانس خ ب
  .شروع كند

د . مي باشدگلبیگم خوابي دیده است، خیلي غمگین «: سردارو گفت فكر مي كند كھ مادرش سخن ھاي بیھوده مي زن
ت . و بھ سخن چیني ھایی گوش فرا مي دھد كھ موجب مشكل بزرگي خواھد شد صاحب، او از من تقاضا كرده اس

او . تا اگر شما او را اجازه دھید با برقھ، بدون اینكھ كدام كسي متوجھ او شود، بھ آرامي برود با مادرش مالقات كند
شما مي توانید بھ او اعتماد كنید  زیرا او دختر باتدبیري . من بھ او اطمینان دارم. ر خوب و ثابت قدمي مي باشددخت

  ».او بھ زبانش اجازه نخواھد داد كھ زیادی حرف بزند. است
ت داخت و گف اال ان ایش را ب ي ابروھ ھ آرام شي ب ستقیم «: سرمن ودش، م را خ تي دارد، چ دام درخواس یگم ك ر گلب اگ

د؟ او را م ھ نماین ھ من مراجع طرح نمي كند؟ آیا من با برده ھایم آنقدر سختگیر و خشن ھستم كھ آنھا جرأت ندارند ب
ده . مي خواھم بدانم كھ معني این كارھا چھ است. نزد من بفرست انع  كنن ول و ق ل معق دام دلی اگر او در تقاضایش ك

  ».یي داشت، رد نخواھد شد
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ت«: ترك مي كرد، با خودش گفتپیرزن ھمانطور كھ اتاق را  . امروز آقا مورد احسان و توجھ امیر قرار گرفتھ اس
ود شكل ب سیار م ا او ب ھ شدن ب ود و مواج ھ . او چندین ماه بود كھ این قدر معقول نب ھ امروز از خان م ك وقعي ھ او م

تاو حتما دشمانش را نابود کرده و . بیرون رفت، مثل غرش توفان، آشفتھ بھ نظر مي رسید دا . یا فراري داده اس خ
اگر . شاید ھم معاشش افزایش یافتھ باشد. او را نگھدارد، براي اینكھ او با وضع خوب روحي بھ خانھ برگشتھ است

  ».چنین باشد، ما ھم از او بخششي دریافت خواھیم كرد
 احتماالت در ذھنش و براي اینكھ رفتار اربابش عادي شده بود، ھرنوع.  پیرزن بسیار خوشحال و سرحال شده بود

زود» .آقا مي خواھد با تو صحبت كند! گلبیگم«: او صدا زد. خطور مي كرد ستھ اف ور آھ ھ ط اده «: و ب جانم، او آم
ي را . است بھ تو اجازه دھد دوزي طالی ا یخن گل اما تو ھم وعده ات را فراموش نخواھي كرد و اجازه خواھي داد ت

  ».من تقریبا ختم شده استآیا اجازه خواھي داد؟ وظیفھ ی . بگیرم
ت ت، گف ب داش د برل ھ لبخن الي ك یگم درح ت«: گلب تم شده اس امال خ ون آن را . ك ین اكن واني ھم ي ت و م ردارو، ت س

  ».روي تاقچھ، كنار دیگر كاالھایم گذاشتھ شده است. برداري
ت یش رو داش ا او ا.  اكنون او چھ توجھی بھ آن گلدوزي طالیي داشت؟ او وظیفھ ي دیگري در پ ت ت ون مي رف كن

  .او مي رفت تا جان اربابش را نجات دھد. زندگي و آزادیش را بھ دست بیاورد
م ت مي دھ ھ از دس ن لحظ و را در ای . ـ گلبیگم، این كارھا چھ است، كجا مي روي و براي چھ؟ فكر نمي كردم كھ ت

  ».من خیلي چیز ھا در سردارم و ممكن بھ كمك تو نیاز داشتھ باشم
ین . آقا، شما بھ كمك من احتیاج دارید و من نیز حاضرم شما را كمك كنم«: رخشید، گفتچشمان دختر د شما باید ھم

ستم ـ . امروز این كشور بي لطف و آدمكش را ترك نمایید و من ھم آماده ھستم تا شما را راھنمایي كنم من حاضر ھ
ود ھ او برقھ اش را باال زد ولباس مردانھ یي را كھ در زیر آن پوشیده ب ت و ب واھم رف رون خ ھ بی شان داد ـ من ب ، ن

ھ خاك سپرده شده . دیگران مي گویم كھ بھ دیدن مادرم مي روم سرت ب ھ ھم ارت، جایي ك ھ ي زی االي تپ اما من ب
دن . با اینكھ سال ھا مي شود كھ از آنجا تیر نشده ام اما آن نقطھ را خوب بلد ھستم. است، خواھم رفت ا آم در آنجا ت

پشما باید یك مستخدم و . ا خواھم بود و راھنمایي خداوند را استدعا خواھم كردشما مشغول دع د اس ود بیاوری ا خ  ب
بعد از چند دقیقھ، تو باید برگردي و .  ھا مراقبت كنداسپو وقتي كھ براي دعا كردن داخل زیارت شدید، او باید از 

راي بھ او بگویي كھ كدام خبر مھم را از یك مأمور دولت كھ او را در ا او ب و ب ھ ت  زیارت دیده اي شنیده اي، و اینك
پبھ زیارت بعدي كھ كمي آن طرف تر است، مي روید و از اینكھ او ... كمك گرفتن از ارواح  از دارد اس و را نی  ت

ك . با پاي پیاده بھ سمت كابل بروی) مستخدم(باید تو  پبعد، بھ او دستور بده تا بھ محض مواصلت، ی وب را اس  خ
ھ از استب ي ك ر مي دان ودت آن را بھت ھ خ ی ك ھ ی ورد نقط ل سوار شود و بھ سمت پغمان برود و از حاكم آنجا در م

اورد ت بی ھ دس ھ. کجا باید باشد، معلومات ب ورد ھم سنجد، من در م دبیر ب ر از من ت د بھت ا مي توان ت  یآق  كارھای
ت، میلما كھ اما این كار باعث خواھد شد كھ فقط یك نفر از مسیر ش. معلومات ندارم د داش  ھا از كابل فاصلھ خواھ
  ». ھم براي من باقي خواھد مانداسپ و یك خبر داشتھ باشد

ھ و آن را در روي . وقتي كھ او رفت، من بھ زودي از زیارت بیرون خواھم شد ود گرفت آن وقت، برقھ را از سر خ
لاه  بھ فاصلھ ی پنجوان مستخدمتپھ ھا در زیر سنگ ھا قائم مي كنم و بھ عن ر از اینجا می ما  دور ت ا ش ارت ب ھ زی ب

ھر مستخدمي را كھ انتخاب كردي، برایش بگو كھ، تو تمام شب را در زیارت باقي خواھي ماند و او فردا . می روم
د آورد ز خواھ ت را نی ام دول ت و پیغ د پیوس و خواھ ھ ت از ظھر ب ت نم ھ در وق ارت . جمع ھ طرف زی ا ب ت م آن وق

ھ راه دیگری كھ كامال برخالف  ت، ب ز اس شورم نی ھ ك ك ب ستم و نزدی د ھ وب بل جھت آن مسیر است و من آن را خ
ھ . خواھیم افتاد د ك د بگویی ط مي توانی ما فق دیم، ش آن وقت اگر كدام جایي مورد سوء ظن واقع شدیم و متوقف گردی

ا طوري كھ قلبم بھ م. این مرد دیوانھ است و نام زیارت و محل مالقات را اشتباه كرده است ت ب ن نوید مي دھد، بخ
ود ؤال ش ما س ورد ش ا در م ت ت د گرف ر خواھ ھ . ما یاري خواھد كرد؛ سي و شش ساعت كامل را در ب ر گفت ھ امی ب

وع  ك ن ایي، ی ین كارھ خواھد شد كھ تو تمام شب را بھ زیارت خواھي بود ـ و او مي داند كھ در سال ھاي اخیر، چن
كن است او خشمگین شود، اما ھیچ چیزي در آن مورد نخواھد گفت ھرچند كھ مم. عادت ھمیشگي برایت شده است

  .و كسي را دنبال تو نخواھد فرستاد
شاید او نتوانست افكارش . سرمنشي بدون اینكھ حرف ھاي دختر را قطع كند، بھ ھركلمھ ی او بھ دقت گوش فرا داد

ك بچھ را فرستاد وخطر را بھ من ھشدار داد در جواب دعایم، خدواند ی«: را تنظیم كند، شاید او با خودش گفتھ باشد
د . كھ از كشور فرار كنم ھ خواھ انم، سرنوشتم چگون یك مرد را فرستاد تا نشان بدھد كھ اگر دیرتر در اینجا باقي بم

ابود  منانم ن ب دش ن ترتی ھ ای د و ب أمین نمای بود، اكنون این دختر از ھمان قدرت آموختھ است كھ چطور امنیت مرا ت
ت) خداوند (او. گردد ا فرستاده اس رایم راھنم زرگ . خودش در وقتي كھ نمي توانستم فكر كنم، ب د ب ھ خداون ا ك واقع

  ِاست ـ من كی ھستم كھ باید ھشدارھا و چانس ھایي را كھ او بر سر راھم قرار داده است، كنار بگذارم؟
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ور كرده باشد د در افكارش خط ا بای وع چیزھ ھ . بھ راستي كھ آن ن ن ك راي ای ؤال دیگری را مطرح نکرد، ب او س
ھ «: او گفت. صرف اجازه ی الزم را بھ برده اش داد تا بیرون برود وقتي كھ بیرون رفتي بھ سردارو بگو كھ من ب

  ».در صورتي كھ مادرت از تو دعوت كند، مي تواني شب را با او سپري نمایي. تو اجازه داده ام
ت ر گف وش ن«: دخت ارد را فرام ھ و ك ول، تفنگچ یمپ ارزه كن دن مب ده مان راي زن ا ب اده . كن، شاید م امال آم د ك ا بای م

  »     .باشیم
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  3939قسمت قسمت 
  زائرزائر

  
اب  ھ مھت اه ك ھ ی دوم م ذیرفت و در نیم ان مي پ اه پای سیار كوت ھ ی ب ك لحظ ستان در ی ك ـ روشن افغان واي تاری ھ

ھمین طور در مواقع نمایان نبودن چھره . شب ھای بسیار تاریكي بھ وجود مي آمدخودش را كم كم ناپدید مي كرد، 
ی ماه در آسمان، شب عمیقا تاریك بود اما در ھنگامي كھ مھتاب كامل در آسمان مي درخشید، ھوا بھ طور خاصي 

ھ اصال نمي از دور، طوري مشاھده كرد مي شد  كھ بام خانھ ھاي گلین را ،در واقع چنان روشن. روشن مي شد ك
  .شد بگویي كھ در آن شب سرد زمستاني آیا كدام برفي ھم باریده است یا خیر

یك مرد در از دور دیده می شد کھ طوري كھ . قرص كامل ماه در آسمان می درخشید و شب، مھتابي و روشن بود
 کھ در فاصلھ ی سي قرارگاھی. دنزدیک می شوبھ قرار گاه كوچك عسكران  لباس دربار با فقط یك نفر مستخدمش

شورھاي میل ا ك ستان ب ورت طبیعي، سرحدات افغان ھ ص ھ ب ی شھر كابل، در بین تپھ ھا و راه ھاي صعب العبور ك
  .ھمجوار شده بود، قرار داشت

راي) سرمنشی(قوماندان آن گروپ كوچك، در آن شب مھتابي، او  آمدگویي  خوشرا از فاصلھ ی دور شناخت، و ب
چھ باعث شده است كھ  شما در این وقت ! میر منشي صاحب السالم علیكم، بسم هللا«: گفتبھ طرف اش پیش آمد و 

ست ت نی د؟ اینجا امنی ھ اینجا بیایی ستخدم ب ر م ك نف وم . شب، آن ھم فقط با ی ورد ھج ھ سادگي م سیار ب اطق ب ن من ای
ا . دزدان قرار مي گیرد ار ی ر از چھ م ت رون حتي ما خود ما بعد از غروب خورشید، ھرگز ك پ بی ر، از كم نج نف پ

  ».نمي رویم
ت ھ آرامي گف ما صحیح «: مقام دولتي در حالي كھ كنار آتش مي نشست و دستانش را روي آتش گرم مي كرد، ب ش

بیا دیوانھ، تو ھم خودت را گرم «: و بعد خطاب بھ خدمتگارش گفت» .مي فرمایید، اما براي من كامال فرق مي كند
ھ داد» .ھوا شكایت مي كرديتو در بین راه از سردي . كن شت و ادام رین «: و سپس بھ طرف سربازان برگ او بھت

از اینرو نمي تواند حرف بزند و در مسیر راه نیز با مكالماتش مزاحم . او یك آدم الل است. مستخدمي است كھ دارم
ل كرده بھ عالوه من ھرگز پیغام شفایي را توسط او نمي فرستم بھ خاطر اینكھ مي دا. من نمي شود م او آن را منتق ن

از اینرو او نسبت بھ ھركدام از پیامرسان ھایم كمتر . آنچھ را كھ او مي تواند انتقال دھد، باید نوشتھ شود. نمي تواند
  ».او ھمانند دیگر موجودات بي چاره ي مثل خودش، آدم خیلي صادقي است. مرا دچار مشكل مي سازد

سیار م ور ب ان آورده از وي پرسیدمرد مورد خطاب سرمنشي بھ ط ده «: خصوصي صدایش را پای ان او بری ا زب آی
  »شده است؟

د  شنود، بای سی ب م ك ست ھ ري نی ھ از آدمي خب از ترس اینكھ مبادا صدایش را حتي در بین این تپھ ھا و كوه ھایي ك
  .صدایش را پایین می آورد تا این نوع سؤال ھا را از كسي پرسان می کرد

ت«: پاسخ دادسرمنشي با بي تفاوتي  ده اس ا آم ھ دنی ور ب ھ، او ھمینط ود . او، ن وان خدمتگار خ ھ عن ھ او را ب اول ك
  »  .گرفتم، در وضعیت خیلي رقت باري قرار داشت اما اكنون بھتر شده است

ارد  د، او گ ما داری ھ ش وقعیتي ك ھ م ھ ب ا توج ست ـ ب ت نی ت اصال امنی ن وق ھ در ای م ـ مخصوصا ك ود آن ھ ـ با وج
  ».ستي نیباسمن

ت شت و گف ھ حرف ھاي او، برگ ي ب و در «: سرمنشي بدون كدام مالحظھ ی ھ ت ت ك ت من، در ھمینجا اس آه، دوس
ت . اشتباه ھستي ر را اطاع ا امی اینكھ تو ھرگز بھ تنھایي كمپ را ترك نمي كني، بھ خاطر آنست کھ فرمان ارباب م

ل شما توسط امیر ب. اما براي من وضع كامال فرق مي كند. مي كني ن كوت ھ این خاطر بھ اینجا گمارده شده اید كھ ای
وي  راد قبیل ط اف شان توس الت دزدان و آدمك د و از حم ن نگھداری رین ام سافرین و زائ راي م ستاني را ب اي كوھ ھ

ود. جلوگیري كنید د ب ن . اكنون آنھا دشمن شما شده اند و بعد از آنان براي نسل ھا فرزندان آنان دشمن شما خواھن ای
من . اما براي من ھمھ چیز كامال متفاوت است. بسیار طبیعي در این كشور است كھ باید ھم ھمینطور باشدیك چیز 

خداوند بر من منت گذاشتھ است كھ در . یك آدم مصلح ھستم و كارم در جھت حل اختالفات است، نھ در جھت جنگ
راي نظر امیر ھم مورد توجھ باشم و بعضي اوقات بھ این افرادي كھ تو در مو ھ ب ي ك ي، وقت ان حرف مي زن رد آن

ا ساختھ  ا را رھ ي آنھ ا حت محاكمھ بھ دربار آورده شده اند، كمك كرده ام و تعذیرات علیھ آنان را تخفیف داده ام و ی
  ».بر این آنھا دوستان من ھستند و فرزندان آنھا بعد از این ھم دوستان من خواھند بود بنا. ام

ور و ا ش روپ كوچك، ب دان گ تقومان عف گف ت«:  ش حیح اس كر، ص ر . آه، خدا را ش ستان كمت سمت افغان ن ق در ای
داده باشید ان كمكي را انجام ن ستگان آن وام و ب م . فامیلي یافت مي شود كھ شما در حق آنان و در حق اق د ھ ما بای ش
ا صاحب، . دبتوانید با یك كیسھ یاقوت در پشت تان از یكطرف بھ طرف دیگر این كشور بھ تنھایی مسافرت نمایی ام

دیمي را  ودر شینواری مردم اینجا شینواري مي باشند و شما حتما آن مثل ق ددر م شب را  مي دانی ل باشید، ام ـ عاق
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ا مي . فردا صبح، ھرجا كھ مي خواھید بروید. ھمینجا باشید داریم ام ار ن ما در اختی ذیرایي ش راي پ ادي ب ز زی ما چی
ت ما حمای دھیم و از ش ذا ب ما غ ھ ش دتوانیم ب ایي من استراحت نمایی ار پ االي چھ شب ب د ام ما مي توانی اییم و ش .  نم

ت! صحیح است ود اس از . چاي آمد، چیز زیادي براي پذیرایي از شما نداریم اما مقداری نان، دلمھ و تخم مرغ موج
م ار داری ا در اختی ا در اینج ھ م ت ك رین غذایي اس ن بھت وري، ای تھ با. روي مجب ما انتظار نداش احب، ش ھ ص شید ك

  ».راحتي كابل را در بین این كوه پایھ ھا داشتھ باشید
د «: مقام دولتي از روي تأیید گفت ا ممكن بگوین و آدم گرسنھ چھ غذایي بھتر از این را مي تواند بخورد؟ خارجي ھ

ھ م د؛ ب ان رسیده مي توانن ز آن ك چی ھ ی ھ ب د ك وازي كھ افغان ھا خطاھایي دارند اما آنھا نمي توانند ادعا كنن ان ن ھم
  ».اگر كسي نان خشك ھم در توانش باشد، آن را در اختیار مھمانش قرار مي دھد. شان

در افغانستان كسي نبود كھ از آن نوع . عسكر دستش را بھ رسم تعظیم روي سینھ اش قرار داد و خودش را خم كرد
  .صحبت كردن با سرمنشي امیر، خوشحال نباشد

ما صاحب، شما امشب ر«: عسكر پرسید ا از ش دھم ت ورا دستور ب د من ف ا در ھمینجا خواھید ماند؟ كھ اگر مي مانی
  ».پذیرایي كنند

ھ اینجا . نمي توانم امشب در اینجا باقي بمانم. نھ، دوست من«: مأمور دولت قاطعانھ جواب داد ن ب راي ای ط ب من فق
شب را در نزدیكي ! ین بگویماني مي كنید، آفراسپآمدم تا بھ شما كھ بھ تنھایي در این كوه پایھ ھا پ ھ ام ت ك رار اس ق

ود فكر مي . ھاي ھمنیجا ھا، بھ زیارت سپري نمایم ا خ ھ  ب وري ك در راه باشد؟ ـ آن ط ا آنجا چق بھ ھر صورت، ت
  ».كردم، این قسمت ھا را خوب بلد نیستم

پ «: عسكر درحالي كھ ھنوز ھم بھ ماندن او اصرار مي كرد، گفت ام با اس ك ساعت تم تحدود ی ا آنجا راه اس .  ت
ما باشند رادم درخدمت ش ر از اف د نف ا چن د ت ا مي . اگر واقعا شما اینجا باقي نمي مانید، پس چرا اجازه نمي دھی آنھ

د ما . توانند شب را در ھمانجا سپري كنند و فردا صبح، شما را با امنیت كامل باز پس بیاورن ھ ش شنود ك ر ب اگر امی
تبھ تنھایي، آنھم در شب، از این د رف ت خواھ ز از دس دگي من نی وید، زن ار . جا رفتھ اید، اگر كشتھ ش ن ك ارزش ای

  ».برایم از زندگي ام ھم بیشتر ارزش دارد
ود دبیري ب ا ت م آدم ب شي ھ ا سرمن ود ام ت. این پیشنھاد، قابل رد شدن نب ویم«: او گف ت مي گ ك راز را برای ین، ی . بب

منانم . نیدممكن است كھ این موضوع را شما درك كرده بتوا اخیرا من مقداري از نظر افتاده ام اما نھ آنچنان؛ اما دش
  ».فرصت آن را یافتھ اند تا مرا نزد ارباب مان تحقیر نمایند

ورد، در اینجا «: عسكر با نگراني و نفس نفس زنان، گفت ن م آه، آقا، بسیار بد كار شده است، ما چیزھایي را در ای
د. ن اھمیت نمي دادیمھم شنیده بودیم، اما چندان بھ آ رام او بودی ور ممكن . شما كسي بودید كھ ھمیشھ مورد احت چط
  »است چنین اتفاقي افتاده باشد؟

س از دیگري  وش داده را یكي پ مأمور دولت، درحالي كھ چایش را جرعھ جرعھ مي نوشید و نوكرش تخم مرغ ج
ت «: گفتپوست مي كرد و روي نان پیش رویش مي گذاشت، بھ آھستگي در جواب  م اھمی در ھ وع آن ق ن موض ای

اب . ندارد؛ حتي ارزش ذكر كردن را ھم ندارد ا حرارت و التھ سكر ب اما در این اواخر صحتم زیاد خوب نیست ـ ع
سورانھ  ا ج ث آن شده ت د، باع زمزمھ كرد؛ خدا بھ شما صحت بدھد ـ  و این مشكالت، در عوض اینكھ مرا نابود كن

ار آنھا فقط اندکی باعث نگراني من شده است كھ چرا بھ آن آدم ھاي رذل اجازه داده شده ك. در مقابل دشمنانم بایستم
بھ خاطر آن باید من ھر روز براي جوابگویي بھ اتھامات وارده نزد . است كھ توطئھ و دسیسھ ی شان را عملي كنند

مالبتھ كھ من بیگناه شناختھ شدم و امیر ھم ھرگز فكر نمي كر. امیر حاضر مي شدم ور دیگري باش ا . د كھ من ط ام
و بھ این ترتیب بھ مردمش . او مي خواست ھمان نوع برخوردی را كھ با دیگران مي شد، با من نیز صورت بگیرد

رین . ثابت بسازد كھ وي آدم عادلي است ائین ت ھ پ ھ علی ور ك ان ط م ھم ي ھ ام دولت رین مق و بھ شكایات علیھ عالي ت
  . كندسطح، برخورد مي شود، رسیدگي مي

شي آدم الب» .لعنت بر پدران این مدعیان شما«: عسكر درحالي كھ تفنگش را محكم گرفتھ بود، زمزمزه كرد تھ سرمن
د . ھم او دوست خوبی پنداشتھ می شد عسكرھا برایبزرگي بود و  اگر امیر از سرمنشی ناراض باشد و وی بخواھ

ود، .  طرح فرار او را خنثي سازداز عدالت فرار كند، او بھ عنوان یك عسكر وظیفھ دارد تا ري ب ھ او مرد فقی گرچ
ت[و در ھرماه حدود ھشت شلینگ  ده اس دگي اش ارزش ] م. در متن كتاب شلینگ آم م زن ا آنھ ا ب ت، ام د داش درآم

  ». نبود تا بھ خاطر كسي، آن را بھ مخاطره بیاندازدیلامبیشتری برایش داشت و 
ل «: را دید و آن را كامال متوجھ شد، ادامھ دادسرمنشي درحالي كھ حركت آھستھ ی ھمراھش  بسیار خوب، من مث

ھ اگر او . ھمیشھ در ھنگام مشكالتم بھ خداوند مراجعھ مي كنم ودم ك د كرده ب د عھ در این مشكالت ھم من با خداون
روم ا ب ور اولی ارت قب ھ زی ست، ب ھ مرا از دست دشمنانم نجات دھد و بھ امیر نشان بدھد كھ مقصر چھ  كسي ھ  و ب

خاطر ثابت کردن اعتماد و اطمینانم بھ حمایت قدرت الیزال خداوند از من، بھ تنھایي و بدون حمل كدام سالح گرم، 
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دگي را مي . بھ آنجا بروم ھ مرگ و زن ت ك درتي اس ا ق ت و او تنھ د اس ت خداون من باور دارم كھ سرنوشتم در دس
  ».دھد

ساب مي . گفتعسكر با رضایت سرش را خم كرد، اما ھیچ چیزي ن او شخصا خیلي روي ماشیندار انگلیسي اش ح
  .كرد

تم و در ا بن«: سرمنشی ادامھ داد بر این، با احساس اینكھ بدون اراده ی خداوند ھیچ اتفاقي نخواھد افتاد، بھ دربار رف
ده باشي. نزد امیر ایستادم ور را دی شي صحنھ را. آه، دین محمد، تو باید آن شخص منف ھ سرمن ین ك ھ خاطر ـ ھم  ب

آورد، چشمانش زیر نور ماه برق زد ـ تو باید آنھا را مي دیدي كھ چگونھ مثل برف درمقابل آفتاب بھاري ذوب می 
آنھا ھیچ حرفي براي گفتن نداشتند و آھستھ ـ آھستھ و دزدانھ از دربار خارج شدند اما مجازات در انتظارشان . شدند

  ».خواھد بود
  ».او اجازه نخواھد داد تا خدمتگذارانش رنج ببرند. اوند بزرگ استخد«: سرباز دوباره زمزمھ كرد

ر  رام امی ورد احت ر از گذشتھ م اره بھت م دوب د و من ھ وبي بررسي كن ھ خ ودش ب ھ را خ ن حادث ـ امیر مي خواھد ای
اسي، این اما تو كھ مرا مي شن. او در آن روز از من خواست، تا بمانم و چاشت را با او در دربار غذا بخورم. ھستم

م . كار برایم غیر ممكن بود ار ھ ھ مي باشد و در درب ردا روز جمع ھ ف باید من وعده ام را عملي مي كردم، از اینك
ث  كاري نیست، من مستقیم اینجا آمدم و فقط این جوان بیچاره را با ھ باع د ك اده كن و آم رایم آب وض ا ب خود آوردم ت

  ».زحمت آن مرد فقیر، در زیارت نشوم
راي .  راحتي بھ تفنگش چسپیده بودعسكر بھ شور و ب ت ھاي  او در سراسر ك ا و ریاض ارت ھ شي، زی عھد سرمن

سكورت . ھمھ ی مردم معلوم بود ـ البتھ كھ باید سرمنشي راھش را ادامھ دھد ھ ای د ك ز شاھد بودن دیگر سربازان نی
  .كردن تا زیارت برایش پیشنھاد گردید، اما از طرف او رد شد

تسرمنشي، درحا ود، گف رار داده ب ب ق روي، «: لي کھ خدمتگارش را مخاط ارت ب واھي زی م اگر مي خ و ھ ا، ت بی
م. مقداری نان بخور یش داری اده . ما یك ساعت مسافرت را در پ راي انجام وظایف آم د ب د گرسنھ باشي، بای و نبای ت

  ».ما قبل از فرا رسیدن صبح، راه طوالني را در پیش رو خواھیم داشت. باشي
راه طوالني ـ ھیچكدام آنھا نمي دانستند كھ چقدر راه طوالني، اما آنچھ را كھ گلبیگم مي دانست این بود كھ آنھا بلي، 

ھ  قدم بھ قدم بھ مرزھاي كشور نزدیك مي شدند و ھیچكدام شان احساس خطر نمي كردند ـ چنین بھ نظر مي رسید ك
پ . ن یك حادثھ ی اتفاقي بودمالقات با سربازا. بسیار آسوده و راحت بھ پیش مي رفتند ھ كم سرمنشي نمي دانست ك

ھ .  از آن اجتناب كندتاجدیدي در آنجا بھ تازگي احداث شده است  ز ب ھ چی ود، ھم اده ب اما اكنون کھ این كار اتفاق افت
أثیر آن را . براي كشف موضوعات جدید، این یك حركت خوبي بود. خوبي گذشت ین ـ او ت م ھمچن داستان زیارت ھ

  . سربازان ھم مشاھده كردروي
  .مرد فقیر از مدت ھا قبل بھ خواب شب فرو رفتھ بود. نیمھ شب بود كھ مسافرین بھ زیارت مواصلت كردند

ت یگم گف ھ گلب ستھ ب ور آھ د«: اربابش بھ ط واھیم مان ھ ساعت خ راي مدت س ط ب ا در اینجا فق د در . م شب را بای ام
  ».را در پیش خواھیم گرفتھمینجا رفع خستگي كنیم، فردا صبح راه مان 

د«: دختر شجاعانھ گفت ب كنن ا را تعقی ا م م، بگذار آنھ شورم، رسیده ای ھ . وقتي كھ ما بھ كوه پایھ ھاي سرزمین ك ب
ایي . جز ھزاره، ھیچ كس دیگري ما را یافت كرده نخواھد توانست ذرگاه ھ م ـ گ ما اكنون نزدیك سرحدات رسیده ای

ا . ان آن را بلد نیستدر اینجا وجود دارد كھ ھیچ افغ غاری داخل غار دیگری كھ ھیچ كسي جرأت داخل شدن بھ آنھ
واھیم رسید. را ندارد ھ جاي امن خ ت ب رویم، آن وق یش ب دار دیگري پ ار . ما باید مق ي چھ ا حت ھ ی وانیم س ا مي ت م

ھ استراحت . ساعت استراحت كنیم و اسپ ھا ھم اندکی استراحت كنند از ب ھ آنھا بیش تر از ما نی دم ك د، من دی دارن
  ».ند ھم داده اركافي علفسربازان آنھا را بھ قد

یچ . ـ و ما ھم خوب بھ آنھا پول دادیم یم، ھ دختر، تو آن را ندیدي؟ اكنون كھ ما براي نجات زندگي خود فرار مي كن
  ».چیزي ارزش ندارد

م .  را دادمفقط حق شان. ـ آقا، تمام پولي را كھ شما بھ من داده بودید، بھ آنھا ندادم ر از آن می دادی یش ت را اگر ب زی
تا زماني كھ معلوم شود كھ ما یك زائر عادي ھستیم، حتي اگر تعقیب . ممكن بود كھ مورد سؤظن آنھا واقع مي شدیم

  ».ھم شویم، درامان ھستیم
  .اربابش با تعجب و خوشحالي بھ طرف او نگاه كرد اما چیزي نگفت

اد، پیرمرد مج از كردبعد از صداھاي زی دار شد و سرانجام در را ب واب بی ا مي «: او پرسید. اور آرامگاه از خ آی
  »توانید كھ امشب را بھ ما پناه دھید؟

دون ! ـ چھ مي گویید ا ب م تقریب شاند و آن ھ ما را اینجا ك اعثی ش ھ ب ب؟ چ ت ش ن وق ما در ای شي صاحب، ش ر من می
  »خدمتگاران تان؟
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ایم. اما اكنون خیلي خستھ ھستم. ایر ھستمدرویش خوب، من یك ز«: او در جواب گفت ا داخل بی د ت د . اجازه دھی بای
اره . چند ساعت استراحت كنم ار دوب ھ در ساعت چھ من عبادتم را از ساعت سھ شب شروع خواھم كرد، براي اینك

  ».فتاز اینجا تا كابل راه طوالني است و كار دربار را ھم كھ نمي شود نادیده گر.  باشماسپباید روي زین 
ما . صحیح است. صحیح است«: پیرمرد گفت اما من اكنون خیلي ناتوان و عاجز شده ام، نمي توانم در آن ساعت ش
  ».این بچھ یي كھ با شما آمده است، باید این كار را بكند. را بیدار كنم

ود. البتھ كھ او این كار را خواھد كرد«: خستگي گفت مأمور دولت با ا خ ھ .  آورده امبراي ھمین ھم او را ب او وظیف
شان اسپدوست عزیز، فقط بھ ما جایي را كھ . ي دیگري بھ جز این ندارد یم، ن ا استراحت كن  ھا را ببندیم و خود م

  ».بسیار متأسفم كھ در این ناوقت شب مزاحم شما شدم. بعد از آن شما مي توانید بروید، استراحت كنید. بدھید
ود. ب ھم متوجھ گذشت ساعت بودگلبیگم حتي در خوا. ساعت سھ بجھ بود واب ب وز خ ك راه . اما سرمنشي ھن او ی

ده  ستھ و مان ي خ ھ كل طوالني، آن ھم بھ ارتفاع بیش از چند ھزار فوت بلندتر از سطح دریا را پیموده بود و اكنون ب
ا از این ھم گذشتھ، او با اطمینان خوابیده بود و ھرگز شك نداشت كھ . بھ خواب عمیق فرو رفتھ بود سر ساعت حتم

  .بیدار خواھد شد
ھ  یگم ب ا گلب ست؟ ام ر نی شكل ت ودن م آیا تحمل ساعت ھا انتظار در یك حالت نامطمئن و وحشتناك، از داخل خطر ب

ایي  رون درازناگزیر منتظر نشستھ و بھ ھر صدایي گوش فرا مي داد، و از ھر صداي پ دامش مي ، بی ر ان رزه ب  ل
ام روز را او نیز بھ سختي كار كرده. افتاد پ و تم وداس ده ب ادي در .  دوان ار سال متم د از سپري كردن چھ م بع آنھ

  .اما عشق بھ زندگي و نجات از مرگ قوي تر از ترس، قوي تر از خستگي و قوي تر از ھرچیزي است. اسارت
ھ در سر راھش  د ك سیري گردی ت در م اده ی حرك ت و آم داری، سر حال برخاس واب ـ بی  او بعد از سھ ساعت خ

ھ . كارھاي زیادي بود كھ او باید آن را انجام مي داد. قرار داشت ت و رسیدگي ب ابش، مراقب از ارب راي نم ادگي ب آم
اما . آھستھ آھستھ در آن شب صاف، بیرون رفت.  ھا و تھیھ ی آذوقھ بھ آنھا و آماده كردن غذا  براي خودشاناسپ

اي ا شنودنھ آنقدر ھم آھستھ كھ پیرمرد درویش صداي حركات پ ت. و را ن ودش گف ا خ : او در جایش جابجا شد و ب
  ».این سكرتر چھ مرد پرھیزگاري است كھ قبل از ھمھ براي اداي نمازش برخاستھ است«

ودچھارساعت  اده ب د، و صبحانھ آم ن شده بودن ا زی پ ھ ود؛ اس اده شده ب ز آم ھ چی یگم .  صبح ھم ب گلب دین ترتی ب
  .اربابش را صدا زد

  »آیا تو اصال خواب ھم شدي؟«:  او آماده است، با نگراني سؤال كردوقتي اربابش دید كھ
دار شدم. من خوب استراحت كردم. بلي آقا«: دختر از خوشحالي سرخ شد، گفت ر بی ا زود ت ار . ام یچ ك رو ھ از این

  ».بعد از اینكھ شما صبحانھ را صرف كردید، حركت خواھیم كرد. دیگري نمانده است
ستي«:  طرف او مي دید، لبخند زد و با خوشحالي گفتسرمنشی ھمان طور كھ بھ وبي ھ ھ ی خ ي بچ و خیل . پسر، ت

  ».من واقعا دور از انتظارم استراحت كردم. وظیفھ ات را خوب مي شناسي
  . ھا قرار گرفتھ و راه شان را در پیش گرفتنداسپبھ زودي آنھا روي و 
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  4040قسمت قسمت 
  سرانجام آزاد، آزادسرانجام آزاد، آزاد

  
ا آزاد شدیم«: كدفعھ گفتگلبیگم ی ا مي ! آقا، صخره ھا را مي بینید؟ م ر و سرزمین م ین سرزمین امی آنجا سرحد ب

  ».آه، آقا، ما آزاد شدیم! ما دیگر آزاد شدیم. ما دیگر داخل خاك افغانستان نیستیم. باشد
 ھمھ جا با ھمان پادشاه و مثل اینكھ تو فراموش كرده اي كھ اكنون اینجا ھمھ افغانستان است؛«: ھمراھش جواب داد

ت. با ھمان قانون اداره مي شود ر كرده اس ز تغیی ون . از آن زماني كھ تو از كنار آن صخره ھا گذشتي، ھمھ چی اكن
  ».تمام ھزاره شامل افغانستان است

  .دختر آھي كشید، اما غم نتوانست در چشمان خوشحال وي جایي براي خودش پیدا كند
ھ . ور باشدممكن است ھمانط«: او گفت ا ب انطور باشد ام وعیمن ھم فرض مي كنم كھ ھم  اینجا از جاھاي دیگر ن

ھ از دور، آن . شاید این فكر در ھوا باشد ـ ممكن در قلبم باشد اما من احساس دیگري دارم. فرق دارد از لحظھ یي ك
  ».يصخره ھا را دیدم، كلمھ یي در گوش ھایم طنین انداز شده است؛ آزادي ـ آزادي ـ آزاد

ت. سرمنشي یكدفعھ برگشت و بھ طرف او نگاه كرد ده مي شد، گف ھ در صدایش غم دی شي ك ان «: سرمن اوه، ھم
تو دیگر ھرگز بعد از این برده ی من ھم نیستي، تو . طور است؛ تو در اینجا آزاد ھستي، تو در وطن خودت ھستي

  »آیا منظورت ھمین است؟. براي خودت كدبانویي ھستي
تدختر درحالي ك ست، گف ایین مي نگری ست«: ھ پ ن نی م ای ورم اصال ھ ودم فكر نمي كردم؛ . منظ ھ خ من اصال ب

ود ودم نب ت خ ن سرزمین پادشاھي . احترامی كھ بھ شما داشتم بھ خاطر موقعی ھ در ای ود فكر كردم ك ا خ ط ب من فق
ود وجود ندارد كھ مستخدمینش را شب و روز درخدمت خودش بكار بگیرد و كسي كھ كارش از حد اد ش  توانش زی

ستید و دیگر . و آن را بھ انجام نرساند، مورد سرزنش واقع شود و محكوم بھ زندان گردد ما آزاد ھ در اینجا، آقا، ش
ود آزاد خطاب مي . كدام اربابي ندارید ھ خ ما ب ھ ش وقتي كھ در كابل بودم، ھمیشھ با خودم فكر مي كردم، ھرچند ك

 شما بھ مراتب بدتراز ما كھ در كارھاي چاكرانھ در خانھ ات مشغول بودیم، ملزم و. كردید اما شما برده بودید نھ ما
د. بھ انجام وظایف بودید ام نمي رسید، . ھمیشھ درحال كار كردن، و ھمیشھ در حال جد و جھ ھ اتم ارت ب ھرگز ك

  ».ھرگز راضي نمي شدید
  »شد كھ این چیزھا را حدس بزني؟تو ھمھ ی این چیزھا را چطور مي فھمي؟ دختر، چھ باعث «: اربابش گفت

ود  ب خ ھ او حرف مي زد، دستش را روي قل ـ این چیزھا را بھ این خاطر مي دانم كھ تصور مي كنم ـ ھمانطور ك
نم. گذاشتھ بود ـ من ھم یك وقتي آزاد بودم ذت آزادي را درك مي ك شانیده شدم؛ . و من ھم ل ھ بردگي ك من سپس ب

ھ برده ی شما ـ صدایش را پائین ت ر آورد و با احساس محبت آمیزي روي دو كلمھ آخر، درنگ كرد ـ و سپس متوج
ھ خدمتت . شدم كھ لذت خدمت ھم مثل لذت آزادي است ایي و ب سي خدمت نم ھ ك ا خوشحالي ب ھ ب ھ شرط اینك ا ب ام

  ».من، حداقل در آخر دیگر نتوانستم خدمت كنم. ارزش داده شود و از آن قدرداني گردد
ز عادت ھمیشگي اش بھ او نگاه كرد و متوجھ شد كھ وزش باد، رنگ گونھ ھایش را زیاد تر ساختھ اربابش بیشتر ا

  »گلبیگم، پس تو فكر مي كني كھ من خدمات تو را قدرداني مي كردم؟«: از او پرسید. است
ا من فكر بلي، ممكن شما مرا سرزنش كرده باشید و یا با من با اوقات تلخي حرف زده باشید«: او شجاعانھ گفت  ام

ھ استقبال ي من ب ھ وقت دم انت مي كنم آنچھ من مي دانم، و شاید شما نمي دانید این است ك ما نمي آم ت مي ش  ناراح
  ».شما بدون كمك من اكنون در اینجا، آزاد نبودید. شما ھیچ كاري را بدون من انجام داده نمي توانستید. دشدی

اك و  واي پ داخت و ھ اال ان رش را ب ر، س ت  و دخت ي خواس ر م ومش ب اي زادب وه ھ ھ از ك بحگاھي را ك شك ص خ
  .استشمام كرد و احساس غرور و استقالل گذشتھ اش بھ حركت آمد

ھ شده پرسید درداني نمي كرد، «: سرمنشي برانگیخت ر خدمات مرا ق ھ امی ي ك و فكر مي كن ب ت ن ترتی ھ ای آه، و ب
  »ھمین است؟ات گلبیگم آیا عقیده 

رای انت او كارھاي. نھ، آقا صاحب، اینطور نیست«: فتدختر بھ طور آھستھ یي گ ت ـ شاید ب درداني كرده اس  را ق
او آن قدر اطمینان كامل روي شما داشت کھ باعث خوشحالی . ، قدرداني كنددھمیشھ بیشتر از اینكھ در كنارش بودی

ا . البتھ سزاوار آن ھم بودیداز اینكھ او باالي مردم خودش اعتماد نداشت، بھ شما اعتماد می کرد كھ . شما گردد دقیق
ار كردن  شما تمام شد؛ درحالي كھانت این ھمان چیزي بود كھ بھ زیان  براي باقي ماندن در دربار ھمیشھ مشغول ك

ھ د، اما خودت شاھد بودیدو رنج بردن بودی ھ علی ي ك ا وقت ا و كركس ھ ما كھ بھ صداھاي آن گرگ ھ  زوزه مي ش
  » چھ كسي مثل یك پسر براي او بود؟شمابھ جز .  زدند، گوش فرا می داد فریاد ميشماكشیدند و علیھ 

اد داشتھ . گلبیگم، او روي پسر خودش اعتماد ندارد«: مقام رسمي دولت، بھ آھستگي گفت د اعتم او چطور مي توان
ھ كس دیگ سي علی ھ كرده باشند و ھرك ري در باشد، وقتی کھ در تمام عمرش، اطراف او را افراد توطئھ گر احاط
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ھ او . حتي زن علیھ شوھر. برادر علیھ برادر، پدر علیھ پسر و پسر علیھ پدر. رقابت باشد یگم، فكرش را بكن ك گلب
و ھرگز آن . چطور بتواند بھ كسي اعتماد كند؟ تو نباید ھرگز امیر را پیش من متھم كني ھ ت من چیزي را مي دانم ك

  » .ي سر و كار دارد كھ باید با انبوھی از مشكالت با آنھا مجادلھ كندمن مي دانم كھ او با مردم. را نمي تواني بفھمي
شمام كرد  دختر آھي از دل كشید، سپس بھ طور شادمانھ سرش را باال انداخت و ھواي فرحبخش صبحگاھي را است

وش. براي ھمیشھ آن چیزھا را بھ فراموشي بسپاریم. آقا، بگذار ھمھ چیز را فراموش نمائیم«: و گفت ھ فرام یم ك  كن
  ».ھركدام ما كابل را دیده ایم، رنج برده ایم، كار كرده ایم و برده بوده ایم

یچ  رك كردي، دیگر ھ ون آن را ت م اكن ھ ھ ھ جایي ك و ب ـ پس، آیا تو كدام خاطرات خوشایندي از كابل نداري؟ آیا ت
  » توجھي نداري؟

ھ مي سرمنشی ھمانطور كھ حرف مي زد، با دقت بھ او مي دید، و رنگ تن وب متوج د گونھ ھایش و سكوتش را خ
آیا آرزو داشتي كھ اصال كابل را نمي دیدي؟ گلبیگم، آیا مي خواھي كھ «: او باید چھ مي گفت؟ سرمنشی پرسید. شد

راي من  ھ ب این چھار سال از زندگي ات محو گردد؟ آیا ترجیح مي دادي كھ با محمد جان می ماندی و خدماتي را ك
  »و انجام مي دادي؟انجام دادي برای ا

ودش  ین سرمنشي بدون اینكھ افكارش را تنظیم كند با خ ا«: فكر كردچن ھ ھ وه پای ین ك ھ در اینجا، در ب ي ھزاره، ب
 او زنی با خشن، در این كشور ، در اینجا بود واندازه یي در گوش او طنین افگنده تا ی گلبیگمطریقي، موقعیت فامیل

  ». صرف یك فراري می باشد كھ توسط او نجات داده شده استخودش اکنون حال آنکھ.  استهموقعیتی خاص بود
ما خدماتي را انجام داده ام. آقا فكر نمي كنم كھ آن سؤال، سؤال منصفانھ یي باشد«: او گفت . شما گفتید كھ من بھ ش

ور  رده، من مجب ا را آیا شما آن خدمات را ھمانند یك تحفھ قبول دارید و یا اینكھ صرفا بھ عنوان ب ھ آن كارھ ودم ك ب
  »انجام مي دادم؟

  ».مطمئنا تو باید این را قبول داشتھ باشي. گلبیگم، تو ھرگز مثل دیگر برده ھایم نبودي«: او بھ طور آھستھ گفت
  » .نھ، من بھ سختي كار مي كردم اما ھمیشھ مورد انتقاد ھم قرار مي گرفتم«:  او افسرده وار گفت

ال  شیرین، . تمجید قرار مي گرفتیو ھمیشھ مورد «: سرمنشي گفت ور مث آیا تو كارت را با دیگر برده ھایم ـ بھ ط
  ».كردي؟ من ھرگز از  او انتقاد ھم نكردممی دختر كاكایت عوض 

من . تو مي داني كھ من جایم را با كسي عوض نمي كردم. نھ، آقا، عوض نمي كردم«: دختر پایین نگاه كرد و گفت
یچ .  اینكھ مي دیدم كھ شما زیاد بھ خود فشار مي آورید و یا نگران می باشیدھرگز ناخشنود نبودم مگر ودم ھ من خ

  ».مشكلي نداشتم
ھ  در ب ـ حتي وقتي كھ محمد جان مي خواست تو را پس بگیرد و بند از بند جدا كند ھم مشكلی نداشتي؟ دختر، تو چق

  ».این زودي آن را فراموش كردي
دازدآه، آن تنھا نامي ! ـ محمد جان دامم مي ان ر ان رزه ب ا. در روي زمین است كھ شنیدن آن ل واب ! آق ھ خ ما ب ا ش آی

ان را  اعتماد دارید؟ مي دانم كھ بھ آن عقیده دارید، بھ كف شناسي و بھ ھمھ ی آن چیزھا، ھرچند كھ خودتان طالع ت
د ھ داد» .نمي بینی د، ادام واب دادن بدھ ت ج شي وق ھ سرمن ھ ب دون اینك ا، آن «: او ب ودآق دیرم ب من نمي . مرد در تق

ود و . توانستم او را از سر راھم پس كنم و از دستش خالص شوم ـ او پیوستھ باز مي آمد مریم پیر ھمان قسم گفتھ ب
فكر مي كردم كھ تاریكي ضخیمي بین من و نور كشیده ! اوه، چھ خواب وحشتناكي. من در ھمان زمان، خواب دیدم

ھ  یظ و شد و  ھنگامی كھ سعي كردم ب گ غل ك چن نم ـ ی گ نگاه مي ك ھ طرف چن ھ ب ود ك ن ب ل ای نم، مث آن نگاه ك
د . ضخیم مثل یك پرده دم؛ چھره ی محم ك چھره را دی ت ی شار آوردم، و آن وق اره ف شار آوردم و دوب شمانم ف ھ چ ب

اس كردم بھ خود لرزیدم، احساس سردي كردم و احس. جان را و سپس تاریكي دوباره تاریك تر شد و من بیدار شدم
  ».كھ چیزی فراتر از یك خواب عادي را دیده ام

سپار«: مقام دولتي  با مھرباني، و بیشتر غمگینانھ گفت م . فرزندم، اكنون ھمھ ی آن چیزھا را بھ فراموشي ب ـ او ھ
ستھ . موھوم پرست بود ـ آن افكار، آن خواب ھا، آن سرنوشت، متعلق بھ كابل بود ا را شك ود م سمت خ ا ھر دو ق م

ا ھر دو . محدودیت ھا را درھم شكستھ اه ایم، ھمانطور كھ تو خود چند دقیقھ پیش گفتي، ما اكنون آزاد ھستیم. یما م
من اكنون بھ . خواب ھاي صلح و ـ بعد از مكث ـ اقتدار ببینیم. باید خواب ببینیم اما اكنون باید براي آینده خواب ببینم

و ھ ھندوستان خ ت ب ھ وق ھ چ نم ك ن فكر مي ك واي . اھم رسیدای واھیم كرد؟ ھ دا خ ذا پی ا غ ت و از كجا م ھ وق و چ
  ».كوھستان مرا سر اشتھا آورده است

ـ آقا، در آن دور دست ھا، آن كلیفت ھا، آن كوه پایھ ھا را مي بینید؟ اگر خود ما را بھ آنجا برسانیم، كوتاه ترین راه 
شور آیا من تو را تا آنجا ھمراھي كنم. را بھ ھند خواھیم داشت  و یا اینكھ یكي دو روز استراحت مي كنید؟ در این ك

  » .ما در امان ھستیم
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استراحت؟ چرا باید استراحت كنم؟ براي آدمی مثل من چھ چیزي خوب خواھد بود؟ «: ھمراھش با خوشحالي پرسید
ون سرحال شب گذشتھ نیز خوب استراحت كردم و اكن.  سواري كرده اماسپمن فقط صبح و بعد از ظھر دیروز را 

اده می باشم ین زودي از . ھستم و حتي امروز صبح براي جنگ آم ھ ھم ھ من ب ھ نظر مي رسد ك ا مضحك ب واقع
آیا تا ھنوز چنین طرح فراري ریختھ . دیگر نھ خستگي، نھ مشكالت و نھ ھم خطر وجود دارد. مشكالتم رھایي یافتم

من .  گلبیگم، تو این طرح را ریختی و سربراه ساختي.شده باشد؟ اكنون متوجھ می شوم كھ ھمھ را مدیون تو ھستم
ار . م داشتھھمیشھ تو را بھ خاطر خوا. آدم ناسپاسی نیستم ھ ك بھ ھرحال وقتي كھ من در ھندوستان ھستم، تو بھ چ

  »مشغول خواھي بود؟
ار مي ك«: دختر خیره خیره، نگاه كرد و گفت شھ چك واھم كرد؟ ھمی ا آقا، من چكار خواھم كرد؟ چكار خ رده ام؟ آی
  »شما دیگر بھ من ضرورت ندارید؟

ي «: او در حالي كھ بھ طرف او مي دید؛ گفت رده ی ھ در آنجا، در ھندوستان ب ي ك ي؟ مي دان پس تو، با من مي آی
دارد ود ن ود. وج واھي ب شور شدي، دیگر آزاد خ و وارد آن ك ھ ت ض اینك ھ مح رده . ب ا ب ھ آن كافرھ ی ک ا نمي دان آی

  ».ار را گناه مي دانندندارند؟ آنھا آن ك
ستم«: او گفت م آزاد ھ ون ھ م در آنجا من اكن ھ ھ ھ در اینجا و چ ما . آیا اكنون ھم من آزاد نیستم؟ بھ نظرم، چ ا ش آی

  »آزادي ام را برایم اعطاء نكرده اید؟
ا مرا اما چطور مي توانم یك دختر جوان مثل شما را بھ كشور خود بب. ـ اوه، بلي، آزادي ات، اعطاء شده است رم ت

  » .حتي در این كشور نیمھ وحشي نیز چنین است. خدمت كند؟ این خالف ھمھ ی رسومات و عنعنات است
  ».آیا شما مادر دارید؟ من مي توانم با او زندگي كنم و شما را خدمت كنم. شما باید بھتر بدانید. نمي دانم«: او گفت

  »تو پدر داري؟«: او بھ طور آھستھ گفت
چطور مي توانم او را فراموش كنم؟ . بلي، من پدر دارم«: روي قلبش گذاشت و بھ طور آھستھ گفتدختر دستش را 

  ».من نزد او خواھم رفت. او بھ من احتیاج دارد
ایم . گلبیگم، جاي شما در آنجا خالي خواھد بود«: ھمراھش با جدیت ادامھ داد و كارھ دون ت مطمئن نیستم كھ بتوانم ب

اما اگر ھمھ . اگر تو را با خود ببرم، مادرم در اول موقعیت تو را درك نخواھد كرد.  سعي بكنمرا تنظیم كنم اما باید
د از  ایم، بع م نم ساعد ھ دنت را در آنجا م ھ ی آم چیز را برایش تشریح كنم، و او موافقت كند و از سوی دیگر زمین

  »   .آن، تو مي تواني بھ آنجا بیایي و بھ من بپیوندي
ان «: چیزي او را خفھ كرده باشد، نفس طوالني كشید، گفتدختر مثل اینكھ  د، ھم ما انتخاب بكنی ھ ش ھ را ك ا، آنچ آق

  ».شما ھستید كھ باید تصمیم بگیرید. كار را خواھم كرد
پس فایده ی آزادي . نور از چشمانش محو گردید.  اما بھ نظر رسید كھ یك مشكل جدید و غیر قابل پیش بیني پیدا شد

  چھ بوده است؟
ت. و باید او را آرام مي ساخت. سرمنشی نیز درد آشكار او را در سیمایش متوجھ شد ستگي گف ھ آھ یگم، «: لذا ب گلب

  ».تو براي مدت طوالني از من جدا نخواھي شد. جدایی تو براي مدت كوتاھي خواھد بود
ودش را . ندادبراي مدت ھا، براي مدت ھا، مدت ھا؛ این واژه در گوشش طنین افكن شد اما او جوابي  او طوري خ

شیده اسپروي زین  ھ آن ك ت او را ب  برگردانید كھ گویا مي خواھد گذشتھ اش را مرور كند؛ بھ مسیری كھ سرنوش
شاند. در مورد آینده ھیچ چیزي را نمي دانست. بود، نگاه كرد د ك ھ كجا خواھ ھ او را ب ست ك ا در . نھ ھم مي دان ام

ھ اسپ او فاصلھ ھاي دور، در امتداد مسیری كھ واري ك ین ھم  مي راند، سرزمین حاصلخیزي دیده مي شد؛ یك زم
وا در حال  ود، ھ داد آن راه مي پیم ھ او در امت ور ك اكنون با درخشش خورشید روشن شده بود، ھرچند كھ ھمان ط

ي كھ او قبال سپس دور تر از آنجا، كوه پایھ ھایي دیده مي شد كھ اكنون او را از كابل؛  از گذشتھ ی. تاریك شدن بود
ت. در مورد آن با دلسوزي یاد مي كرد، جدا مي ساخت ود داش ین او و آنجا فاصلھ وج یم روز ب ھ . حدود ن در منطق

ایي در حال چرا؟  ا یابوھ ھ باشند؛ شترھا ی ده نمی شد چ یي ھموار، چند نقطھ بھ طور واضح قابل دید بود کھ فھمی
ز دیگري فكر . نھا گذشت، متوجھ آنھا نشداما زمانی كھ از كنار آ. فاصلھ خیلي زیاد بود در آن حال او در مورد چی

ھ او را . مي كرد راي اینك ود؛ ب ود آورده ب ا خ ھ ب شكل بزرگي ك ورد م د، در م ویش مي آم ھ س درمورد چیزي كھ ب
ت او . اما با خود اندیشید کھ بدون اربابش یك قدم حركت نخواھد كرد. خوب مي شناخت د جان{ممكن اس  }م. محم

  .نوز در كابل باشد و ممكن است كھ در آنجا ھیچ حرفي از سوء ظن بھ وجود نیامده باشدھ
ا  اورد؛ روزھاي خوشي را ـ چرا او ب ت بی ھ دس ت، ب ھ را انجام داده اس د ثمره ی آنچ ھ بتوان او نیمھ امیدوار بود ك

ساس . رمتر شده بوددستان خودش، ریسمانی را كھ روزھا خودش را بھ آن وصل كرده بود، برید؟ خورشید گ او اح
  .تشنگي كرد
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یم ساعت . آقا، اجازه بدھید تا در اولین چشمھ متوقف شویم و مقداری استراحت نماییم«: او گفت راي ن ط ب بگذار فق
  ».استراحت كنیم

  ».آیا مانده شده اید؟ ما كھ ھنوز راه زیادی را نپیموده ایم«: سرمنشی پرسید
ساس مي ـ نھ، آقا، راه زیادی نیامده ایم  ستیم، اح ان ھ ا دیگر در ام اما اكنون كھ تالش عمده ی ما خالص شده و م

دارم، . كنم كھ فقط براي یك دقیقھ استراحت كنم و دست و روي و پاھایم را با آب بشویم ا عادت ن من بھ این كفش ھ
  ».بسیار سنگین است

ھ خورشید آ. او بھ طرف دختر نگاه كرد ل از اینك ده یقینا از صبح زود، قب ورتش پری گ از ص د، رن اال بیای در ب ن ق
  ».بلي، چرا نھ؟ بھ اولین چشمھ یي كھ رسیدیم متوقف خواھیم شد«: سرمنشی گفت. بود

شمھ ی  ست، و پاھایش را داخل چ شمھ نش ار چ ان خوشحال شد؛ كن و وقتي كھ آنھا بھ چشمھ رسیدند، او مثل كودك
  .زالل كوه آویزان كرد

  ».ببین، در آن جلگھ چھ دیده مي شود؟ یقینا كھ كدام رمھ نیست«: یگم را گرفت و گفتمقام دولتي، یكدفعھ دست گلب
د.  شویداسپ سوار ھستند، زود سوار اسپآقا آنھا «: دختر فورا ایستاد شد و گفت ھ . ما را تعقیب كرده ان د ھرچ بای

  ».خودمان فرار كنیمزود تر بھ كوه پایھ ھا، بھ داخل غار ھا پناه بگیریم ـ ما باید براي نجات جان 
  . ھاي شان قرار گرفتھ و كامال آماده ی فرار شدنداسپدر ظرف چند لحظھ آنھا روي زین 

دارد ود ن دام جاي ترسي وج ده باشند، ك ده باشند؟ اگر ندی وه . ـ نمي دانم، آیا آنھا ما را دی ھ ی ك ھ آن گوش ا اگر ب م
ود، از برسیم ـ  اشاره بھ طرف دره یي داشت كھ بھ طرف آن اسپ م ي تاختند ـ مثل اینكھ یك خرگوش تعقیب مي ش

ي . نظر آنھا غائب خواھیم شد دام جاي امن ھ آنجا ك د ك سي فكر نمي كن ھ جز ھزاره، ھیچ ك ھ ب باید برایت بگویم ك
  ».یك افغان فكر خواھد  كرد كھ ما مستقیم بھ سمت ھندوستان فرار كرده ایم. وجود داشتھ باشد

د آنھا بھ ھمان گوشھ یي كھ  گلبیگم اشاره كرده بود، رسیدند، و ھمان طور كھ گفتھ بود، از دید آنھایي كھ فكر مي ش
ھ . كھ تعقیب كنندگان شان باشند، پنھان شدند اما بعد از پنج دقیقھ، صداي گلولھ یی بھ ھوا پیچید و سپس صداي گری

ا  سوار از داخل سنگ ھا بھ طرف آنھا تیاسپیك نفر . ی ـ گریھ ی زني از درد ھ ب راي مقابل ر شلیك كرده بود، و ب
ود د جان ب ود ـ او محم ستاده ب ا روي سرك ای ورا شناختند! آنھ ا ھم صحبت . ھر دو نفرشان او را ف ا ب د آنھ ھرچن

شیدند رون ك ھ ھاي شان را بی د و تفنگچ ی ھاي شان بردن سپس . نكردند اما بھ طور غیر ارادي دست بھ داخل كرت
ت.مكررا بھ طرف او فیر كردند شي گذش وش سرمن یخ گ ھ از ب ك گلول ھ ی دوم را شلیك كرد و .  ی د جان گلول محم

. سپس بھ طور وحشیانھ یی دستانش را روي سرش انداخت و با انجام این كار، تفنگش از دستش، بین سنگ ھا پرید
اد ھمھ ی این چیزھا فقط در یك لح.  كشاند و بھ شدت بھ روي زمین افتاداسپبعد خودش را باالي زین  ظھ اتفاق افت

  .وحتي فرصتی براي حرف زدن و فكر كردن ھم نماند
ا «: دختر بھ صورت نیمھ بیھوش گفت و ب پآقا، من نمي توانم با ت وب اس ا كن، حال من خ روم؛ مرا ھمینجا رھ  ب

ھ داد. نیست داخت و ادام ین ان ھ زم د«: و خودش را باعجلھ ب رار كنی د ف ھ طرف ھن ما ب رار كن، ش ھ . ف راھي را ك
از .  را در پیش خواھم گرفتقشالقسپس راه . شانت دادم، از ھمان راه برو، من ھمینجا مقداری استراحت مي كنمن

عسكرھا ھرگز جایم را پیدا . من دیگر ترسي ندارم. اكنون محمد جان مرده است.  چندان راھي نیستقشالقاینجا تا 
د توا. كرده نخواھند توانست ستآنھا اكنون ما را پیدا نخواھن ب شده . ن ا تعقی ي م ھ وقت د حدس زده باشد ك ا او بای ام

د. بودیم، باید این طرف مي آمدیم یش گرفتن د . او از آنجا بھ این طرف آمد و عسكرھا راه شان را مستقیم در پ و بای ت
ھ . براي نجات زندگي خود، بروي ز ب اسپت ھم خوب و تازه نفس است، مي تواند تو را بھ كشورت برساند و من نی

ھ آنجا . انھ ام خواھم رفت ـ آھي از دل كشید ـ اكنون از خانھ ی قدیمي مادر بزرگم زیاد دور نیستمخ ھ آساني ب من ب
اس ھاي . در زیر كرتي ام لباس زنانھ دارم. مردم آنجا ھم مرا خوب مي شناسند. خودم را خواھم رساند مي توانم لب

من بھ نظر آنھا . ان افغان مرا ببینند، از كنارم خواھند گذشتمردانھ را در بین سنگ ھا بگذارم، حتي اگر ھم سرباز
شانده شده ام ن طرف ك ھ ای ر ب ھ از صداي فی ؤال . صرف یك زن ھزاره معلوم خواھم شد ك ا از من س م آنھ اگر ھ

فتھ  رقشالقكردند كھ آیا من شما را دیده ام یا خیر، خواھم گفت، بلي، و اینكھ تو براي بھ دست آوردن غذا بھ داخل 
  ».اي

ا ھرگز در «: او افزود. و بھ نظرش مي رسید كھ او متقاعد نشده است. سپس دید كھ اربابش دو دل است ھرچند آنھ
د  ر خواھ ھ، دی ھ كن، اگر ن ھ كن، عجل ا، عجل این راه نخواھند آمد، این راه كامال از راه اصلي منحرف است، اما آق

ش! فرار كن، از اینجا بگریز. شد ساس كردم . ده اممن زیاد زخمي ن عف و درد دارم ـ در اول اح دکی ض ط ان من فق
كھ با كدام چیز سنگین و یا قبضھ ي ماشینداری روي سینھ ام ضربھ خورده ام اما اكنون فكر مي كنم كمي درد دارم 

ھ در خ. من اكنون در خانھ ام ھستم. مقداري ضعیف شده ام. ھیچي نشده ام. و كمي ترسیده ام ستید ك ما ھ طر این ش
  ».ھستید
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  ».فرار كن. آقا، آقاي عزیزم«: دستش را گرفت بوسید، و بھ طور آھستھ گفت
ت. كنار دختر نشستھ بود. اما او در ھمانجایی كھ بود، باقي ماند اده اس اقي افت ھ اتف ھ چ ود ك ن در . متوجھ ب ر ای ا ب بن

ود ھ . حالی کھ گلبیگم مشتاقانھ التماس می کرد، سرمنشی غرق درد جدایي شده ب وجھی ب وچكترین ت ا ك رو آنھ از این
ود، نداشتند اده ب ین افت دگي روي زم دون زن ا ب ر . كسي كھ در آن حال بدون صدا، بھ نظر آنھ ور غی ھ ط ا ب او تقریب

ھ،  ك لحظ ك صدا شد؛ در ی ھ ی شي متوج ھ سرمن ھ، یكدفع ود ک شیده ب یش ك ھ پ كمش ب محسوسي، خودش را روي ش
ل از آن مرد زخمي . شدصداي كارد را شنید كھ از غالف خارج  ا قب او بي درنگ دوباره بھ طرفش شلیك كرد، ام

ھ مي داد، . كارد سنگینش را مستقیم بھ طرف آنھا حوالھ کرده بود ار سنگي تكی ھ كن ودش را ب ھمانطور كھ دختر خ
  . سرانجام كارد بھ طور عمیق روي گردنش جاي گرفت

وش كرده » .بیگم، او تو را كشتگلبیگم، گل«گریھ ی بیش از حد تلخي در ھوا پیچید؛  و سرمنشي غرورش را فرام
زرگ . او عمیقا روش قدرشناسي را آموختھ بود. بود، و روي زمین نشستھ اشك مي ریخت ت ب یك موج صداي دس

ھ ت ك ھ او گف ود، ب او «: كھ ھمیشھ درد ھاي او را تسكین مي داد و یك نگاه محبت آمیز كھ برایش سال ھا شناختھ ب
رایش رسیده ! ِاو سر انجام آزاد آزاد شد. ھ استاز دست رفت دگي ب حتي آزاد از درد جدیدي كھ در آخرین ساعت زن

  » .چیزي كھ آزادیش را بھ ھیچ جاي بھ جز بیشھ ھاي صخره ھا نمي آورد. بود
ود تباه نكرده ب ل ا. او برگشت تا ببیند كھ آیا واقعا این بار قاتلش مرده است؟ اینبار اش ودش را آه، چرا او قب ن خ ز ای

ود ت. مطمئن نساختھ بود؟ آخرین گلولھ، مستقیم بھ پشت گردنش اصابت كرده ب شي از جایش برخاس اسپش . سرمن
  . را سوار شد و چھار نعلھ بھ سمت جاده ی ھندوستان بھ پیش تاخت

  
      

  
  
  

  
 


