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 سکوت را، شھروندان بی زمزمھ و. روز ھا شبانھ وار بھ شب بودن می پیوست. در شھر شب بود

  .میسرودند

آنرا در محاصره ، غنوده ی سیاهگو اینکھ ابر ھای در ھم . شھر کامال رنگ و رخ عوض کرده بود

و کاله ھای رنگارنگ بر سر طی طریق  لنگی، ریش ھای انبوه با را شھر، جاده ھا عابرین. کشیده باشد

برای رخصتی اخیر ھفتھ میخواھند بھ عجلھ ، مدارس طالبان باشد و گویی پیشین روز پنجشنبھ .میکردند

درد  آمیختھ با، با چھره ھای ملول و غمگین .میشدندرد  از کنار ھم، خود را بھ خانھ ھایشان برسانند

  .جانکاه

چادر ھای کالن را بر . شده بودند در دو طرف جاده ھا دست فروشانی با کسب و پیشھ تازه مصروف

این جنس حسرت . نان قاق را چو مال کم پیدا برخ مشتریان می کشیدند روی پیاده رو ھا ھموار نموده و

  . مردمان را غمگینانھ بسوی خود میکشید، زا

عبدالمعروف ”  کھ نزد جوانان بنام“ منکراز نھی وامر بھ معروف ”  بعد از ھر درنگی گروپ ھای مسلح

 کھ از بلند گو ھای، درجاده ھای شھر با ترانھ ھای پیروزی اوالد احمد شاه درانی، مشھور بود“ بی نیکر

این داتسون ھا . بھ گشت زنی میپرداختند، لودی آالت موسیقیبدون می، موتر ھای داتسون پخش میشد

مثل آن بود کھ تانک زرھی غول ، میساخت کھ موی را در بدن راست، بودند آنقدر ترسناک و ھیبتناک

 .میشود میل آن میچرخد و آماده ی شلیک بروی عابرین جاده، جاده را میپیماید غرش کنان، پیکری



  

، کابل زیبا .حاکمیت طالبان دامن سیھ ای خود را بر شھر کابل گسترده بودسایھ ی غول وحشت و دھشت 

بیش از نیمی از شھروندان . خوشی از شھر ریشھ برکنده و کوچ کرده بود .قبای سیاه ماتم بر تن داشت

نوار ھای ، بموجب ممنوعیت از شنیدن موسیقی. با احکام طالبانی در خانھ ھا زندانی شده بودند، نزن آ

 .رقص رقصان جلوه نمایی میکردند شھر در ختان مجازات شده و بر شاخھ ھای، و ویدیو کست ھا کست

  . بیدار نگھمیداشت نظاره ی آن واھمھ و ترس از حاکمیت سیاه را

  

# # # 

 راه اندازی محفل عروسی یگانھ پسرش سرگرم، پدر سمیر حاجی قاسم، نا خوشایند در ھمین روزگار

  .بود

 شکمش از فاصلھ ی دور. آدم چاق و فربھ با جلد گندمی تیره، مرد متمولی بود، برنجحاجی قاسم تاجر 

بابھ رمضان کھ با اندام الغرش کھ گویی از . میانداخت ” بابھ رمضان جوالی” انسان را بھ یاد جوال

تا بلندی ، ” ده افغانان” جوال پنجاه کیلویی آرد را در کوچھ ھای پر خم و پیچ، آبدیده ریختھ شده بود فوالد

و شکم حاجی قاسم برنج . سھ روپیھ دستمزد میگرفت نتقال میداد و صرف دواخانھ بھ خانھ ، ھای کوه

   .درست بھ ھمان جوالھا مانند بود فروش

آنروز عروسی سمیر بود و حاجی قاسم در کنج حویلی بھ دیوار تکیھ زده بود و خلیفھ ھاشم آشپز کھ با 

  .صحبت میکرد، وپز بود دستمالی بر شانھ مصروف پخت



مصروف وظایف سپرده شده ی بودند ، در روی حویلی ده تا پانزده مرد و تعدادی ھم از جوانان فامیل

  .باییست انجام داده میشد، کھ

یک چایجوش سیاه و دودزده ی المونیمی را در آتش دیگدان ، خلیفھ ھاشم آشپز ھمزمان با پختن غذا

چنین تعارف ، و بھ کسانیکھ نزدیک دیگدان نزدش می ایستادند آماده میکردگذاشتھ و چای سبز کوره یی 

  : میکرد

  .” کھ ایطور چای کوره یی ده عمرت نخوردی!! بگیر”  - 

  : متوقع بود تا از جانب مقابل تحسین شود و چیزی بشنود شبیھ، در حالیکھ از زیر چشمھا نظاره میکرد 

  .واقعا تعریف کردنی بودوچای . ” ھا ھا بسیار مزه دار است”  - 

مشکل ، تشخیص افراد بھ نسبت داشتن ریش ھای انبوه، زمانیکھ بھ چھره ھا از دور نگاه میکردی

 بھ گردن کوره یی سیاه و دود زده ی خلیفھ ھاشم آشپز را ھمھ بھ آن میماندند کھ گویی چایجوش. مینمود

تنبان سفید و کرتی سیاه کھ یخن پیراھنش  در میان ھمھ جوانان سمیر با پیراھن و .باشند آویزان کرده

برخالف پدر ، کمی گوشت آلود، شانھ ھای پھن، با اندام موزون، شده بود قندھاری ظریفانھ خامک دوزی

  .توجھ ھمھ را بھ خود معطوف میساخت، ریش انبوه گرد، ابروان تند و چشمان میشی، با جلد روشن

بگسترده  شھر ترس و وحشت را بھ کوچھ کوچھ ای، ناکو ھیبت  حاکمیت سیاه طالبان چنان ترسناک

آنھم در زیر ریش و  نیمھ تبسمی اھدا میکرد اگر لبی” احیانا. کھ ھیچکسی دیگر لبان متبسم را نمیدید بود

 . میماند سبیل پنھان

آنروز ، و دختر جوان را تشکیل میدھد پسر ازدواج و برگزاری جشن عروسی کھ بزرگترین آرزوی

سمیر ھم آرزو داشت کھ از جشن عروسی خود ھر چھ با . برای سمیر جز کابوس وحشتناکی بیش نبود

پایکوبی و رقص زاغھای زمستان مرگ  .او میدانست کھ بھ آن آرزو نمیرسد. شکوه تر تجلیل بعمل آورد

  .بر گزار میکردند این گونھ محافل خوشی را بسان محافل ختم، ھمھ .بود

 محافل خوشی فامیل ھای شان را با موسیقی و آواز کھ روزگاری، و حامد پسر عمھ اشاما سمیر  

برای برگزاری جشن عروسی خود چھ کاری را ، دران شرایط اختناق طالبان، خاطره آفرین میساختند

ز یکی ا، سمیر در تفاھم با پدر. آندو از یکھفتھ پیش تصمیم خود را گرفتھ بودند میتوانستند انجام دھند؟

و پدرش بھ تعداد ھشت . بزرگ تھکوی را برای این محفل خوشی و موسیقی آماده ساختھ بود اتاق ھای



، ز و آواز بھ فضای بیرون از اتاقاین کوزه ھا از ورود سا: او میگفت .کوزه ی گلی خریداری کرده بود

  .جلوگیری میکند

 .گردیده بود بخوبی پیش میرفتبا اشتراک فامیل ھای نزدیک برگزار  شب شد و مراسم عروسی کھ 

حامد یکی از آھنگ  .در تھکوی بودند سمیر از ھمھ خواست کھ بھ تھکوی بروند و بعد ازنیم ساعت ھمھ

بسیار جالب بود کھ ھمھ با .ھای شاد و مست را در رادیو تایپ گذاشت و خودش بھ رقص شروع کرد

مادر  ماری .کنج نامریی چشم غره میکرد گویی ارواح خبیثھ از کدام. دلھره و ترس برایش کف میزدند

 .شفتھ وار بنظر میرسیدندآاز دیدن آن حالت ، حامد با مادرش کھ مادر کالن مشترک حامد و سمیر ھم بود

وآنروزی را بخاطر میآوردند کھ در دوکان بزازی برای تشخیص رنگ تکھ ی  آندو پر دلھره میلرزیدند

د ناھنگام راتا در، کھ دفعتا صفیر شالق، بودند تا بھ تکھ ببینندچادری را باال زده ، مورد عالقھ ی شان

   .آشنا ساخت روح استخوان مادر ودختر

پی دیگری  حامد بھ دیگران جرات داد تا در رقص و پایکوبی سھم بگیرند و آھستھ آھستھ جوانان یکی 

در خوشی بودند کھ ناگاه ھمھ سرگرم . محفل گرم و گرمتر میشد. میدادند” مجرایی” بھ میدان میآمدند و

  : صدایی از دھن دروازه شنیده شد

  .ھلھ کھ طالبا آمد  - 

خشک و میخکوب شدند  ھمھ در جا ھایشان .یکسره بلعیدگویی الماسکی برجست و این ھمھ سازوآواز را 

 غریو سکوت سرد را مسافر شد و نفس ھا درصندوق، موزیم ھا مجسمھ ھای سپید ؛ چھره ھا ھمانند

  .بست یخ سینھ

آنر ، حامد چون آذرخشی برجست و موسیقی را خاموش ساختھ و با چادری ای از قبل آماده شده 

  : گفت و بھ حاضرین. پوشانید

  .عروسی است و خوشی میکنیم. ما ھیچ کاری نکرده ایم!!! نترسید  - 

  : با آواز آھستھ اضافھ کرد

  . نشنیده ایم شید کھ ما موسیقی ھممتوجھ با  - 

 آواز توقف موتر ھا را شنیده و بھ ذبیح برادر زاده اش، کھ در روی تراس حویلی قدم میزدپدر سمیر 

  .آواز موسیقی را خاموش نمایند گوشزد کرد تا



صدای زنگ بسان شیون امبوالنس در . دروازه ی کوچھ نواختھ شد با خاموش ساختن موسیقی زنگ

  . و حاجی قاسم بطرف در حویلی رفت. گوشھا خانھ کرد

در برابر چشمانش افراد مسلح طالبان چون شحنھ ھای ھیبتناک و غضب آلودی .حدس او درست بود

او فکر کرد کھ جھش یک شعاع نیرومند الیزری از تمام تار و پود . قرون وسطایی سبز شده بودند

ھمسایھ ی ، آورد کھ استاد حسن بیاد .وجودش بصورت برق آسا عبور کرده او را دگرگون ساختھ است

  : شان ھمیشھ برایش میگفت کھ

  .” ھستند خطرناکتر از بم اتمی اینھا”  - 

در گوشش )تراک  –ترک ، تراک –ترک (ضربان قلبش دو چندان شده و مثل صدای حرکت تند ریل  

در ، تھی از آب، خشکی ای بسان گلوی صراحی گلی ھمچو .آب در دھنش خشک شد .طنین انداز شد

  .گرمای تابستان گرم و سوزان

  اینجا چھ خبره؟  -: طالبی پرسید 

او در حالیکھ میخواست تا .سال عمر خود در گیر چنین کابوس وحشتناکی نشده بود 50حاجی قاسم طی 

  : جواب داد، نشان دھد بر خود مسلط باشد و خود را خونسرد

  .صایب الحمدهللا خیر و خیریت است مولوی  - 

  .و ھر چیز تیک تاک است خیریت؟ طوی است و خیر و. واه واه: یکی از طالبان

  : با لکنت زبان میگفت حاجی قاسم 

. و حاال خالص شد. عروسی بچیم سمیر جان کھ الحمدهللا خالص شد. ھان عروسی بود، عروسی بود  - 

  .و خیریت خالص شدالحمدهللا بھ خیر 

  ساز بود؟  - : یکی از طالبان

نی نی مولوی ” : شکم بلندش گرفتھ بود پاسخ داد تملق وار در حالیکھ دست خود را باالی حاجی قاسم

  .” ھمھ چیز بھ فضل خداوند تیک تاک است، صایب



کمیتی از جوانان و ، و بازپرسی قرار داده بودند در لحظھ ی کھ طالبان حاجی قاسم را مورد استنطاق

ھمھ کاله ھای خود . میدادندروی تیراس ایستاده و بھ مکالمھ ی آنھا گوش فرا ، اطفال دم دروازه ی دھلیز

  .را بر سر نموده بودند

  .است طالبان اطمینان حاصل نمودند کھ درین عروسی موسیقی ای نبوده

رفتھ و بھ ، کنجکاو بھ طرف گروپ جوانان و اطفالی کھ دم دروازه دھلیز جمع شده بودند یکی از طالبان

تا ریش ، یش ھا و کال ھا را کنترول میکندر، کھ این طالب ھمھ فکر میکردند. نگاه کردچھره ھا یشان 

دراز و اصالح ، اما خوشبختانھ ریش ھای ھمھ مطابق احکام طالبانی. کوتاھی را بیابد و مجازات نماید

افتاد کھ کمره ” مشتاق” این طالب زیرک و چشم تیز چشمش در انتھای دھلیز بھ جوان بیخبر. ناشده بود

 کت کامریت بیا.او بچھ زود شو اینجھ بیا: -مشتاق دستور داد کھ طالب بھ . ی فلمبرداری در دست دارد

” .  

  : طالب قاه قاه خندیده رو بطرف ھمراھان دیگر خود کرده و خنده کنان با آواز بلند صدا کرد

  . پیدا کدم پیدا کدم بھ خدا ما خودم  - 

صدای طالب رنگش سپید شد و با شنیدن .بذلھ گو و شوخ بود، الغر اندام، مشتاق کھ جوانی با قد میانھ

برای قورت کردن در  آبی” گلویش خشکی کرد دھنش بی آب شده بودو اصال، لرزه بر اندامش افتاد

  : در دل خود گفت. دھنش نبود

  .” مھ اشتباه کردم و ھمھ کا را خراب کردم، ھمھ از دست خودم شد. وال کار بیخی خراب شد”  - 

با نگاھایی مظلومانھ و ، میطپید سخت و قلبھایشا در درون سینھ ھمھ جوانان کھ سخت ھراسیده بودند 

قت کرده و از تھکوی بیمورد بھ دھلیز منزل اول  چرا حما میدیدند کھ استفھام آمیزبطرف مشتاق طوری

  .آمده است

ناتوانی و لرزش را در پاھای خود احساس میکرد؛ آھستھ آھستھ بطرف طالب ، مشتاق در حالیکھ ضعف

  .تا اینکھ با گردن پت در برابر طالب ایستاد. راه را برایش باز میکردند، اشت و دیگرانگام برمید

  : ریش مشتاق را دردست گرفت و یک تکان محکم داده گفت طالب کھ ھنوز ھم خنده میکرد

ھنوزام کارای کفرا ره . ازقانون و شریعت اسالم بی خبر اس. ملحد ره ببی کھ فلم میگیره ایی جوان”  - 

  .” میکنھ



اما درد سوزش .غوطھ ور شد زنخش در آب جوش، احساس کرد کھ گویی در یک چشم بھم زدن مشتاق

زیرا او فکر میکرد کھ مجازات و شکنجھ ھای بسیار سنگینی در انتظارش .آن بھ زودی برطرف شد

  .است

  : طالب کمره را از دست مشتاق گرفتھ سیلی محکمی برویش حوالھ کرده گفت

  .” ش شو کھ حوزه بریمبرو پی”  - 

بھ دست و پاھایش آب ، ضعف کرده بود طالبان را کھ با شنیدن آواز مادر کالن پیر شان سمیر و حامد

  .سرد زده و میمالیدند

  .” طالبان مشتاق را با کمره اش حوزه میبرند” : بھ سمیر اطالع دادند کھ

آنجا . زه ی حویلی خود را رسانیدندسمیر و حامد از تھکوی بیرون شده و دوان دوان بھ نزدیک دروا

  .دیدند کھ حاجی قاسم بھ طالبان عذر و زاری میکند تا مشتاق را از چنگ آنان برھاند

مداخلھ کرده بھ طالبان  خود، سمیر مشاھده کرد کھ طالبان نمیخواھند بھ حرف ھای پدرش گوش دھند

  !گپی کھ دارید بامھ بزنین ھر . دعروسی از مھ است و ای بیچاره ھیچ گناھی ندار  -: گفت

خوب جوانی ھم . ای ھم مجرم است: طالبی کھ سالح خود را باالی شانھ ی خود قرا داده بود صدا زد

  .این را ھم باخود میبریم.دارد

خالھ و خواھران سمیر گریھ و زاری سر داده ، مادر. ھمھ ی میھمانان در روی حویلی بیرون شده بودند 

خودش نیز ، حالیکھ بھ دیگران توصیھ میکرد کھ خانم و دخترانش را بھ خانھ ببرندحاجی قاسم در . بودند

اما چھ کسی میتوانست آن گریھ و شیون مادر و . یکجا بھ حوزه برود حامد و مشتاق، خواست کھ با سمیر

  : کنان میگفت وفغان و نالھ مادر سمیر تا دم دروازه آمده بود. دخترانش را آرام کند

  .شاه ما ره کجا میبرید؟. توتھ دل مھ ره کجا میبرید؟، کجا میبرید؟ سمیر مھ ره 

اوخدا ...سر ما چھ حال و روزه آوردی! او خدا”  -: و میگفتند گریھ سر داده ھای ھای خواھران سمیر

  .” بیادرکم

برگشت و کوشش کرد تا خانمش را آرام ، حاجی قاسم زمانیکھ دید حامد ھم با سمیر و مشتاق یکجا است

سمیر و حامد رادر یک موتر ، طالبان کھ در دو موتر داتسون آمده بودند. ساختھ دوباره بھ خانھ برگرداند



نمیدانستند کھ طالبان چھ بالیی را ” مجرم” ھر سھ. بھ حرکت افتیدند و مشتناق را بھ موتر دیگر نشانده

  . افتادند بھ گریھدختران و اطفال ، با حرکت موتر ھا اکثر زنان. باالی آنان خواھد آورد

ونالھ ای  گریھ .خانھ حاجی قاسم در شب عروسی پسرش بھ ماتمسرا مبدل شده بود فضای حویلی و

سیاھی آغوش باز کرده بود وحریصانھ دنبال روشنایی ، سکوت شب را تا دور ھا پاره میکرد، زنان

  .میدوید

# ##  

مشتاق در موتر دومی بھ سوی حوزه در ) طالباناز خانھ ی حاجی قاسم تا حوزه امنیتی (در درازنای راه 

چنان تصور میکرد کھ قفس سینھ اش مانند پوقانھ ، مشتاق کھ خود را مجرم اصلی میپنداشت. حرکت بود

کھ بھ زودی بھ سراغش  او بمشکل نفس میکشید و منتظرفاجعھ ی بود. ی در حالت پف شدن است

دلش میخواست دران گرمای . میکشاند نوشت سیاهمیرسید و احساس میکرد کھ موتر اورا بھ سوی سر

   .سر و رویش را در آغوش بکشد، تابستا ن امواج باد سردی کھ بھ روی برف زمستانی میوزد

سمیر و حامد در موتر اول نشستھ بودند و ھردو با سرخوردگی بھ محتویا ت کست فلمبرداری محفل کھ 

کھ آیا این کست چھ پیامد ھایی ناگواری را برای ، یدندمی اندیش، اکنون در دست طالبان قرار گرفتھ بود

ید و تاسف کرده در دلش حامد از کنج چشم ھا با نگاھای دزدانھ بھ سمیر مید. ایشان در قبال خواھد داشت

   .شب عروسی بھ چھ مصیبتی گرفتار شده است کھ او بیچاره درین  - : میگفت

 باسمیر و حامد یکجا در یک موتر و در سیت عقبی، بود طالبی کھ کمره را از نزد مشتاق گرفتھ” اتفاقا

  : بعد از لحظھ ی کوتاھی سمیر با آھستگی و آرام رو بطرف طالب کرده برایش گفت. نشستھ بود

ولی یگانھ آرزوی ، یک عالم آرزو دارید شما ھم جوان استید و مثل مھ و دیگر جوانا!! ببینید صایب  - 

خودتھ . کست عروسی ام است و بس و داشتن خاطرات ان کھ ھمی من در زندگی ھمین عروسی ام بود

ھم ، ھمرایم کنی کھ ھمین کست را برایم بدھی جوانی اگر. کھ مھ میبینم خوب جوان مردانھ معلوم میشی

  .” چطور بیادر؟. و مره ھم خوش میسازی توخوش میشوی و ھم خداوند

  .اما در پاسخ ھیچ چیزی نگفت، شنیدهبود  و نیاز طالب حرف ھای سمیر را کھ آمیختھ با عذر

 کرده” شکار” درین اثنا دریور موتر روی خود را بھ عقب گشتانده برای طالبی کھ مشتاق رابا کمره اش

  : بود با خنده گفت



  .گلمیر بیشک کھ بسیار ھوشیاربودی یاره مال صاحب  - 

  : کھ معلوم شد نامش مال گلمیر است در جواب گفت طالب

  .” مھ ھنوز ھم شک داشتی؟ درھوشیاری”  - 

  : دریور در پاسخ گفت

  .ناختم کھ یک شخص بسیار زیرک ھستیمھ خو از سابق تو ره میش، مال صاحب نھ نھ  - 

  . ھردو طالب قاه قاه خندیدند

  : سمیر باخود فکر میکرد کھ باید ازین موقع خوب باید استفاده کند و بازھم بھ مال گلمیر آھستھ گفت

  !.امروز یکجوانی خو ھمرایم کنید، ر جوان صدا میکندببینید آدم س  - 

بازھم طالب حرفی نزد و در حالیکھ سالح خود را دربین پاھا قرار داده و انگشتان ھردو دست را بھ میل 

  .ھیچ حرفی بھ زبان نیاورد، آن گره کرده بود

ه ھای موتر باز شد و درواز. بعد از حدود بیست دقیقھ موتر ھا در برابر حوزه ی امنیتی توقف کردند

   .” پایان شوید”  - : صدایی شنیده شد کھ گفت

از ، کمره را حمل میکرد مال گلمیر کھ در یک دست سالح و در دست دیگر. ھمھ از موتر ھا پایین شدند

 دیگران خواست تا او را تعقیب کنند و خودش چون قھرمان با گامھای استوار بھ سوی در دخولی حوزه

مال گلمیر دروازه ی یکی از اتاق ھا را گشود و . آنھا بھ دھلیز داخل شدند. بھ راه افتید، جلوتردو سھ گام 

وبھ طالبان دیگر امر کرد کھ بھ اتاق ھای شان . داخل شوید چپلی ھای تانرا بکشید؛ باز: امر کرد کھ

  .بروند

قالین بزرگی ، درین دفتر یا اتاق. در اتاق ھیچکسی نبود .، با مال گلمیر داخل اتاق شدند” مجرم” سھ نفر 

ھرچند . یک بالشتی بھ رنگ سرخ گذاشتھ شده بود فرش شده بود و در قسمت باال یی آن یک دوشک با

این بوی کھ دماغ ھا را . پاھا بود اما فضای اتاق آگنده از بوی متعفن عرق، ھمھ پنجره ھا باز بود

  .را دگرگون ساخت” ممجر” حالت ھرسھ، میسوختاند

  : مال گلمیر دروازه را باز کرد ه صدا زد



 کجاستی؟!! مولوی صایب   - 

  : آوازی کھ نھ بھ یک زن شباھت داشت و نھ بھ یک مرد؛جواب داد

  .ه کردم؛ وضوی نماز خفتن را گرفتموضوء تاز. اینھ ھمین حاال می آیم  - 

ولی دراز در حالی داخل اتاق شد کھ آستین ھا  تنک، حنایی رنگ بعد از لحظھ ی کوتاھی مولوی با ریش

دامن ماکسی مانند ش بھ وضاحت نمایانگر این بود .بطرف پایین میزد، را بھ ھنگام وضوء بلند کرده بود

برایش سالم کامل ادا ” مجرمین” ، ھنگامی کھ داخل اتاق شد. کھ روی خود را با آن خشک کرده است

وعلییکم ، با جنبانیدن سر، موصوف با یک نظر کوتا و گذرا، )برکاتھ اسالم علیکم و رحمتھ هللا و(کردند

با انگشتان دست بھ ، در حالیکھ لنگی خود را تنظیم میکرد. نشست) باالی دوشک(گفتھ بھ جایگاه خود

  : ازمال گلمیر پرسید. صاف کردن ریش مصروف شد

  .این بچھ ھا چھ کرده اند؟! مال گلمیر   - 

طوی شان مطابق شرعیت محمدی و احکام امارت اسالمی طالبان . ا طوی داشتنداین ھ  - : مال گلمیر

  . ما آنھا را دستگیر کرده آوردیم. اما فلمپری بود.موسیقی نبود. بود

  .شاھدان کی اند؟”  -: مولوی

  .” من خودم شاھدم”  -: مال گلمیر

  .” ھرسھ اش فلمپری میکرد؟” : مولوی

این جوان بود کھ فلمپری ، نھ  -: بطرف مشتاق درازکرده پاسخ داد مال گلمیر در حا لیکھ دست خودرا

  .” معاملھ واال است، میکرد و این دوی دیگر

  : مولوی از جایش بلند شده دوسھ بار گفت

  . این بچھ ھا از شریعت اسالم باالکل خبر ندارند .توبھ..یارب توبھ”  - 

سر این فلمپر را بگو کھ صباح خشک تراش  .کنانمال گلمیر تو اول در مقابل من کمره را بش  - : مولوی

و این دو نفر را ھم کھ جرم شان گناه  ضرب دره مجاز است ١٢٠چون گناه عظیم کرده برایش .کنند

من میروم کھ نماز خفتن .. این فیصلھ ی شرعی و اسالمی است. دره بزنند ۶٠ھرکدام را ، صغیره میباشد

  .قضاء میشھ



کمره را بلند ، حامد و مشتاق، سمیر، محضر مولوی روی دھلیز در، از کردهگلمیر دروازه ی اتاق را ب

  .کمره چندین پارچھ شد و کست ھم از کمره بیرون پرید.کرده محکم بر روی زمین کوبید

گلمیر کست را با دست برداشت . گویی چشمھایش از حدقھ بیرون شد، وقتی سمیر بطرف کست نگاه کرد

  .ریزریزکرد و دوباره بھ زمین کوبیده با پاھایش آنرا لگدمالو بھ مولوی نشان داده 

  .مولوی از دھلیز بیرون شد تا بھ مسجد برود

  : حامد و مشتاق را در یکی از اتاق ھا رھنمایی کرده و برایشان گفت، مال گلمیر

بت یک طالب را صدا زده و آنرا موظف ساخت تا از ایشان مواظ. شما ھردو ھمینجا منتظر باشید  - 

  .نماید و خودش با سمیر در اتاق مولوی برگشتند

  .حاال ببینم جوانی ات را. میگفتی در موتر بسیار جوان جوان! جوان: مال گلمیر برای سمیر گفت 

سرش را پایین ، باشنیدن حرف ھای مال گلمیر، و ترس در دلش خانھ کرده بود سمیرکھ بسیار نا امید شده

  .ھیچ نگفت. بوده است کرده گویا از حرف ھایش پشیمان

  ایت بدھم چند روپیھ جوانی میکنی؟اگر کست را بر. گپ بزن! او جوان   - : مال گلمیر بازھم تکرار کرد

اشتباه بوده کھ حاال کفاره ی آنرا خواھد ” جدا، سمیر تکان خورده متوجھ شد کھ تقاضای کست ازوی

  .پرداخت

  گفتم چند جوانی میکنی؟  - ” : مال گلمیر باز ھم حرف اخیرش را تکرار کرد

  .دیگر ھیچ چیز نمیخواھم، بین رفت مال صاحب کست ھم از  -: سمیر

  اگر کست جور میبود چند ارزش داشت؟  -: مال گلمیر

  .رای من بسیار ارزش داشت مال صاحبب  -: سمیر

  ؟اگر کست را برایت بدھم دولک کلدار میدھی  -: مال گلمیر

مال گلمیر چھ نقشھ ی دیگری در راه است؟ اما این ھم بخاطرش آمد کھ سمیر فکر کرد کھ با پافشاری 

حتا از تابوت جسد یک فامیل مھاجر کھ از . طالبان ھم بھ گرفتن پول شروع کرده بوداند دران روز ھا

  .گرفتھ بودند را پول انتقال تابوت، از طریق مرز تورخم بھ افغانستان انتقال میشد پاکستان



  .حاال کستی وجود ندارد مال صاحب  -: ر بازھم گفتسمیر بھ مال گلمی 

آن کستی را کھ با پای شکستاندم   - : خلی واسکت خود بیرون کرده گفتاز جیب دا مال گلمیر کستی را

  .تو است این ھم کست فلمپوری طوی .یک کست فلم ھندی بود

 : سمیر با شک و تردید بھ طرف کست دید و آنرا بدست گرفتھ متوجھ شد کھ در آن نوشتھ شده است 

  . ” کست دوم عروسی سمیر جان و مھناز جان”

از خوشی کست رادر سینھ ی خود فشرد و دست در جیب کرد . سمیر دید کھ طالب راست میگفتھ است 

این پول را بگیرید؛ . مال صاحب یک دنیا تشکر”  - :و ھمھ پولھا ی جیبش را بھ مال گلمیر داده گفت

  .چھار لک کلدار است” تقریبا

  : سپس محتاطانھ و با عجز اضافھ کرد

  .حاال میتوانیم برویم؟  - 

برای پھره دار . دروازه را باز کرد، با عجلھ در جیب خود جا بجا کرده مال گلمیر کھ میخندید پول ھا را

  : گفت

  .آن دونفر را آزاد کن کھ بروند  - 

  . مال گلمیر چیزی در گوش سمیر گفتھ و با او خدا حافظی کرد

آنھا ھرکدام آه عمیقی کشیده و احساس . حامد و مشتاق از دروازه ی حوزه امنیتی بیرون شدند، سمیر

  .برای پرواز ازفاجعھ بال ھای نیرومندی پیدا کرده اند کردند کھ

  : در گوشش گفتھ بود، ال گلمیر وقتی با او خدا حافظی میکردسمیر بیادش آمد کھ م

  .” ھوشیار، من طالب ھوشیارم! مرا از آن طالبان احمق فکر نکو”  - 

  پایان

  ١٩٩٧تابستان   -کابل

 


