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 Political  سياسی

  
 به عنوان ھديه به مناسبت نودمين سالگرد   

  استرداداستقالل افغانستان ازنفوذاستعمارانگليس
  

  »سيماب«امين : نويسنده
  
  

  ردکابلُخيبۀ کت
  )داستان کوتاه ـ قسمت سوم(

  
  

پذيرائی ازمن به اتاق ديگر رفت و لحظاتی بعد با پطنوسی که روی آن يک کاسۀ بزرگ سفالين و دوگيالس مختاربعداز

. بگی که دوغ وطن اس. چای نياوردم که گرميس«گفت . حتی ظروف ھم آثارناياب به نظرمی رسيدند. بود ، برگشت

  .                          ھا به آنسومن دوغ را فراموش نموده بودماين واقعيت بود که ازسال» خدام که چقه ديرشده نخوردی؟

باوجودی که دوغ تاثيرات گرما زدگی را زائل می ساخت ولی درضمن حالت خمار و مدھوشی خاصۀ آن  چشمانم 

ابرگرما ، ولی مختارمثل اينکه دراقليم و محيط ديگری به سر ميبرد ، بدون اندکترين واکنش دربر. راسنگين ساخته بود

ًبعدا خود خاطرات ايام پوھنتون ، فضای اختناق ، گيروگرفت ، مقاومت سرتاسری و سرکوب . به سخنانم گوش می داد

آنچه مرابه فکراندرساخت اين بود که مختاردرياد ازھمۀ آن خاطرات ھيچگاه ازفردی و يا . ِدولت وقت را يادآور می شد

اجمالی بود و بيشترآنچه را می گفت ، درچوکات ادوار و اسمائی بود که من ھمه گفتاراو . نشانيی دقيق نام نمی برد

مختاربا گذشت ھردقيقه وھرساعت برای من به معمائی بس پيچيده مبدل می گرديد که حل . ًواضحا به زبان می آوردم

 که می خواستم با من چيزھائی بسيارعاديی مثل رازاينچنين جوان ماندن اورا زمانی. آن خيلی دور به نظر می رسيد

ًشوخی ياد آور شوم ، درھمان لحظه صدائی ناگھانی ازدوروبرتوجه مارا به خود جلب می کرد و طبعا موضوع بحث 

ًقرار می گرفت ؛ وياھم مثل اينکه مختاردفعتا موضوع مھمی را به خاطرآورد ، سؤالی راه می انداخت وياتبصره ای 

  .                                                           مه را به حساب تصادف می گذاشتمبا آنھم ، من وسواسی نشده و ھ. می نمود

ازاتاق مجاور، صدای گنگ زنان و گريۀ کودکان وياھم خنده ھای کودکانۀ . ساعت ھا با ھمان گفت و شنود می گذشت

 شان باخود می گفتم که سه يا چھارکودک باتشخيص صداھای. آنھا به گوش می رسيد ولی ھيچيک به نزد ما نمی آمدند

. زنان ھم  فکرمی کردم يک يا دوتن بودند ولی معيارھای فرھنگی مانع ازآن می شد که کنجکاو شوم. اند

باشنيدن شوخی من، . »مام تو واری ايالدارشديم ولی بچکچای مه  َانوز مالچرانک نشدن« ھمينقدرباشوخی به مختارگفتم 
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ًمن بعضا بذله گوئی ھای آنزمان مختار را به . »وب اس که اصطالحات وطن خو يادت نرفتهخ«مختارخنديد و گفت 

تو . يادش می دادم و به قھقھه می افتادم ولی مختارفقط سرخودرا به رسم تأييد تکان داده و با يک تبسم پاسخ می داد

                                                                     .                              گوئی که ازکس ديگری با وی صحبت می نمودم

وقتی شام نزديک می شد و ھوا رو به خنکی . روزھای درازتابستان ، خورشيد راتا ساعات ديراز نشستن بازمی دارد

ًنه ای که واضحا من روی گليم کوچک و کھ. ِگذاشت ، ازدروازه ای که درانتھای دھليزبود به ُصفۀ کوچک گلی رفتيم

مختارکمی دورتر روی بوريا نشست وبازھم . برای مھمان بود ، نشستم وبربالشتی که آنجاگذاشته شده بود ، تکيه زدم

من آن فضای معطروبی تکلف راتحسين نمودم واززيبائی گلھای حويلی و زحمت وی . مرابه خانۀ خود خوش آمديد گفت

نھمه سرسبزی و زيبائی حويلی را مرھون مادر و خانم خود است که مختارگفت که آ. درپرورش شان يادآورشدم

 وياھم خويشاوهدرغياب وی به آنھا رسيدگی نموده وبا وجوديکه خود مختارازچاه برای آبياری شان آب می کشد ولی کار

 به طرف ًباگفتن اين موضوع ، مختاردفعتا ازجابرخاست و. ً را اکثرا آندو زن انجام می دھندغرس گل ھای تازه

ِکردھای گل رفت و آفتابۀ گليی رابرداشته برتعدادی از گل ھا آب ريخت ُ مثل اينکه . اوزيرزير زبان چيزی می گفت. ُ

من جرأت ھيچگونه سؤالی را . بعد دوباره آمده و روی بوريا نشست و به من خيره شد. برمزارعزيزی درود بخواند

حرکات و سکنات مختار و واکنش ھای گنگ وی ، بيشترمرا . تنداشتم زيرا معما غامض تر و مرموزترشده می رف

. اوباھمه شباھتی که درظاھر با گذشتۀ دورخود داشت ، آن مختاری نبود که من می شناختم. درانديشه فرو می برد

به اين . درتمام مدتی که روی بوريا نشسته بوديم ، صدای گريه و خندۀ اطفال و صحبت گنگ زنان به گوش می رسيد

ًتيجه رسيدم  که حتما به خاطرپامال نشدن گل ھا ، مختاراطفال را از بيرون آمدن مانع شده است ولی اين دليل فرضی ن

...                                                            ًبعضا ھم کمتر... ًبعضا فکرمی کردم تعدادشان بيشترمی شود. بازھم مراقانع نمی ساخت

ف غذا خواستم ازمختارراجع به زندگی وی و اينکه درينھمه مدت چه ليل و نھاری را گذشتانده است بپرسم بعدازصر

از » ماره«باشنيدن . »...خو خانه آباد که ماره ھنوزبه خاطرداری«ولی اومثل اينکه سؤاالت مرا حدس زده باشد ، گفت 

ن چراغ ھريکين که چھره اش را به صورت متناوب درنورلرزا»  کيست؟ مامقصدت از «گفتم . زبان وی تکان خوردم

با سايه و نور حکاکی می کرد ، به طرف من ديد و بدون اينکه به سؤال من جواب بدھد ، با لحن سنگين ولی صميمانه 

من برای اينکه برناباوری و بھت خود غلبه کنم ، . وبدون خداحافظی به داخل رفت» !ماره ھميشه بياد داشته باش«گفت 

عالوه برعطربی مانندی . غ ھريکين را خاموش نموده و درھمانجا به تماشای گل ھای زيبا در زيرنور مھتاب نشستمچرا

وجود آمده است و ھرقدر به آنھا دقيق می شدم ، ه که آن گل ھا داشتند ، چنان احساس می نمودم که تحرکی دربين آنھا ب

فکرمی کردم که حويلی . من دست داده لت نيمه خواب بآن برداشت درذھنم قوت می گرفت و ھمراه با آن ، حا

... پرازانسان ھاست که با مھربانی و رعايت خاطرھمديگر، ھمھمه برپاکرده و دم ازدوستی و ايثارو مھر ووفا می زنند

ِپلک ھايم ...  ومن بدون آنکه ازجا تکان بخورم ، خودرا درجمع آنھا احساس کرده و درخوشی شان شريک می يافتم
به مشکل خودرا تا روی گليم .  ماليم مبدل می گشتند اینگين شده می رفتند و صداھای آرام درگوش ھايم به قھقھهس

  .                                                                                                                 کوچک کشانده وسرخودرا روی بالشت نھادم

ھمان شکل بودند وباگرمای خورشيد ، ه  ُکردھای ُگل ب.به اطراف خودنگاه کردم. رت آفتاب مرابيدارساختحرا

آن را به . به ساعت خود نگاه کردم؛ ساعتم ازحرکت بازايستاده بود. عطرخودرا سخاوتمندانه به دور وبرمی افشاندند

. آرامش مخوفی درخانه حکمفرما بود. لی از وی خبری نبودانتظارداشتم مختاربه ديدنم بيايد و. جيب کرده ازجا بلند شدم

باخود گفتم اگرساعت را دقيق نمی دانم اما آفتاب نشان می دھد که صبح ديرشده و ممکن نيست باشندگان منزل 

 ًباخود گفتم مختارحتما به. با احتياط ازدھليزگذشته به مھمانخانه  سرزدم ؛ ھيچکس درآنجا نبود. ھنوردرخواب باشند
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وظيفه رفته و برای اينکه من راحت بخوابم ، اوالدھا راھم جائی برده است و خانم ھا ھم برای خريد سودا به بازارو 

  .                            ًباھمين استدالل ازخانه و بعدا ازحويلی بيرون شدم. ياھم برای بازديد ازدوستان خود ، نزدآنھا رفته اند

کلی به خاک ه ً زمانی قيرريزی شده بود ، ظاھرا دراثررفت و آمدتانکھا و زره پوش ھا ، ب مختارکهۀسرک مقابل خان

به . به انتھای آن سرک خيره شدم. امه ای که درسمت راست آن ادامه می يافت ، کدام فرقی نداشتمبدل شده و باسرک خ

. به نظرمی رسيدپخسه يی ًکوھھای شامخ می رسيد ودردوطرف آن ، خانه ھای نسبتا محقر ، ودربعضی نقاط قلعه ای 

 آنچه از روزپيش برمن گذشته بود فکر می ۀراه افتادم و به مختار و به گلھا ، به رمز آن منزل و ھمه به ھمان جھت ب

طرف خود می ه فلک و تنگی ميان آنھا ، مرابه  آن کوھھای سربۀھرقدر راه می پيمودم ، به ھمان اندازه جاذب. کردم

چنان احساس می نمودم که به ديدن عزيزی می شتابم که سالھاست به دنبالش سرگردانم؛ و حال اميد ديدارش . کشاندند

ھمانگونه به . اينک با شتاب گام برمی داشتم و ديگرنه گرما رااحساس می نمودم و نه ھم خستگی را. استميسرگشته 

  .                                                                                      پيش می شتافتم که  ُغرش عراده ای به گوشم رسيد

. ھت داشت ، درميان انبوه خاک ، ازھمان سمتی که من آمده بودم ، نزديک می شد شبا مينی بوسعراده ای که به يک

ًوقتی موترکامال .  آن کوھھای شامخ برسمۀنوعی مسرت به من دست داد تا باسوارشدن درآن بتوانم زودتربه دامن

ت سريع نزديک شد ، نا خودآگاه ، چشمانم درورای شيشه ھای آن درجستجوی چھره ھای آشنا بود ولی حرک

نه شکل موترونه ھم . موترآنقدرخاک را از زمين بلند می کرد که تشخيص آن و دقت برآن ، ناممکن بنظرمی رسيد

 راه به پيش بيکبارگی به چرخيدن آغاز نمود و ۀدرآن لحظه ، موتربه عوض ادام. رنگ آنرا می توانستم تشخيص نمايم

ن ساکت و بی حرکت به آن نگاه می کردم و آن موتربمانند م. صداھا و فريادھائی از درون آن به گوش می رسيد

 زنی را می بينم ۀ وحشتزدۀًحيوانی سرکش بدورخود می چرخيد و بعضا درميان ابری ازخاک ، گمان ميبردم که چھر

اين حالت . يده و برای بيرون رفتن شيون می کندۀ موترچسبوياھم کودک گريانی را که با ھردودست کوچکش به شيش

 بی لجام ، راننده را ۀدچاردلھره و سرگيچه کرد و درست درلحظه ای که خواستم با قرار گرفتن دربرابرعرادمرا 

  .                         درمسيراولی قرارگرفته و به سرعت درميان کوھی ازخاک ناپديد گرديدمينی بوس مجبور به توقف نمايم ، آن 

ھيچ نمی دانستم چه فاصله ای را . ود می گفتم که تا به آن عراده نرسم نمی ايستمبه دنبال آن به دويدن آغاز نمودم وبا خ

صدای غرش موترديگرازديری شنيده نمی . دنبال آن دويده بودم ولی حرکتم کند شد و پاھايم سست و سنگين شده رفتند

ی ازآنجا نگذشته و نه ھم ی رسيده ام ولی ھيچ سرکفرونشست ، ديدم که درباالی پشته ا ضخيم خاک ۀشد و وقتی پرد

 نقليه ازآنجا بگذرد؟ واگرازآنجا گذشته ، به کجا رفته است؟ ۀچگونه ممکن بود که آن وسيل. ازآنجا به بعد امتداد دارد

بدانطرف پشته پائين شدم و درکنارجوئی روی . تراکم معماھا ذھنم را می آزرد و ديگرنمی خواستم دنبال چراھا بگردم

  .                                                      ازآب زالل و پاک آن بنوشم و سرو صورتم را تازه سازمدوپا نشسته خواستم

مگراين چه رمزيست؟ با دودست آب را به دھان خود . ھيچ اثری ازگرد و خاک رابرچھرهء خود نديدم. درآب نگريستم

ه ب. ا ديدم که درآنطرف جوی ايستاده و به من خيره شده استًآورده می خواستم بنوشم که دفعتا درآب انعکاس شخصی ر

درآنسو مردی ايستاده بود . صدا درگلويم خفه شده بود و نمی توانستم تکان بخورم. پا شدم وبه وی نگريستمه يکبارگی ب

 می چشمان درشت وی با ريش سفيدش و موھايش که از زيرلنگی برباالی گوش ھايش. با قامت بلند و پيکرتنومند

 سفيد کوچکی رابرباالی دست چپ خود گرفته بود ، درحاليکه برۀ. به او بخشيده بودند آرامش و وقارخاصی ،رسيد

 :درمقابل بھت و وحشتی که درچشمان من می ديد ، با مھربانی پرسيد. بادست راست آنرا آرام آرام نوازش می داد

به لباس . من الجواب بودم).  که اينطرف ھا آمدی؟مگرچه شد! پسرم(» ه دی خواته راغلی؟چنگه شوه څ! زويه«

من می گفت که آنگونه لباس ديگرديريست ه ھايش دقيق شدم ، بيشتربه لباس کوچی ھا شباھت داشت ولی چيزی ب
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 چادرنشين ، باتفنگ طويل و باريکی که دردست داشت ، ۀدراين لحظه زن جوانی ، درلباس زنان آزاد. دستياب نيست

مرد موسپيد بدون آنکه ازمن چشم . درچندقدمی پيرمرد ، بيرون آمد وباجديت و خشم به من نگريستازدرکلبه ای  

اين شخص ازخود ( » ه خپل دیږدا زمون«). تفنگ رادرھمانجا بمان(» وپک ھملته پريدهټ« بردارد ، به وی صدازد 

ًبعدا ).  خطری متوجه مانيستکدام! برو داخل(» تهږکوم خطرنشته مون! ه دننه کیځ«). ماست ، بيگانه نيست

.  غازيان شوی ياستې ھغوی باندږ او مونۑتښتل چه وتښ انگريزان غوېپه دی الرک! زويه« مرامخاطب ساخته گفت 

حال . دراين راه انگليس ھا می خواستند بگريزند و ما آنھا راقتل عام کرديم(» ۑنه غچ واخلږ چه مونړۑنو اوس غوا

و چه انگريزان څ پراته يو ترېچل کر دلته په موږمون« وبعدازمکث کوتاه اضافه نمود ). ندمی خواھند ازما انتقام بگير

).                           مادرينجا درسنگردرکمين ھستيم تا مبادا انگليس ھا و ديگراستيالگران برگردند( » ۑاو نورو يرغلگران بيرته رانش

: بدين سبب ازمن پرسيد. ًت و مبھوت بودم که ناممکن بود آنا جوابی بدھممن چنان دربرابرمتانت و غرورآن پيرمرد ما

  ).                                 باما ميمانی يا برمی گردی؟! خوب پسرم(» ؟ځۍ زويه که بيرته ږۍسره پاتی کيږنومون هښ«

 را ازجيب تلخان کوچک ۀچزودی تبسمی برلبانش نقش بست ويک پاره دربرابرالجوابی من کمی ناراحت شده ولی ب

آن پارچه تلخان راباعجله به دھان کردم ؛ آنچنان . »!بخورپسرم(» !ه زويهړوخو«واسکت خود کشيده به من داد و گفت 

 درعين حال .پيش ازآن ، چنان طعمی کامم را شيرين ننموده بود ماليم بود و طعم آن آنچنان گوارا که ھرگز درزندگی

» !ه دلتهځرا« پيرمرد متوجه حال من شد و گفت . ھسته مرابيخود می ساختآ ُخم بود و آھسته  صدھا ۀثيرآن به پيمانتا

طرف کنارجوی که ِگل آن سخت شده ه و خنجری را که درپھلويش درنيام آويخته بود ، بيرون آورده  و ب!) بيا اينجا(

                                                        !).                  بنويس(» !وليکه« با نوک خنجراشاره نموده گفت ،بود

من با اشتياق به او گوش دادم تا باتيغ خنجرشروع به نوشتن کنم ولی باوجوديکه می ديدم که آنچه را می گويد می نويسم 

درحالت . چشمانم مغشوش می ديد و سرم گيچ می رفت. ولی مثل آنکه ھيچ نمی دانستم چه می شنوم و چه می نويسم

 نظرانداخت و بر چند ،طرف باالی بلندی کوه که درآن نزديکی بوده ميان خواب و بيداری متوجه شدم که پيرمرد ب

راه ! برويد به آنطرف(» !ۍالر وسات!  ھغه خواتهځۍ« تفنگداری که درآنجا کمين نموده بودند ، با صدای بلند فريادزد 

                                                                                                           !).                      رامراقبت نمائيد

ھيچوجه نمی گذاشتم که آن مردموسپيد و ه من که ب. دراثرفريادوی ، بره ازبغلش خيزبرداشته و به دويدن آغازنمود

 کوچک خيلی چابک می ۀآن بر. وازپشته به آنطرف به تعقيب آن افتادممحترم به دنبال بره راه بيفتد ، به دوش آغازکرده 

دويد ولی با وجوديکه حالت خمار و نيمه خواب داشتم ، من ھم تند تردرپی آن افتادم تا به پاس شھامت خصم افگن آن 

نظرمقابل چشمانم آھسته آھسته م...  با ھمين آرمان برسرعت خود افزودم. پيرمرد غيور ، بره اش را به وی برگردانم

...                                                                                     ومن ديگرازحال رفتم... خيره می شد و ھمه جا سياه به نظرمی رسيد

 اردادامه د                                                                                  

  


