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 پيشگفتار

لوم هر  صوم و مظ تر مع گاه روح آن دخ گاه و بي ند  چ

مانند كبوتري با بال هاي سپيد گونه اش باالي سر من 

ها و  تار  لي گرف شرد و مي ف مرا  لب  كرد و ق پرواز مي

هاي ادا صروفيت  حبس و م نان دوران  سي و همچ ري و سيا

هاد  جرت و ج مان ه ندان و ز عدًا آوان ز هاي و ب نگ  ج

و تفكر و مجال نوشتن را كابل فرصت هر گونه انديشه 

 از من سلب كرده بود.

مي  سر  سي ب ندة سيا يث پناه ناروي بح شور  كه در ك كنون

يت  يت و محروم با مظلوم توأم  گر  تر زر خاطرة دخ برم 

ن صتًا هاي دوام دار و ر نان و خا يان ز بي پا هاي  ج 

نوز  تا ه كه  طنم  حروم و لوم و م نان مظ ها و ز شالق 

هاي  ضع و شكنجه  ترين و شديد  با  سمي را  حي و ج رو

ند  ساس ميكن ستخوان اح غز ا سرحد م تا  حالتي  ترين  فجع

مرا واداشت تا اين اثر غم انگيز را برشته تحرير در 

 آورده و بدست نشر بسپارم.

انستان كه ظلم و ستم و سراسر جبر در كشور عزيزم افغ

عادات  عرف و  ست  ست بد نان د مورد ز عدالتي در  بي  و 

قبيلووه وي و اجتموواعي داده و بيووداد شوووم و مزخوورف 

تر  شتر و بزرگ يات دل خرا عات و جنا سي واق ند ب ميك

ازين داستان بوقوع پيوسته كه ذكر هر صحنة از صحنه 

تر است هاي آن غم انگيز تر و دل خراشتر و آموزنده 

كه متأسفانه تا امروز از نظر قلم بدستان و نويسنده 

 گان مكتوم و پوشيده مانده و بازتاب نيافته است.

داستان دختر زرگر بازگو كننده يكي از صد ها جنايات 

تاريخ ستر  مان و ب يي ز كه در درازا ست  ند آن ا  ،مان

بدوش  صائب و آالم را  مه م ين ه بار ا ستان  نان افغان ز

ناتو ندضعيف و  كرده ا مل  خود ح ند و  ،ان  سوخته ا

 خاكستر شده اند.

ها و آرزو  يد  سي ام شتن ب با دا جوان  شيزه  هزاران دو

ها خالف ميل و آرزوي شان در مقابل ولور 
1

و تويانه  

بر  شار و ج تا بزور و ف ند و  سيده ا فروش ر كرا ب و ا

 پايان عمر شمع گونه سوخته اند و نابود شده اند.

                                                 
1

 ولور كلمه پشتو پول تويانه 
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سر در دنيا ما ب كه  مائي طول ز بريم در  تا ن مي 

كه  تآنجاي ظه  ستان در حاف شده و در دا بت  هاي اريخ ث

عدي و  لم و ت ست ظ ته ا لور ياف تاب و تب لور باز فلكو

ناروا هاي بسيار و بي شماري در حق زن آري در حق زن 

اين موجود محروم و مظلوم اجتماع صورت گرفته كه ذكر 

راست هر صحنه و هر واقعه آن مو را بر اندام آدمي 

 .ميكند

همين زن است كه در مصر قديم زنده بدرياي نيل  :هان

مي افتد و عروس نيل مي شود و همين زن است كه بنابر 

گرم و  هاي  يگ  ير ر له وي در ز خرف قبي پوچ و مز عرف 

سوزان عربستان زنده بگور ميگردد و همين زن است كه 

ستان  لت راج هم در ايا مروز  تا ا تي  ستان و ح در هندو

سد سوزد و  با ج مي  نده  نده ز شوهرش( ز مرد ) جان  بي 

 خاكستر مي شود.

 ؟آيا مگر همه بال و مصيبت براي زنان آفريده شده است

سال جنگ و مصيبت در افغانستان چوه بوال  52در دوران 

ها و مصائب بي شماري نبود كه باالي زنان افغانستان 

 نيامد.

ه گل هاي اميال و آرزو هاي هزاران زن بدست گرو :آري

سالح  پرچم و  لق و  شخ پر  ستان پر ند د بد سط ت و تو

 بار نيست و نابود گرديد.شوم و فالكت بادهاي حوادث 

تران  تن از دخ ست  كه بي شت  جود دا يزهء و چه انگ يا  آ

مپ  تش جوان در ك به آ خود را  هرات  يت  گاه در وال گازر

 ؟كشيدند

يا  جود دارد و آ بهء و ستان چه موج عداد كه در تاجك ت

 ؟ن خود را آتش زده و نابود كردند اندكثيري از زنا

گر چه بر ديگران قضا باشد        الي كز آسمان آيدـر بـه
1

 

 ا بـاشدوري كجــخانه انـ      نارسيده ميگويدن ــبر زمي

فروختن و صد  ،سوزاندن ،چرا، مگر زن براي كشتنآخر 

 ؟ها زجر و آزار ديگري آفريده شده است

تا باري  يدهايي آدم آفرو يا خداوند زن را بخاطر تن

فروكش  ني اش  غم درو هايي و  هاي تن نج  يدن آن ر با د

 نموده و زايل شود.

                                                 
1

 شعر انوري ايبوردي 
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ند گر نميگوي كه  :م نه ئي تر( در خا شود زن )دخ لد  تو

نور خدا مي بارد و مگر نگفته اند كه در تولد پسر 

يك ملك و در تولد دختر هفت ملك از آسمان فرود مي 

 شتني است.آيد پس زن موجود پاك و دوست دا

مادرم كه  .زندگي من به سه نسبت مرهون زن است :هان

بسيار و دشوار به دنيا تحمل رنج ها و مشقات مرا با 

خواهرم كه با اندكترين رنج من  ،آورده و بزرگ نموده

رنجور و با كوجكترين غم و اندوه من غمگين گرديده و 

رنج هاي دروني مرا همسرم كه با تبسم هاي نمكين خود 

سر و كا مرا  ندگي  خود ز شيرين  هاي  بت  با مح سته و 

 سامان بخشيده است.

كه در  ستين زني بر نخ سالم  هزاران  بر زن و  سالم  پس 

مد و آدم را از  يا آ به دن ندگي  هان ز صبحگاه  لين  او

بر زن و  سالم  هم  باز  شيد و  جات بخ هائي ن نج تن ر

 .هزاران سالم بر تمام زن هاي جهان

 

 «خُرم»سيد محمد نادر 

 افغانستان بق وزير در دولت اسالميسا

 شهر زيباي ليله ستروم :ناروي

 ميالدي 5002مي  71مورخ 
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 دختر زرگر

 غم انگيز ترين داستان مظلوميت زن

كه اين حادثوه  ،و زمان صدارت اعتمادي بود 7421سال 

 غم انگيز و جان گداز بوقوع پيوست.

مد  :آري نور اح صدارت  مان  مادي( ز صيكه )اعت سطشخ  تو

كات  ير تحري ستقيم و غ ستقيم م عد از م مات ب وي حكو

پرچم  لق و  هاي خ باني گرو با ت مد داود را  سردار مح

 تضعيف و در پرتگاه سقوط و نيستي كشانيد.

مد داود  :هان سردار مح يك  به تحر سيكه  مادي ك اعت

حكومت دوكتور محمد يوسف و شهيد ميوندوال را كه بحق 

گذاشته فاه جامعه گام هاي مثبتي بطرف ديموكراسي و ر

لف بو طرق مخت بذرايع و  سبوتاژ و  ند  ضعيفد  ،در ت

هاي  ها رول  كامي آن  بازي نابودي و نا في را  مختل

و بدين ترتيب از پاس شدن قانون احزاب و قانون  ودنم

 بعمل آورد.مطبوعات جلوگيري 

گام  ندي در آن هن خوش آي نواي  سي  هاي ديموكرا مه  زمز

ازش ميداد  و كام جان را نوبود كه گاهگاهي گوش ها 

شي سايس را  ئه و د با توط ين آرزو  لي ا مود و رن مين

ست و در  قق نپيو به تح گز  مادي هر مد داود و اعت مح

 .منصه تطبيق قرار نگرفت

يعنووي دوران فسوواد اداري و رشوووه  .اعتموواديحكومووت 

مور اداري و  مه ا لت در ه مال دو سري ع خود  ستاني و 

قطع زمان است كه و در همين دوره و م ،شئون اجتماعي

آزار و ستم هاي  ،شتم ،قهرمان داستان ما مورد تجاوز

گوناگون قرار گرفته و آواز ضعيف آن در چهار ديوار 

 .ش ميگرددمحبس زنانه واليت كندز براي هميشه خامو

يقينًا با  ،اين هم شما و اين هم داستان دختر زرگر

مطالعه اين داستان قلب حساس و رقيق شما بشور آمده 

ن اثر خواهد و قطره اشكي از چشمان شما بر صفحه اي

يد بر  چك يت زنو  يف ،مظلوم ضعيف و لط جود  ين مو  ،ا

محروم و كم توان اجتماع كه در درازاي زمان و تاريخ 

لو از  فراوان حوادث مم نج  ناكش ر برده و شوم و الم
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را بر دوش خسته و ناتوان خويش حمل بار مصيبت بزرگ 

 .نمود يدترحم خواه ،كرده است

 

 خان آباد آغاز ميگردد:داستان ما از سرزمين 

باد :آري يز  ،خان آ صل خ ترين و حا فوس  پر ن كي از  ي

هن دژ(  ندز )ك يروز و ك غن د يت قط قه وال ترين منط

 .امروز

خان آباديكه بگدام افغانستان شهرت  ،خان آباد :هان

بود و روزانه داشت واقعًا خان آباد گدام افغانستان 

 ،ماش ،برنج ،به صد ها عراده موتر گندمبدون مبالغه 

يا ،جواري ،جو خان  ،لوب ندوي  يره از م خود و غ و ن

آباد بار گرديده جانب كابل و ساير واليت افغانستان 

 .و حتي پاكستان حركت مينمود

غرب شهر خان آباد ناحيه است كه بنام گذر بطرف شمال 

 چاريكاري ها شهرت دارد.

ندگي مي گري ز قه زر بل در آن منط نه آن مقا كه خا كرد 

نه  صل خا ها و مت كاري  سجد چاري يل م نور )وك يل ا وك

 .بزاز قرار داشتاصناف( 

مردم آن ناحيه شايد هنوز هم بخاطر داشته باشند كه 

با تر زي گاري دخ با  ،روز هرة  سفيد چ مت و  ند قا بل

چشمان زيبا و آهو مانندش همه روزه با لباس سياه و 

نه ج گاه از خا سحر  سفيد  فت و چادر  تب مير نب مك ا

 .هنگام ظهر بخانه بر ميگشت

بود شته  سمش فر شت .ا سمايي دا با م سم  عًا ا  ،واق

و راه آداب  ،اخالق ،همچنانكه اسمش فرشته بود كركتر

 رفتنش به اسم وي توافق و تطابق كامل داشت.

 اسم پدرش نور محمد و پيشه اش زرگري بود.
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 سوابق نور محمد زرگر

رگر از سال ها پيش در شور بازار پدر و اجداد نور ز

 كابل زندگي مينمودند.

روزگاري مركز روحانيت شور بازاريكه  ،شوربازار :هان

 عارفان با كرامت بود.و محل خانقاي 

سيد و  گوش مير حق ب كر  صداي ذ قدس  كان م آري: از آن م

 قلب آدمي را منور و روشن مينمود. آخرين ژرفناي

مد بدنيا آ جا  مان  گر در ه شد نور زر بزرگ  نور  ،و 

سالگي  شش  سن  به  پا  كه  شت زماني جان گذا صوفي  پدرش 

نور سيزده ساله محمد او را بمكتب فرستاد و موقعيكه 

مشكالت زندگي نتوانست بيش از اين بدرس هاي نابر بشد 

خود ادامه دهد و لذا پدرش او را نزد خليفه اسمعيل 

 زرگر بشاگردي فرستاد.

و نور سلوك و طريقت بود مد پدر نور اهل صوفي جان مح

شب هاي جمعه با پدرش به خانقا ميرفت و بذكر و ثناي 

ا بود كه نور به جمشغول ميشد و در همانخداوند )ج( 

 يد و صوفي شد.ائتصوف گر

سال ها نزد استاد اسمعيل به شغل زرگري ادامه نور 

 د پخته كاري گرديد.اداد و بعد از مدتي خود است

پدر و مادرش  ،سي سالگي گذاشتزمانيكه نور پا به سن 

 داعي اجل را لبيك گفتند.

موورگ پوودر و مووادر او را نهايووت غمگووين و افسوورده 

 گردانيد.

بعد از آن تاريخ كابل با همه زيبايي هايش و با آن 

گون  سمان نيل نور آ ظر  گر در ن شش دي ضاي روح بخ و ف

زرگر لطف و كيفيتي نداشت و شهر زيباي كابل در نظرش 

 انگيز جلوه مي نمود. كم رنگ و غم

اشتوب تيل خاكي را  ،او شامگاهان كه بخانه برميگشت

 روشن مينمود و به پختن غذاي ساده آغاز مي كرد.

كه  با چ كدو  بوراني  ثرًا  شبانه وي را اك يا خوراك  و 

اشكنه و يا هم بعضي اوقات صرفًا نان و ماست تشكيل 

 مي داد.

اشت مشاهده نور زمانيكه غذا را باالي دسترخوان ميگذ

به  لذا  ست و  خالي ا مادرش  پدر و  گاه  كه جاي كرد  مي

ياد آواني مي افتاد كه آن دو موجود عزيزش در كنار 

دسترخوان نشسته با او غذا صرف مينمودند و لذا اشك 
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در چشمانش حلقه مي بست و راه گلونش بسته ميشد رفته 

هر  شد و  بدل  ندان م گر بز نور زر ظر  نه در ن ته خا رف

روحش ازان مكان ميل پرواز داشت تا از آن  لحظه مرغ

شة  ته و بگو جات ياف يز ن غم انگ ضاي  هايي و ف لت تن حا

 ديگري و سرزمين ديگر پنا برده و نفسي براحت بكشد.

سامان  نه و  جرم خا سانيد و ال فروش ر لوازم آن را ب و 

حصه سكينه خواهرش را كه خانم باشي فيض محمد يكي از 

 بود پرداختجنگلك ابريكه دستگاه فلزكاري فكارگران 

 و خود رهسپار مزار شريف گرديد.

با پدرش در هنگام ميله گل سرخ بمنظور گاگاهي نور 

زيارت شاه واليت ماب بمزار شريف مي رفت و او در شهر 

 اطراف آن بلد بود. يمزار و قريه ها

ين نور  سس ا عد از تج جام در طرف ب سر ان طرف  و آن 

ي بدست آورد و به كسب و دكانبندر شاديان مزار شريف 

 كار خويش آغاز نمود.

از حرام خوري بدش  ،نور شخص با خدا و درست كاري بود

پول  با  قط  مد و ف يات مي آ مرار ح خويش ا مزد  ست  د

 مينمود.

سال هاي يكي پي ديگر سپري ميگرديد و نور زرگر سال 

او را رنج ميداد و و عالم تنهايي  بسال مسنتر ميشد 

ل حالل كه از راه كسب و كار زرگري او با يك مشت پو

بود ست آورده  يد و  ،بد نه گرد گرفتن زن و خا كر  در ف

 تصميم گرفت تا ازدواج نمايد.

با باالخره  طريقتش  هم  ستان  كي از دو ساطت ي با و او 

 دختر مولوي عبدهللا فرغانچي ازدواج نمود.

بعد از گذشت مدت يكسال مولوي عبدهللا و خانواده اش به 

 ا ماند.هو نور و خانمش تن ندت نمودتركيه هجر

زن و شوهر از زندگي خويش راضي و خشنود بودند آن ها 

پي  كي  لي ي ند و بدنيا آورد هار اوالد  شريف چ مزار  در 

بر  سوري  ند و داغ نا پدرود گفت فاني را  هان  گري ج دي

پدر و مادر گذاشتند. مرگ اطفال در روحيه پدر و جگر 

شت  جا گذا ناگوار ب تاثير  گاه  ومادر  مزار در ن شهر 

 سياه و تار گرديد. ناوشا

و متاع كه داشت همه را بفروش رسانيد زرگر مال نور 

نة  مود و خا كت ن باد حر خان آ صوب  خود ب خانم  با  و 

غاز  خويش آ نوين  ندگاني  جا بز ته و در آن يه گرف كرا

سرگرم  گري  شغل زر به  ست آورد و  كاني بد مود او دو ن
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برومندي بميل خود در گرديد و بعد از مدتي خانه اي آ

مود و  يداري ن جا خر سجد آن بل م ها مقا كاري  گذر چاري

 بمنزل شخصي خويش نقل مكان نمود.

تاد بارك اف يك و م شان ن باالي  نه  نور  ،قدم خا خانم 

حامله گرديد و فرزندي بدنيا آورد كه اسمش را تواب 

 گذاشتند.

زمانيكه تواب دو ساله شد طفل دوم شان بدنيا آمد و 

 فرشته نام نهادند.را وي 

بعوود از آن زمووان زن و شوووهر كوودام رنووج و انوودوه 

سعادت را  شي و  پر از خو شبانه روز  كه  شتند و بل ندا

 دنبال ميكردند.

نور زرگر همه روزه بدكان ميرفت و بكار زرگري مشغول 

يد يورات  ،ميگرد ساختن ز به  كاري  قره  عالوه ن بر  او 

 قشنگ طال نيز مهارت و دسترسي كامل داشت.

بود صادق  كار و  ست  غش  ،نور آدم را غل و  كارش  در 

شخص  شد او  شاهده نمي بودم نوراني  شرب و   ،صوفي م

خدا  ياي  صحبت از اول ستي  مي نش كانش  كه در د گاهي

گاهي  فت و گا سخن ميگ گاري  قوي و پرهيز كرد و از ت مي

را و حضرت موالنا در ميان لبان خود اشعار حضرت حافظ 

 زمزمه ميكرد.

ذوب كردن در كوره زرگري  ه طاليي را جهتپارچزمانيكه 

اين شعر حضرت موالنا را با آواز دل نشين و ميگذاشت 

نگ  گوش آه طن دار  فت و موده و ميگ مه ن صي زمز كن خا

 موالنا چه زيبا سروده اي دارد.

 زر خالص در دل آتش خوش است دوستي زر بالي آتش است

ص بائي خا جال و زي چه  تش  طال در دل آ بين  طن دار ب ي و

فت  موده و ميگ شاره ن كش ا شتري كل به انگ عد  دارد و ب

تماشا كن طال بيرون از آتش چه رنگي و در دل آتش چه 

 جال و زيبايي و شعاع تابناكي دارد.

هم در معرض آزمون و ابتالي دوستان و اولياي خدا )ج( 

هاي  نج  صائب و ر تش م ته و در آ قرار گرف ندي  خداو

ي سوزند و مشتعل مي گوناگون مانند همين پارچه فلز م

طرف  مين ب شان از ز مال  يي ج نور و جال گاه  شوند و آن

 آسمان ها صعود مي نمايد.

يد :آري مي آ ست ن سان بد فت و آ يز م هيچ چ طن دار   .و

مي  نج  شتر ر مه بي خدا از ه ستان  كه دو يداني  يا م آ

صحبت هاي  ؟برند و مصائب بي شماري را متحمل مي شوند
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ل چسب بود و انسان دلش خيلي ها شيرين و د رنور زرگ

مي خواست ساعت ها نزد وي نشسته و به سخنان او گوش 

 فرا نهد.

 

 بالي حسن و مالحت

آوازه زمانيكه بزرگ شد و پا بسن بلوغ گذاشت فرشته 

مال سن ج فت  ،ح فرا گر جاه را  مه  بايي او ه حت و زي مال

اخالق و زيبائي او سخن ميگفت و توصيف  ،هر كس از حسن

 مينمود.

بود :آري شته  قط  ،او فر شتهف خدا ،فر باي  شته زي  ،فر

شته  يك فر شبيه  ست  بش در خالق و آدا مالش ا سن و ج ح

 آسماني بود.

ند  شق او داده بود گرو ع جوان دل در  ها  مه صد  و ه

متعددي بخانه پدر او رفت د و روزه خواستگار هاي زيا

و آمد داشتند ولي فرشته به فرا گرفتن درس و تحصيل 

بلند پروازش در آسمان ت و طاير روح بيشتر عالقه داش

پوهنتون كابل و اخذ درجه علمي و پوشيدن لباس سفيد 

لذا  يزد و  پر م بال و  تري  يداد دك به ازدواج تم تن 

آرزو هاي ولي واه حسرتا و هزاران افسوس كه چه غنچه 

ناشگفته با دستان پليد انسان هاي هوس باز از گلبن 

حوادث پ فان  سط طو يده و تو نابود جدا گرد پر و  ر

 ميگردد.

مين  :هان هم در ك صيبت  بال و م ست  سن ا كه ح جا  هر ك

 اوست.

بالي حسن و زيبايي يكي از بدترين آفت ها و باليي جان 

ست سان ها شتر  .ان ناكتر و مده تي خطر صيبت و آف هيچ م

همين زيبايي است كه بال و مصيبت از بالي زيبايي نيست 

جمال است كه  را بدنبال خود مي كشاند و همين حسن و

 و بدبختي بار مي آورد.آفت خلق ميكند 

 ي زيبايي بالي درمان ناپذير است.بالآري: 

و  نددايش ميكنجرنگ و بوي گل است كه از گلبن همين 

 بعد پرپرش نموده و بدورش مي اندازند.

چرا گل را مي شكنند و  ،خار و گل از يك تبارند :هان

 از خار فرار ميكنند.

 !حسن و اين است بال و آفت زيبايياين است فرجام 
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رنگ گل  ،بو دارد و زيبايي دارد ،گل رنگ داردآري: 

 دشمن گل و زيبايي گل بالي جان گل است.

پيداست و نافه خوشبو دارد و ناگفته آهو چشمان قشنگ 

 كه صياد در كمين اوست.

بل نغ يز ه مبل ست روح انگ سبب ا مين  سرايد و از ه مي 

 د.جان مي سپاركه در قفس 

و به شغال كسي كاري جان اوست پوست روباه هم دشمن 

 ندارد.

ا رتان زشت خوـروباه صف در مسلخ عشق جز نيكو را نشكند 

 نكشد

ه او چمردار بود هر آن      گر عاشق صادقي ز مردن مهراس

 را نكشند

راستي و راست انديشي همه  ،رنگ و بو ،زيبائي ،قشنگي

 و همه آفت جان است.

ده ها جنايت کار اگر يکی بدار اويخته در محابس از 

کی  گر ي مدار ا ست  شمند و سيا ها دان لی از ده  شود و

می بجان  ته  بة دار آويخ يا بچو گران  برده دي سالمت 

شوند و يا در سلول های سرد و نمناک زندان جان می 

بايي سپارند  ست و زي بائي ا چه سخن از زي هر آن در 

 باشد دشمن بسيار دارد.

چشمان چون نرگس شهال  ،يبا و دلربا بودفرشته واقعًا ز

سياه اش و تير مژگان و جذابش دل از دلخانه مي ربود 

 آخرين ژرفناي قلب آدمي را مي شكافت.

بودآري:  با  شته زي كين  ،فر سم نم كه تب صًا موقعي خصو

دور لبان قرمزش نقش مي بست و دندان هاي سپيد گونه 

ا داد او اش همچون صدف نمايان ميشد حسن و زيبايي خد

را دو چندان مي ساخت كه هر بيننده در مقابل او مات 

ها  ساعت  كه  فت  خود مير نان از  يد و چ هوت ميگرد و مب

 خويشتن را فراموش ميكرد.
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او در آن روز ها پا به هفدهمين بهار زندگي گذاشته 

 دهم الف ليسه نسوان خان آباد بود.و شاگرد صنف ياز

 ،در تربيه ،ر بودفرشته همچنانكه در زيبايي كم نظي

خودش  صنف  تاز و اول  شاگرد مم يز  خود ن خالق و درس  ا

 بود.

صوفي  ست و  لم دو پدر ع بود  ساله  پنج  كه او  زماني

مشربش وي را نزد مالي مسجد چاريكاري ها جهت آموختن 

قرآن كريم فرستاد و خود نيز هر شامگاهيكه از دوكان 

را بخانه برميگشت از سبق دخترش بازرسي نموده و او 

 در آموختن قاعده بغدادي ياري و مساعدت مينمود.

و عالقه و استعداد دختر چنان دست بدست هم توجه پدر 

صورت  قرآن را ب سال  مدت يك عد از  شته ب كه فر ند  داد

درست و روان قرائت مينمود زمانيكه فرشته پا به سن 

شش سالگي گذاشت شامل مكتب رسمي گرديد و او ديگر در 

مشكلي احساس نميكرد خويش هيچگونه  دروس مكتبآموختن 

تا اينكه دوره ابتدايي را با امتياز اول به پايان 

با  يد و  باد گرد خان آ سوان  سه ن شامل لي سانيد و  ر

طري  ستعداد ف قت و ا با ليا سطه را  شت دوره متو كه دا

هم  صنف د شامل  شت و  سر گذا شت  عالي پ مرات  گرفتن ن

صيب نه و م ين فت ساليكه ا مان  يد و در ه غاز گرد ت آ

گرديد او اول نمره صنف يازدهم الف ليسه نسوان خان 

 آباد بود.

كي  كه ي بود  شت و روزي ن يادي دا ستگاران ز شته خوا فر

ند و  باب نك گر را دق ال نور زر ستگار دروازه  دو خوا

مادر  لي  يد و فراهم ننما شان را  مت او سباب مزاح ا

فرشووته و همچنووان خووود نووور زرگوور احترامانووه از 

ستگاران م ضوع خوا سته و مو شتن عذرت خوا نام زاد دا

 فرشته را متذكر گرديده و معذرت مي خواستند.

شت نامزاد دا عًا  شته واق يد  ،فر با حم بل  سال ق او يك

 پسر عمه اش نام زاد شده بود.
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كاري  ستگاه فلز كارگر د مد  فيض مح شي  سر با يد پ حم

لك  كه جنگ بل فابري هاردهي كا باد چ صل آ بود و در وي

 زندگي ميكرد.

نامزدي مر سم  شده ا گزار  ساده بر طور  يد ب شته و حم فر

 بود.

در آن هنگام حميد محصل صنف دوم فاكولته زراعت بود 

يد  صيلي كاند سال تح سوم  بع  نامزدي در ر عد از  و ب

سافرت  سناد م يد. ا نان گرد تون لب عالي پوهن صيالت  تح

حميد بسرعت تكميل و تاريخ مسافرت و ساعت پرواز او 

 معين گرديد.

 

 ديدار آخرين

خدا  يدار و  غرض د نان  نب لب غزيمتش جا بل از  يد ق حم

 حافظي با فرشته وارد خان آباد گرديد.

باال  يد در  شته و حم سرطان فر برج  هاي  شب  كي از  در ي

شفاف و خروشان نور زرگر نشسته و بدرياچه خانه منزل 

چه  نار باغ كه از ك گاوكش  هر  به ن شهور  نور م حويلي 

ه و گنبدك هاي امواج دريا ميكرد چشم دوختعبور زرگر 

را كه واقعًا انسان از مشاهده آن وحشت ميكرد تماشا 

 مي نمودند.

صورت  سو ب قديم بدين هاي  مان  يا از ز ين در عي ا طب

گي سرچشمه جريان داشته و از درياي شفاف و نيلگون بن

ن آباد بطرف نمودن اراضي خا ميگيرد و بعد از سيراب

هنگام تابستان اين  كندز و آلچين سرازير مي شود. در

ند و دل  ستي ميك سان م نه  شود و ديوا ست مي چه م دريا

انسان مي خواهد ساعت ها در كنار آن نشسته و تماشا 

 نمايد.

آن شب كه فرشته و حميد در كنار هم نشسته و بمناظر 

موش  با و فرا يت زي شب نها ند  ته بود شم دوخ يت چ طبيع

 ناشدني بود.

ه هاي شامخ سر بدر از پشت كومهتاب شب چهارده تازه 

نموده و سخاوت مندانه نور و روشنايي اش را بهر طرف 

و نسيم ماليم و گواراي شب باده خان آباد عرضه نموده 

باد و  خان آ شهر  صورت  سر و  شان  من ك شان دا من ك دا

 اطووووووووووووووووراف آن را نوووووووووووووووووازش

 ميداد.
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گاوكش  چه  ها را دريا سنگ  كرد و  ستي مي سان م نه  ديوا

صادم  يزد و از ت هم م بر به  ضا  ناكي بف صداي حيبت آن 

 مي خواست.

ظر  بدريا ن گاهي  ماه و  قرص  ماني ب يد ز شته و حم فر

لذت  شب  سكون  عت و  باي طبي ظره زي ته و از من انداخ

برده و كيف مي نمودند آن دو دلداده سر گرم صحبت و 

حرف  خود  نده  سي و آي سم عرو ند و از مرا گو بود گفت

خود شن  نده رو سعود و آي فرداي م ند و ب كامالً  ميزد

 اميدوار بودند.

ير  مع الخ تو  جان  يد  فت: حم صحبت گ ضمن  شته در  فر

من داكتر طب و هر دو در خدمت داكتر زراعت ميشوي و 

مردم و جامعه قرار ميگيريم و صادقانه بمردم و كشور 

قدار  يك م شروع  حالل و م نيم و از راه  خدمت ميك خود 

آب پول ذخيره نموده و بعد يك خانه در كارته سه كه 

باد  خود آ سليقه  يل و  گوارا دارد بم خوش و  هواي  و 

نموده و در آن زندگي نمائيم. من آنگه ديگر ارماني 

م ندارم و در ه شد و بدل  خاموش  شته  صداي فر قت  ين و

غمي باالي سر او سايه افگند و فضايي غم انگيزي  حشب

مود و  طه ن جود او را احا طراف و سياه ا له  چون ها

 فشووووار تا تحووووانوووودوه عظيمووووي قلووووب وي ر

 گرفت.

خود را هر قدر كوشيد تا از اين حالت رواني فرشته 

و نا خود آگاه از چشمانش اشك نجات دهد ولي نتوانست 

 سرازير گرديد.

كه  يد  شا حم يا تما شفاف در ستر  ماه را در ب هره  چ

ميكرد و در همان حالت خود از دوري فرشته و مسافرت 

فته بود و با فرو رطوالني به لبنان در انديشه عميقي 

جه  يد و متو طع گرد كارش منق شته اف صداي فر شدن  طع  ق

صيل  يد ا چون مروار هاي او هم شك  كه ا يد  شته گرد فر

دانه دانه بر رخسار ارغواني اش مي لغزد و بگريبانش 

 سرازير مي شود.

از مشاهده اشك هاي فرشته تكان خورده و با خود حميد 

شتباهء  چه ا فت  نا رگ كه  ست  سر زده ا من  تي از  اح

 فرشته را فراهم كرده است.

با شتاب پرسيد بگو عزيزم چه شده و از من چه حميد 

و قصوري سر زده است كه سبب نا رضايتي ترا اشتباه 

ست كرده ا موده و  ؟فراهم  جور ن مع و  خود را ج شته  فر
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بعد از آنكه اشك هاي خود را پاك نمود گفت نه جانم 

رضايتي من عمل و حركتي كه باعث ناهيچ گونه از تو 

حالتي  طور  ين  چرا ا كه  يدانم  ست نم نزده ا سر  گردد 

بمن دست داد و قلب من يك مرتبه به طپش و نا قراري 

فرا  مرا  جود  سراپاي و يزي  غم انگ لت  كرد و حا غاز  آ

 گرفت.

شار  مرا ف لب  شندة ق غم ك شود و  مي  مالش  مالش  لم  د

خداوند كمك كند دلم خيلي ناقرار  ،ميدهد عاقبت بخير

ست نك خداي ا كه  پيش رو ند  ثه  كدام حاد سته  ناخوا

 باشد.

باش مع  خاطر ج يزم  فت عز يد گ ضي  ،حم كن بع شويش م ت

بي اوقات براي انسان چنين حالتي پيش مي آيد خود را 

كه نميشود حميد جان  ،سبب ناراحت نسازيد فرشته گفت

جا  مين  يد را ه هاي ع يد. روز  فت بمان يد گ يزم حم عز

دا حركت كنم و پس فردا كار دولت است و من بايد فر

سوم اسناد و تكت مسافرت خود را آماده ساخته و بروز 

بايسوت سرطان مصادف بوا ده جووالي اسوت  50كه تاريخ 

مايم  پرواز ن ستان  طرف هندو جا ب سًا و از آن مع را

 الخير جانب لبنان رهسپار گردم.

تحصيل و آينده من و تو نمي بود براي مسئله هر گاة 

بودم رفتن به لبنان بخاطر خوشي  هميش همين جاه مي

 من و تو است.تو و تامين سعادت تو و آيندهء 

يد  قه دار صيل عال بدرس و تح هم  شما  ينم  مي ب كه  طوري

آنگاه كه من سند ماستري خود را بدست آورده و بوطن 

برگردم تو هم انشاء هللا داكتر ستاژر خواهي بود و هر 

مندي خواهيم دو صاحب درجه علمي بوده و زندگي سعادت 

 داشت.

خداوند والدين ما را هم زنده داشته باشد تا بخدمت 

 اوشان نيز رسيدگي نمائيم.

فرشته دست حميد را گرفته باالي قلب خود گذاشت و گفت 

چرا  جان  يد  بين حم چرا ب خورد و  مي  كان  من ت لب  ق

يك دم و  جانم  پدر  تا  يان  برويم پا ناقراري دارد. 

 رد.دعا كند تا قلب من آرام گي

قلب فرشته او را از يك حادثه شوم و غم انگيزي  :آري

حال  كه در  ناك  عه درد يك فاج يداد و او را از  بر م خ

 آبستن و تكوين بود با خبر مي ساخت.
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راست ميگويند كه قلب انسان ولي است و آدمي را  :هان

 وقايع پيش از پيش خبر ميدهد.از حدوث 

ان ها تازه بلي اين تلي پات يا حس  ششم است كه انس

بحقيقت آن پي برده اند. اين حس در بعضي انسان ها 

 قوي تر و در بعضي ها ضعيف تر است.

شخصيكه قوي تر باشد او از وقايع و روي داد حس ششم 

 هاييكه بوقوع ميرسد پيش از پيش با خبر مي شود.

بر  خواب  مول از  بق مع سحرگاه ط گر  نور زر خانواده 

 بجا آوردند. خاستند و مراسم نماز و نيايش

نور  فه  نواع خلي چاي و ا شت و  نه برگ سجد بخا از م

مه خوان قتل ستر  باالي د بود.  ماده  باب آ كه   ،خورا

ماچ لب  ،كو باب ج چاي و ك شير  سه(  سه )سمبو سكه سمو م

 نظر ميكرد.

فرشته برايش چاي مي  ،حميد در كنار فرشته نشسته بود

سبيل م بر  ها را  كه  ساير خورا شير و  خت و  بت و حري

ترام پيش و تعارف نموده و حميد هم با آنكه اشتها اح

نداشت و در فكر سفر لبنان و دوري فرشته غرق سودا و 

كرد و از  پيش مي ست  شته د شنودي فر خاطر خ بود ب كر  تف

 بعضي خوراكه ها برداشته صرف مي نمود.

حركت و بعد اجازه يك پياله چاي سبز نيز گرفت د حمي 

 ه سفر گرديد.شده و آماداز جاي بلند خواست 

فرشته او را تا دروازه حويلي همراهي نموده و در هر 

قدمي اشك هاي وي دانه دانه بر زمين ميچكيد و چشمان 

تش  قوغ آ چون  سيار هم ستن ب هم از گري يد  شده حم سرخ 

 بود.

وداع هر دو دلداده آن قدر گريستندكه نور در هنگام 

زرگوور و خووانمش نيووز دم اشووك هوواي خووود را گرفتووه 

 ستند.نتوان

 بگذار تا بگيريم چون ابر در بهاران

 كز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران

قدم بطرف دروازه  ،ي رفتار را نداشتاپاهاي حميد يار

پيش ميكرد و بعد پاي خود را پس ميكشيد و دلش نمي 

 خارج شود.خواست از دروازه 

شوم و من ثه  يك حاد هم از  لي دل او  يداد و بر م حوس خ

ست  ست نميدان عة كدر چه واق ست ه  پيش ا بازيگر در 

فكر ميكرد هر ير چه صحنه اي را بنمايش ميگذارد تقد

واقعه است باالي خودش خواهد آمد شايد موتر در عرض 
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شايد طياره سقوط نمايد و امثال اين  ،را تصادم كند

حرف ها در قلبش خطور ميكرد و هرگز بفكر آن نبود كه 

 فرشته ميگردد.بدي دامن گير كدام واقعه يا حادثهء 

فرشته و حميد آن قدر گريستند كه گريبان شان از آب 

يد از دروازه  جام حم سر ان شد و  تر  يده  و در خارج د

 پيجچ و خم كوجه از نظر فرشته ناپديد گرديد.

نور زرگر با همشيره زاده اش به شهر رفت و حميد را 

 به بس سوار نموده خود جانب دكان رهسپار گرديد.

كان  موده نور در د باز ن غال را  گري را ذ كوره زر

گرفته انداخته و تازه نمود و سيم هاي نقره را بدست 

كوره  گري و ب كرد زر غاز  شتري آ ساختن انگ شت و ب گذا

سم  ظرش مج يد در ن شته و حم هاي فر شك  ظه ا هر لح لي  و

هم اوميشد. دستانش ياري نميكرد و دلش بكار نميشد. 

م ساس ن حال اح ير مودر آن  ندوه غ كه ا ئي د  او را ر

 يكشاند و قلبش را سخت فشار ميدهد.بطرف خود م

گام ظهر بد كان نشست ولي هيچكاري آن روز نور تا هن

و صرفًا بزحمت توانست يك حلقه انگشتري كرده نتوانست 

شد ند  خود بل جاي  سپس از  سازد  ماده ب فه  ،را آ قدي

بوت هاي خود را  ،باالي شانه انداختخود را )قطيفه( 

 زه دكان را بست و بطرف خانه روان شد.دروا ،پوشيد

ستمالي را  شته د يد فر يد د نزل گرد گر وارد م نور زر

بسر بسته و به خواب رفته بود نور از خانمش حال و 

شته  حوال فر شوهرش ا جواب  سيمه در  مود ن سان ن را پر

طفلك تا ساعت ها گريه كرد و خيلي ها نا قرار گفت: 

رده است بگذاريد بود و همين چند لحظه قبل استراحت ك

پدرش از جاي برخاست و بعد آرام باشد فرشته با صداي 

نور زرگر گفت  ،سالم از پدرش پرسيد حميد حركت كرداز 

بلي دختر جان او مع الخير حركت نمود و شايد در عرض 

 راه جبل السراج و چاريكار باشد.

سر  بود و از  سرده  قرار و اف نا  لي  شته آن روز خي فر

رد بناًء دو روز مكتب نرفت و روز سوم شكايت ميكدردي 

لباس پوشيده و رهسپار مكتب گرديد معلمين و شاگردان 

از وضع آشفته و پريشان وي نگران شده و سبب ناراحتي 

فرشته علت را مريضي وانمود  ،او را استفسار نمودند

 كرد و در ضمن گفت حميد هم رهسپار لبنان شده است.
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ي سردار آغاز فتنه و مختصر شرح زندگ

 عبدالروف

نگ  صدز صتي ب قه از  ارخ قه جو شاگردان جو مد و  در ا

تب  شدنددروازه مك يل  ،خارج  تر وك نه دخ با آم شته  فر

انور بزاز و بعضي هم صنفان ديگرش كه به يك مسير و 

سته آهسته از پياده هي ها ميرفتند آرطرف گذر چاريكا

رو پيش روي دوكان وكيل انور ميگذشتند. در آن هنگام 

بدالروف س قه ردار ع ند منط قدرت م فذ و  مرد متن خان 

بدكان وكيل انور بزاز نشسته بود. وكيل انور سرگرم 

هاي  چه  مودن پار بود و گز ن شتريان  براي م نگ  رنگار

سردار كهن سال با شكم بزرگ كه نشستن برايش سنگيني 

ميكرد به پشتي تكيه داده و عابرين را كه از دو طرف 

پيش روي هاي  ياده رو  ند  پ مد مينمود فت و آ كاكين ر د

 بادقت تماشا ميكرد.

كه  تاد  تران اف يل دخ به خ سردار  شم  گام چ ين هن در ا

 سته بطرف دكان وكيل نزديك مي شوند.هسته آهآ

سردار با مشاهده خيل دختران بعجله خود را راست كرد 

خ هاي ز شه  قب شي عدًا از ع ست و ب نو نش هار زا  يمو چ

موده  هار ن ها را چ شم  ينكش چ تران ع عت دخ طرف جما و ب

يد و  ظر گذران جدا از ن جدا  يك را  هر  موده و  گاه ن ن

گرديد در همان لحظه چشم سردار هوس باز متوجه فرشته 

شب چهارده در ميان ستارگان جلب نظر كه مانند مهتاب 

 مينمود.

واقعًا زيبا بود و در لباس سياه و چادر سفيد فرشته 

 اتر جلوه ميكرد.بزي

چه گي رو به وكيل انور نموده و گفت سردار با دست پا

سني  وكيل انور دست  ،و چه زيبا جماليسبحان هللا چه ُح

تب  بدختران مك ظرش  شته ن چه بردا كردن پار تر  از م

باغ  طاوس  چون  با  شته زي شان فر يان  كه در م تاد  اف

سردار از  ظور  كه من ست  يل دان يد وك مي خرام يرام  ا

تر همسايه گفت خدا حفظش كند دخفرشته است. آهسته  

 ماست.

شريف و  سيار  مردم ب گر و  مد زر نور مح صوفي  تر  دخ

سال هاست ما با هم همسايه هستيم و  ،مسلمان هستند

آواز بلند اين خاندان را تا حال كسي نشنيده و گويا 
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يك  ست.  سي ني ها ك نه آن  كه در خا ند  كر ميك سان ف ان

 فضاي آرام و يك سكون مطلق در منزل شان حكم فرماست.

در حاليكه چشمان شرارت بارش تا آخرين زاويه  سردار

سرك فرشته را دنبال ميكرد آب دهنش را قرت نموده و 

تو او را  ستي  صاحب برا يل  فت وك بان گ نت ز با لك

 ميشناسي؟

وكيل گفت: آري پيشتر براي شما گفتم كه دختر همسايه 

 ماست.

و مرد هرزه و هوس باز ديگر نتوانست شرارت نفس سركش 

نمايد لذا بعد از آنكه نفس عميق  نرا پنهاطاغي خود 

پرنده زيبا تورت  ،فاهت گفتسكشيد با كمال وقاحت و 

 ميكنم.

وكيل انوريكه خورده و بابهت و  ،از صداي سردار روف

سردار انداخته و گفت سردار صاحب بطرف  و ةحيرت نگا

 ؟چه را تور ميكني

 طرف كفترهايت رفته است.مثليكه فكرت 

حاال وكيل صاحب تو هم عجيب آدمي هستي سردار گفت نه 

آن قدر شوق كفتر بازي نمانده است بعضي روز ها ديگر 

يگان بار غمبر هاي شان را گوش ميكنم اكنون حوصله 

پراندن نيست. منظورم از همان كفتر سرخ پتين بود كه 

 پيشتر از مقابل چشمان ما گذشت.

فكر سر از حاال در  ،وكيل گفت سردار صاحب زنده باشي

بگذاريد كه بخير كالن شوند اسحق و  حشمت جان هستيد. 

 زن بسيار است هنوز طفلكان خورد هستند.

سردار خود را جمع و جور نموده و دست بسر تاس خود 

كشيد و بعد گفت او ساده اسحق و حشمت زنه چه ميكنند 

 بخود ميگويم.

سخن سردار هاج واج مانده خيره وكيل انور با شنيدن 

طر يره ب كه خ فت  قي فرور كر عمي عد بف ست و ب ف او نگري

بلي  ،صداي دوباره سردار رشته افكار او را قطع نمود

 براي خود ميگويم.

كه  شنيدة  نه  ست  سيار ا شوق ب نده و  ين دل ز نوز ا ه

 دختر چهارده ساله مرد هفتاد ساله را جوان ميسازد.

حويلي ها و سراي ها و دو هزار جريب زمين  ،پول دارم

ل مين  كدارم ده  يب ز صد جر غاني و  يون( اف يك ميل (

فداي سر دختر زرگر. او ساده چهار روزه دنياست عيش 

 زرگر پول ميگيرد يا جان آدم. ،خوده بكن
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فت تين گ صداي آرام و م با  نور  يل ا صاحب  ،وك سردار 

درين سن و سال هرگز براي شما مناسب نيست كه در فكر 

سر سفيد  سه زن در خانه داريد اگر ديگران ،زن شويد

شده اند مادر اسحق جان جوان است و از عروسي او بيش 

ند.  سيده ميتوا شما ر خدمت  ست او ب شده ا سال ن از ده 

گام ازدو ين هن ستيد در عروف ه بزرگ و م شخص  اج شما 

 براي شما شايسته و مناسب نيست.

شما  گر  هم ا مين  يب ز صد جر غاني و پنج يون اف ده مل

يد او هر گر بده نور زر قه  ين براي خلي را كار گز ا

يرا  ند ز ترش نميك يات دخ ست و ح ست ني مادي پر شخص  او 

برايش عزيز تر است و عالوه بر از تمام دارايي دنيا 

تر او  كه دخ ستم  گا ه طالع دارم و آ كامالً ا من  آن 

با  تر او  نامزدي دخ سم  بل مرا ندي ق نامزاد دارد و چ

 گزار شده است.برهمشيره زاده اش در كابل 

تر كه دخ ها  از روزي شته ده  لوغ گذا سن ب پا ب نور 

شناس  شخاص سر خواص و ا تا  ته  عوام گرف ستگار از  خوا

بخانه نور خواستگار رفته اند و تمام خواستگاران را 

 جواب رد داده و از نزد شان معذرت خواسته اند.

بروان را صاحب  سردار ا يل  فت وك شيده و گ هم ك در

نه را خوب و اال نصيحت پدرااگركمكي از دستان مي شود 

 بگذاريد.

به صد مراتب ديده و شنيده شده است كه مردم دختران 

 نامزاد دار را يا بزور و يا برضا گرفته اند.

وكيل انور گفت سردار صاحب از من يك نصيحت دوستانه 

 بود كه خدمت شما عرض كردم.

سته از پلكان هسردار به كمك عصا از جا بلند شد و آ

طرف عد ب يد و ب پائين گرد كان  حل  دو كه م خود  سراي 

توقف موتر ها بود و دكاكين پرزه فروشي و روغنيات و 

نواع  سپار ا شت ره جود دا يز در آن و جارتي ن موال ت ا

 گرديد.

شده و در  خت  سردار نارا هاي  حرف  نور از  يل ا وك

انديشه دور و درازي فرو رفت تا اينكه صداي يكي از 

حب مشتريان رشته افكارش را قطع نمود كه گفت وكيل صا

 لطفًا همان تكه مخمل سرخ را پائين كنيد.

وكيل تا هنكام شام به متر نمودن كاال و فروشات خود 

شنيدن  با  مه داد و  ست و ادا كان را ب شام د اذان 

 رهسپار مسجد گرديد.
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و موتروان خود را صدا سردار داخل سراي خويش گرديد 

نمود و بعد به موتر جيپ خود سوار شده و جانب قريه 

 وت حركت نمود.چهار ت

مزار  ،كندز ،حويلي بداخل شهر خان آبادسردار چندين 

و كابل داشت كه اكثرا آن را بكرايه داده بود و در 

خود در  لي  ند و ندگي ميكرد سردار ز قارب  ضي آن ا بع

قريه چهار توت كه بيشترين زمين هاي سردار در آنجا 

 واقع شده بود رهايش مينمود.

 

فرا سردار  هاي وا مين  شز ندز دا سرك ك طرف  بدو  كه  ت 

باد شي ،خان آ گل با ندز و  ،جن باد و در ك يات هللا آ ح

الچين بود ولي بيش ترين قسمت زمين هاي مذكور بصورت 

 يك تخته و در يك محل در قريه چهارتوت وجود داشت.

سردار در آن جا قلعه بزرگي بنا كرده بود كه قسمت 

نه(  سرايچه )مهمانخا با و ااول آن را  چه زي نواع باغ

ار احتوا نموده و در اطراف ديگرش درختان مثمر و چن

سطبل  سمت ا شد و ق يده مي شي د يل ك جواز ت نات و  حيوا

چه  سراي و باغ حرم  بازي و دوم را  حوض آب  با و  زي

تي  يوه دار و زين تان م عم از درخ ناگون ا تان گو درخ

يداد و در  شكيل م صي ت سردار ذوق خا مارت  ساختار ع

و يرات پخته كاري و با طرح بكار رفته بود همه تعم

سرداز  سبب  مين  بود و از ه ته  ناء ياف با ب يزاين زي د

 زندگي و رهايش در آنجا را مي پسنديد.

كه پسران بزرگ سردار حيات داشتند با پدر شان  قبالً 

 يكجاه در همان جاه زندگي مينمودند.

خان پسر نخستين سردار روف  بعد از فوت سردار نصر هللا

ها  خانم خان اوالد  قل و  بل ن به كا باد  خان آ وي از 

مكان نمودند و در شش درك در يكي از تعميرات سردار 

 روف زندگي مينمودند.

عد  سردار روف ب سر دوم  خان پ بدالوهاب  سردار ع خانم 

ير  خود در تعم تر  سر و دو دخ يك پ با  شوهرش  فوت  از 

 آباد رهايش مي نمودند.سردار واقع چهل در خان 

يه  خودش بقر ساحه سردار  يرا  شت ز قه دا چارتوت عال

براي  جا  سنديد و آن مي پ هوايي آزاد آن را  موار و  ه

سب و  لي منا يز خي سردار ن سبان  يه ا دام داري و ترب

 مساعد بود.
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ها و  گل  نواع  سردار ا سرايچه  سراي و  حرم  خل  در دا

گالب در  هاي  ته  صًا ب شد و مخصو يده مي تي د تان زين درخ

خاصي جلب نظر ميكرد  دو طرف خيابان حويلي وي با نظم

ردهاي دايره وي بذر كُ شبو در فالكس  ،ي پتونيو گل ها

گرديده و اطراف كرد ها را چمن هاي سبز تشكيل ميداد 

پيچيد و مشام و با وزش نسيم ماليم عطر گل ها بفضامي 

 .ميكرد جان را تازه

هاي قيمت بها دور ميخ ها مي چرخيد و پ پنج رأس اس

ديگر چهار قالده سگ هاي ظالم  مستي مي نمود و آن طرف

و درنده نيز بزنجير ها بسته بودند كه از مشاهده آن 

 خوف و دهشت در دل بيننده پديدار ميشد.

سردار كفترهاي زيادي هم داشت كه بعضي اوقات نزديك 

آن ها بچوكي مي نشست و تماشا مي نمود خالصه سردار 

 سگ و كفتر بود. ،شخص گلباز و شوقي اسپ

اي تربيه و وارسي اسپ هاي خود سيّس هاي با سردار بر

بود و در م كرده  ستخدام  به ا قل تجر مد  شي مح قع بزك و

روزي اسپ هاي سردار را مي دواندند و  جوگي و پهلوان

سگان  يه  شتند ترب هده دا ندازي را بع چاپ ا فه  وظي

با غالم  بدوش  گر  يسردار  سي دي جز او ك ئت جبود و  ر

و يا از يك جا بجاي  نداشت كه سگان را آب و نان دهد

ديگر نقل مكان نمايد همينكه شب و هوا تاريك ميشد 

حرم سراي نموده  غالم باي موظف بود تا سگان را داخل

گر  گه دي يد آن باز نما سگان  گردن  ير را از  و زنج

پرانچه را مجال پر زدن بگرد و نواحي داخل حرم سراي 

كه  چه جائي بود  سراي ن حرم  خل  پا دا نه اي  بيگا

 د.بگذار

شفته  ماغ آ سودايي و د سر  با  خان  سردار روف  آن روز 

داخل سرايچه گرديد نخست نزد اسپ ها رفت و سر و روي 

خل  ستقيمًا دا عد م نوازش داد و ب سيد و  كي را بو هر ي

حرم سراي گرديد سردار وضو نمود و بعد از اداي نماز 

حويلي  يد  ُفه روان گرد طرف ص شي شام ب شده تازه آب پا

مي وزيد و عطر گل ها را يم نرمك نرمك بود و باد مال

 بمشام ها عريضه مي نمود.

هاي مرغوب فرش گرديده و چوكي ها بزرگ از قالين ُصفه 

 به نظم و ترتيبي درست جلب نظر ميكرد.

ُفه  شه ص نگ در گو با ر شم  چوپ شي غذا از  تي  يز قيم م

باالي آن  سفيد  يزي  سر م كه  شن در حالي مايي رو خر
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آن مشواهده  گنهمر پايه چوكي  75گسترده شده بود با 

 ميشد.

ُفه  باالي ص قدم  شت سردار  چوكي گذا به آرام  صوص و  مخ

خودش كه پشت آن بطرف كلكين اطاق خواب سردار و روي 

آن مقابل دروازه بزرگ حرم سراي بود نشست و دو دست 

شت  خود گذا بروي  فرو را  شه دور و درازي  و در اندي

 رفت.

كه حالت رواني  ه شدندهاي سردار با فراست متوجزن 

در سيماي وي مشاهده گرفتگي سردار خوب نيست و يكنوع 

مي شود ولي بنابر خلق زشت سردار نتوانستند علت را 

مين  صرفًا ه سردار  بزرگ  خانم  خا  ند زلي سار نماي استف

متوجه  ،قدر گفت خدا خير كند مثليكه سر درد هستيد

شنيدن  با  ند  گري نكن كر دي كه ف شيد  نان با رف حمهما

فت و  عادي گر هره  سردار چ خا  ستورزلي يك  د تا  داد 

هوه  صرف ق عد از  سازند ب ماده ب برايش آ هوه  له ق پيا

شب را  غذاي  تا  كرد  مر  شد ا تر  مي به سردار ك لت  حا

 آماده بسازند.

از مهمانان كه در صحن باغچة حرم سراي گردش ميكردند 

دور حالت رواني و اوضاع سردار را مالحظه ميكردند و 

عرض سالم نزديك شدند و بعد از بطرف صُفه آهسته  آهسته

شدند.  يا  سردار جو سالمتي  حوال  ستند و از ا سردار نش

ست و  مي ني يز مه فت چ كرد و گ شكايت  خود  سردردي  از 

 شايد هم دليلش گرمي هوا باشد.

در آن روز ها سردار مهمان دار بود. پسر عمه اش با 

ه خان آباد خانم و اوالد هايش براي چند روزه تفريح ب

آمده بودند اسم وي سردار محمد عظيم جان بود و بحيث 

شخص  كرد. او  كار مي جه  خش وزارت خار يك ب مدير در 

ظريف و خوش طبع بود و با خنده گفت الله آغا مثليكه 

از ديدار ما سر و صداي اوالد ها خسته شده اي. سردار 

ست  طور ني ين  نه ا جواب داد  ساختگي  نده  با خ روف 

سان از سته  ان نه خ شود  مي  سند  خود خر يزان  يدن عز د

صالت  ضع حا گرفتم و بر  شالي خ هاي  شت  ضع ك مروز از و ا

شايد تاثير  ،خوب بود همان جا باد گرم مرا خسته كرد

 آن باشد.
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نه الال آغا مثل معروف سردار عظيم جان به شوخي گفت 

كه ميگويند پيشي است 
1

مهمانه  ،دمت دراز ،پيشي ناز 

ني كه يكماه در مه دراز رنگ سردار  يك شب الي دو شب

خان سرخ گرديد و گفت تو از همان شوخي هاي سابق روف 

 خود نمانده اي.

واقعيت امر همين است كه برايت گفتم كه گرمي زده و 

 سردرد هستم.

 

قت  شدو ماده  غذا آ يز  سيد م فرا ر شپز  ،نان  غذاي آ

نگ مه  رنگار قابلي و قور بود و  كرده  ماده  بوع آ و مط

لو شي ،چ باب دا ته  ،ك باب كوف شامي ك باالي و  سالد  با 

 ميز جلب نظر ميكرد.

ره دست و با هنري بود كه يچسردار از طباخان آشپز 

طعام مطبوع و  تًاًً به ندرت ديده ميشد  و حقيقنظيرش 

ن تا فاصله هاي مرغوب آماده كرده بود كه عطر دلكش آ

 دور استشمام ميشد.

استفاده ميكنند غذا انواع عمومًا از بهترين سرداران 

بدالروف  سردار ع كم غذاي  يه آن  خت و ته طرز پ خان و 

كه آشپز دست پخت خليقه تاج الدين نظير بود مخصوصًا 

از چهل سال به اين طرف در خدمت خانوده سردار بسر 

 مي برد.

سردار عبدالروف خان در خوردن غذا مشكل پسند بود و 

س هيچ ك نان  شد از  مي  مان  كه مه هر جائي يف در  ي تعر

خليفه دست پخت  رد زيرا غذاي خانه خودش و خاصتاً نميك

 واقعًا قابل توصيف بود.تاج الدين 

سردار همواره از برنج هاي خيلي كهنه استفاده ميكرد 

شدي برنج پ لدين  تاج ا فه  لونگي و  ،و خلي يدوني  در

سر  ته و  سيره انداخ ست  كالن بي هاي  چاتي  باره را در 

خ روز ماه و سال آن را مي آن را مي بست و بعد تاري

سرچاتي ميگذشت زمانيكه از عمر آن اقالً ده سال  نوشت

مود  مي ن ستفاده  برنج ا عدًا از آن  موده و ب باز ن را 

ساله  سي  برنج  خان  بدالروف  سردار ع گدام  كه در  بحدي

نيز يافت ميشد كه سردار پخت آن را فقط و فقط براي 

ه به كابل مهمانان خاص توصيه نموده و بعضي اوقات ك

از اين برنج هاي كهنه خود براي دوستان خاص ميرفت 

 خود و بعضي بزرگان تحفه مي برد.

                                                 
1

 پيشى: منظور از پشك است. 
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احش فآن نوع برنج هاي كهنه با برنج نو و عادي فرق 

سير  ست  قدار بي چاتي م گاه در  هر  ثال  طور م شت ب دا

سال  مدت ده  شتت  عد از گذ شد ب ته مي كه برنج انداخ

كنوع پودر مخلوط مي برنج از چاتي خارج ميگرديد با ي

ها  سال  شت  عد از گذ كه ب پودر  يكبود  به  سمت آن  ق

مي  صاف  پاك و  برنج را  كه  عد از اين شد. و ب بدل مي م

دار ده قاز جمله مقدار بيست سير برنج فقط م دنمودن

سير برنج و يا كمتر از آن بدست مي آمد و باقيمانده 

 به پودر مبدل ميگرديد.

روشن و باريك بود كه  برنج بدست آمده بحدي شفاف و

لو  يك كي خت  ست و از پ سميان ا كه  كرد  كر مي سان ف ان

 برنح دو غوري بزرگ و بيشتر از آن بدست مي آمد.

آن شب خليقه تاج الدين از برنج كهنه تاريخ سي سال 

 قبل قورمه چلو و قابلي را آماده كرده بود.

ي غوري گذاشت و فشار داد برنج سردار دست خود را باال

 اسفنج پائين شد و بعد بلند گرديد. دنمان

سردار عظيم خان گفت الله آغا برنج شما را وزيران هم 

 نخورده اند.خورده نميتوانند و تا حال هم 

مي  گر  خورد ا برنج ن سان اوالً  فت ان جواب گ سردار در 

نه  برنج كه قط خورد از  نو ف برنج  يد.  ستفاده نما ا

 ن نيست.مانند كاه است و هيچ نوع مزه و لذتي در آ

 مهمانان تا حدي كافي نان صرف نمودند.

سردار عظيم جان بخانم خود گفت بخور كه باز فردا شب 

 در كابل نان الله آغا را ياد خواهي كرد.

سردار روف خان گفت چرا مگر اين قدر زود تصميم رفتن 

 چند وقت ديگر باشيد.داريد؟ 

سردار عظيم جان گفت بلي بايد برويم كه شب هاي عيد 

صفائي داريم و بايد هر چيز است و ما هم پاك كاري و 

و همه جا پاك و صفا باشد و در روز هاي عيد مهمانان 

طرف  هر  يوه و از  شته م يد سر ما با شوند و  سرازير مي

ضروريات روز هاي عيد را دانه و كيك و كلچه و غيره 

 بگيريم و همه چيز بايد قبالً آماده شود.

 پيش روي تان خوبي. ،سردار گفت مخالفتي ندارم

ند  خود رفت هاي  طاق  به ا نان  نان مهما صرف  عد از  ب

ناظر سردار و غالم باي سگان را داخل حرم سراي نموده 

يك  هر  ند و  ها كرد ها ر گردن آن  ند را از  گردن ب و 
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غاز  غرش آ يدن و  به دو حويلي  طرف  هار  نگ چ ند پل مان

 كردند.

مد  ير مح كو پ له  سرايال حرم  سردار دروازه  را  ناظر 

نوبي  سمت ج خود در  كرد و  فل  سر و ق نزد هم حويلي 

حرم كه از سال ها بدين طرف در همان قسمت اوالدهايش 

اموشي همه جاه را خفت و رزندگي ميكردند سراي سردار 

چه  فت. آن گاهي سكوت فرا گر گاه  حويلي را  مش  و آرا

ها  غرش آن  سه و  سگان و آواز پر پاي  صداي  يزد  هم م ب

نگ ند پل كه مان هان  بود  گاه  سحر  تا  يدن و  مي غر

 حويلي را محافظت ميكردند.

آن شب خواب و قرار از چشمان سردار فرار كرده بود و 

 از پهلو به پهلوي مي چرخيد.

هوم هاي مو شه  ياالت و اندي با خ لخ و  ،سردار  گاهي ت

كوتي  هره مل بود و چ بان  ست و گري شيرين د هم  ماني  ز

 ور نميشد.دختر زرگر براي يك لحظه هم از نظرش د

كين  بل كل يد و مقا ند گرد جاه بل سردار از  يرًا  اخ

به  ته و  ظر انداخ يرون ن به ب قايقي  شد د ستاده  ا

خود را  چوب  صا  عدًا ع يد و ب شغول گرد سمان م شاي آ تما

 گرفته از اطاق خارج شد.

سلطانه خانم سوم سردار از بدو ورود سردار عبدالروف 

حي  ضاع رو كات و او نزل حر به م ظر او را زخان  ير ن

 داشت.

كرده و از  فرار  سردار  شمان  خواب از چ كه  شب  آن 

پهلوي به پهلوي مي چرخيد سلطانه نيز نگران و مشوش 

بال  يب و دن سردار را تعق كات  يده و حر كرد گرد مي

كي از  نوروز ي باب  تر ار سردار دخ سومي  خانم  سلطانه 

اكابر اهل معارف شهر خان آباد و شخص قوم دار بود 

بل سال ق بدالروف  كه ده  سردار ع به از آن روز  خان 

بسيار واسطه و وسيله و مصرف صد ها هزار افغاني وي 

 را در قيد نكاح خود در آورده بود.

شنگ و  شت زن ق مر ندا سال ع سي  بيش از  كه  سلطانه 

بود بايي  جذاب  ،زي شمان  شت و چ شيده دا بروان ك و ا

قامت بلند و چهره گندم گون او توجه هر كس را بخود 

 ينمود.جلب م

ارباب نوروز چهار پسر و چندين دختر داشت و سلطانه 

يد.  سوب ميگرد خرين او مح شيار اوالد آ يت هو وي زن نها

ست و  مي خوا بع او را  هم ط ير  سردار پ بود و  ساس  و ح

 ناز او را ميكشيد.
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شمت  سحق و ح هاي ا نام  به  سر  سردار از آن زن دو پ

 .بود هسال شتگرش هداشت كه يكي آن ده سال و دي

سردار  با  ترش  به ازدواج دخ مر  بدو ا سلطانه در  پدر 

و پنج سال داشت موافق نبود ولي كه در آن هنگام شصت 

بعد ها فكر كرد كه سردار پسر ندارد و پسران سردار 

عي اجل را لبيك گفته اند و صرف دو دختر از خانم اد

كالن سردار بجا مانده اند كه سهم هر دو دختر مساوي 

شود و پسران سردار چون در حين حيات  سهم يك پسر مي

پدر از دنيا رفته اند بازماندگان آن ها يعني نواسه 

گر  شوند م مي  قوقي ن حق و ح كدام  ستحق  سردار م هاي 

سه  براي نوا خود  يات  گام ح خودش در هن سردار  كه  اين

يد و از  يين نما شده و تع يل  قوقي را قا كدام ح هايش 

رزند و ميراث خانم دومي سردار كه عقيم است كدام ف

خواري بجا نمانده است هر گاه از دخترش پسري بدنيا 

بوط آن  سردار مر يي  مال و دارا لك و  مام م يد ت بيا

سردار را  يداد  يي و جا مام دارا قت ت بوده و در حقي

احب مينمايد با اين نظر  و عقيده با ازدواج خودش تص

قد و  غاني ن يون اف يك ميل گرفتن  با  ته  ترش الب دخ

يب  جاه جر سرك پن صل  خان و مت كان آدم  يك د مين نزد ز

 كندز خان آباد موافقت نمود.

حاال سلطانه داراي دو فرزند و زن سوگلي 
1

و ناز دانه  

 اي سردار است.

 

 تشويش و نگراني سلطانه
او  ،سلطانه حالت رواني سردار را بدقت زير نظر داشت

ميديد كه امشب شوهرش خيلي نا قرار است و بطور نا 

 رج مي شود.اهي اف و زماني آه از دهنش خاخود آگاه گ

از جا بر خاست و بدنبال سردار روان گرديد و سلطانه 

علت را از وي استفسار نموده و گفت كه هر گاه خداي 

تر  قب داك يور ع ناظر و در ستيد  مريض ه سته  نا خوا

 وضع شما مرا پريشان كرده است. ،بروند

و بداكتر سردار گفت نخير عزيزم وضع صحي من خوب است 

ست  ياجي ني يداحت ستراحت كن يد و ا قدري  ،شما برو من 

 در هواي آزاد قدم ميزنم و باز مي آيم.

بر  تب خ يز يكمرا ها را ن خواب و اوالد  يزم ب برو عز

 بگير.

                                                 
1

 سوگلي: كلمه تركي است و بمعني زن دوست دار و بي بي خانه  

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



به سلطانه  شت و  ستربرگ تاد ب خود چ ،اف ست شمان  را ب

سردار او  ني  لت روا مد و حا شمانش نيا به چ خواب  لي  و

شوش گرد شتر م قع را بي چه وا فت  خود ميگ با  يد او  ان

شده كه سردار مشوش و نا آرام است آيا باز هم هواي 

عزيزه قبالً  ،عزيزه دختر سردار اكبر به سرش زده است

او را جووواب رد داده و توووهينش نموووده اسووت. فكوور 

بل  ئت مقا سردار جر گر  كه دي كنم  با او را نمي شدن 

يزه  يرا عز شد ز شته با يار دا صاحب اخت يوه و  خويش ب

موردش  ضايت او در  بدون ر ند  بر نميتوا سردار اك ست  ا

عزيزه در مقابل چشمان پدر و مادر او تصميم بگيرد. 

 را جواب دندان شكن داد و خوارش كرد و تحقيرش نمود.

يش تحفه آورده بود برخش طوق برليان را كه سردار برا

فت  باز از زد و گ بين و  خوده ب سال  سن و  كش  لت ب خجا

 مرا.

ش هنوز ش ،دلم بحال عزيزه خيلي هاي مي سوزدراستي 

كه شوهر جوان و مقبولش از عروسي اش نگذشته بود  هما

ثه  ماتم در حاد يزه را در  سپرد و عز جان  كي  ترافي

 بزرگ نشاند.

يز ستي عز ست هرا ست ،جوان ا بول ا چه  ،مق سر او  خدا 

خورده ازدواج  سال  ير و  مرد پ ين  با ا كه  آورده 

سيار  يد. ب هاجنما مي  وان  نه وار  سر او پروا گرد 

ند و آرزوي وصل او را مينمايند ولي عزيزه مشكل خچر

كه  ند  سي ازدواج ميك با ك يد  ست. و ميگو سند ا   درپ

 واني و تحصيل كمتر از اجمل نباشد.ج

عًا اجمل هم تحصيل داشت و هم زيبا بود او تازه  واق

يل  بود و فام شده  فارغ  سي  لوم سيا قوق و ع شته ح از ر

يز ا بودشان ن باال  ست  هاي د يل  سردار  ،ز فام پدرش 

در بسي جا عنايت هللا خان سال ها بحيث حاكم و حكمران 

ارزگان بود حاكم اعلي ها كار كرده و در اين اواخر 

فرت دارد ير ن سردار پ ين  يزه از چه  ،عز سر او  خدا 

ده كه با چنين شخص پير كه نفس نفس ميزند و عرق رآو

مي نما يان  پاي او جر سر و  ست و از  عدًا س يد و ب

 شرمنده در جاي خود مي افتد ازدواج نمايد.

خدا پدرم را انصاف بدهد كه بخاطر يكمشت پول و چند 

مال  شمش ب هم چ باز  مود و  باني ن مرا قر مين  يب ز جر

سردار است و پالن ديگر هم پيش رو دارد تا به شكل از 
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يد  صاحب نما سردار را ت مالك  يي و ا مام دارا شكال ت ا

 از حرص بني آدم. داه بر خپنا

جريب زمين دارد بازم سيري ندارد بيش از پنجصد خودش 

و بفكر بدست آوردن امالك و دارايي مردم است. او مرا 

خاط خودشب شي  مي ،ر خو پول و ز خاطر  فس ن و ب خاطر ن ب

 ،هوس فروخت و آرزوبه اين مرد پير و بالكشنده خود 

شي  ست وخو مود خوا خود ن ست  بان آرزو و خوا و مرا قر

 و اميال مرا با خاك يكسان كرد.كاخ سعادت 

مگر او نميدانست كه من هم جوان هستم و آرزو دارم و 

منهم  كه  ست  يا نميدان فس دارم و آ ستم و ن سان ه ان

جوان  تر  هر دخ سي دارم  ساس جن يزه و اح يده غر شوهر آ

 آل و جوان مي خواهد.

پدرم همه چيز را ميدانست و ميداند ولي پول و زمين 

شمان ست و  چ با  باالياو را فروب من  هاي  مه آرزو  ه

 !و مرا سودا نمودمطلق و سنگ دلي پا گذاشت قساوت 

شت  :آري من م يد و آرزوي  هاي ام چه  مه غن سر ه بر  او 

و خاكستر پاشيد و گل هاي اميد و اميال مرا پژمرده 

 نابود گردانيد.

يك  يا  جاه آ يك زن پن با  ست  ضر ا ساله حا ست  سر بي پ

نه و هرگز نه در هيچ جاي از دنيا  ؟ندساله ازدواج ك

با زن  ساله  ست  مرد بي كه  ست  شده ا يده ن شنيده و د

ازدواج كرده باشد پس چطور حاضر مي شوند پنجاه ساله 

كه يك دختر چهارده ساله را در قيد نكاح يك مرد شصت 

و پنج و هفتاد ساله قرار ميدهند و چطور مرد ها در 

جوووان ازدواج  ايوون ايووام و سوون كهولووت بووا دختووران

 ؟ميكنند

آبرو و حيثيت خود  ،آيا اين گونه مرد ها متوجه نام

 ؟نيستند

مگر ممكن است يك دوشيزه جوان با يك مرد پير زندگي 

 ؟كند و باالي نفس و خواسته هاي خود پا گذارد

خود  براي  يازات را  قوق و امت مام ح ها ت مرد  چرا 

قه شترين طب كه بي نان را  قوق ز ند و ح فوظ ميدار  مح

ند؟ يده ميگير ند ناد شكيل ميده ماع را ت تا  اجت خر  آ

 ؟كجا و تا چه وقت بي عدالتي

مگر اينكه بگويم در  ؟و تفريط بخاطر چيست طاين افرا

كم  ساالري ح مرد  ستم  لم و  بار ظ ضاي مرگ عه ف ين جام ا

فرماست و بخاطر اينكه تصميم گيرندگان مردان اند و 
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نقشي چگونه هيحقوق و وجايب اجتماعي زنان در تصاميم 

 ،تعدي ،نوع ظلمبا هر و اثري ندارند و لذا بايست 

بخاطر بسازند و بسوزند. ناروا  وفشار هاي گوناگون 

ستند كه زن ه لون  ،اين شان در گ ستند و آواز  حروم ه م

 شان خفه ميشود.

استبداد حلقوم زنان جامعه ما را بي رحمانه مي  :هان

ار ديوار دست و پاي شان را مي بندد و در چه ،فشارد

 زندان خانه براي هميش و ابد زنداني و محبوس ميكند.

نميدانم امشب بر سر اين سردار فرتوت چه امده و باز 

سخن و  كدام  ستي  ست. را شده ا نا آرام  سودايي و  چرا 

خبر بدي شنيده است و يا باز مرغ دلش به هواي عزيزه 

 ؟پرپر ميزند

به يك عجيب مرد هوس بازي كه مرغ بالهوس دلش گاهي 

در  .ديگر پرواز ميكندو زماني به شاخه گل شاخه گلي 

گرفته  اضعف و ناتواني سراپاي وجود او را فرحاليكه 

 است.

سلطانه كه خواب از چشمان او فرار كرده بود تا نيمه 

هاي از شب ديده بر هم نگذاشت و بعدًا آهسته آهسته 

 بخواب عميقي فرو رفت.

ابان هاي حرم سراي سردار بعد از گردش بسيار به خي

باال شد و در آرام چوكي به آهسته گي دوباره به ُصفه 

تا  يد  شغول گرد سمان م ستارگان آ شاي  به تما ست و  نش

اينكه دامن آبي رنگ افق سپيد سپيد تر شده و چادر 

 ظلمت شب با تيغ سيم گون شفق پاره گرديد.

جابر  صبح از  كوتي اذان  صداي مل شنيدن  با  سردار 

ست شن ،خا ماز به ت به ن سپس  فت و  ضو گر فت و و اب ر

 استاده شد.

سگان ر سردار  ناظر  مد  كوپير مح له  باي و ال ا غالم 

 دادند.ل بستند و بجاي مخصوص شان انتقا

از اطاق هاي خود خارج مهمانان كه روانه كابل بودند 

يده  خل گرد خود دا ست و روي  كردن د يز  عد از تم و ب

 گرديدند.سالون 

صبحانه را آماده كرده بود و خليقه تاج الدين آشپز 

هاي  خوراك  مود و  تب ن چاي را مر يز  مه م سه خد اني

را با نظم خاصي باالي ميز گذاشت مهمانان دور متنوع 

و زنان ديگر سردار اطراف ميز ميز نشستند و سلطانه 

نفر خود سردار آخرين و در جاي هاي خود قرار گرفتند 
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ست و همه خود نشبود كه وارد اطاق گرديد و به چوكي 

 چاي و صبحانه گرديدند. صرف مصروف

چاي و صبحانه سرداران هم واقعًا چاي سرداريست و از 

 نوعيت و كيفيت خودش بر خوردار است.

 ،سمبوسه ،كلچه ورقي ،عسل تخم مرغ ،باالي ميز مسكه

ته مه ،پرا سفيدك ،قتل لواي  سيخ ،ح باب  مرغ ،ك باب   ،ك

 قيماق چاي و انگور تازه جلب نظر ميكرد.

بر  جا  نان از  مام مهما چاي ت صبحانه و  صرف  عد از  ب

ستند  حافظي خا خدا  عد از  بل و ب سمت كا مت ب صد عزي بق

خود  سفيد  گاه  موتر وال شدند و ب يرون  سراي ب حرم  از 

 بزرگ سرايچه خارج گرديدند.سوار و از دروازه 

خود  خواب  طاق  خل ا سردار دا نان  فتن مهما عد از ر ب

 گرديد واستراحت نمود.

گ مود او هن گاه ن ساعت ن به  ست  خواب برخا هر از  ام ظ

ديد وقت يك بعد از ظهر است. سردار كمي فكر كرد و 

 بعد از دروازه حرم سراي خارج گرديد.

موتر را پاك و صاف نموده منتظر  ،صديق دريور سردار

له  تاد بعج سردار اف شمش ب كه چ بود همين سته  سردار نش

ط لوي ااز ا سالم په عد از  يد و ب خارج گرد گوش ق  موتر 

 بفرمان سردار استاده شد.

طر فت  صديق گ به  يد و  سوار گرد موتر  ندز  فسردار ب ك

كن كت  باد  ،حر خان آ شهر  طرف  كت حصديق آرام آرام ب ر

بطرف دست چپ دور  ،ود زمانيكه بچوك خان آباد رسيدمن

ندر  به ب عد  كرد و ب بور  خان ع حب هللا  پل م موده از  ن

ل نمود و بعد از راه كندز را دنبابخاري رسيد و سپس 

لودين از دكان آدم خان گذشت و سپس بقريه چند دقيقه 

ندز  بازار ك عد وارد  مرزا و ب له  به چ جا  ها و از آن

 گرديد.

فت  موده و گ يور ن صديق در سردار روي ب قت  مين و در ه

دريور طرف كوچه  ،خان بروجانب خانه سردار عطا محمد 

كت  يل حر نك ت بل دتا عد مقا سركرد و ب طا  ايروازه  ع

 .محمد خان توقف نمود

 ،خان شخص با نفوذ و مردم دار بودسردار عطا محمد 

يده  خالق حم نابر ا مردم او را ب مه  عاون ه و و روح ت

تسوواندش دوسووت داشووتند و احتوورام مينمودنوود زيوورا 

نه  بوهيچگو سيده  سي نر عًا د ضرري از وي بك و او واق

 انسان شريف و مورد احترام بود.
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بدالروف وارد سردار  سردار ع قع  ين مو يد در نزل گرد م

گي اش كه بعد از عطا محمد خان بر حسب عادات هميشه 

طاق  به ا يد  مي خواب ساعت  يك  براي  هر  گام ظ خواب هن

 كرده بود.خود استراحت 

خانم سردار عطا محمد خان بعد از سالم و احوال پرسي 

چاي و  كرده و  مايي  سالون رهن به  خان را  سردار روف 

نزدش  يوه آورده  ته م شوهرش رف طاق  به ا خود  شت و  گذا

 او را از آمدن سردار روف خان با خبر ساخت.

خود ست و روي  ستن د عد از ش خان ب مد  طا مح  ،سردار ع

داخل سالون گرديده و با سردار عبدالروف خان مصافحه 

مود سي ن حوال پر باز ،و ا سخن را  سته و در    هر دو نش

ند خود را  .نمود لب  خان مط سردار روف  غاز باالخره  آ

مد  نور مح صوفي  تر  با دخ هد  مي خوا فت  گر كرد و گ زر

و كمك سردار عطا محمد خان را كه همه ازدواج نمايد 

ند  مي كن حرف او را رد ن ند و  ست دار مردم او را دو

محمد خان پنج سال از سردار مطالبه نمود. سردار عطا 

بود و با شنيدن حرف سردار روف  رتبزرگعبدالروف خان 

شاني  شداش چين در پ مودار  عد  ،ن كرد و ب سكوت  ظه  لح

 و نصيحت باز نموده گفت.لب به سرزنش 

ي من ت حرف  مردم از  كه  ست  ست ا صاحب در   رسردار 

بدان  ين  ما ا ند و ا بول ميكن مرا ق سخنان  شوند و  نمي

هاي ياوه معني و مفهوم نيست كه مردم تحت تاثير حرف 

تذل  هوده و مب سخنان بي ته و  قرار گرف من  پوچ  و 

ست صالح  نادر ير و  من بخ هاي  حرف  ند  بول نماي مرا ق

ساد را  شر و ف بوده و  جانبين  فع  به ن ست و  مردم ا

 خاموش ميكند.

سته ام و  مردم را خوا فاه  ير و ر ندگي خ طول ز من در 

مردم ميدانند كه من هرگز طرفداري هيچ كسي را نكرده 

مش  صفا آرا صلح و  مردم  يان  شم م كنم و ميكو ام و نمي

نم و ضرر خلق هللا را اينكه شر بيافريبرقرار گردد نه 

شما  ست  جود آورم. خوا براي بو براي هم  هم  خودت و 

ضر  بل م نب مقا به جا كه  توانم در كاري من نمي ست و  ا

ند  صدمه ز من  بروي  خرت آ قدام و آ ند ا خراب ك مرا 

 .نمايم

ست  نده ا بيش نما ندكي  صله ا مرگ فا من و  طور بين  چ

صومي  تر مع توانم دخ شمي گال  به چن سپارم و ما را  ب

گنوواه بووزرگ را مرتكووب شوووم. بسوويار بسوويار معووذرت 
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ميخواهم جناب سردار صاحب كه درين مورد به شما كمكي 

 كرده نميتوانم.

از خجالووت  وسووردار روف خووان در حاليكووه عوورق شوورم 

 حرفي بر زبان آورده نتوانست ديگرسرورويش مي چكيد 

حافظي  خدا  عد از  ست و ب جاي برخا صله از   ازو باالفا

خارج  نزل  فت دروازه م ست و گ خود نش موتر  يد و ب گرد

فه  عد خلي برو و ب خان  بر  سردار اك نه  طرف خا صديق 

مد  طا مح سردار ع خود  يد و در دل  خاموش گرد ساكت و 

چوك  موتر از  فت  سزا ميگ كرد و نا كوهش مي خان را ن

نوب  طرف ج ندز ب سجد بازار ك لوي م خورده و از په دور 

جاده و سپس  شت و  گي گذ مود و عرض بي يب ن يت را تعق ال

و بعد از طي اني ها چرخيد سدست راست به طرف مسجد كا

سردار اكبر خان توقف فاصله چند متري مقابل دروازه 

شدت  لبش ب لي ق يد و پائين گرد موتر  سردار از  موده  ن

يزد و  خود م با  شت و  فتن را ندا پيش ر ئت  هايش جر پا

سرزنش  مورد  گر  بار دي تا  گردم  پس ب ست  تر ا فت به گ

يزه شمان چ هاي آن روز و عز صحنه  يرا  يرم ز قرار نگ

 حرف هاي تحقير آميز او از خاطر من دور نشده است.

شوم  خان  بر  سردار اك حويلي  خل  توانم دا طور مي پس چ

ند كر ميك مًا ف يزه حت مده ام  عز خاطر او آ باز ب كه 

گويم و  لم را ب حرف د من  كه  بل از اين ترك ق شود  دخ ن

 منبنا فهميده باز هم  بسخن آغاز كنم او از موضوع

زشت و درشت بگويد و بي احترامي نمايد در حاليكه من 

 مقصد ديگري دارم.

يك قدم پيش ميرفت و دو قدم به عقب بر ميگشت سردار 

و باز در دلش مي گفت هر چه بادا باد داخل حويلي مي 

جان  بر  سردار اك با  يزه شوم و  گر عز كنم ا راز دل مي

ما در آمد برايش ميگويم  نا دانسته در ميانحرف هاي

كه موضوع ديگري در ميان است و اين موضوع در رابطه 

 با شما نيست مطمئن باشيد.

پيش  گر  بار دي مان روز  يد و چصحنه ه سم گرد شمانش مج

بخاطرش آمد كه چگونه همان روز عزيزه طوق برليان را 

 برويش زده و چسان او را توهين و تحقير نمود.

 

 اري عزيزهدام سردار براي گرفت
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نهايت زيبا و جواني بنام دختر بيوة سردار اكبر جان 

بعد از گذشت كه شوهر وي از قضاي آسماني عزيزه داشت 

ششماه از مراسم عروسي شان در يك حادثه ترافيكي جان 

لورين يوار ب شت د حش در پ مرغ رو براي  سپرد و  ستي  ني

 هميش ناپديد گرديد.

شت و همواره به او بخانه پدرش برگبعد از آن واقعه 

از سرنوشت شوم و طالع ياد شوهر عزيزش اشك ميريخت و 

 بد و ناسازگار خود رنج مي برد.

سردار عبدالروف خان كه مرغ دل هوس بازش هر زمان از 

به قلبش جاه  هشاخي بشاخي پرواز ميكرد تير عشق عزيز

گرفته بود سعي و تالش فراوان نمود تا آن لعبت طناز 

نگ آورده به چ مدهوش  را  ست و  صال آن م باده و و از 

از آن مرغاني نبود كه به ياد دانه گردد ولي عزيزه 

بدام صياد مزوري گرفتار شده و سال ها از نعمت عشق 

 و زندگي محروم گردد.

 چون پير بود هميشه دلگير بود شوي زن نوجوان اگر مير بود 

در پهلوي زن تير بي از  زن ها چو نشينند بهم ميگويند 

 بود پير

بسي حيله و واسطه هاي گوناگون بكار برد ولي سردار 

يد  فق نگرد برو مو يزه رو جواب رد عز با  بار  هر  و 

و هداياي قيمت بها دل  فگرديد و با آنكه با دادن تح

يز خود رام  همادر عز يزه  لي عز بود و كرده  را رام 

تور  ير  بار از ز هر  بال  يز  بوتر ت چون ك يد و  نگرد

 سردار فرار ميكرد.

ن بار سردار فكر ديگر كرده و چاره ديگر انديشيد اي

بدام  ها وي را  مت ب يورات قي طال و ز طرق  ست از  و خوا

 خويش گرفتار نمايد.

زيرا طوريكه گفته اند مرد را زن و زن را طال همچون 

 موم نرم مي سازد.

و لذا براي جلب رضايت عزيزه به حاجي احمد شاه تاجر 

هاي جنوب شرق آسيا و كويت هند و كشور  ،كه به دوبي

فت  سيه ر سيت رو يك  يداري  مايش خر مود فر مي ن مد  و آ

سر  كه مي هر قيمتي فت ب مود و گ صادر ن ماس را  مل ال مك

 شود از صرف پول مضايقه و دريغ نكند.

احمد شاه تاجر از جمله دوستان سردار و شخص اعتمادي 

يار  ضاربه در اخت شكل م سردار ب فت  پول هنگ بود و  وي 

شد شته  كه آن گذا بود  سردار  هاي  پول  مين  بود و ه ه 
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نق  صورت و رو سر و  تاجر را  شاه  مد  بار اح كار و 

 بخشيده بود.

برادرش  قًا  يد و اتفا ند گرد سپار ه تاجر ره شاه  مد  اح

يا حاجي  لب در هاي  كان  ستة د كه در ر گر  صمت هللا زر ع

شت شي دا طال فرو كان  بل د با او  كا يز  سفر ن ين  در ا

حاجي  بود.  مراه  صمت هللاه ندع به ه بي ،   ،سنگاپور و دو

و زيورات خريداري و وارد رفت و آمد ميكرد و خشت طال 

فاق  به ات شاه  مد  مود. اح مي ن شور  صمت هللا ك حاجي ع

برادرش يك سيت الماس قيمت بها را به قيمت سي هزار 

دالر معادل يك ميليون افغاني خريداري نمود زمانيكه 

آمده جنس خود وارد كابل شد به سردار تيلفون كرد تا 

 را تسليم شود.

سردار به كابل رفت و سيت الماس را گرفته واپس بسوي 

سًا  سيد را ندز ر شهر ك كه ب يد و همين سپار گرد ندز ره ك

چاي رو  صرف  عد از  فت و ب جان ر بر  سردار اك نه  بخا

بمادر عزيزه نموده و گفت ينگه 
1

براي خوشي خاطر جان  

ه بودم تا عزيزه جان به احمد شاه تاجر فرمايش داد

يداري  برايش خر ستان  ماس را از هندو سيت ال ترين  به

نمايد او دو روز قبل بمن تيليفون نمود من به كابل 

به ق كه  ماس را  سيت ال فتم و  لر ير هزار دا سي  مت 

خريداري شده است از نزدش اخذ كردم و با آنكه اليق 

ست  جان ني يزه  خو شان عز ين  مايم ا قديم مين شما ت ب

ست ناچيز ا تاع  يي  ،م مام دارا يزه ت سر عز فداي  من 

تماشا كنيد چقدر زيبا و بل آن هم داخل جعبه  ،جان

 خودش است.

خان  سردار روف  ست  ماس را از د سيت ال يزه  مادر عز

گرفت و از تماشاي آن بحيرت افتاد و سردار اكبر جان 

 هم با دقت بسيار بطرف سيت الماس نظر نمود.

طعه الماس درشت واقعًا سيت برليان زيبائي بود پنج ق

در مركووز طوووق جابجووا شووده و بووه اطووراف آن يووك 

 خاصي ماهرانه كار شدهالماس هاي كوچك باظرافت تعداد

شانده  بودو ن نه  ،شده  يك دا يك  هم  شواره  در دو گو

ماس  طراف آن را ال باقي ا يده و  صب گرد شت ن ماس در ال

مه هاي  تر از ه لب  يداد و جا شكيل م يزه ت خورد و ر

خود با ني بود كه باندازه يكدانه نگين خود انگشتر

                                                 
1

 زن برادر  ينگه 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



ني و  طور ف ها  لي  كرد و خي ظر مي لب ن صي ج شش خا درخ

زيبا كت )قطع( گرديده بود كه با هر چرخش دنيايي از 

مود و شعاع آن چشم را خيره نينور و روشني را پخش م

 ميكرد.

يف و تمج ماس تعر سيت ال يزه از  فراوان يمادر عز د 

ود را برسم تاييد نمود و سردار اكبر جان نيز سر خ

تكان ميداد و زيبائي آن را توصيف مي نمود عزيزه كه 

اور نشسته بود حرف هاي سردار روف خان و جدر اطاق م

غيظ و غضب از فرط  و پدر و مادرش را بدقت گوش ميكرد

ير  سردار پ به  فت و  ندان ميگر ير د خود را ز هاي  لب 

ر و د حوصله اش بسر رسيدنفرين مي فرستاد و باالخره 

لون گرديد و حاليكه سرا پا از خشم مي لرزيد داخل سا

با عتاب بمادرش گفت. مثليكه در عمرت سيت الماس را 

نديده اي و بعد سيت الماس را از دست مادرش گرفته و 

در قطي جابجا كرد و بطرف سردار پرتاب نموده و گفت 

اين سيت الماس را به سلطانه تقديم نمائيد و من به 

ماس و  يز طوق ال ين چ نه از ا ندارم و  ضرورت  يان  برل

ها خوشم مي آيد. خواهشمندم بسيار مزاحمت نكنيد. بس 

ديگر حوصله من هم سر رفت و اگر بي  ،بسيار شد ،است

ين  شند و ا مرا ببخ مادرم  پدر و  فت  صورت گر مي  احترا

شخص آزاد  من  كه  يد  يد بدان ست و با شما  خود  صور  ق

ص بزرگ و پسر عمه شخهستم و اختيار خود را دارم چون 

بل  حال بمقا تا  شيد  حاال پدرم ميبا كردم و  صبر  شما 

مرا كامالً بي حوصله كرديد لطفًا بيشتر از اين مزاحم 

 نشويد.

سردار در جواب گفت عزيزه جان تمام دارايي من فداي 

 من مي خواهم خوش بخت ترين زن دنيا شويد. ،سرت

يزه  شاهللا عز ما  فت  ني داري گ ند مع خت خوبازهر خ ش ب

 ؟زنان دنيا يا بدبخيت ترين زنان دنياترين 

آغا نميدانم كه من با كدام زبان بشما حرف بزنم الله 

هاي شما از من من به جاي نواسه شما هستم و نواسه 

ما چطور تقاضا ميكند كه با بزرگتر هستند و وجدان ش

سه  ته ئخود ازدواج نمانوا شما گف به  بار  قبالً بار يد 

خام  يگر تكرار ميكنم كه ازين سودايام حاال يكبار د

شت زو برداريد ورنه سخنان درشت سرمن دست بگذريدواز

نم شد آن طرف اختيار پدر جاازدهن من خارج خواهد  تري

 كه از من آزرده مي شود يا خير.
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پر خون در حاليكه ا قلب شكسته و جگر بآن روز سردار 

بود از پيشاني و گونه هايش سرازير شده عرق شرمساري 

خان  نب  يد و جا خارج گرد خان  بر  سردار اك نه  از خا

مود  كت ن باد حر بود آ يادي  مدت ز تاريخ  عد از آن  و ب

جان نگذاشته بود و اكبر كه ديگر پاي به خانه سردار 

شمان  سرزنش چ كه از  بار در حالي ين  كه ا بود  مين  ه

سخت مضطرب و نا آرام بود يكقدم پيش ميگذاشت عزيزه 

قب  قدم بع باز دو  باالخره و  شت و  عالم برميگ يك  با 

شويش  سينه اش ت سه  به قف لبش  كه ق شاني در حالي و پري

 بشدت ميزد داخل خانه سردار اكبر خان گرديد.

گالب هاي  بتهسردار اكبر خان مصروف قيچي كردن وصفائي 

هان بود  شمش كه ناگ فت چ تاد و گ خان اف سردار روف  ب

يادي ا باز  كه  شد  طور  ليكم چ سالم ع غا  له آ ما ال ز 

با  يدغري گاه  ،نمود ير ن تت ت شما  كه از  سردار روف 

جان پسر عمه عزيزه در هراس بود با لكنت زبان گفت 

مده ام  شما آ نزد  هم  شوره م يك م غرض  قط  فردا ف تا 

صداي غم غم يد. در اين اثنا ئيكمراتب بخان آباد بيا

يزه  چرا عز باز  توت  ير فر ين پ فت ا كه ميگ شد  ند  بل

بار با نثار فحش و ناسزا  اينآمده بخدا سوگند كه 

هيچ  شرم  بي  كة  كنم مرد يرونش مي حويلي ب لت از  خجا

شد  ين آدم نميك ما در ا فت  موده گ مادرش ن عد رو ب و ب

ستش را  صًا د من شخ يا  ني  يرون ميكي نه ب شله را از خا

بخدا در مقابل اين شخص  ،گرفته از حويلي بيرونش كنم

كرده ام يدا  سيت پ ست ،حسا كه از د ست  يك  حرام ا من 

 پياله چاي هم بنوشد.

فت موده و گ خود ن بدختر  يزه رو  شرم  ،مادر عز ترم  دخ

ست،  ،كن خوب ا يا  سفيد و آدم شرم و ح يش  شخص ر او 

بزرگ است و باز پسر عمه پدرت و خويش نزديك من نيز 

شيم  شك بك ست پ خود پو برخ  توانيم  ما نمي شد.  ميبا

شي  سايل خوي مام م شت ت با در نظردا توان  مي  نه  و چگو

ست ير ا مائيم خ ير ن توهين و تحق تر  ،قومي او را  دخ

و متوجه خير او سن و سالش باال رفته  ،كار زور نيست

و شر خود نيست و نميداند كه در اين سن و سال گرفتن 

اين سخن او را چقدر زن شايسته شان او نيست و اظهار 

بگذار كه با  ،خاموش باش و سر صدا مكن ،سبك مي سازد

چه ميگو شدپدرت  شته با گري دا كار دي شايد   ،يد و 

 فهميدي ساكت باش دخترم.
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شنيدن  با  يزه  يد عز خاموش گرد ساكت و  مادرش  سخنان 

ولي قلبش بشدت مي زد و ضربان قلب وي طوري باال رفته 

بود كه صداي تك تك قلبش بوضوح بگوش مادرش ميرسيد. 

حالت رواني وي گرديد و گفت دختر مادر عزيزه نگران 

آرام باش  ،اال خوده نكشي و سكته نكنيحتو  ،خير است

جان تر  ستي ،دخ خود ه يار  صاحب اخت پدرت  ،تو  من و 

در مورد سرنوشت تو نخواهيم بدون رضايت تو هيچ كاري 

 آرام و آسوده باش دختر جان فهميدي يا نه؟كرد، 

كه  بدون اين يزه  شد و عز نه  خل خا خان دا سردار روف 

بين سالم  چين در ج هد  سربد هاده ب باد ن بل عت  از مقا

خارج  طاق  شت و از ا سردار گذ شمان  سر چ هر دو  يد  گرد

مادر  ،دار با هم نشستند و باب صحبت را باز نمودند

شت و  خان گذا سردار روف  بل  چاي آورد و بمقا يزه  عز

 خواست از اطاق خارج شود در همين موقع سردار روف رو

مادر عزيزه نموده گفت ينگه جان مثليكه كم مهر ه ب

ياوردي شده جان ن يزه  خت عز ست پ هاي د يك   ،اي و از ك

يد  خارج گرد سالون  يزه از  فت و مادر عز طبخ ر به م و 

وده و به عزيزه گفت بشقاب و پتنوس مالماري را باز ن

عزيزه گفت مادر پيشتر برايت گفتم كه  ،را حاضر كن

من سوگند خورده ام كه از دست من چيزي نخواهد خورد 

گويم يت مي هم برا باز  گ و  خورد ب هر را ب يك  وز كه ك

 تمام شده است.

مادر عزيزه گفت دختر جان بد است. برو جان مادر زود 

با ترش رويي پتنوس و بشقاب را باالي ميز عزيزه  ،شو

يد  خارج گرد جا  خود از آن شت و  طاق مبطخ گذا و در ا

بدقت  خان  سردار روف  سخنان  به  ست و  سالون نش جاور  م

 گوش نهاد.

ان از اين طرف و آن طرف سخن ميگفت سردار عبدالروف خ

تا باالخره به اصل مطلب آغاز نموده و گفت پسر عمه 

پير شده   مي خواهم بمن كمك كني و خانم هاي منجان 

و مادر اسحق زن بد خويي و بد گذاره است و بحرف من 

ندارد راستش را بگويم كه از پيشاني چندان اعتنايي 

كه كوشش كردم ي خيلترشي و پرخاش او به تنگ آمده ام 

يزه  ست ازدواج با عز من ا خود  شته  كه از رگ و ر جان 

تا رنج هاي دروني من زايل شود ولي قلم تقدير كنم 

قه  جان مواف يزه  بود و عز ته  خو نرف كرد  شد ن ير با خ

 خودت الحمدهللا شخص عاقل و زبان دارالبته قسمت نبود. 
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مت هر كس را قناعت داده مي تواني لذا اگر زحهستي و 

شريف  باد ت خان آ عه ب ماز جم بل از ن فردا ق شود  ن

خان ادا  حب هللا  سجد م شما در م ما و  ماز را  يد ن بياور

سه  نيم و دو  عد از ميك ست و ب مراي ما هم ه گر  فر دي ن

موده و  صرف ن شت را  نان چا يم و  مي رو نه  جا بخا آن 

 سپس با هم به يك كار خير دست ميزنيم.

ز چه كار خير است؟ با ،سردار اكبر جان گفت الله آغا

مه  سر ع فت پ خان گ ير را سردار روف  كار خ ني  جان مع

مي مي فه ست ،خودت  ير ا ير خ نه  ،كار خ شما بخا ما و 

 ،نور زرگر مي رويم و دختر او را بمن طلب گاري كنيد

سردار اكبر جان دهنش از تعجب باز ماند و گفت الله 

بردار  ست  ها د كار  ين  كي از ا تا  شي  نده با غا ز آ

شو خدا يد ونمي حاظ  به ل كن  بس  يد،  صله دار قدر حو چ

تخم  ،اش يك زن است همه  زن ،زن گفتي ،چقدر خودت زن

سرخ و زرد گر  ست ا مرغ ا خم  يك ت سبز  ،مرغ  بود و  ك

لذت و  مان  ست و ه مرغ ا خم  مان ت هم ه باز  ني  گش ك رن

كوچكترين  لوان در آن  نگ و ا خود را دارد و ر يت  كيف

 غير نميدهد.ندارد و هرگز لذت آن را تاثري 

من و شما هم سن و سال هستيم شما صرفًا از من كرده 

يكسال بزرگ هستيد بشما توصيه نه بلكه از شما خواهش 

گرفتن زن  كر  قع بف ين مو سال و در سن و  ين  كنم در مي

نشويد. مادر اسحق جوان است و به همه امور خانه و 

 زندگي شما كامالً رسيدگي ميتواند.

بخوبي مي شناسم و زمانيكه در من خليفه نور زرگر را 

ث مامور ماليه ايفاي وظيفه مينمودم من يخان آباد بح

هم در گذر چاريكاري ها در خانه كرايي زندگي ميكردم 

و يك خانه در ميان با هم همسايه بوديم و دختر نور 

بخدا سوگند از نواسه در همان زمان بدنيا آمده بود 

يا  تي از مار ست و ح خوردتر ا شما  ترين هاي  خورد 

كوچكتر  سال  شش  شما  سه  سيار نوا مردم ب ها  ست. آن  ا

شريف و با خدا هستند و باز هم از شما خواهش ميكنم 

شاني  مت و پري چاره مزاح مردم بي براي آن خود و  براي 

اين است پيشنهاد و نظر من كه دوستانه خلق نكنيد و 

خدمت شما عرض كردم سردار روف خان گفت پسر عمه جان 

د من در مورد عزيزه جان موافقه نكرديد و به پيشنها

يقين دارم كه اگر نه دختر بايد بگفت پدر خود باشد. 

ندان  يزه چ عت دادن عز ستي و االقنا خودت نخوا صالً  ا
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دشوار نبود و او حتمًا نصيحت شما را مي پذيرفت و يك 

مي  بور  شما مج هاي  حرف  بول  به ق نازك او را  شار  ف

يد و حاال كه ميگويم به ساخت آنگاه اين كار را نكرد

يد و همين قدر ئخواست گاري برويد باز هم دليل ميگو

يد و در راه  جام نميده يز ان ساده را ن عادي و  كار 

 نصيحت و مالمت من موعظه را شروع كرده ايد.

با شنيدن حرف هاي سردار روف خان حوصله سردار اكبر 

 با خشونت گفت الله آغا واقعاً خان به تنگ آمده و كمي 

يد  شما با ست  نون ا مدعا مج صاحب  كه  ند  ته ا ست گف در

آزاد است و مالك تمام  ،انسان استبدانيد كه عزيزه 

ست و  خويش ا جان  خويش و  فس  قانوني ن شرعي و  صرفات  ت

و حقوقي پاي خود را باالي تمام موازين من نميتوانم 

شار او را  كراه و ف بر و ا با ج شته و  ساني وي گذا ان

كاح و مزا بول ن سازم به ق بور ب شما وا دار و مج جت  و

ستور  شريعت و د خالف  كامالً  مل  ين ع ست و ا ناه ا ين گ ا

اسالم است. ايجاب و قبول و توافق كامل زن و مرد در 

لي  ست و شن ا قًا رو كم مطل صريح و ح مر  مورد ازدواج ا

مل  ين ع ستور د كام و د خالف اح مواره  ما ه كه  سوس  اف

 ايم و باز هم ميكنيم. كرده

يده  يا ند يم آ شنيده ا يم و ن جوان را ا تران  كه دخ

شالق و قمچين از پول بزور و فشار اولياي شان در بدل 

ساله و  پنج  صت و  مردان ش ست  موده و بد بدر ن نه  خا

سپارند.ميدانيد  مي  ساله  تاد  صلت هف ين و جام ا سر ان

 ها چيست و عاقبت آن بكجا مي انجامد.

تر  سدخ هم ان يرا او  كار دارد ز جوان ب شوهر  ان جوان 

دارد غريووزه نفووس دارد و  ،آرزو دارد ،اسووت دل دارد

لم  صافي و تظ بي ان موردش  كه در  سر وقتي فت  صورت گر

غريزه جنسي خود دست بعمل انجام او هم براي اطفائي 

يا  نه و  خل خا سران دا پاي پ ند و در  مي ز سته  ناشاي

مي  بزرگ  ناة  كب گ ند و مرت سقوط ميك سايه  نان هم جوا

 شود.

اين امر بدوش كيست؟ آيا تنها و يت آيا ميدانيد مسول

تنها خود زن مسئول است و يا كساني ديگري هم در اين 

نين  گر چ ند؟ ا سئوليت دار ستا م صور را يا ت گويم و  ب

اشتباه نه بلكه كامالً خود زن مسول است كه تنها كنيم 

را بايد شوهر خطا ميكنم به نظر من كفاره گناه او 

شوند  مل  يز متح ياي زن ن مرد زن و اول يرا  ير ز كه پ
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جوان  ند زن  شده و نميتوا ضمحل  سي اش م قدرت جن توان 

را ارضا و اقناع كند چرا مسئول شناخته نشود و چرا 

اولياي زن كه او را بزور و جبر و توسط لت و كوب و 

ست و  مورد بازخوا ند  ته ا يري فروخ مردي پ شالق ب شار  ف

 مجازات قرار نگيرند؟

ل بايست متوجه گرديد به نظر من در همچو مسايل از او

لو  يد از اول ج فت. و با يد گر ساد را با ين شر و ف ا

همان مردان و همان اولياي زنان هستند كه زمينه شر 

كه  يو فساد اخالقي را بدست خود مساعد ميسازند. وقت

براي زن  چرا  كنم  عه مي نا را مطال شوهر حدود ز و بي 

كم مرد مجرد كه مرتكب زنا مي شوند صرفًا جزاي دره ح

عين  مرگ ت سزاي  هل  مرد متا صنه و  براي زن مح شده و 

 گرديده است؟

براي زن  چرا  جرد  مرد م شد و  صنه با گاه زن مح هر 

محصنه جزاي مرگ و براي مرد مجرد سزاي دره تعين شده 

است و اگر مرد متاهل باشد و زن بدون شوهر باشد چرا 

شده  عين  سزاي دره ت براي زن  مرگ و  جزاي  مرد  براي 

 است؟

 جام نداده اند؟نر يك فعل و يك عمل را هر دو امگ

پس در اينجاه مي بينيم كه خداوند كه خود انسان را 

ست سي داده ا يزه جن فس و غر براي وي ن كرده و  لق   ،خ

ماره فس ا سي و ن يزه جن ساني و غر كي و ان عت فزي  ،طبي

گرفته بعد از اداي شهادت چهار  او را در نظربه سوي 

 هشرايطيكه در فقو با چنان صادق و راستگ ،شخص صالح

نه  طور جداگا شخص ب هر  سته و  هر د براي  ته  تذكر رف

 تعين مجازات فرموده است.

و زنان بدون شوهر سهولت فراهم مجرد پس براي مردان 

شده و اين سهولت بخاطر آن است كه نفس زنيكه شوهر 

ي و سركش است و انسان غندارد و مرد يكه زن ندارد طا

كم بر ح خواه  سي  خواه م يزه جن ساني غر شات نف و خواه

بااليي اراده و نفس و شهوت خويش حاكم نمي باشد و ال 

 بد دست از پا خطا ميكند و مرتكب زنا مي شود.

كه زن جواني بزور و ضرب شالق بمرد پير و فرتوت  یوقت

شرع  كام  غاير اح خودش م ين  شود ا قوق سپرده  خالف ح و 

 انساني نيست؟

و باالي آن ازدواج نبوده  مگر ايجاب و قبول شرط اول

 تركيز نشده است؟
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آيا مگر زن انسان نيست و از جنس ديگر و از دنيايي 

غريزه جنسي ندارد و و آيا او نفس ندارد، ديگر است 

 ؟ك استل  م  

صورتيكه زن جوان بنابر كهولت و ضعف جنسي شوهرش در 

نشود الجرم بنابر طغيان غريزه جنسي و ارضا و اقناع 

كه ا لسو بطرف بي راهه ميرود و آنگاست نفس اماره ب

 او سقوط ميكند و در بحر عصيان فرو مي رود.

در دنيائيكه ما بسر مي بريم از هزاران انسان تنها 

يك و يا چند نفر معدود مي تواند طيب و طاهر زندگي 

گوناگون دست كند باقي به انواع اشتباه و گناه هاي 

كرمنا افتخار  اند خداوند انسان را به تاجيا زيده 

بخشيده است و هر گاه انسان اين تاج كرامت را از سر 

خود دور نمايد به چنان حيوان خطر ناك و درنده مبدل 

تل  به ق ست  جور د سق و ف ها ف عالوة ده  بر  كه  شود  مي 

ند  يز ميز فس ن عدي ن لم و ت نواع ظ مي و از ا يغ ن در

 ورزد.

ت كه  يوق نيم  مي بي نيم  عه ميك نا را مطال حدود ز كه 

است و يك فعل را هر عمل يك عمل و گناه هم يك گناه 

دو نفر انجام داده و يك فاعل و ديگر مفعول است از 

آن دو يكي بايست بميرد و ديگر با تحمل چند ضرب دره 

 از مرگ نجات يابد.

كووه يكووي راهوووس و اشووتياق كشووانده  بوودين معنووي

گري كي و  را ودي ساختار فزي نابر  ساني ب شات نف خواه

يزه جن سزاي غر هوس ران  براي  طا سي از  براي خ مرگ و 

خلقت كار جزاي دره تعين شده است. زيرا خداوند )ج( 

كي و  ساختار فزي كه  نرا  عت آ شت و طبي سان و سر ان

خود آفري كه  سي آن را  يزه جن ست غر خالق آن ا نده و  ن

 بخوبي ميداند.

لق  كه خ لوق را  كه مخ ند  تر ميدا خودش به يدگار  آفر

خواهشات نفساني و تقاضاي غريزه نموده است در برابر 

او جنسي خويش عاجز و ناتوان است و نفس و رغبت جنسي 

را البد بسوي تمايالت نفساني و غريزه جنسي مي كشاند 

ست  كم واينجا جازات در بركه ح نه م يك جداگا هر  بر  ا

 تعيين شده است.

غا له آ به  !ال ست دارم  خود را دو كه آزادي  من همچنان

مينمايم و از جمله ن نيز احترام آزادي و حقوق ديگرا
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گذارم و  پاي ب گران  قوق دي باالي ح كه  ستم  شخاص ني ا

 خود را باالي اشخاص تحميل نمايم.اراده 

ولي وي فرد آزاد و دختر من است درست است كه عزيزه 

يارات  با داراي اخت كه  ها  نه تن ست  خويش ا مل  كا

ستم  خالف ه شما م با  خواهش ازدواج او  ين  با ا كه  بل

يز شما  كه ن لب گاراني له ط شم و در جم خالف ميبا م

كرده  شتراك  ستيد ا مي فر گر  نور زر نه  توانم بخا نمي

سوليت  يك م خود  خودش در ذات  فتن  گاري ر لب  يرا ط ز

بزرگ است و اين امر كه از نظر شما كار خير است از 

كوه  سر  تاب  كه آف ست و من شر ا كار  من  گاه  ستم و ن ه

اهم درين مسوليت امروز يا فردا غروب ميكنم نمي خو

 و مرتكب گناه عظيم شوم.گرديده بزرگ شريك 

تيقن  خان م ضر سردار روف  مه اش حا سر ع كه پ يد  گرد

برود و  گر  نور زر نه  ستگاران بخا مره خوا ست در ز ني

و از جاه بلند و بعد لذا ديگر نشستن را الزم نديده 

سپار  خارج و ره نزل  حافظي از دروازه م خدا  خان از 

 آباد گرديد.

ع خل ب مادرش دا يزه و  بدالروف عز سردار ع فتن  د از ر

كه  ند  سار نمود خان استف بر  سردار اك شده و از  نه  خا

بي  خت و  شوم ب كدام  كي و  هواي  باز  له  مرد اب ين  ا

 پرورانيده است.چاره را در سر 

راستي كه الله آغا ديوانه شده  :سردار اكبر جان گفت

جه  هيچ متو نام و  شر و  ير و  خخ خانواده  ود خود و 

 .نيست

عزيزه گفت خوب شد پدر جان كه زير بار حرف هاي پوچ 

يد  نه دار تر در خا هم دو دخ خودت  تي  خرف وي نرف و مز

سر  خودش سيا صيكه  جان و شخ يده  گري وح من و دي كي  ي

داشته باشد هرگز در همچو كار هاي نا صواب اشتراك 

تور  جال و  ير  سلمان را در ز كدام م تر  ند و دخ نميك

 تار نمي سازد.چنين اشخاص گرف

يزه  شده عز صباني  سخت ع خان  سردار روف  سخنان  كه از 

خاصي به سخنان خود ادامه داده و بود با بر اشفتگي 

مردان چرا اين قدر پا را از گليم خود گفت. پدر اين 

پيشتر دراز ميكنند و مردان هفتاد ساله زنان چهارده 

ساله حاضر مي شود بيست آيا يك مرد ساله مي خواهند. 

فكر كنيد آيا يك  ،با يك زن پنجاه ساله ازدواج كند

سي ساله در كنار يك زن شصت ساله زندگي خواهد جوان 
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مرد  بين زن و  فرق  پس  ست؟ كرد،  تچي مرد  يوق يك  كه 

جوان سي ساله با زن پنجاه يا شصت ساله ازدواج نمي 

و پس چرا دختران جوان و حتي كمتر از سن شانزده كند 

تا با مردان باالتر بور مي سازند پانزده ساله را مج

طول  يا در  يد آ ساله ازدواج نما تاد  يا هف صت و  از ش

هم اتفاق افتاده است كه يك مرد جوان سي تاريخ گاهي 

ساله  تاد  يا هف ساله و  صت  ير ش يك زن پ با  ساله 

پس چرا زن را مجبور مي سازند با ازدواج  كرده باشد 

يد و ح تاده ازدواج نما پا اف ير و  تران مرد پ تي دخ

تاد  مرد هف ست  چين بد شالق و قم بزور  سال را  هارده  چ

ساله مي سپارند آيا اين عمل خودش مخالف امر خدا و 

چرا زن اين قدر در جامعه ما  !پيامبر نيست پدر جان

ساير  چه و  ند قالين كه مان ست  ير ا بدبخت و حق جود  مو

 افزار كار در معرض خريد و فروش قرار ميگيرد.

تحصيل شما جدا از رشته فقه اسالمي ته پدر اگر چه رش

را ورق ميزنيد هاي ديني است مي بينم كه هميشه كتاب 

تاب  ني ك تب دي ساير ك لوي  يد. در په عه ميكن و مطال

كه  خورد  مي  شم  به چ يز  لي ن مام غزا سعادت ا ياي  كيم

خيلي مسايل ديني را بطور ساده بيان كرده است و من 

 گاهي آن را مطالعه ميكنم.ه گا

لي مسايل حقوقي را خيلي ها بطور ساده مورد بحث عزا

حقوق والدين  ،قرار داده حقوق زن و شوهرو ارزيابي 

حقوق همسايه و و ده ها مسايل ديگر از همين  ،و اوالد

 فصل و باب را شرح داده و بيان كرده است.

يك از  !پدر هيچ  كرده ام در  عه  كه مطال تا جائي من 

يت و  بر محكوم ستور  ني د تب دي جود ك يت زن و محروم

 ندارد.

مردان  ما ب ين  ترم در د فت: آري دخ جان گ بر  سردار اك

ند  كو نماي يه ني نان رو بل ز تا در مقا شده  صيه  و تو

يد و  فاع مينما قوق زن د كه از ح ست  سالم ا ين ا مين د ه

بحدي محترم شمرده شده است كه مردان حتي حقوق  زن 

شان  فال  شير اط بدادن  شان را  نان  كه ز ند  حق ندار

ضايت  ضا و ر با ر گاه زن  هر  سازند  بور ب وادار و مج

 و خود طفل خويش را شير بدهد خوب و اال مردان مجبور

نمايند و استخدام  مكلف هستند براي اطفال خود دايه

گاه باز هر  كه  ست  شده ا ستور داده  نزل هم د مرد بم

حق ندارد  دوارد شود و بداند كه غذا آماده نيست مر
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تي  خود راكه ح شاني  بين  پي با ج ست  ند و باي ترش ك

و ده ها موضوعات و مسايل خارج گردد  كشاده از منزل

در دين اسالم وجود ديگر از همين قبيل راجع بحقوق زن 

مين دو  يان ه شد و ب بدرازا ميك مة آن  كر ه كه ذ دارد 

عه  يت زن در جام قوق و حيث يانگر ح خود نما ضوع  مو

 اسالمي است.

صفايي به  باره  خان دو بر  گالب  سردار اك هاي  ته  ب

پرداخت و عزيزه به مطبخ رفت تا براي تهيه نان شب 

سردار  نه اي  سردار روف از خا كه  شود همين كار  ست ب د

خود  موتر  يد ب يرون گرد سي ب با مايو يز  خان ن بر  اك

 سوار شد و بدريور خود گفت بطرف خان آباد حركت كند.

ست دور  ست را طرف د ندز ب بازار ك چوك  سردار از  موتر 

سينما  خورده و لوي  ستقيمًا راه از په شت و م شر گذ نا

 خان آباد را در پيش گرفت.

 

 سردار سرگردان و سوء ظن سلطانه

شوش آن روز   لي م شوهرش خي ني  ضع روا سلطانه از و

گرديده بود زيرا سردار بعد از آنكه از خواب برخاست 

حرم  يد از دروازه  سلطانه بگو با  في  كه حر بدون اين

سپار ك خارج و ره ني سراي  لت روا ين حا يد. ا ندز گرد

سردار سلطانه را خيلي ها نگران و پريشان كرده بود. 

بعد از صرف غذاي چاشت بگرم آبه رفت و بعد سلطانه 

با  لي زي نارنجي خي باس  تن ل سر و  ستن  سل و ش را از غ

به  ست و  يش نش يز آرا بل م چوكي مقا مود و ب تن ن به 

بعد  آغاز نمود وتاب موهاي خود آرايش صورت و بيج 

كه  يش  نت از آرا فت لع خود گ با  بود  شده  با  لي زي خي

ير را  سردار پ بين و  مرا ب بالهوس  هاي  مرد  برين 

 تماشا كن.

قامت بلندسلطانه وچهره سپيد و چشم  بهلباس نارنجي 

با  ها زي لي  نده و خي عًا براز سياه وي واق بروي  و ا

بود و آن روز  با  سلطانه زي كه  حق  مود و ب لوه مين ج

 بود.زيباتر شده 

سلطانه در عين زيبايي زن تند خو و آتشين مزاج بود 

خل  سردار دا كه  صحن همين سلطانه در  يد  سراي گرد حرم 

حياط قدم ميزد نظرش به سردار افتاد و با تند خويي 

گفت كجا بودي مگر باز هواي آن بيوه مشت و مال شده 

هواي قد پست عزيزه مردم به سرت زده است و تا هنوز 
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كام شده و لذت كيك هاي دست پخت او از از سرت دور ن

ست ته  ا نت نرف شيدي  ،و ده لت نك نه خجا بازهم بخا كه 

مود روف خان مطلقًا انكار نسردار سردار اكبر رفتي. 

رفته « اعطا محمد خانسردار »و گفت من بخانه گل آقا 

ده بود تا در اخان نزد او فرستو مرا حاجي لعل بودم 

مزا له  هاي چ مين  عوي ز سله د مورد م شان  بين او كه  ر 

مناقشه قرار گرفته وساطت نمايم. حاجي لعل خان خيلي 

قا  گل آ نزد  به  يك مرت تا  مود  عذر و زاري ن من  نزد 

دار اكبر هرگز نرفته ام بي موجب ربروم و من بخانه س

نه  مًا بخا كنم حت باور نمي فت  سلطانه گ شو.  شفته م آ

 باز همسردار روف خان  ،بودي بهانه مكناكبر رفته 

كه زيبا شده بود بناي شوخي انكار كرد و با سلطانه 

لي  مروز خي فت ا شيده و گ ست ك يش را د شت و رو را گذا

 زيبا شده اي.

سلطانه گفت من هميشه زيبا هستم ولي عينك هاي تو كم 

 بين شده است.

سراي  حرم  من  صحن چ كه در  چوكي هائي شوهر در  زن و 

لطانه بود نشستند. سشده پهلوي كرد هاي گل گذاشته 

پرسيد نان كجا خورديد سردار گفت تا حال نان نخورده 

ندگي ام.  خان ز مد  طا مح سردار ع گر  فت م و سلطانه گ

 او نان يافت نميشد.نداشت و در خانه روزگار 

سردار روف خان گفت وقتيكه داخل شهر خان آباد شدم 

حاجي لعل خان منتظر من بود ساعتي در مورد زمين ها 

عد  موديم و ب كردم و صحبت ن كت  ندز حر نب ك من جا

 زمانيكه وارد خانه سردار شدم وقت نان گذشته بود.

باب  بين ك فت ب موده گ خدمتگار ن سه  به اني سلطانه رو 

مي  گو ك شپز ب به آ ير  يا خ شده  يار  باب و سريعتر ت ك

ماده و  يز را آ تو م يد و  ماده نما چاي را آ ماق  قي

 سردار گرسنه است. انيسه بهزود شويد كه تيار نما 

غذا  يز  قه م ند دقي عد از چ فت و ب طبخ ر طرف م له ب عج

 آماده شد.

ميز غذا رفتند انيسه خانم هاي سردار و سلطانه طرف 

شمت  سحق و  ح مود و ا صدا ن سردار را  گر  كه در دي را 

باغچه مشغول بازي بودند با خود گرفته باالي ميز غذا 

 آورد آن ها بخوردن عصريه آغاز كردند.

خا  به زلي فت سلطانه رو موده گ سردار ن ستين  خانم نخ

نميدانم علتش چيست سردار تا سحرگاه نخوابيده امشب 
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ميخ  يزه  هوايي عز باز  شايد  گراد و 
1

 
2
سرش   زده ب

 باشد.

سم  يز تب سردار ن خانم دوم  شفيقه  يد و  خا خند زلي

يك گپ بود گذشت حاال نموده و گفت خودت اشتباه ميكني 

 سردار ديگر در قصه عزيزه نيست.

سال عمر داشت او دختر يكي  52خانم اول سردار  زليخا

از سرداران ريكا خانه و از اقارب نزديك سردار روف 

صلت  بود و خ سردار  عًا  خا واق بود زلي تر  با كرك و زن 

داشت او زن خيلي با وقار نظيف و قابل تمكين سرداري 

سردار  صر هللا و  سردار ن هاي  نام  سر ب خا دو پ بود. زلي

تر بنام هاي سلما و راضيه بدنيا عبدالوهاب و دو دخ

ساله و  جاه  مر پن كي بع ندان وي ي لي فرز بود و آورده 

ديگر بسن چهل و پنج ساله يكي بدنبال ديگر از دنيا 

 رفتند و اوالد هاي از خود بجا گذاشتند.

سردار نصر هللا خان پسر نداشت و دو دختر وي بنام هاي 

ميكردند زهرا و نبيله با مادر شان در شش درك زندگي 

و خانم سردار عبدالوهاب با يك پسر بنام شاه پور و 

خان  شهر  خل  يا در دا هوش و مار هاي م نام  تر ب دو دخ

سكونت  هل در  قع چ باد وا ند آ بد مينمود شخص  شاپور 

بود. او در دوره  عل  بد ف يت  باز و نها مار  خالق و ق ا

صيل  سه تح سه  صيالت لي سال و در دوره تح يه دو  ابتدا

ه و هنوز شامل صنف دوازدهم بود. شاه سال ناكام ماند

هر  بود و  گردان ن بد رو  شت و  مل ز هيچ ع پور از 

كاريكه از دستش صورت گرفته مي توانست دريغ نميكرد 

و همچنان كيس هاي متعددي از قمار گرفته تا اختتاف 

ز اينكه نواسه پوليس كابل و كندز داشت ولي ادر نزد 

ن را هر بار از رسوخ بود خويشتشخص پول دار و صاحب 

 چنگ قانون رها مينمود.

كي  تر ي شت او دخ سردار اوالد ندا خانم دوم  از شفيقه 

شرين  سوالي  گاب خوانين ول سردار ت ياب بودو يت فار وال

 بود. درحين حكومت خوددر آنجاباوي ازدواج كرده روف

سلطانه خانم سوم سردار صرف دو فرزند داشت و سردار 

تا داشت و مجبور بود  تا اندازة تحت تاثير وي قرار

 ،ناز او را بكشد زيرا موصوفه دختر ارباب نوروز بود

                                                 
1

 آسياب كوچك .گراد: دستاس 
2

 ميخ گراد: كنايه از قد پست 
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شخص  باب  باد ار خان آ قه  فذين منط قوم دار و از متن

 بشمار ميرفت.

سردار باز هم از بيدار خوابي و حالت رواني سلطانه 

شويش  فت ت مود و گ ست و سردار صحبت ن جب ني بدون مو

ش بدون اني پري يزة سردار  شد نميكدام انگ كر با من ف

ست تاده ا يزه اف كر عز هم در ف باز  كنم  شفيقه  ،مي

او شاه گل جان تو هم بال ميكني سردار  ،خنديد و گفت

كه  گر دارد همين بزن دي ضرورت  چه  ند و  چه ميك زن را 

 نگهدارد بسيار است.ترا راضي و خوش 

فت فت  ،سردار گ كم گر گپ را مح يك  كه  گر سلطانه  دي

كند و بعد گفت يك نميرها سور دنبال آن را تا هنگام 

را جدي موضوع عزيزه و تو اين قدر  موضوع بود گذشت

نگير. سلطانه گفت شما طپ و تالش بسيار نموديد ولي 

حاال هم دلت بسيار مي خواهد عزيزه شما را نپذيرفت 

از ولي كس حاضر نيست به شما دختر بدهد، در حاليكه 

ني د گاه مع عد ن يد و ب مي آ يزي ن هم چ تان  ست  اري د

ني دور لبان قرمزش نقش يبطرف سردار نمود و تبسم نمك

 بست.

ماده ساعت  شب آ غذاي  غذا ده  يز  مه دور م يد و ه گرد

مرغ  مة  سبزي و قور با  لو  ياقوت پ شب  غذاي  ستند  نش

 دشتي بود و هر يك باندازه اشتها صرف نمودند.

حرم  ياط  غذا در ح صرف  عد از  قدم زدن سردار ب سراي ب

خت  با خپردا باز  بان و  ست و گري شيرين د لخ و  ياالت ت

 گرديد.

سردار چهار طرف خيابان هاي باغچه و صحن حويلي كه 

رنگارنگ بود گردش مينمود و همه جاه مملو از گل هاي 

معصوم و ملكوتي فرشته لحظة از مقابل چشمانش  ءچهره

 دور نميشد.

باخود  ستاد و  مي فر فرين  شيطان ن به  گاهي در دل 

فت  سميگ سراين  گذر ودا كه از  يك در  يات  شو و ح

خود مكن و هوس شيطاني دوشيزه جوان را پايمال هوا و 

بعد ازين فكر و نظر خود منصرف ميشد و تصميم لحظة 

گردد  كن  كه مم سيله ئي هر و فت ب ست ميگر شته را بد فر

 ؟ش كندتآورده و مانند بتي او را پرس

يز من چ ست  چرا از د فت  خود ميگ با  يد  يسردار  نيا

باي يرو و ي جواني زي مرا ن خودش  ثال او  بي م سن  و ح

نشاط مي بخشد و باز عبدالصمد خان حكيم زنده باشد 
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يرم  گر دوا ميگ ست و ا باز ا ستان  كرد راه هندو ثر ن ا

يروم جا م نده  ،به آن مرده را ز شور  ند در آن ك ميكن

خان  يب هللا  ير حب براي ام كيم  ياي ح كه هللا جو شنيده  ن

رد كه در يك شب ده تيار ميكگونه ادويه هاي پر قوت چ

 زن را پاسخ ميداد و به همه رسيدگي مينمود.

چرت و فكر بسيار به اطاق سلطانه رفت  بعد ازسردار 

 و لباس خود را عوض نمود و خواست تا استراحت نمايد.

دنش انداخته رسلطانه انتظار داشت كه سردار دست در گ

و او را در آغوش خواهد كشيد ولي سردار پشت خود را 

ف سلطانه كرده و چشمان خود را بست تا بخواب رود بطر

طرف  سردار را ب مود و  غاز ن شوخي آ سلطانه ب لي  خود و

كر  سردار ف فت  شانيد و گ ستم و ك يزه ه من عز كه  كن 

براستي كه عزيزه از من بااليي ندارد و تنها قد من 

تمام وجود او را مي خرد راستي كه مرد هاي بالهوس 

شما گاهي چ هيچ  ستند  شمان ن كور ه به چ موش او  كور 

خود را  سردار روي  ند  كرده نميتوا بري  من برا شهالي 

يزم  گويي عز ست مي تو را فت  سلطانه دور داد و گ طرف  ب

ولي او دختر سردار است و در پخت و پز نسبت بتو دست 

من  ست  سردار ا تر  گر او دخ فت ا سلطانه گ باالي دارد 

لند دختر خان هستم و گيرم كه او در پخت و پز دست ب

كار طباخ است و ما آشپز و پز داشته باشد ولي پخت 

 نيازي نداريم.داريم و به او هيچگونه 

سردار گفت باور كن عزيزم من او را فراموش كرده ام 

بر خيز و همان  ،نيستمو خيال او و ديگر اصالً در فكر 

كيم  خان ح صمد  مدير عبدال كه از  طي زرد را  دواي ق

سلطانه ا ياور و  ته ام ب طي گرف شد و ق ند  جا بل ز 

معجون را با قاشق بدست سردار داد او يك قاشق از آن 

سلطانه  ست  طي را بد عد ق موده و ب خود ن بدهن  جون  مع

به گي ساعتي  شوهر  گذارد زن و  جايش ب تا در  له اداد 

و گذار پرداختند و بعد از معاشقه و معانقه « گيله»

سردار بي حال و بي حس در جاي خود افتاد و سلطانه 

 بشوخي گفت زور كم و حرص بسيار.

فرار  سلطانه  شمان  خواب از چ لي  فت و خواب ر سردار ب

بود و براي ساعت ها و ارضا نشده كرد زيرا او اقناع 

 بيدار ماند و نزديك هاي سحرگاهان بخواب رفت.

سل  سردار غ بود  فه  با روز عر صادف  عه م فردا روز جم

شهر  از صرف چاي جانبكرد و لباس پاك پوشيد و بعد 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



عرض  يد در  شتراك نما عه ا ماز جم تا در ن مود  كت ن حر

و در مورد خواستگار هميش متوجه فرشته بود فكرش راه 

يكي يكرد با خود گفت از جمله خواستگاران مها فكر 

هم بايد مولوي محمد شاه خطيب مدرسه محب هللا خان باشد 

نام  مورد  ست و در  كار ا ين  براي ا سبي  هره منا او چ

از اشخاص مناسب را از نظر هر يك چهرة  ،خواستگاران

يد كيم  ،ميگذران خان ح صمد  مد و مدير عبدال خاطرش آ ب

بًا  ست و متعاق ست ا سب و در شخص منا هم  ين  فت ا سم گ ا

فر  ظر و ن يگ ن حاجي ب نور هللا و  سقال  كوالبي و اف حاجي 

ست شش قارب و دو حاكم از ا خان  مر  مد ع سردار مح م 

و با خود گفت همين خود وي بخاطرش خطور نمود  كنزدي

پنج شش نفر بسنده و كافيست و آن ها آدم هاي مشهور 

ستند فوذ ه با ن كه  ،و  شد همين ست  كار در كه  شا هللا  ان

روز هاي عيد سپري گرديد آن ها را يك شب دعوت ميكنم 

 و موضوع را با اوشان در ميان ميگذارم.

خاطر سردار از ين جهت آسوده شد همينكه موترش بچوك 

ه گرديد كه جد رسيد بساعت خود نظر نمود متوخان آبا

بدريور گفت بوقت نماز جمعه زمان بيشتر مانده است 

كندز برو بهتر است نماز جمعه را در مسجد تخارستان 

 ادا نمايم.

صديق دريور بطرف كندز حركت كرد و بعد از چهل دقيقه 

مود قف ن ستان تو سجد تخار بل دروازه م سردار از  ،مقا

شد پائين  سراي  موتر  موتر را ب يور  فور و در باب غ ار

طرف  خود ب عد  كرد و ب ستاده  جا ا سجد برد و در آن م

 حركت نمود و در صف نمازگذاران قرار گرفت.

يد  غاز گرد ماز آ ستاد و ن صف اول ا عد از سردار در  ب

سوار  سردار  مود و  ضر ن موتر را حا يور  ماز در اداي ن

ر خان صاحب محمد عمموتر گرديد و گفت طرف خانه حاكم 

حركت كند دريور مسير حركت خود را بطرف سرك شفاخانه 

سه  لوي لي كرد و از په خاب  عد سپين زر انت قيس و ب بل

نه  يره دار خا لوي پ شت و از په سپين زر گذ لوپ  از ك

بطرف دست چپ دور خورده و به سمت مشرق روان گرديد و 

نزديك ماموريت سمت دوهم پوليس مقابل دروازه سردار 

ن توقف كرد و بعد صديق دريور پياده شد محمد عمر خا

اكم محمد عمر حو زنگ دروازه را بصدا در آورد ناظر 

صاحب  سردار  فت  صديق گ كرد و  باز  خان دروازه را 

حاكم  هد  مي خوا ست و  سته ا موتر نش قات صاحب ب را مال
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يد و  يد بفرما صاحب را بگوئ سردار  فت  ناظر گ يد.  نما

و حاكم محمد عمر بعد خودش به عجله داخل منزل گرديد 

 خان را از آمدن سردار عبدالروف خان مطلع گردانيد.

سرايچه  بدروازه  خود را  سرعت  خان ب مر  مد ع سردار مح

هر  ،خان استقبال نمودرسانيد و از سردار عبدالروف 

داخوول دو همووديگر را در كنووار گرفتنوود و بعوودًا 

 مهمانخانه گرديدند.

ديد و هر دو وقت نان چاشت بود آفتابه و لگن حاضر گر

با  شت  نان چا عد  ستند و ب خود را ش هاي  ست  سردار د

مينوي ساده كه عبارت از چلو سفيد با سالن گوشت و 

شد.  شته  يز گذا باالي م بود  ست  با ما سبزي  سه  يك كا

خوب دم  لي  برنج خي كه  صًا  بود مخصو مزه داري  غذاي 

گرفته و دانه هاي برنج مانند سيميان باريك و دراز 

 شده بود.

و ها بعد از صرف نان باالي كوچ بجاي خود نشستند آن 

عسقالني باالي ميز مقابل شان جلب نظر ميكرد خربوزه 

هم  ياد  شت و ز ست دا بوزه را دو بدالروف خر سردار ع

استفاده ميكرد ولي سردار محمد عمر خان تكليف شكر 

از صرف ميوه چاي رسيد داشت كمتر استفاده كرد بعد 

سخن خان  بدالروف  طرف  سردار ع طرف و آن  ين  را از 

آغاز كرد و بعد اصل مطلب خود را بيان نموده گفت به 

كمك شما نياز دارم و بعد از ايام عيد شما را زحمت 

ميدهم تا با طلب گاران ديگر يكجاه بخانه نور زرگر 

تشووريف ببريوود و دختوور او را بووراي موون خواسووتگاري 

 نمائيد.

عالوه رشته  سردار روف خان و سردار محمد عمر خان بر

قومي و خويشاوندي دوست صميمي و رفيق همديگر بودند. 

گاب  شرين ت حاكم  خان  سردار روف  كه  سردار زماني بود 

محمد عمر خان بحيث حاكم دولت آباد انجام وظيفه مي 

سرداران رفت و آمد فاميلي داشتند و هر و هر دو كرد 

دو در آن زمان جوان بودند و شوق شكار داشتند بغره 

شتي ،قره صحرائي ،مرغ د تر  گام  ،كف ضي هن نگ و بع كل

 آهو نيز شكار مينمودند.

كرده سردار  فت  تدا مخال خان در اب مر  مد ع فت مح و گ

به  ست و  سته ني سردار شاي ناب  براي ج هوس  ين  عًا ا قط

مه وارد  شما لط يل  مام فام شما و ت يت  نام و حيث

تر  ند. به ست ميك لي ا شويد و گذر  سودا در  ين  از ا
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بدا كررًا سردار ع ضا و م صرانه تقا خان م خواهش لروف 

خود عمر دريافت كه دوستش از مطلب نمود سردار محمد 

دست بردار نيست و الجرم گفت تا آن زمان وقت بسيار 

است اگر كابل نرفتم تيلفون كنيد حاضر ميشوم و بعد 

كرد و  حافظي  خدا  سندي  با خور خان  بدالروف  سردار ع

 جانب خان آباد حركت نمود.

گا مود هن بور ن خان ع حب هللا  پل م سردار از  موتر  كه  م 

محمد شاه افتاد كه درين موقع چشم سردار به مولوي 

طرف مسجد روان است سردار بدريور دستور داد تا توقف 

 كند و مولوي محمد شاه را بگويد تا نزد وي بيايد.

قب  خود ع مود و  پارك ن سرك  شه  موتر را در گو صديق 

نكه نزديكتر گرديد بمولوي مولوي براه افتاده و همي

كار  شما  با  ست و  سته ا موتر نش صاحب در  سردار  فت  گ

سردار  ،دارد فت و  موتر ر يك  شاه نزد مد  لوي مح مو

دروازه موووتر را بوواز نمووود و گفووت مولوووي صوواحب 

شينيد  موتر بن خل  يد دا ضوعي بفرمائ يك مو شما در  با 

صحبت خاصي دارم مولوي محمد شاه داخل موتر گرديد و 

 به صديق گفت چند لحظه آن ها را تنها بگذارد. سردار

لوي  عد از مو ست و ب سردار نش لوي  يور په جاي در در 

صاحب چه امر و خدمت سردار مطلب خود احوال پرسي گفت 

مود  يان ن ستگاري را ب مورد خوا لوي را در  مك مو و ك

مولوووي گفووت صوواحب خواسووتار گرديوود. دختوور زرگوور 

جواب  سردار در  كي  براي  ستگاري  خودم خوا براي  فت  گ

سردار  شد.  خاموش  ساكت و  حرف  ين  شنيدن ا با  لوي  مو

بارت از  كه ع غانگي را  جاه اف نوت پن ندل  يك ب تًا  دفع

ست  مود و بد بدر ن يب  بود از ج غاني  هزار اف لغ پنج مب

صرف  پول را م ين  ست ا يد ا شب ع كه  فت  لوي داد و گ مو

خالص  ير  كار را بخ كه  شد همين لب با شما ط چپن  يد  كن

ل يد مب شما كرد به  يز  گر ن غاني دي هزار اف پانزده  غ 

 تاديه مينمايم مقصد كه توجه و كوشش نمائيد.

هره اش  نوت چ يد  ندل جد ظه ب با مالح شاه  مد  لوي مح مو

هر  ستم و  خدمت ه نده در  فت ب سم گ با تب شد و  شگفته 

 آنچه از دستم شود دريغ نميكنم.

فت سردار  عوت گ ما د نزل  شما در م يد  هارم ع شب چ

ستيد له ،ه ناظر  ال مد  ير مح يور كو پ صديق در با  را 

حاجي  ،عبدالصمد خان حكيمموظف مي نمائيم تا مدير 

ند بر ك ظر را خ يگ ن حاجي ب نور هللا و  سقال   ،كوالبي اف
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عصر روز سوم عيد همه در چوك خان آباد جمع شويد و 

يد و شريف بياور ما ت نزل  ماني و  بم ختم مه عد از  ب

 نتقال ميدهد.مجلس موتر شما را بخانه هاي تان ا

هر گاه خان را خودم خبر كردم حاكم صاحب محمد عمر 

كه  هاي را  فر  مروز ن سالم شما ا عد از  يد ب فتم ديد گ

شان را در  ضي  شايد بع سانيد  شان بر مرا براي عوت  د

خواه ماز  گام اداي ن ته  مهن صاحب گف خوب  لوي  يد. مو د

با خورسندي از موتر پائين گرديد و سردار جانب قريه 

 ركت نمود.چارتوت ح

مولوي محمد شاه از خوشحالي در پيراهن نمي گنجيد او 

در دل خود گفت وقت تنگ است و من هم در روز هاي عيد 

سودا الزم دارم. آخر در خانه من اگر موش در آيد دمش 

ندارم يز  هيچ چ ستي  شود و را لود نمي چاي  ،گرد آ نه 

ست بوره ،ا غن ،نه آرد ،نه  هم رو نه  برنج و   ،نه 

صب مروز  قرض ا سايه  چارك آرد از زن هم يك  من  ح زن 

اين شد زندگي خداوند مهربان شد كه اكنون بدست  ،كرد

ست  تر ا سيد به پول ر ناس الزم و من  بروم و اج ندوي  م

من مال ضروري را خريداري نمايم نماز عصر را در غياب 

 بزرگ ادا خواهد كرد.

م كرده بود با گمولوي كه از خوشي سر و پاي خود را 

ف سانيد يك ن ندوي ر به م خود را  بوجي آرد س  يك  و 

ه رچهارده سي
1

ده و يك بوجي هفت سيره برنج و مقدار   

جد  غن كن لو رو صاب كي كان ق هم از د مود و  يداري ن خر

پهلوي دروازه مندوي ده كيلو روغن دنبه و چهار كيلو 

گوشت و از دكان مقابل قصابي يك مقدار چاي و بوره و 

 اري كرد.چند پاكت شريني نيز خريد

گادي هاي زيادي مقابل دروازه مندوي صف بسته بودند 

گادي ران كه در همسايگي به صفر درين وقت چشم مولوي 

كه  تاد  مود اف هايش مين سواري شان ر ظر  جا منت همان

بود ستاده  گادي وان  ،ا صفر  كرد و  صدا  لوي او را  مو

به عجله آمد و سوداي مولوي را به گادي بار نموده و 

 حركت كردند. خانهبطرف 

لوي م عرض راه مو باد آورده حدر  پول  به  شاه  و مد 

تاده  ستش اف هوا بد كه از  كه رايگاني كرد  كر مي بود ف

قدم اول  ند و در  صرف ك شته را م ست دا پول د نه  چگو

كدام اشياي الزمي و ضروري را تهيه نمايد و در همين 

                                                 
1

 يك سير مساوي به هفت كيلو گرام 
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بفكرش آمد كه بايد اول يك فرد گاو دوشي )شيري( وقت 

را غ خريداري كند او در خريد گاو دو منفعت ازين مبل

طغ  صاحب ق كه  شت اول اين ظر دا در ن
1

ني در   شد يع مي

ود مي آمد و نانش جماست دوغ و مسكه بو ،خانه اش شير

ماست و قيماق دوم اينكه از فروش در روغن مي افتاد 

كه  مي آورد  خاطر  لوي ب مي آورد. مو ست  يز بد يدي ن عا

اله چاي تلخ و يك پارچه هر صبح ناشتاي او را يك پي

ها  لي  يه خي ين ناح هد و او از ا شكيل ميد شك ت نان خ

رنج مي برد و كدام وقتيكه از خانه همسايه يك چاينك 

شير خريداري ميكند و آن را شورچايي بدخشي تيار مي 

او وفاميلش روز عيد است. مولوي نمايند آن روز باالي 

 از روزگار خود شكايت ميكرد.

هم يك فرد گاوي شيري ميداشتيم و ديگر ميگفت كاش ما 

ندارم  ماني  شيرآر ما  سترخوان  باالي د ماق و  ،حاال  قي

سير  من  هاي  شم و دل اوالد  بود و چ مي  جود  سكه مو م

باالي  شير را  يگ  سايه د كه زن هم هر زماني شد و  مي

مي آيد ،ما آن بخانهميكند بوي  مديگدان گذاشته و گر

يوار  لوي د گگ په يده  شير را قرار گرفو فر بوي  ته 

عطر گل از دور بوي ميكند ومي گويد مادر مادر مانند 

لم  گك د يده  حال فر يدن  خدا از د يد ب مي آ شير  بوي 

توته توته مي شود. نفرين بغربت و تنگ دستي مولوي 

جدي تر شد و دست در تصميم خود در مورد خريداري گاو 

و با دقت را در داخل جيب نموده و پول ها را بدر نموده 

بشمار آن آغاز كرد ديد پوره در نزدش مبلغ چهار هزار 

از مبلغ سودائيكه خريده است افغاني باقي مانده و تمام 

 زار افغاني تجاوز نكرده است.ه يك

لي در آن  شيري اع گاوي  فرد  يك  مت  مان قي لغ دو ز مب

پول در ه غاني  هزار اف پنج  لغ  بود و مب غاني  زار اف

افغاني يك غ پنجصد بشمار ميرفت و به مبلخور اهميت 

و قيمت يك كيلو گوشت گوسفند چاري خريداري ميشد رأس 

 مبلغ ده افغاني بود.

ها در حالت آن روز مال هاي افغانستان خيلي در جامعه 

حكومت هيچگونه  ،مي كردنددستي و ناتواني زندگي تنگ 

شت  ني ندا ماي دي حوال عل به ا جة  جه تو كدام بودي و و 

شكالت و فع م براي ر ساجد در  مدركي  هاي م مال  ضروريات 

 نظر گرفته نميشد.

                                                 
1

 دوغ ،قطغ" كلمه تركي. ماست 
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و خطيبان ها براي بعضي امامان از طرف شاروالي تنها 

نه  بزرگ ماها ساجد  لغ م ته بمب غاني پرداخ صد اف دو 

ميشد كه براي شان بسنده نبود ولي خود مردمان نواحي 

قرات  ند و و  مك مينمود خود را ك ساجد  مان م مال اما

ي از خود زمين و امكانات بعضي مولوي ها و علما دين

 مالي داشتند.

حمد شاه از طبقه پول دار و زمين دار نبود و ممولوي 

صرفًا ماهانه مبلغ دو صد افغاني از طرف شاروالي خان 

 آباد دريافت ميكرد.

مولوي محمد شاه پول ها را با دقت كامل واپس در جيب 

قايم  نگ  با پ خود را  يب  هن ج شت و د خود گذا سكت  وا

 نمود.

بعد از چند دقيقه بدهن دروازه مولوي توقف ادي وان گ

و انتقال اشيا با وي معاونت كرد و با پايان نمودن 

 نمود.

خود  گادي وان داد و  براي  غاني  لغ ده اف لوي مب مو

شد.  حويلي  خل  باره دا خانم دو شم  قع چ مين مو در ه

مولوي محمد شاه به اشياي مذكور افتاد و از خوشحالي 

 راه 

بعد از چند دقيقه مكث با تعجب پرسيد.  گرديد وگمك 

 ؟اين قدر سودا را از كجا كردي !مخدوم

لوي  تا مو كن  صدا  ها را  تر  گرد و دخ گپ ن شت  فت پ گ

به  باره  خود دو عد  ند و ب قال ده نه انت سودا را بخا

يد  سپار گرد خان ره حب هللا  سجد م طرف م له ب ماز عج تا ن

تديان  با مق گشام را  ضمن ا يد و در  ر خود ادا نما

كدام يك از نفر هاي مورد نظر سردار را ببيند دستور 

 سردار را براي شان بگويد.

سردار روف خان بعد از اينكه از طرف مولوي محمد شاه 

خاطرش آسوده شد و او را در اجراي مطلب و مرام خود 

سند گر ها خور لي  فت خي فق يا يرا دموا جام يد ز در ان

صد  مورد امق شهور و  عالم م فر  مه خود دل يكن ترام ه ح

 .را بدست آورده بود
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كه  سردار زماني بور موتر  بال ع نه اق لوي دواخا از په

نمود ادويه ئيكه قبالً از داكتر اكرم خان خواهش كرده 

كن و  قف  فت تو يور گ صديق در به  مد و  يادش آ به  بود 

قب  به ع يور  صديق در كار دارم.  نه  برو بدواخا يورس  ر

 تاد نمود.رفته و بعد موتر را پهلوي دواخانه اس

و از سردار از موتر پايان شد و داخل دواخانه گرديد 

داكتر اكرم خان ادويه مورد نظر خود را خواستار شد. 

خواست و گفت به كابل فرمايش داده است داكتر معذرت 

يد  يام ع عد از ا ست ب كن ا سيده و مم نوز نر تا ه لي  و

اسوتفاده  Eبرسد. فعالً شما از تابليت هواي ويتوامين 

را بدر كورده  Eو از الماري يك قطي ويتامين  نمائيد

شته  ستور گذ طابق د فت م مود و گ قديم ن سردار ت به  و 

ين  به  ا حاال  فت  موده گ سم ن سردار تب يد  ستفاده كن ا

لي  شود و من نمي چاره  ها  يت  ستفاده تابل هم ا باز 

پول  مان ام فًا ه شما لط كنم  يد مي ته ا كه گف هاي را 

 عاجل تر بخواهيد.

نه پائين گرديد و بموتر نشست و عازم اسردار از دواخ

چهارتوت گرديد سردار همينكه وارد منزل خود شد جانب 

شاي آن  به تما قه  ند دقي خورده و چ خود دور  هاي  سب  ا

خوردن اسب ها بود پيش موقع جو ها مشغول گرديد. چون 

چه  ها  سگ  به  فت  موده و گ ناظر ن به  عد رو  فت و ب نر

 داديد؟

گر جرفته بود و چهار دانه  ناظر گفت غالم باي بازار

را در ظرف يك دانه جگر گوسفند خريداري نموده و يك 

ده است سردار بعد اهاي مخصوص انداخته براي هر يك د

خ ناظر  سخن  ستماع  سراي از ا حرم  خل  ته دا ست گف وب ا

 .گرديد

سردار داخل حرم سراي گرديد خانم هايش باالي زمانيكه 

يز  هم سردار  ند و  سته بود صريه نش خود ع جاي  م در 

 نشست.

يد ته بود جاه رف سيد ك براي  ،سلطانه پر فت  سردار گ

دير كرديد و تا پس چرا سلطانه گفت  ،اداي نماز جمعه

سردار به شوخي گفت پوليس هستي  ،اين وقت كجا بوديد

يا  ارنوالڅو 
 1

من چرا  ؟ موده و از  يق ن قدر تحق ين  ا

 پرس و پال ميكنيد.

                                                 
1

 ارنوال: مدعي العموم دادستانڅ 
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شما از  يزي  پاي گر فت  پرس و سلطانه گ بات  نه موج خا

جابسال را  ند  اي يرا ميك ها ز ين روز  ينم در ا مي ب

 آرام و قرار نداريد و از خانه فرار ميكنيد.

سردار گفت شما اين طور فكر ميكنيد و يا اينكه مرا 

يد ست دار سيار دو يك  ،ب كه  نه همين ساعتي از خا دو 

 بيرون مي روم زمان در نظر شما بسيار ميگذرد.

صورت ب هر  ير ب ماز خ ختم ن ظام عد از  حاجي ن عه  جم

الدين خان مرا با چند نفر ديگر بخانه خود برد زيرا 

شامل  ثواب آن  هم در  ما  شت و  كريم دا قرآن  ختم  او 

با شنيدن اين سخن سلطانه ساكت شد و چيزي ديگر شديم 

نزد  چه را  شقاب كل عد ب فت و ب شته نگ به سردار گذا و 

 مود.له شير انداخت و به سردار تعارف نياپ

سردار پياله را از دست سلطانه گرفت و پيش روي خود 

لب  لور ج ند ب كه مان سلطانه را  بازوي  عد  شت و ب گذا

گفت  هتوجه ميكرد با دست خود كمي فشار داد و با خند

خيلي ها مهربان شده اي و مثليكه مرا دوست ميداري و 

نگران حال من مي شوي و همينكه از پيشت دور مي شوم 

 آيا همين طور نيست؟ ،تشويش ميكني

ين  لي در شد و خودش با جاي  ستي ب سلة دو فت م سلطانه گ

 روز ها بيش از حد معمول از خانه گريزان شده ايد.

قت در  مام و من ت گاه  هر  ست  حدس شما ين  فت ا سردار گ

سي و  كي وار من  نداري  بار جها كار و  شم از  نه با خا

اسحق و حشمت خورد هستند خداوند رسيدگي خواهد كرد؟ 

 شان را كالن كند من آنگاه آرام و راحت خواهم شد.او

بعد از صرف عصريه سردار از جا بر خاست و بطرف گل 

 روان گرديد.هاي صحن حويلي و باغچه 

عطر گل هاي پتوني و فالكس مشام جان را تازه و معطر 

 ميكرد و روح آدمي را آرامش مي بخشيد.

ص مد را  كوپير مح له  فت و ال چه ر طرف باغ دا سردار ب

نموده و گفت فردا غالم باي را موظف بسازيد تا بته 

هاي گل هاي گالب را بشكل منظم و درست قيچي نموده و 

يد  يد ببين نرم نما كاري و  صفا  ها را  ته  هاي ب بيخ 

 نگل شده است.جبته ها بيش از اندازه بلند و هر طرف 

صاحب شم  به چ فت  كو گ له  ندان  .ال يت در خا او از طفول

خان ناظر  سردار روف  يز  پدر وي ن يده و  بزرگ گرد

سردار محمد امين خان يعني ناظر پدر سردار عبدالروف 
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سران  له پ تدا ال مد در اب ير مح كو پ له  بود و ال خان 

بود و  خان  عد سردار روف  ظف ب سردار مو ناظر  يث  بح

 گرديد.

ماد  مورد اعت يك و  شخص ن كو  له  سردار ال مل  . بودكا

براي موده و  شه ن فردا روز  شسردار او را گو پس  فت  گ

كوالبي حاجي  نه  يد بخا خان ،دوم ع صمد   ،مدير عبدال

افسقال نور هللا و حاجي بيك نظر رفته براي شان بگوئيد 

شب  كه  يد  هارم ع شود پنجم كه روز چ يد  ما ع نزل  بم

صديق  با  عين  مان روز م به ه شما  عد  ستند و ب عوت ه د

دريور بشهر رفته هر يك را از خانه هاي شان گرفته و 

شامل  با يز  خان ن حب هللا  سه م يب مدر يد خط خود بياور

خود  با  يز  شود او را ن تان ن موش  ست و فرا مدعوين ا

ضوع  كردم مو قات  صًا او را مال من شخ مروز  يد ا بياور

 دعوت را برايش گفتم او نيز منتظر شما ميباشد.

 مقصد كه او را فراموش نكنيد.

فت  كو گ له  شم ال سردار بچ شود.  مي  عت  عدصاحب اطا ًا ب

بطرف اطاق خود رفت و ساعتي به تخت خواب خود آرام 

گرفت و بعد وقت غذاي شب فرار رسيد همه دور ميزنان 

به  چاي  يوه و  خوردن م غذا و  صرف  عد از  ستند و ب نش

نموده و بعد از شنيدن خبر پروگرام راديو كابل گوش 

شده و  خل  خود دا هاي  طاق  به ا يك  هر  سيقي  ها و مو

 بخواب رفتند.

بودفردا ر ضحي  يد ا صبح  ،وز اول ع عادت  سب  سردار ح

صبحانه  صرف  عد از  ست و ب ماز برخا براي اداي ن قت  و

شتري اعلي لباس سفيد و جديد پوشيد و جيلك )ناشتا( 

را به شانهانداخت و كالي قره قل سور را سر كرد و با 

شهر  نب  ست و جا موتر نش شمت ب سحق و ح خود ا ند  دو فرز

نماز عيد را در مسجد محب و بعد از اينكه حركت نمود 

باركي  يد م هت ع كرد و ج خان ادا  شاروالي هللا  لوپ  به ك

ضي سوال قا با ول فت و  كين  ،ر ساير ارا شاروال و 

صافحه و  باد م خان آ شهر  عارف  خوانين و م كومتي و  ح

عيد مباركي نمود و پس از صرف كيك و كلچه كه از طرف 

رش غرض عيد مباركي بخانه خسشاروالي تهيه شده بود 

فت  نوروز ر باب  بح ار ستور ذ شت و د نه برگ عد بخا و ب

 قرباني را صادر نمود.

سردار دو فرد گاو چاق و بزرگ و دو رأس گوسفند چاري 

را براي قرباني آماده كرده بود كه از جمله يك رأس 
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و يك گوسفند چهاري مربوط سلطانه خانم سوگلي سردار 

گاو دو  بود و در  سردار  خود  بوط  چاري مر خانم رأس 

سه  خانم آن و  اني ناظر و  كو  له  گر وي  و ال هاي دي

باي مزدور و خليفه تاج الدين  مخدمتگار به شمول غال

 طباخ و صديق شامل بودند.

ناظر خويش و خانم آن و غالم  سردار همه ساله از طرف

لدين  تاج ا فه  خدمتگار خلي سه  شان و باي و اني باخ  ط

همچو كار ها صديق دريور نيز قرباني مي نمود و در 

 و در صدقات و ختم و خيرات دست فراخ داشت.دل بزرگ 

صاب  عد ق شيد و ب ست ك باني د نات قر سر حيوا سردار ب

 بذبح آن ها اقدام نمود.

له پير به ال هاي مسردار  شت  تا گو هدايت داد  مد  ح

يع  ستحقين توز به م موده  سمت ن چه و ق باني را پار قر

يد  هانما يد روز  سراي گرد حرم  خل  خود دا يد و  ي ع

مردم از همواره خانه سردار شلوغ و ازدحام مي بود. 

باركي  يد م هت ع ندز ج قان و ك تي از تال طرف و ح هر 

 بخانه سردار رو مي آوردند.

بشمول ولسوال  یروز دوم عيد مامورين ارشد ولسوالدر 

ضي يه و  ،شاروال ،و قا ندان امن خان  ارنوالڅقوما

شمول  يت ب به وال عالي رت مامورين  باد و  لي و آ وا

و سردار بخانه سردار جهت عيد مباركي آمدند مستوفي 

خووود نيووز بووا اسووتفاده از فرصووت بمنووزل دوسووتان و 

 آشنايان سر زد و عيد مباركي نمود.

شاپور  با  خان  بدالوهاب  سردار ع خانم  مين روز  در ه

و دختران خود جهت عيد مباركي نزد خسر و خشوي پسرش 

 شاپور نواسه خود خود آمدند. سردار روف خان از ديدن

ناراحت شد زيرا او از شاه پور نفرت داشت و از ديدن 

با نگاهيكه مملو از او خوشش نمي آمد سردار گاگاهي 

كرد و  ظر مي شاپور ن به  شم  شه چ فرت از گو جار و ن انز

با  شته و  بر ندا سلطانه  يده از رخ  كه او د يد  ميد

چشمان خود بهر طرف كه سلطانه رفت و آمد ميكرد او 

دنبال مي نمود سردار از بد اخالقي و رذالت نواسه را 

خود بدرستي آگاه بود و بعد با بي حوصله گي رو به 

من به الله  ،پري گل ،سنوي )خانم پسر( خود نموده گفت

شما را  يور  شود در شام  كه  بل از اين تا ق فتم  كو گ

بخانه تان برساند زليخا خانم نخستين سردار با آنكه 

گفت مكين مي نمود با كمي خشونت بي اندازه بسردار ت

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



قا(  له آ غا )ال له آ عروس و ال هم  شب  يك  كه  گذاري  نمي

نواسه هايم در كنار من باشد. سردار با صراحت گفت 

اگر پري گل ميباشد مانعي نيست ولي من از شاپور با 

هست نفرت دارم شما خود تان  مبزرگ ه يادگار پسركآن

چران ا شم  خالق و چ بد ا كه او  يد  طرف ميدان ست و ب

سلطانه كه مادر كالنش محسوب مي شود بي شرمانه نظر 

 ميكند راستش را بگويم من از اين پسر خوشم نمي آيد.

لي شم فت و صورت گر خا  سردار و زلي بين  ظي  اجره لف

ان سردار صاحب كه جسلطانه مداخله كرده گفت خدا يار 

شيد  كه ر قت  كدام و ستند  چرك ه شكاك و دل  شخص  لي  خي

من مي آيد خود تان شاهد كج مايم بديدن جان پسر ما

خلقي سردار بوده ايد و الفاظ زشت و درشتيكه از دهن 

شود  نشا مي  ير خارج  مردان پ عادت  ين  يد. ا شنيده ا

خير است پري گل  ،است چه بايد كرد بايست حوصله نمود

شب مي  ،جان خفه نشود شب را همين جاه سپري نمايند

 معاف است. سردار صاحب ،شينيم قصه ميكنيم

حت  شديدًا ت سلطانه را  يد و  ست نخواب شب در سردار آن 

شت  بت دا مول مراق سب مع يد و ح شب روز گرد كه  تا اين

فرا آماده گرديد و بعد وقت ظهر و نان چاشت چاي صبح 

 رسيد.

سردار در حاليكه شديدًا الزم داشت تا غرض عيد مباركي 

لي  برود و قان  ندز و تال شنايان بك ستان و آ نزد دو

بنابر موجوديت شاپور دلش نخواست منزل را ترك بگويد 

و در هنگام عصر به سلطانه دستور داد تا آماده حركت 

خود  با  يز  شمت را ن سحق و ح گردد و ا پدرش  نه  بخا

آماده گرديد و سردار به پري گل گفت بگيرد. سلطانه 

بموتر سوار تا ان ها نيز آماده حركت شوند. سپس همه 

شهر نب  يده و جا سردار  گرد ند.  كت نمود باد حر خان آ

بل  خود را مقا هاي  سه  عروس و نوا كه  عد از اين ب

خانم و اوالد  با  خود  مود  پائين ن شان  نزل  دروازه م

پدر و  باهايش به خانه ارباب نوروز رفتند سلطانه 

مادر ساير اعضاي فاميل خود عيد مباركي كرد و بعد 

طرف  باره ب باب دو چاي و ك صرف  كت از  هارتوت حر چ

 نمودند.

فه  سردار خلي يد  يام ع شدن ا سپري  عد از  هارم ب روز چ

را از آمدن مهمانان با خبر ساخت و تاج الدين آشپز 

داد تا بهترين غذا را براي شب آماده نمايد و دستور 
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ماس  فوني ت حاكم تيل خان  مر  مد ع با مح نان او  هم چ

 گرفت و خواهش نمود تا در ضيافت شب  اشتراك نمايد.

سلطانه گفت اگر چاشت صرفًا شور باي مرغ سردار براي 

با چپاتي و سالد تهيه شود بهتر خواهد بود زيرا او 

تناول سنگين و ثقيل  ينميتواند دو وقت پي در پي غذا

 نمايد به آشپز گفتند صرفًا شورباي مرغ آماده كند.

شورباي خيلي لذيذ و مزه داري  ،نان چاشت تيار گرديد

خت  ،بود ندر پ خانم  پاتي  ني چ مان غز كه از مرد اظر 

 بود دست باالي داشت.

يك  عين نزد ساعت م يور در  صديق در مان روز  صر ه هاي ع

سجد  صل دروازه م سانيد و مت باد ر خان آ شهر  خود را ب

 محب هللا خان موتر را پارك نمود.

شاه  مد  لوي مح صر از دروازه مو ماز ع جام ن عد از ان ب

د كه از به صديق دريور افتامسجد خارج گرديد و چشمش 

مولوي  ،موتر پايان گرديده و به چهار طرف نظر ميكند

نزديك موتر گرديد و همينكه صديق دريور متوجه گرديد 

بعد از عرض سالم و ادب دروازه موتر را باز نموده و 

گفت جناب مولوي صاحب بفرمائيد. مولوي محمد شاه در 

يان  نان در پا يور همچ صديق در ست و  شروي نش سيت پي

مو لوي  موده و په لوي ن به مو طاب  يد و خ ستاد گرد تر ا

گفت صاحب كمي نا وقت شده است نميدانم ساير مهمانان 

شويش  فت ت جواب گ لوي در  ند مو مي آور شريف  قت ت چه و

 نكنيد همه حاضر خواهند شد.

بعد ازين گفت و شنود سر و كله مهمانان يكي پي ديگر 

 گرديد ولي از مدير عبدالصمد خان خبري نبودنمايان 

حاضر و بموتر تا اينكه او نيز خيلي انتظار كشيدند 

 .عد همه بطرف چهارتوت حركت نمودندسوار گرديد و ب
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و با عصايي مهمانان بود رانه چشم براه سردار بي س

قدم ميزد و با گذشت هر خرمايي خود در صحن سرايچه 

پنج دقيقه به ساعت خود نظر ميكرد و گويا گذشت هر 

 ر حكم يك سال را داشت.يك دقيقه براي سردا

باالخره بعد از انتظاري زياد مهمانان رسيدند و داخل 

همينكه چشم سردار به مهمانان افتاد سرايچه گرديدند 

شاه را  مد  لوي مح عد مو نداخت و ب خود ا ساعت  گاه ب ن

فت قرار داده گ طب  لوي در  ،مخا يد مو ير كرد لي د خي

من  صور از  بان ق فت قر ترجواب گ نان دير بود مهما   ن

آمدند خصوصًا مدير صاحب عبدالصمد خان از همه ديرتر 

رسيد سردار بخنده گفت اين عادت بمرگ مديران است كه 

مدير  ند  بدفتر ميرو تر  قت  كرده ناو مه  شه از ه همي

صاحب وقت ضيافت را هم وقت دفتر و رسميات فكر كرده 

 است.

همه خنديدند و بعد نزديك سردار گرديده و مصافحه و 

 دند.بغل كشي نمو

در اين اثنا دروازه سرايچه باز و موتر سردار محمد 

عمر خان حاكم داخل سرايچه شد و سردار روف خان خود 

نزد وي  سانيدرا  سي  ر حوال پر ست داده و ا هم د به  و 

كه چهار اطراف آن را كردهاي نمودند و بعد جانب ُصفه 

 گل احاطه كرده بود رفته و همه نشستند.

باز  گل  خان  تي سردار روف  نه و ح بود و در مهمانخا

نگ  هاي رنگار گل  نواع  سراي وي ا حرم  خل  لب دا ظر نج

كرد.  ُفه مي قالين باالي ص نواع  ترين ا چه به و هاي بغ

قالين هاي امام صاحب فرش شده بود و باالي آن توشك 

هاي مخمل سرخ شكاري هموار گرديده و پشتي هاي بزرگ 

 قالينچه اي نيز در هر سمت بمشاهده ميرسيد.

سردار روف خان و سردار محمد عمر خان حاكم پهلوي هم 

طر ف باز گرديد نسيم رنشسته بودند و باب صحبت از ه

بمشام  هماليم مي وزيد و عطر گل ها را سخاوت مندان

 ها عرضه مينمود.

عت  باد طبي بين خان آ صله  كه فا با آن صي دارد  مخصو

ين دو  عت ا ست طبي تر ا لو م سي كي باد  خان آ ندز و  ك

قه ستان  منط قع تاب فرق دارد و در مو ها  لي  هم خي با 

شبانه روز كندز نهايت گرم است و كوچكترين شمالي در 

گاهي ر مي وزد و  شب ن گام  يا هن تي رين وچتكوز و  حرك

و گويا برگي از برگ هاي در هواي كندز صورت نميگيرد 
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تان  ند درخ كت نميك خورد و حر مي  كه شور ن با آن و 

قه  سمنط گرم ا يز  باد ن لي خان آ ساله از ت و مه  ه

آغاز ميگردد جوزا به بعد شب باده خان آباد پانزده 

مي  سيم مالي خان  بهو ن ستان  باغ و بو مزارع و  شهر و 

 راي انسان ورو  اباد ميوزد و چون ما در مهرباني سر

 نوازش ميدهد.

گوارا را  سرد و  باد  ين  يدن ا باد وز خان آ مردم 

ت زيباي وطن شوباده و يا شب باده ميگويند و از طبيع

خود خيلي خشنود و راضي هستند اين باد ماليم و سرد 

به  قان  كوه تال بر  نام عن شهوري ب كوه م فراز  كه از 

را سرد و مي آيد هواي شهر و اطراف خان آباد پرواز 

 ماليم مي سازد.

جل و كفتر طوطي  ،سردار عبدالروف خان بر عالوه كنري

فل پنج شش در اين وقت صداي مانند آواز ط ،نيز داشت

كفتر ها را دانه  ،غالم ،ساله بلند شد كه ميگفت غالم

يا  ،دادي يدي  له فهم گاو ك بردي او  سايه  ها را ب سگ 

 نه؟

مهمانان اين طرف و آن طرف نظر انداخته و بعد متوجه 

گفت اين جوانمرگ شدند و خيلي خنديدند. سردار طوطي 

 ساز دهن مرا ميگيرد و تقليد ميكند.

خو قدر  يد چ ندببين گپ ميز ستي  ،ب  ند برا مدعوين گفت

 الگك مثل انسان گپ ميزند و خيلي جالب است.باين 

 ،جل ،سردار گفت مخو گلباز هستم و از پرنده ها كنري

توني را.  ها پ گل  ست دارم و از  طوطي را دو تر و  كف

سردار محمد عمر خان گفت از انسان ها چطور و درين 

واب گفت پسر مورد چيزي نگفتيد، سردار روف خان در ج

كاكا جان خودت بهتر ميداني كه من در مقابل حسن جان 

نوودارم و ايوون دل نافرمووان در حلقووه زلفووان خوبووان 

گروه  ين  قه دام ا هايي آن از حل شود و ر مي  تار  گرف

زنده باشي سردار صاحب دشوار است مدير عبدالصمد گفت 

براستي كه گلباز هستي در اين موقع آب دست حاضر شد 

نان موار  و مهما سترخوان ه ستند د خود را ش هاي  ست  د

شد يده  عام چ يد و ط ته ،گرد شت  ،قابلي كوف سالن گو

 ،كباب سيخ ،دوپيازه ،چلو سفيد با سالن مرغ ،گوسفند

شامي كباب با سالد و سالن باميه به نظم خاص چيده شد 

مزه دار  نان  عًا  صمد واق مدير عبدال بود.  سرداري  و 

سردار تعريف و توصيف خان در حين خوردن نان از نان 
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چه در  ستان  يات افغان مام وال من در ت فت  موده و گ ن

هنگام ماموريت و چه در حين سياحت گشت و گذار كرده 

طن  ها و رواج و شته  سم گذ صاحب بر سردار  صلي ام و  ا

 ،شان يعني قندهار شريف امشب بشقاب جنگي كرده اند

ست  گي ا شقاب جن نوع ب يك  ندهار  مردم ق ماني  و در مه

ست ناگون د هاي گو سالن  عام و  نواع ط سي ا خوان از ب ر 

كه  ند  يد كرد هم تاي گران  ند و دي مي ما باقي ن جايي 

مردم  هاي  ماني  شمي مه هم چ سيالي و  نوع  ندهار يك ق

 بوده و فوق العاده پر مصرف است.

مدعوين  شد و  مع  خوان ج ستر  عام د صرف ط عد از  ست ب د

ها و  نوس  سپس پت مد و  چاي آ عد  ستند و ب خود را ش

روي كوالبي بشقاب هاي ميوه رسيد. در اين موقع حاجي 

خود را بطرف سردار روف خان نموده و گفت سردار صاحب 

اجازه است بپرسم كه اين نان ختم و خيرات بود و يا 

سر خود دارد پشت مهماني و اگر مهماني است مطلبي هم 

يا نه سردار روي خود را بطرف مولوي محمد شاه نمود 

اجي كوالبي گفت جناب مولوي صاحب مطلب حو سپس بجواب 

 ح مي نمايند.يرا بشما توض

طاب  موده و خ صاف ن خود را  لون  شاه گ مد  لوي مح مو

بحاضرين گفت سردار صاحب آرزو دارند تا با دختر نور 

 زرگر عروسي نمايند.

كه هللا مدعوين با هم چشم بچشم شدند و بعد افسقال نور 

شوخ  يف و  فت شخص ظر نده گ با خ صاحب بود  سردار  كه 

 فقط بوي ميكند. ،گلباز است

گردن را  بود  شده  پر  قبالً  يبش  كه ج شاه  مد  لوي مح مو

رين گفت برادر ها دل همه ما ضبلند نموده و خطاب بحا

و شما مي خواهد منتها بعضي ها جرئت و بعضي ها ثروت 

 ندارند.

كوالبي بخنده گفت بلي چشم مي بيند و دل ميرود حاجي 

ول مي خواهد چهره سردار كمي تغير كرد ولي ماشين پطر

سردار محمد عمر خان سكوت را  ،و حاضرين سكوت نمودند

توان كر را دارد  ين ف سيكه ا فت ك ستانده گ هم  ششك را 

شويم و  مي  مع  خان ج حب هللا  سجد م مه در م فردا ه دارد. 

عين و مو قت م خودم را بو ندز  سانم، عومن از ك د مير

فه نور زرگر بگويد كه خطيب صاحب وظيفه دارد تا بخلي

در منوزل  2وقت تر ببندد و سواعت كمي فردا دكان را 

خود باشد زيرا چند نفر بزرگان معروف شهر بخانه اش 
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نور  گاه  هر  ند.  صرف ميكن چاي  له  يك پيا ند و  مي آي

صاحب در  يب  هم خط باز  ست  شان چي مدن  صود آ يد مق بگو

يد جواب وي  كدام بگو شايد  ند  شان را نميدا صد  مق

 د.نه با ايشان داشته باشمشور

موضوع در همين جا ختم شد و مهمانان از جا برخاستند 

عمر خان گفت موتر من سه نفر جاي دارد و حاكم محمد 

يور  صديق در ست  هم باي باز  ستيد   فر ه پنج ن شما  و 

مهمانان را بشهر برساند دل تان يك دو نفر در موتر 

سرد موتر  عي در  ست جم كه د يا اين شينيد  مي ن ار من 

صاحب ميرويد اختيار به شماست. مدعوين گفتند نه شما 

در موتر سردار صاحب بخانه هاي خود و ما بخير برويد 

 خواهيم رفت.

حا خدا  نان  موده فمهما شدند و ظي ن شهر روان  سوي  و ب

مر  مد ع صي حاكم و مح قه خصو ند دقي خان چ سردار روف 

عد  ند و ب خود حصحبت نمود موتر  خان ب مر  مد ع اكم مح

 و رهسپار كندز گرديد. نشست

روف خان بعد از صرف چاي از حرم  دارفرداي آن شب سر

 ،سراي بدر شد و به صديق دريور گفت آماده حركت شود

سپار  ست و ره موتر نش ندز سردار ب كه ك يد و همين گرد

بشهر كندز رسيد به صديق دريور گفت طرف نمايندگي د 

ستان و بعد موتر مقابل د افغانافغانستان بانك برود 

و سردار داخل بانك گرديد و طرف دست بانك توقف نمود 

راست پيش رفت و داخل اطاق مدير بانك شد مدير بانك 

ياد  ترام ز با اح سته و  چوكي برخا سردار از  يدن  با د

عد  مود و ب ستقبال ن سردار ا لوي از  كوچ په سردار در 

است چه امر و فرمايش نشست و گفت الله آغا )الله آقا( 

خا خانم نخستين مدير بانك برادر زاده زلي بفرمائيد.

بود.  يا  سمش ذكر چك را از سردار و ا خان  سردار روف 

به  ست  ضرورت ا غاني  يون اف يك ميل فت  شيده و گ يب ك ج

انك بچشم مدير ب ،صراف بگوئيد تا نوت هاي بزرگ بدهد

گفته از جاي خود بلند شد و گفت اگر نوت هاي بزرگ 

كه نوت هاي بسيار يد پوره نكند سردار گفت كوشش كن

دهم و نوت هاي خورد جنجال يخورد نباشد زيرا بكسي م

 خلق ميكند.

نك مدي عد از ر با سپرد و ب سبه  بدفتر محا چك را 

اصولي خود را  دورانچك ژورنال معامله حساب و دفتر 
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طي نمود و به صراف سپرده شد تمام دوران حساب و كار 

نك با صوراف دقيقه انجام گرديد و مدير با 50در ظرف 

داخل دفتر خود شده و بعد از سالم پول ها را تسليم 

سردار نمودند. پياده بانك پول را كه داخل يك خريطه 

خدا  عد از  نك ب مدير با قال داد  موتر انت بود ب سفيد 

ط سردار ب فت و  خود ر تر  طرف دف باد رحافظي ب خان آ ف 

ست  طرف را سيده ب ندز نار بازار ك چوك  موده و ب كت ن حر

ان علم گل خروتي امر توقف داد صديق موتر پهلوي دك

نزد عبدهللا برو و به او گفت را استاده نموده و سردار 

نمائيد تا پول ها را در يك بكس چرمي مناسب خريداري 

آن بگذارم دريور داخل دكان شد و يك بكس چرمي سياه 

را مبلغ سه صد افغاني خريداري نمود و بعد راه خان 

وقت كه سردار داخل حرم سراي  آباد را دنبال نمودند

پول را  كس  ناظر ب بود  هر  بل از ظ ساعت ده ق يد  گرد

گرفته و با سردار داخل اطاق گرديد و بكس را در جاي 

 اشت و خود بيرون گرديد.ذگمناسب 

بستر خواب رفت و تا ساعت يك بعد از ظهر سردار بطرف 

وقت نان رسيد و سلطانه داخل اطاق تا اينكه خوابيد 

 سردار را از خواب بيدار نمود.شده و 

ست و  كردن د يز  عد از تم ست و ب خواب برخا سردار از 

سلطانه  يد.  نان گرد طاق  خل ا خود دا كس روي  فت در ب گ

وي گفت پول هاي اجاره سراي مزار سردار بجواب چيست؟ 

براي شريف  فردا  يا  مروز  تا ا ست آن را آورده ام  ا

مايم. سال نقل غرض خريداري پسته تسليم حاجي آستانه 

مفاد فروش پسته خيلي خوب بود و شايد امسال گذشته 

مود و  باور ن سردار  حرف  سلطانه ب يد  شتر نما فاد بي م

غذاي چاشت آغاز بخوردن بيش ازين ديگر سوال نكرد و 

شد و  ند  جايش بل سردار از  نان  صرف  عد از  ند ب نمود

گفت به شهر ميروم و با حاجي نظام الدين خان حسابي 

 پول ها را تسليم استانه قل ميكنم. دارم و نيز

نمود سردار بموتر خود نشست و دريور جانب شهر حركت 

حاجي  كان  لوي د شت و په نور گذ يل ا كان وك يور از د در

 مرزا خان توقف نمود.

يرزا  حاجي م كان  خل د يان و دا موتر پا سردار از  سپس 

و احوال پرسي آنجا نشست و خان گرديد و بعد از سالم 

 عصر فرا رسود ولوي در نظور او 2اعت ا سمنتظر بود ت

هم كماكان در بكندي حركت ميكرد و آفتاب ساعت ك بعقر
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صل ين فا بود و ا ستاده  خود ا فرا جاي  تا  ماني  ه ز

 حكم پنج سال را داشت.عصر براي سردار  2رسيدن ساعت 

تي  ساعت لعن ين  هاي ا بك  چرا عقر فت  سردار در دل ميگ

چرا  ند و  كت ميك ندي حر هم بك تاب  خود آف جاي  جاب

 عصر نميشود. 2استاده است و چرا ساعت 

پهلوي سردار از پهلوي به  ،هوا گرم و خسته كن بود

و با حاجي ميرزا خان از هر دري سخن مي چرخيد ديگر 

انگار كه ساعت  ،ميگفت و باز بساعت خود نگاه ميكرد

ساعت دو  باالي  ساعت از  بك  بود و عقر كرده  لج  با وي 

 شور نمي خورد.

ست و آف مي خوا لش  بود د ستاده  سش ا باالي سر هم  تاب 

ساعت اميگاي قاب طال و قيمت بهاي خود را بشكند و يا 

بدورش اندازد ولي با آفتاب چه كند او از دستش دور 

در آن زمان و باالست و بدان دسترسي ندارد اگر آفتاب 

تا در  يداد  شارش م نان ف بود چ مي  سردار  يار  به اخت

 ديد ميشد.پشت كوه هاي بلند ناپ

گرمي سردار را ناراحت ميكرد و هر لحظه عرق از سر و 

گرمي از يك طرف و تنگ حوصله گي  ،رويش سرازير ميشد

ساخت  بور  گر وي را مج نب دي كان سردار از جا تا از د

سمت و سوي حركت حاجي ميرزا خان نا خود آگاه بكدام 

ند.  كرد و ك حافظي  خدا  خان  يرزا  حاجي م با  سردار 

سوا موتر  ند ب كت ك فت حر بدريور گ شد و  سردار ر  و 

طور  مان  هم ه صديق  ند و  كت ك سمت حر كدام  ست  نميدان

پيش ميرفت دفعتًا درياي بنگي بخاطر سردار آمد و بعد 

 جانب پل بنگي حركت نمايد.بدريور گفت 

يك  موتر را نزد عد  مه داد و ب گاز ادا شار  بر ف صديق 

پياده سردار روف خان از موتر  ،پل بنگي متوقف ساخت

گرديد و بطرف دريا روان شد و باالي تخته سنگي نشست 

تازه  خود را  صورت  سر و  ست و  خود را ش ست و روي  و د

 ،خود را دراز كرده داخل آب نمودنمود و بعد پاهاي 

طرف  سردار را ب هاي  پاي  كه  بود  يز  حدي ت شار آب ب ف

بود گوارا  سرد و  لي  يا خي شانيد. آب در  ،خود ميك

 از آب دريا نوشيد.سردار يك دو مشت 

دريا سر و روي سردار را نوازش ميداد و رفته شمالك 

 عرق هاي او خشك وجودش سرد گرديد. رفته
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طبيعي آنجا و مناظر سردار مشغول امواج دريا ساعتي 

دست داد و روحًا قدري شد و اندكي آرامش خاطر برايش 

 آسوده گرديد.

انزده ديد ساعت سه و پ و هودمسردار بساعت خود نظر ن

دقيقه است و زمان بطرف عصر نزديك ميشود او از جايش 

و دوباره جانب شهر حركت بلند شده بموتر سوار گرديد 

دقيقووه دريووور موووتر را پهلوووي  40نمووود و بعوود از 

موتر  سردار از  كرد و  پارك  خان  حب هللا  سجد م دروازه م

يد سجد گرد خل م شد و دا شاه و  ،پائين  مد  لوي مح مو

خل مسجد نشسته بودند آن ها با ديدن داحاجي كوالبي 

در همين سردار از جا برخاستند و احترام بجا آوردند 

موقع افسقال نور هللا و حاجي بيك نظر و مدير عبدالصمد 

 خان نيز داخل مسجد گرديدند.

ستاد  ماز ا صف ن مه در  سيد و ه فرا ر صر  ماز ع قت ن و

و بعد از ختم نماز كه از جا بر خاستند مالحظه شدند 

مد حاكم مح كه  ند  مر كرد ماز  ع خري ن صف آ خان در 

شده از  طرح  مه  بق برنا ها ط ست و آن  سته ا گذاران نش

كت  ها حر كاري  گذر چاري طرف  شدند و ب يرون  سجد ب م

 كردند.

رو بود و هر چند قدمي حاجي كوالبي شخص ظريف و خنده 

و شوخي همه را بخنده مي  مطائيبهكه پيش ميرفت با 

ا آرام بود و مرغ دل نا قرارش آورد ولي دل سردار ن

خود  با  يزد و  بال م پر و  يد و  مي طپ سينه  سه  در قف

ميگفت اگر نور زرگر قبول نكند و گپ افسقاالن را رد 

و كدام راه و چاره ديگر را در پيش كند آنگاه چكنم 

 م.را بدست آورگيرم و از كدام طريق آن سر و طناز 

بود كه نا  سردار در همين انديشه و خياالت خود غرق

گاه متوجه گرديد كه حاجي كوالبي دروازه نور زرگر را 

 دق الباب دارد.

پهلوي سردار خود را جمع و جور نمود و سنگين و موقر 

دوسه بار اجي كوالبي حمحمد عمر خان استاده شد. حاكم 

تازه از  كه  گر  نور زر كرد و  باب  دروازه را دق ال

مد  لوي مح لي مو عي قب ساس اطال به ا كان  نه د شاه بخا

فري  شش ن عت  يد جما كرد و د باز  بود دروازه را  مده  آ

 پهلوي دروازه استاده است.
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آن ها تكان خورد و قلبش به شدت نور زرگر از ديدن 

طپش  مود به  غاز ن كه آ شم همين كوالبي چ نور حاجي  به 

تاد گر اف فت  زر له گ كار با عج به  مان  صاحب مه صوفي 

يد؟  پاچگي و لگدار ست  با د گر  فت نور زر بان گ نت ز

گر  نور زر عد  شدند و ب حويلي  خل  ها دا يد آن  بفرمائ

 پيش و ديگران به تعقيب او داخل مهمان خانه شدند.

جله بيرون شد و بخانم خود گفت سردار عنور زرگر به 

روف خان و چند نفر ديگر آمده اند عاجل سرشته چاي 

نميدانم مطلب از آمدن اوشان چيست، مسله  ،را نمائيد

حل شده است قبالً ب جان و هارون نواسه سردار جنگ توا

موضوعي خواهد بود مغزم درست ديگر چه حال نميدانم 

شا هللا  يد ان شويش نكن فت ت خانمش گ ند.  ير كار نميك خ

 است.

س مد و  نان آ نزد مهما باره  گر دو شويش ونور زر دا و ت

ته  فرا گرف جود او را  كر  بود فراوان و قدر ف هر 

اشووخاص معيتووي او را  ميكوورد علووت آموودن سووردار و

حس  يا  فت و گو گر آرام نميگر نور زر لب  ست و ق نميدان

 ششم او را از حوادث و پيش آمد ناگواري خبر ميداد.

چاي آورد و چاي  گر  نور زر سر  تواب پ شد و  ماده  آ

شت  يك گذا هر  نزد  ها را  له  چاي پيا نداختن  به ا و 

را نزد ه بشقاب هاي كيك و كلچه و چاكليت آغاز نمود

فضاي اطاق و خود از اطاق خارج گرديد گذاشت  هر يك

را آرامش و سكوت خاصي فرا گرفته بود و تنها گاگاهي 

صداي پياله و نعلبكي آرامش اطاق را برهم ميزد و در 

همين حال صداي حاجي كوالبي سكوت اطاق را در هم شكست 

ه فآرام آهسته گفت:" خلياو به صداي لرزان و نسبتًا 

يك كار خير و با يك دنياي اميد  نور ما براي انجام

يد و  نا ام ما را  يدواريم  يم و ام مده ا شما آ نه  بخا

 نيد.دست خالي از خانه بيرون نك

اين مطلب ضربان قلب نور زرگر بيشتر گرديد با شنيدن 

بر  كث  يه م ند ثان عد از چ يد و ب بزردي گرائ گش  و رن

جام  شد در ان ير با كه خ فت كاري شده و گ سلط  شتن م خوي

يقه نخواهد شد بفرمائيد مطلب خود را صريحتر آن مضا

 كدام كار خير؟و روشن بگوئيد 

كه شخص چاالك و چرب زبان و از جمله چهار حاجي كوالبي 

بود گفت صوفي صاحب شما شخص مسلمان كالهان خان آباد 

شما و  بت  نان نجا ستيد و همچ يك ه نزد و ن شما  يل  فام
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كه گفته همه گان روشن است و ضرب المثل معروف است 

كه دل ميرود پاي هم ميرود با شنيدن اين اند هر كجا 

صي مالت ج مي خا تاد و گر شماره اف گر ب نور زر فس  ن

 سراپاي وجود او را فرا گرفت.

قانون حاجي  فت  مه داده و گ خود ادا سخنان  به  كوالبي 

طبيعت است هر كي دختر جواني داشته باشد آمد و رفت 

شود مي  غاز  نه او آ ستگاران بخا حال  خوا شا ب و خو

 را با نام نيك بخانه بختش برساند.پدريكه دختر خود 

كه  يدم  شما را نفهم لب  صاحب مط حاجي  فت  گر گ نور زر

دختر دار كيست و پسر دار كدام شخص است من يك دختر 

مدو هللا  كه او را الح شتم  به همدا بل  سال ق ره شييك 

زاده ام حميد جان كه فعالً در لبنان مصروف تحصيل است 

 ام زاد كرده ام و ديگر دختري ندارم.ن

لت  شرم و خجا عرق  كه  كوالبي  مي حاجي  يش  سر و رو از 

چكيد گفت: صوفي صاحب جناب سردار صاحب عبدالروف خان 

كه يك شخص با نام و نشان است خواهش وصلت دختر شما 

ظر  هان در ن سخن ج ين  شنيدن ا با  خويش دارد  براي  را 

با لي  شد و تار  يك و  گر تار سات نور زر بر احسا هم  ز 

خود غالب گرديد و با متانت گفت قبل از اينكه اسم 

شخص را ببريد من براي شما عرض كردم كه دختر من نام 

يل  يك فام سر از  تر و پ كه دخ براي آن زاد دارد و 

هستند و با هم نشست و برخاست داشتند بمنظور اينكه 

هم صورت گرفته است و مولوي كار شرعي شود نكاح شان 

سجد عبدا مام م مال ا شكور  شان را ل كاح اي باد ن سيل آ و

بسته كرده است. هر گاه منظور از آمدن شما به فقير 

خانه بنده همين مطلب بود مي بايست جناب خطيب صاحب 

حب هللا  سجد م صورت م من  ند و  شاره ميكرد من ا خان ب

خدمت  ضوع را  يت مو عث واقع كردم و با عرض مي شان 

 يگرديد.سرگرداني شما عالي جنابان نم

مي خواهم اميد وارم با بزرگواري معذرت بسيار بسيار 

 خويش مرا معذور پنداريد.

در اين وقت كه لبان سردار از فرط غضب كشال شده و 

مال  با ك بود  شده  مودار  شاني اش ن بين و پي چين در ج

ه نور زنده باشي نام فسفله گي و بي شرمي گفت او خلي

و من دامن شما را زدي و نام زد داشتن چه معني دارد 

قدر پول مي خواهيد به اين قدر سادگي رها نميكنم هر 

مي  طال  تان  تر  قد دخ بر  يد برا مي خواه مين  قدر ز هر 
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و يك مليون افغاني و صد هيد بنده در خدمت هستم اخو

اين افسقاالن عرض كرده به جريب زمين طوريكه قبالً هم 

هم ام  ين  ضافه از ا گر ا مايم و ا قديم مين شما ت ب

ست عت.  هخوا من اطا مرواز  شما ا ضرم از  من حا شيد  با

مين  جود ه من مو موتر  پول در  نون  ست اك يور را ا در

حاجي صاحب كوالبي بگويد كه پول را در مجلس حاضر كند 

و قباله عرفي يك صد جريب زمين را جناب حاكم صاحب 

محمد عمر خان بنويسد من امضا ميكنم و حاضرين مجلس 

ا در ظرف يك ساعت قباله شرعي هم امضا نمايند و فرد

مايم  قديم مين شما ت خدمت  موده و  يب ن يز ترت آن را ن

 مقصد كه ما را نا اميد نكنيد.

ده و بچرخيدن در نظر نور زرگر مانند يك طبق شآسمان 

بلند كرده و باز هم با آغاز نمود نور زرگر سر را 

ناب  فت ج يد گ مي لرز صبانيت  صدائيكه از ع به  نرمش 

صاحب يد ،سردار  شناخته ا گر را ن نور زر نوز   ،شما ه

كه  يرت  صاحب غ عت و  با منا يب  لي غر ست و يب ا نور غر

 مليارد ها افغاني در نظرش بقدر پشيزي اهميت ندارد.

مادي  سان  يك ان ثل  يا م يد آ كرده ا كر  چه ف مرا  شما 

 گرا و پول پرست؟

ين  شته از ست گذ فس داده ا عزت ن عت و  ند قنا مرا خداو

قيد نكاح حميد همشيره زاده من  حرف ها دختر من در

عالً  ست او ف يد ا ست و از ق گري ا صي دي به شخ لق  متع

سوليت  مي م مذهب  ئين و  كدام آ شد در  من آزاد ميبا

نامو نه  ستوان  سپرد و چگو گر  صي دي ست شخ صي را بد شخ

ميتوان نكاح او را باطل شمرد و كدام عالم و مولوي 

گري ن شخص دي به  شوهر داري را  تر  ند دخ كاح ميتوا

 نمايد.

بول  مرا ق قي  شرعي و منط عذر  گواري  با بزر يدوارم  ام

عد  فت و ب يزي گ خود چ بان  ير ل سردار در ز يد.  فرمائ

خاموش شد. هر يكي از افسقاالن بمنظور خوش خدمتي سر 

 دار بحرف هاي اليعني و بي مفهومي آغاز كردند.

زاد خود را ر خان حاكم گفت ده ها دختران ناممحمد عم

مدير  ،با اشخاص ديگري ازدواج نموده است رها كرده و

مام  خود را ت هاي  يد درس  تا حم فت  خان گ صمد  عبدال

ميكند خدا ميداند در زندگي او چه تحول رونما خواهد 

تر شد  كدام دخ با  كه  يدي  بي ازدواج د يي غر مو طال
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ست،  مادي ني نه اعت ين زما هاي ا چه  بدنيا و ب يد  نما

 خراب نكن.ببين صوفي صاحب سودا و معامله را 

كوالبي گفت خليقه نور سردار صاحب شخص جوان مرد حاجي 

له  مين معام يب ز صد جر يك  غاني و  يون اف يك مل ست  ا

نه  كه تويا شنيده  سي ن حال ك تا  ست و  بزرگ ا سيار  ب

دختر صد جريب زمين و يك مليون افغاني باشد به اين 

پول و زمين پنجاه دختر بدست مي آيد نور زرگر بازهم 

دختر ساده نشو مندي گفت جناب حاجي صاحب با حوصله 

مربوط به شوهرش ميباشد و او حاال در اختيار من حاال 

من نيست شما هر كدام تان داراي دختران جوان هستيد 

و خود تان با سردار صاحب معامله كنيد حاجي كوالبي 

لي  هد و ما را بخوا تران  صاحب دخ سردار  كاش  فت  گ

صورتي را ند سر و  ما آن  تران  قه دخ طرف عال كه  ند  ار

طرف  به  خود را  نور روي  ند.  قرار بگير صاحب  سردار 

مولوي محمد شاه نموده گفت شما عالم دين هستيد چرا 

في از حرف  مود و حر سكوت ن نان  لوي همچ يد مو مي زن ن

 دهن او بيرون نشد.

قدر  ند و آن  طه كرد گر را احا نور زر يك  هر  سقاالن  اف

خسته شد و ديگر  پر گفتند كه نور زرگر از شنيدن آن

مايل نبود تا بحرف هاي پوج و مبتذل آن ها گوش فرا 

نهد و لذا با بي حوصله گي گفت حرف من همان است كه 

ضو  من و ست و  يك ا شام نزد قت  كردم و عرض  شما  براي 

تيار داريد كه نماز را در مسجد ما ادا خميكنم شما ا

با سخنان نور زرگر ميكنيد و يا در كدام جاي ديگر 

آن ها را مرخص نمود و ها دريافتند كه نور زرگر آن 

ديگر ميل ندارد تا حرف هاي آن ها را بشنود و نور 

ند  كار نميك بر در آن  كه ت ست  لوط ا نده ب مان ك از ه

نور  فه  ند خلي ستند و گفت خود برخا جاي  جرم از  به ال

يم و باز مي ئم مي آيكن اين سادگي شما را رها نمي

ما باز است شي رو ه من بريم نور گفت خانه غريبانئآ

چاي هم طفيل سر تان ولي باز هم تكرار پياله و يك 

ميكنم كه هر گاه غرض همين مقصد و مدعا باشد تشريف 

من  حرف  كن و  نا مم شد و  ست نا ين كاري يد و ا نياور

همين يك حرف است كه حضور شمايان عرض كردم و هر گاه 

هان  مرا مانند شتر از هفت جا حالل كنيد از دهن من

بيرون نخواهد شد و خويشتن را زحمت ندهيد سردار روف 

كه چين باالي چين در پيشانيش افتيده بود از جا بلند 
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و ابروان گره خورده گفت خليفه نور لج مكن و با شد 

بدانيد كه من سردار روف هستم نور زرگر گفت سردار 

لج  جاي  سم و مي شنا شما را  ني  مام مع با ت من  صاحب 

عرف است باز هم از شما التماس و ريعت  له شئنيست مس

 ا بزرگواري خويش عذر مرا بپذيريد.ميكنم كه ب

ها  مود و آن  شايعت ن لب دروازه م نان را تا نور مهما

 حركت نمودند. بطرف بازار

بعد از رفتن آن ها نور با قلب مجروح و جگر پر خون 

 به تشناب رفت وضو گرفت طرف مسجد روان گرديد.

ار لبان خود را مي جويد و در دل به در عرض راه سرد

نور زرگر لعن و نفرين مي فرستاد و با خود ميگفت از 

 چنگ من رها نخواهد شد.

وقت كه معامله بخوشي نشد راه و طرق ديگري هم هست 

كه آنگاه مجبور شوي و بحرف من تن در دهي آنوقت است 

 كه نزد ما ارزشي نخواهد داشت.

هزار افغاني توسط الله كو سردار روف قبالً مبلغ بيست 

طور چپن فرستاده بود لذا هر پير محمد براي افسقاالن 

ند و  سردار دل داري ميداد براي  يان  شامد گو يك خو

خور  غم م صاحب  سردار  ند  چاه ميگفت گر صد راه و  دي

موجود است امروز اگر نشد فردا نور زرگر خودش براه 

 ت.اين خو كار مشكل و قابل تشويش نيس ،خواهد آمد

با  سيدند.  باد ر خان آ بازار  چوك  ها ب كه آن  زماني

ند  حافظي نمود خدا  مديگر  نب  سرداره مر ان جا مد ع مح

شدند شان روان  هاي  نه  طرف خا به  گران  ندز و دي  ،ك

بووا دل پرخووون بموووتر نشسووت و بووه سوومت سووردار روف 

 چهارتوت رهسپار گرديد.

خانه نشست و با كفتر ها و كنري ها  رسردار دو روز د

 سبان خود مشغول گرديد و باصطالح غم غلط ميكرد.و ا

گون  گر  سردار را دي حال  شته  هواي فر باز  سوم  روز 

شهر  طرف  فت  بدريور گ ست و  موتر نش سردار ب ساخت و 

كن كت  كان  ،حر بل د شت و مقا چوك گذ سردار از  موتر 

مود قف ن نور تو يل ا موتر پ ،وك شد و اسردار از  يان 

از جا بلند شد و  داخل دكان وكيل گرديد وكيل انور

جا آورد سردار را ب ترام  ست و سردار  ،اح شك نش به تو

نك  يك چاي ستم  ته ه سته و گرف لي خ صاحب خي يل  فت وك گ

 هم صحبت نمائيمي سبز طلب نما و بعد بنشين كه با چا

و پسر دلم خيلي تنگ است وكيل از دكان پائين گرديد 
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همسايه دكان خود را عقب جاي فرستاد و خود مال بوري 

عد رو  ست و ب خودش نش جاي  شد و ب باال  بدكان  باره  دو

ته  ستگاري رف شنيدم بخوا فت  موده گ سردار ن يد ب بود

چطور شد؟ سردار گفت خود حتمًا خبر داري كه نور زرگر 

وكيل گفت من قبالً امتناع ورزيد و حرف مرا نپذيرفت 

صادقانه خدمت شما عرض كرده بودم كه دخترش نام زاد 

گر  ضًا ا يا دارد و فر يق زور  تر او را از طر شما دخ

يد  نگ بياور گري بچ لي راه دي ضوع را خي نده مو من آي

تاريك و خطرناك مي بينم و نه شود كه كدام بالي سر 

شما  خود  صيت  شما و شخ فاميلي  يت  يد و حيث ترك بيا دخ

زير سوال قرار گرفته و خداي ناخواسته نام نيك شما 

 لكه دار شود.

ص فت مق لي گ بي مي با  ستسردار  شما چي فت  ؟ود  يل گ وك

سله  ضوع م خود مو باب فاميلي  تان ار خود  شما  ست  شما

نوروز خسر خود را از من بهتر مي شناسيد كه او چقدر 

يرك سان ز شخص  ،ان عالوه  بر  ست و  ناك ا نه دل و خطر كي

من  شد.  يز ميبا صباني ن ند و ع كه ت خواهم  مي  عذرت  م

ستي روي مسايل شخصي و فاميلي شما حرف مي زنم ولي دو

شما مرا مجبور مي شما با من و نام بزرگ خانوادگي 

قدم  مايم و در  صحبت ن شفافتر  صريح و  قدري  تا  سازد 

ازه جاگر رضايت شما و انخست از شما اجازه مي خواهم 

 درين مورد صحبت كنم و اال فالح.باشد 

مود  نان وان مود و چ جور ن مع و  خود را ج مي  سردار ك

ي هاي وك حرف  ست  يل ا كه ما گوش كرد  سپي  بدل چ ل را 

من  يد  حرف بزن صاحب  يل  يد وك فت بفرمائ يد. او گ نما

 كامالً مايل به شنيدن حرف هاي شما هستم.

وكيل انور باحتياط ولي خيلي صادقانه به سخن خويش 

 آغاز نمود.

سردار  ناب  ناب ج كه ج يد  تر ميدان شماخوب و به صاحب 

كه  شما زماني گاه  له  بزرگ قب صاحب  سردار  حوم  مر

صاحب پدر مرحوم با حاجي  درشمالي بودند چق حكمران

آشنايي و مودت داشتند كه حتي بدون حاجي  ،دوستيمن 

و دوستي و آشنايي من و شما نان صرف نميكردند صاحب 

شما  من و  ست  شده ا غاز  مان آ مان دوران و ز از ه

بًا  ما و تقري كه  بود  ته اي ن ستيم وهف سال ه سن و هم 

 شكار نرويم. شما به عبدهللا برج و بايان به
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شه  تاالب همي موديم و در  غابي مين نگ و مر شكار كل ها 

مان  ست ه يادت ه به  خوب  كرديم  ماهي مي سيد  تك  در م

شير(  يايي پنج نيالب )در يايي  كه در در ماهي روزي را 

شما ماهي بزرگي بند شد و ماهي ميگرفتي كه در چنگك 

و اال  معقب شما را محكم گرفتشما را كش كرد و من از 

 ،شما را با خود كش نموده و بدريا غرق مي نمود ماهي

 چوب چنگك شكست و ماهي فرار نمود.سر انجام 

شيد و  هي ك عد آ ست و ب يادم ا به  ست  فت در سردار گ

و چه زيبا زماني و جايي اضافه نمود بلي عجب دوراني 

مي  ،بود يادم  به  يك  يك  ها  خاطره  مه آن  ستي ه برا

يد س ،آ گي دوران پادشاهي چه  غم دوران ب نه  كه  ت 

خوبي  ني  صه و دورا نه غ نان و  غم  نه  ست و  گار ا روز

و  بود ولي افسوس كه زود گذشت و بزرگ شديم و بمشكالت

 روزگار گرفتار گرديديم. يجنجال ها

وكيل بدنبال حرف هاي خود گفت همان دوستي بي شايبه 

كودكي  صداقت دوران  ضوع را و  كه مو ست  جواني ما و 

 ان عرض ميكنم.صريح و پوست كنده براي ت

مزاج و  ند  شخص ت نوروز  باب  فتم ار تان گ براي  قبالً 

و در پهلوي آن او مانند شطرنج باز ماهري عصبي است 

شاوندي او ياست كه چندين چال را پيشبيني ميكند و خو

با شما كامالً روي يك پالن حسابي و برنامه ريزي شده 

 صورت گرفته است.

انور در جواب وي وكيل سردار روف خان گفت يعني چي؟ 

شما  كه  نا  بدين مع فت  باب گ تر ار با دخ كه  در زماني

نوروز ازدواج كرديد پسر نداشتيد. مرحوم سردار نصر 

ند از هللا  موده بود فوت ن خان  بدالوهاب  سردار ع خان و 

و از سردار عبدالوهاب سردار نصر هللا خان صرف دو دختر 

خدا گاه  هر  كه  ست  نده ا جا ما تر ب سر و دو دخ ي يك پ

ناخواسته چشم شما پت شود آن ها هيچ نوع ميراثي را 

از دارايي و جايداد شما مستحق نميشوند زيرا پسران 

شما در وقت حيات خود شما از دنيا رفته اند و نواسه 

هاي شما از گرفتن ميراث محروم هستند مگر اينكه شما 

در هنگام حيات خود براي نواسه هاي خويش سهمي تعين 

ر آن آن هووا مسووتحق ميووراث شووناخته نمائيوود در غيوو

 نميشوند.
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ارباب نوروز دختر جوان و نلغه لهذا 
1

خود را كه در  

  ،نداشت به شما نكاح نمودچندان سن و سالي آن هنگام 

هدف وي تنها گرفتن پنجاه جريب زمين و چند صد هزار 

بود يد ن نه داده بود برايش تويا كه  غاني  او آدم  ،اف

 ست.و پالن ساز اخيلي هوشيار 

اكنون از دختر خود دو نواسه مردينه دارد كه ارباب 

مام  حاال ت ست و  سران شما شمت پ سحق و ح بارت از ا ع

يداد  يي و جا خدا دارا گر  ست ا نوروز ا باب  شما از ار

باب  شما را ار مال  لك و  مام م شيد ت شما نبا سته  نخوا

نوروز تصاحب مينمايد و خدا ميداند كه از گاو غدودي 

 شمت ميدهد يا نه.هم براي اسحق و ح

خورد  كان  نور ت يل ا هاي وك حرف  شنيدن  با  و سردار 

چهره اش نمايان گرديد ولي حالت تشويش و نگراني در 

براي اينكه حالت رواني او برهم نخورد گفت تا دفعتًا 

 رسيدن آنوقت زمان بسياري پيش رو خواهد بود.

و به تعقيب حرف خود گفت اصل موضوع را نگفتيد وكيل 

پيش از  ،نمود هنوز به اصل موضوع نرسيده ايماظهار 

گفتن اصل موضوع سخن هاي مهم ديگر نيز در خور تذكر 

 و قابل گفتن است.

متوجه باشيد كه ارباب هرگز امباق را باالي دختر خود 

او خوف از آن خواهد قبول نداشته و نمي پذيرد زيرا 

داشت كه امباق دخترش ميراث خواران ديگري بجا خواهد 

هد گذ جاد خوا سري اي نوروز دردي  باب  براي ار كه  شت  ا

لذا  جه كرد و  هيچ و به  مل او  شما را تح يد  زن جد

باق  يا ام شما و  بردن  بين  كرد و در راه از  هد  نخوا

 دختر خود دست بكار خواهد شد.جديد 

مي  خوبتر  خود را  هاي  سربره  شما خ شته از آن  گذ

 آگاه آن ها كامالً شناسيد و از اخالق و اعمال و كردار 

و اين چهار خسربره شما يك تكه مرچ سرخ هستند هستيد 

من هميشه شاهد جنگ هاي شان در بين بازار هستم و در 

چه  ها  توي  قع  سردوره و در مو شي در  هاي بزك يدان  م

چه  ند و  ته ا براه نيانداخ ها  كه آن  بود  هاي ن نگ  ج

 ت ها را خلق نكرده اند.بها و مصيبسي جنجال 

                                                 
1

 نفيس ،نلغه: نازك 
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كه در مراسم توي سيدان جنگل باشي آيا ياد تان است 

جان و باز محمد كه غني شما بچشم سر مشاهده كرديد 

خسربره هاي شما در ميدان بزكشي با توره چاپ انداز 

كردند و كالويز شدند و سر يك حرف عادي جنگ و دعوا 

شمان  بل چ جا مقا مان  جان در ه ني  كارد غ ضرب  توره ب

فت  قومي در گر نگ  سپرد. ج جان  له و و دمردم  ها ك ه 

خان آباد زائيد گاوي مامورين حكومت  ،دست ميده شد

قوماندان پوليس و ولسوالي  ،قاضي ،الارنوڅ ،از حاكم

تا  يه  ندان امن مه و قوما ئيس محك لي و ر تا وا ته  گرف

ستگاه  نام  ارنوالىڅد شدند و ب سير  مه  مه و ه يت ه وال

كشف الحال و تحقيق و قلم داد ده ها خانه را خراب و 

ندخود ر چاق نمود خود را  هاي  شكم  ند و  باد كرد  ،ا آ

ني  گر غ شدند و ا بوس  مدتي مح براي  مد  باز مح جان و 

هر دو  ته  بود الب مي  شما ن صي  سوخ شخ شما و ر پول 

همين رفت و آمد هاي شما به كابل و  ،اعدام ميشدند

 مصارف پول شما بود كه آنها از حبس رها شدند.

بيشتر در مورد اخالق اوشان هم بخودت معلوم است من 

 شان تبصره نميكنم.

شته  گر دا جوان دي شما زن  كه  نده در حالي يا در آي آ

با شكالتي را  نه م شان در خا مد او فت و آ شيد ر  ربا

 نخواهد آورد؟

من صاف و روشن حرف ميزنم ده ها مسايل ديگر هم است 

كه من از ذكر آن خود داري ميكنم و از همين جاست كه 

ناخواسته آبروي شما برباد  من تشويش مينمايم تا خدا

 نگردد و حيثيت فاميلي شما مورد سوال قرار نگيرد.

ان نواسه شما بداخل حرم جمشكالت رفت و آمد شاهپور 

 سراي سرجايش باشد.

سردار تحت تاثير حرف وكيل انور قرار گرفت و با خود 

 گفت وكيل راست ميگويد.

نه سرور و هاشم بخا ،باز محمد ،وقت و ناوقت غني جان

ره شان خبرگيري مينمايند و رشيد يمي آيند و از همش

گاگاهي بخانه مي آيد از ين پسر ماماي سلطانه نيز 

نمي آيد راستش را بگويم من ژيكولو چندان خوشم پسرك 

و چه چاره كه پسر ماماي از وي نفرت دارم اما چكنم 

نديده ام ولي قلب سلطانه است من از وي تا حال چيزي 
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و ناراحت مي شود و يك نفرت خاصي از وي من از ديدن ا

 در ضمير من پيدا مي شود.

وكيل راست ميگويد با زن جوان و زيبا و اين خسربوره 

پسر ماماي سلطانه چه كنم هاي بدخوي و بدكار و اين 

لذا  توانم و  كرده نمي نع  ها را م خود آن  حويلي  از 

 نشود كه آبرو و عزت من پايمال و لكه دار گردد.

س تر ا سبه ضوع و  ين مو كه از گذر شوموت  شويش ،دا در  ت

وكيل بي سبب نيست او بهر طرف قضيه و موضع فكر كرده 

و واقعًا موجوديت شاپور خودش نيز يك معضله است است 

اعضايي  ،و دزد بيرون گرفته مي شود و دزد خانه راني

يل  خل فام كرده خانواده و دا ترول  يب و كن كي تعق را 

 كامالً معقول و بجاست.مي تواند حرف هاي وكيل 

در همين لحظاتيكه سردار در انديشه دور و درازي فرو 

مي  خاطر  يك ب يك  نور را  يل ا سخنان وك بود و  ته  رف

آورد و به آينده خويش فكر ميكرد. دختران مكتب خيل 

 ،خيل و جوقه جوقه از مقابل دكان وكيل عبور نمودند

رشته در اين اثنا چشم سردار روف خان بجمال ملكوتي ف

ان خود پهلو نفافتاد كه همچون سرو خراماني با هم ص

لو  سر رابه په كه  يان در حالي بود از   پا ته  انداخ

مقابل دكان وكيل انور عبور نمود و بعد سرك را قطع 

 نموده و بطرف گذر چاريكاري ها رهسپار گرديد.

در همين هنگام بود كه باز دل هوس باز سردار به نا 

ردار هر قدر كوشش نمود تا چهره قراري آغاز كرد و س

لم يك ق موده و  ظر دور ن شته را از ن ند  فر موش ك فرا

ممكن نشد و سردار نتوانست در مقابل دل نافرمان ولي 

و لذا تمام حرف هاي خود پايه داري و مقاومت نمايد 

مود  موش ن نور را فرا يل ا نگ و وك نام و ن باالي  و 

چ هر  فت  خود گ با  شيد و  خط ك فاميلي  يت  بادا حيث ه 

خودم باد. آينده را چي كسي پيش بيني ميتواند. من 

 نميروم و يكبار ديگر خواستگاران را مي فرستم.

ند.  چه ميك گر  نور زر شود  مي  چه  ينم  هم بب باز  گر  ا

 جواب منفي داد راه ديگري را پيش خواهم گرفت.

بود سردار كه بار ديگر دلش به ناقراري آغاز كرده 

بگيرد و با وكيل خدا ل آرام ديگر نتوانست بدكان وكي

زمانيكه  ،و راه چارتوت را در پيش گرفتحافظي نموده 

و بعد سراي گرديد خود رسيد مستقيمًا داخل حرم بمنزل 

 استراحت نمود.به جانب اطاق خود رفت و 
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هاي  پالن  كرد و  كر مي شب و روز ف ته  يك هف سردار 

رگر را بدام دختر زگوناگون طرح مي نمود تا چگونه 

 داخته و بدست آورد.ان

 

 سرآغاز بدبختي فرشته

مادر زمانه آبستن يك حادثه شوم و يك ن در همين آوا

 فتنه بزرگ بود.

فتنه بزرگ بر پا شد و سر آغاز مصيبت و بدبختي  :آري

 همان جا آغاز گرديد.فرشته از همان هنگام و از 

شوم  :هان ثه  بزرگ و حاد صيبت  سه م شاپور نوا تل  ق

شهر  ،پسر حاجي كريم داد نمك فروش سردار بدست مزمل

 خان آباد را تكان داد.

در آن هنگام مزمل محصل سال سوم فاكولته شرعيات بود 

و يكسال قبل از اين حادثه با نجيبه دختر قاري عباد 

 هللا بزاز نام زاد گرديده بود.

مراسم نامزادي اوشان در آخرين روز هاي فصل خزان كه 

را جمع آوري ميكنند صورت  مردم حاصالت زمين هاي خود

 گرفت.

فصل خزان اسب ها براي بزكشي آماده مي  يدر روز ها

مين  يده و شود و ز فارغ گرد عت  شت و زرا هم از ك ها 

 براي بزكشي و اسب دواني مساعد ميگردد.

مزمل يگانه پسر حاجي كريم داد بود كه بعد از بسيار 

ن سال ها و بسي انتظاري ها در هنگام ريش سفيدي و س

كهولت وي پاي بدنيا گذاشته بود و لذا تمام دارايي 

 و ثروت حاجي كريم داد به مزمل تعلق داشت.

شت  گر دا مل دو زن دي مادر مز بل از  كريم داد ق حاجي 

از  گفتندكه را پدرود كه يكي بعد از ديگري دار فاني

بجا مانده زمانيكه   دختر واز ديگرش سهدختر يك  يكي

مل ازد مادر مز با  مود حاجي  بود واج  ن ساله  صت  ش

ند و  تر بود يز دخ مل ن ما در مز ندان اول و دوم  فرز

بعدًا مزمل بدنيا آمد كه حاجي كريم در آن هنگام شصت 

 ،و هفت سال از عمرش سپري شده بود. وي شخص ثروت مند

همه گان بود از براي اينكه  قوم دار و مورد احترام

غالن يات ب قوام وال گان ا مردم و بزر موم  ندز ،بع و  ،ك

سيدگي  خار ر قوام را در ت ستان و ا عوت دو ند و د بتوا

نه  گروپ جداگا بدو  هر روز  گرام سه روز و در  پرو

ضيافت  مه و  مودولي يب ن پنج  هرا ترت نه  بود و روزا
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بزرگ و دهفرد  سفند  راس گاو  كرد و گو بح مي ا بذ

شمش و  قدار الزم ك برنج و م سير  جا  صدو پن قدار دو  م

چودن هاي  يگ  قابلي ي زردك در د يار بزرگ  كي ت ازب

نموده و بعموم مردم عرضه نموده و همچنان مردمانيكه 

شاي  غذا براي  تما صرف  غرض  يز  شدند ن مع مي شي ج بزك

 داد ميرفتند.حاجي كريم بمنزل 

نه دو  كريم داد روزا شي فرد حاجي  براي بزك ساله  گو

 و به دسترس چاپ اندازان قرار ميداد.ذبح ميكرد 

س شي ا سم بزك غالندر مرا خوانين ب بزكش  هاي  هار  ،ب  چ

خان آباد و تالقان  ،امام صاحب كندز ،قلعه ذال ،دره

 اشتراك كرده بودند.

شهر خان آباد در اين سه روز نهايت از دهام و جمع و 

 مراسم بزكشي  ،جوش بود

يان گاهي  هاي پا مين  بين ز هم در  ماني  سردوره و ز

براي ت يادي  يق ز شد و خال يب مي خاري ترت ندر ب شاي ب ما

 آن حاضر ميشدند.

سردار  هاي  سب  سه روز ا ين  شي در هاي بزك بازي  در 

خان بدالروف  ستان ،ع نازكمير ،حاجي گل حاجي  ،حاجي 

از همه بيشتر جلب توجه نمود محمد گل چاپ  ،شاغاسي

جوگي  قل  مد  ستان و مح حاجي گل سب  سواري ا نداز ب ا

اسب بسوار بسواري اسب سردار عبدالروف و خداي بردي 

دايره حووالل رسووانيد ولووي نووازكمير بووز را بووحوواجي 

سب  سواري ا سي ب حاجي شاغا سر  نداز پ چاپ ا بدالغفور  ع

حالل  بدايره  بز را  تب  ند مرا پوز چ نام خر خودش ب

سانيد  موش ر نگ  بود و تف گران ر سبقت را از دي گوي  و 

كش را از طرف حاجي كريم داد جايزه گرفت و هم چنان 

چپن ا يك  يك  ندازان  چاپ ا ساير  نام براي  شمي ب بري

 داده شد.سالم )جايزه( 

با اين ترتيب مراسم نام زدي مزمل و نجيبه خيلي ها 

شن سيد و آن دو  ،با ج يان ر به پا شادماني  سرور و 

 رسمًا با هم نامزد گرديدند.

مل از  صيل مز ختم تح عد از  تا ب شد  شته  قرار گذا

زدهم مراسم از صنف دوافاكولته و ختم تعليمات نجيبه 

 .برگذار شودعروسي شان 

شرعيات و  ته  سال اول فاكول صل  مل مح قت مز در آن و

 متعلم صنف دهم ليسه نسوان خان آباد بود.نجيبه 
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نام زد مزمل و فرشته نامزد حميد خيلي ها با نجيبه 

شته از  مل و فر به از مز ند نجي مراز بود ست و ه هم دو

نام زاد  يده  كو و حم صاف ني موده و او صحبت ن يد  حم

 ميكردند. هايشان را بيان

ماه  سه  گذرد و  سرعت مي قدر ب مان چ فت ز به گ روزي نجي

حاال من و  ،من يكسال سپري خواهد شدبعد از نامزدي 

صنف  من از  كه  ستيم و زماني يازدهم ه صنف  شامل  تو 

يان  به پا خود را  صيالت  مل تح شوم مز فارغ  دوازده 

 خواهد رسانيد و مسلك قضا را عهده دار خواهد شد.

ند ماهي بيش چازه نام زاد شده ام و من ت ،فرشته گفت

او رشته زراعت را  ،نميگذرداز نام زادي من و حميد 

توراي  عد دوك ستري و ب كه وي ما ند و زماني بال ميك دن

هم  من  گردد  بوطن بر ير  مع الخ ند و  صل ك خود را حا

سم  گاه مرا سانيد و آن خواهم ر يان  به پا طب را  شته  ر

ينم  شد. بب هد  گذار خوا ما بر سي  قتعرو ماني  و و ز

بسيار پيش روي ماست و زمان از نظر من بكندي و خيلي 

ند خدا ميدا طرف  يرود آن  پيش م طي  شك از  ،ب گاه ا آن

هاي او را  شك  به ا يد و نجي سرازير گرد شته  شمان فر چ

با سر انگشت عطوفت پاك نموده و گفت غم مخور عزيزم 

 خداوند مهربان است.

گر و نجيبه فرشته دختر نور زر ،آمنه دختر وكيل انور

دختر قاري عباد هللا بزاز با هم دوست صميمي و هم صنفي 

ند يل  ،بود كان وك لويي د بزاز په باد هللا  قاري ع كان  د

قرار داشت و هر دو بر عالوه همسايه دكان بودن انور 

 بودند.از مدت ها قبل با هم دوست و آشنا 

نه به  ،آم شته و نجي چوكي فر يك  مي در  هم  لوي  په

ستند و زمان سه نش هر  شد  صدا مي به  صتي  نگ رخ كه ز ي

خانه هاي از دروازه مكتب خارج گرديده و بطرف يكجا 

شدند  له شان روان مي چه مح هن كو سمت د تا ق به  نجي

جدا  بازار  مومي  سرك ع كه از  كاري  شد چاري نه و مي آم

نه و  كه آم عد ازين مود و ب مي ن يي  شته را همرا فر

گذر  طرف  شته ب ند فر كت مينمود ها حر كاري  به چاري نجي

ستقامت  موده و با حافظي ن خدا  ها  مومي باغ از آن  ع

 بصوب منزل شان رهسپار ميگرديد.

بعضي اوقات همينكه نجيبه از دوستان خود جدا شده و 

ن طرف خا شاه  هب طرف  عرض راه از  كرد در  كت مي شان حر
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واسه سردار روف خان مورد اذيت و مزاحمت قرار وپور ن

با  به  كه نجي لذا زماني فت و  شته ميگر نه و فر دا خآم

كت  شان حر نه  طرف خا سرعت ب له و  به عج كرد  حافظي مي

مينمووود و بحديكووه نفووس نفووس زنووان خووود را بخانووه 

رسانيده و همينكه وارد اطاق خود ميشد خويشتن را به 

كت  ست چپر خود را را ساعت دم  نيم  براي  ته و  انداخ

مينمود و به پدر و مادر خود از رذالت و مزاحمت هاي 

 ايت ميكرد.شاپور شك

قاري عباد هللا چند مراتب بمدير ليسه پسران از مزاحمت 

هاي شاه پور شكايت كرد و مدير ليسه او را طلب كرده 

و باربار توصيه و توبيخ نمود ولي باالي شاه پور كه 

بود  عام  خاص و  شهور  فور و م لت من شرارت و رزا در 

مت و آزار كوچكترين  به مزاح نان  كرد و همچ ثري ن ا

 ادامه ميداد. نجيبه

قاري عباد هللا چند مراتب موضوع را به سمع سردار روف 

خان نيز رسانيد و او قول داد تا نواسه اش را توصيه 

 نمايد ولي توصيه سردار هم بجايي نرسيد.

بر  صنف  صتي از  نگ رخ بل از ز قات ق ضي او پور بع شاه 

آمده و خود را نزديك باغ عمومي ميرسانيد و انتظار 

انجا يكشوويد و بعوود از ينكووه نجيبووه بوودنجيبووه را م

و پهلو او قرار گرفته و روان ميشد ميرسيد پهلو به 

فتن(  پرزه گ صطالح  ضوالنه )در ا تذل و ف هاي مب را حرف 

آغاز ميكرد تا بحديكه كه ديگر دل نجيبه نمي خواست 

مكتب برود ولي بحكم ناچار كه بايست درس هاي خود را 

بورًا  ند مج بال ك فت دن تب مير بار مك بار  عرض و و 

يز  باد ن خان آ سوان  سه ن مدير لي به  خود را  شكايت 

هم از مدير ليسه نسوان عنوان رسانيده بود و مكتوبي 

 ولسوال خان آباد در زمينه صادر گرديده بود.

خاطر  به ب بود و نجي گم  پور  شاه  له  سرو ك ند روز  چ

 آرام بمكتب رفت و آمد مينمود.

سال او مان  ستان ه هاي تاب بل در روز  تون كا ضاع پوهن

محصالن به تحريك گروه هاي خلق و پرچم  ،متشنج گرديد

به به مظاهره دست يازيدن و رفته رفته ساحه مظاهره 

ها كشانيده شد و پارك زرنگار همه روزه شاهد خيابان 

 مظاهره گروه هاي خلق و پرچم بود. تجمع و

مسلمان هم دست به مظاهره زدند و اوضاع هر جوانان 

 ف تشنج و نابساماني پيش ميرفت.روز بطر
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علما و روحانيون بنا بر بي تفاوتي حكومت در برابر 

آن ها در مقابل دين از مركز و كمونست ها و گستاخي 

واليات جمع شدند، مركز اجتماع خود مسجد پل خشتي را 

لي قرار  ند و غاز كرد ظه آ يغ و موع به تبل ند و  داد

خود را در  صومت  گر خ بار دي مادي يك عه باعت بر جام را

روحاني و متدين افغانستان نشان داد و بنابر تحريك 

مد  سردار مح ستور  حانيون را و د ما و رو خان عل داود 

شب هنگام با فشار قطعه كماندو و قطعات پوليس تحت 

ضح از  يع و مفت لت فج با حا قرار داده و  كوب  لت و 

بوس  ضي را مح ند و بع تار نمود شتي گرف پل خ سجد  و م

شبا شب چون گوسفندان بموتر هاي باركش باقيمانده را 

 انداخته و بواليات شان فرستادند.

ظاهرات  بود و م لول  شرف ح ستقالل در  شن ا هاي ج روز 

پرچم  لق و  هاي خ شتگروه  مه دا سلمان ادا جوان م  ،و 

لوگيري  شار و ج كردن ف كم  خاطر  مت ب شنجات حكو از ت

شن  هاي ج ناگوار آن در روز  هاي  مد  پي آ شتر و  بي

موقتًا براي مدتي تا دروازه پوهنتون را رديد مجبور گ

صلين مج لذا مح يد و  سدود نما ندي م تا بچ ند  ور گرديد

شان  طان  شوند به او سپار  تون ره شدن پوهن سدود  با م

كه  تا روزي بود  ظر  يد و منت باد گرد خان آ مل وارد  مز

 دروازه پوهنتون دوباره باز گردد.

ي نبود در اثر فشار ولسوال چند روز از شاه پور خبر

مي  فت و  تب مير سوده مك كر آ خاطر آرام و ف به ب و نجي

لي  مد و پور آ شاه  له  سر و ك هاني  صورت ناگ يك روز ب

شال هاي ك با مو ها  پي  هي  ند  كه مان يد  يان گرد  ،نما

باغ  صل  سرك مت نار  ته و در ك لب گرف ير  سگريتي در ز

 عمومي استاده است.

رد نجيبه با ديدن او قدم هاي خود را تيز و تيز تر ك

فزود.  خود ا تار  سرعت رف پور و ب شاه  گام  ين هن در ا

گوي  پرزه  مت و  ناي مزاح باز ب سانيد و  بوي ر خود را 

نجيبه او را انسان بي تربيه و وحشي  ،را آغاز نمود

مود  ضافه ن خويش ا تار  سرعت رف هم ب باز  كرد و  طاب  خ

قب  سانيد و از ع به ر به نجي خود را  باره  پور دو شاه 

انداخت و خواست تا او را متوقف دست به بازوي نجيبه 

بسازد نجيبه بازوي خود را بشدت از دست شاهپور نجات 

يان  شانه اش عر شد و  پاره  به  ستين نجي لي آ داد و

 گرديد.
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شدند مع  شان ج تب دور او  سران مك تواب  ،پ صادفًا  ت

خود كه در و هم صنفان برادر فرشته با سه نفر رفقا 

ف شان از همان ن صنبنابر دعوت عزت هللا كپتاهمان روز 

صحنه دست اندازي و مزاحمت هاي مسير عبور مينمودند 

 .مينمود شاپور را از دور مشاهده 

لي  قول و سخنان مع با  سانيد و  سرعت ر خود را ب تواب 

 تند شاه پور را مالمت نمود.

تواب و شاه پور هم صنفي بودند و تواب سخت از شاه 

عه بنابر پور نفرت داشت زيرا يكماه قبل از ين واق

شكايت فرشته تواب و شاه پور با هم درگير شده بودند 

كس و  ند ب گدو چ لي  ل بود و شده  بدل  شان رد و  يان  م

سر  يك بوك گد وي تواب ك يك ل ضرب  با  بود و  ماهري 

سته  پور شك شاه  غه  شفاخانه قبر سه روز در  و او دو 

گرديد و بيني تواب هم درين جنگ ضرب خورده و بستري 

 كرده بود. استخوان آن كسر

موي  ساطت  هم بو باز  بود  شده  سمي  كه ر با آن ضوع  مو

گان  صالحه سفيدان و بزر شان م يان  باد م خان آ شهر 

 صورت گرفته و قضيه حل و فصل گرديد.

شاه پور نجات يافت او بمجرديكه بازوي نجيبه از جنگ 

سه  ظرف  قه را در  سافه ده دقي كرد و م غاز  بدوش آ

مزمل در  ،منزل گرديد دقيقه طي نمود و به عجله وارد

حويلي  مان صحن  با ه به را  كه نجي بود و همين ستاده  ا

حالت پريشان و رنگ پريده و بازوي عريان مشاهده كرد 

كه  لرزان  صداي  با  فت و  يدن گر سرش چرخ سمان دور  آ

پرسيد چه واقعه شده و چرا  ،فراوان بود ناشي از غضب

ا و ماجرنجيبه  ؟رنگت پريده و بازويت عريان شده است

جوهر  كارد  مل  ضيح داد و مز يك تو عه را يكا صورت واق

خود را  باد  سرعت  نگ ب بال در ته و  خود را گرف به دار 

پور و تواب محل واقعه رسانيد مشاهده نمود كه شاه 

با هم درگير هستند و بازوي تواب زخم كاري برداشته 

و لباس هاي وي غرق خون شده است مزمل كه پاي ناموس 

گر نتوانست بااليي احساسات خود غالب در ميان بود دي

به  لذا  يرد و  ظر بگ ضوع را در ن قب مو يده و عوا گرد

لي محكمي بر روي يخود را رسانيد و سپور نزديك شاه 

كرد  له  ناكي در وي حوا كارد خطر كه  پور در حالي شاه 

دست داشت با همان كارد باالي مزمل حمله كرد و ضربت 

ست وي وارد  بازوي را به  مودشديد  كه  ن بود  گاه  آن
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چه  كه  ست  گر ندان مل دي لي مز كس العم شان ع خود ن از 

داد و سر انجام زماني متوجه شد كه شاه پور مانند 

 كندة درختي افتيده و نقش زمين شده است.

جگر و قلب شاه پور فرو رفته  ،سه كارد مزمل به پهلو

عد روح  ،بود شيد و ب تاه ك فس كو سه ن پور دو  شاه 

 اي ظلمت ناپديد گرديد.شريرش در پشت ابر ه

مردمان زيادي از هر طرف جمع شدند نور زرگر كه از 

هار  مردم از چ يدن  يدن دو ست و دو يزي نميدان ضيه چ ق

طرف او را مشوش و نگران گردانيده بود دلش نا قرار 

شد زيرا چند لحظه پيشتر پسرش از همين راه گذشته و 

كه  طرف آنجائي بودب ته  ست رف هام ا صدا و ازد   ،سرو 

طرف  يد ب مي طپ سينه اش  سه  كه دل در قف جرم در حالي ال

شرمه شور و ازدهام مردم رهسپار گرديد و كيل انور و 

يز وارد  باد هللا ن حل قاري ع شدندم ثه  خان  ،حاد بازار 

آباد بشور آمد دكان داران و عابرين بطرف محل واقعه 

پوليس ولسوالي داخل عمل شد  ،دوان دوان حركت نمودن

 ر را به شفاخانه انتقال دادند.و جسد شاه پو

و او با شتاب و به سردار روف خان اطالع گرديد موضوع 

عجله خود را بشفاخانه رسانيد و مالحظه كرد كه نواسه 

ست  سپرده ا جان  تاده و  پا اف كارد از  ضرب  با  اش 

آنگاه قلبش براي اولين بار بحال شاه پور برقت آمد 

لي دفعتًا شيطان قطره اشكي از چشمانش سرازير گرديد و

طور   غزش خ ناكي در م پالن خطر كرد و  فوذ  لبش ن در ق

 نمود.

سردار در دل گفت خوب شد يك تيرو دو فاخته گرديد از 

نجات يافتم و از جانب ديگر  يريكطرف از شر نواسه شر

و مخالفين از قتل وي بهره برداري زيادي خواهم نمود 

نو يل ا مين وك چانم و ه مي پي ين دام  رك را خود را در

طلب گاري دختر زرگر با من همكاري و دل كه در مورد 

 سوزي نكرد نيز سرزنش مينمايم.
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من از خدا چنين روزي را مي خواستم و حاال پالن من صد 

يق  لي و تطب گر عم تر زر ست آوردن دخ مورد بد صد در  في

 مي شود.

يرم  تل ميگ عاون قا گر را م نور زر سر  نور تواب پ و 

ن بد مجبور است دخترش را بم
1

بدهد و اال پسرش اعدام  

 خواهد شد.

يرا  سز گر ئم نور زر سر  تواب پ پور و شاه  صومت  له خ

مت  ساطت نزدحكو ضوع بو سميت دارد و مو باد ر خان آ

لي  بود و شده  صله  قوم في گان  سفيدان و بزر سن  محا

 دوسيه تا هنوز هم باقيست.

مه او را در  ست و ه شريك ا تواب  ست  تل او د حاال در ق

تمام مردم شاهد هستند كه م ديده اند بچشصحنه جنگ 

جدل  نگ و  هم ج با  تواب  پور و  شاه  ست  كل نخ كرده و 

يده و  نگ گرد صحنه ج مل وارد  عد مز ند و ب شده ا يز  آو

 شاه پور را به قتل رسانيده است.

اكنون دنيا بكام من است و زمانه به اختيار و مرام 

كت  من حر صود  سمت مق به  خت  سن ب خد و تو مي چر من 

ند. ست  ميك سو از د يك  كه از  صتي  تر فر چه به ين  از

مي  خود  شم  با دو چ شرمانه  بي  كه  خود  شرير  سه  نوا

خواست سلطانه را ببلعد نجات يافتم و از جانب ديگر 

يارو 
2

ها   گز از آن ر كه هر نان دامي يد چ بدام افت

كرده ام و همه خودم حكومت منكه سال ها  ،نخواهد شد

دسيسه سازي و  ،اريچيز را بدرستي ميدانم و به جعل ك

طريق كشيدن پاي هر بيگناهي بخوبي بلد هستم بار ها 

مجرم در حاليكه هيچ شاهد و گواهي باثر قلم داد يك 

شت  جود ندا نه را و ها خا ندي و ده  فر را ب ها ن ده 

خراب كرده ام تا كه مقصد خود را بدست مي آوردم پول 

 ميگرفتم و بعد آن ها را رها مينمودم.

                                                 
1

بد رسم و رواج غير انساني: وقت كه قتلي صورت ميگيرد قاتل مجبور است دختري را از  

ميل خود به نام بد بورثه مقتول بسپارد و آن را يكي از ورثه مقتول نكاح كند و آن مظلومه بايد فا

در خانه ورثه مقتول كار هاي شاقه را انجام دهد. تحقير شود دشنام بشنود لت و كوب شود و دندان 

ان روي جگر بگذارد و آه نكشد و خاموشي اختيار نمايد و اخير االمر بخواري و بد بختي ج

 بسپارد.
2

 يارو اشاره است به فرشته 
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كه  موقتي شالق مجر سوزنده  هاي  ضربت  شكنجه و  حت  ي ت

قرار ميگرفت و برايش ميگفتم كه بگو كه ديگر چه كسي 

او  ،رفيقان و همدستان خود را معرفي كن ،همرايت بود

از براي خالصي جان خود چند تن نفر بيگناه ديگر را 

كرد في مي لم داد داده و معر حق ق ير  شاهدي  ،غ نه 

نه  بود و  برايگضرورت  قط  پول  واهي و ف ست آوردن  بد

همان حرف هاي مجرم خودش بسنده و كافي بود كه ده ها 

ها خانه  نفر ديگر زير زجر و شكنجه قرار گرفته و ده

راب شود و گاوي ما بزايد و گوساله بار آورد و از خ

طريق بود كه من و مامورين زير دست من از شير همين 

ي و ماست كافي سير ميشديم و پول هاي هنگفتي بدست م

طر گر ق كه دي شيدم  طور ميدو گاو را  يم و  شيري  هآورد

در پستان آن باقي نمي ماند تا بحديكه بجاي شير خون 

 از پستان آن سرازير ميشد.

اكنون درين قضيه پاي نور زرگر و تواب پسر وي شامل 

من ميسر شده است كه بايد است و بهترين شانسي براي 

 از آن بوجه احسن استفاده نمايم.

ها  شكنجه آن  ند و  مي خور شالق  شوند و  كوب مي لت و 

ميگردند تا زمانيكه مقصد من حاصل نشود نور زرگر و 

حاكم سط  سرش را تو قدر  ارنوالڅ ،پ ندان آن  و قوما

اذيت و آزار خواهم رسانيد و آن قدر باالي شان فشار 

من  شوند و از  ضي  خود را خود ب تا  مود  خواهم ن وارد 

شته را ب عد فر ند و ب سليم عذر بخواه من ت بد ب نام 

فراهم  شان  براي  سهولت  قدر  مين  گاه ه ند و آن  نماي

نمايم كه تواب از قصاص و نور زرگر كه شخص ضعيف و 

 ريش سفيد است از حبس رها شود و بس.

مزمل و قاري عباد هللا را براي سال ها  ،حاجي كريم داد

عدام و  به ا مل را  جام مز سر ان مود و  خواهم ن بوس  مح

اهم كرد نميدانم با اين وكيل انور چه قصاص برابر خو

نه و كنم  ندي خا شار ب ضرب ف گاهي  ند  يد چ او با

يت  من در راه محروم يرا او ب شد ز ندان را بچ هاي ز

 بدست آوردن دختر نور زرگر همكاري نكرده است.

درين دوسيه پاي بسياري از مخالفين خود را ميكشانم 

بسياري مي پيچانم و آن قدر آب را خط ميكنم تا ماهي 

 را شكار نمايم.
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سردار بعد از مشاهده جسد شاه پور كه در آنجا منتظر 

شده  شته  عدلي گذا طب  يه  سواليبود نظر سپار ول ره
1

 

يد  لم گرد ضه بق عاون و عري تل  م كرد و قا يب  خود ترت

 قاتل را معرفي نمود.

كريم  حاجي  تل و  عاون قا تواب را م تل و  مل را قا مز

زرگوور و وكيوول انووور را قوواري عبوواد هللا و نووور  ،داد

شريكان جرم وانمود كرد و پاي بعضي مخالفين خود را 

ين  يز در ضيه ن يه ق نه ارا هم در زمي لي  شانيد و دالي ك

يرا  مود. ز يل ن گر و وك نور زر باد هللا  نور در قاري ع ا

مردم  شتند و ضور دا ثه ح سر صحنه حاد شم  شان را بچ او

حاجي  كه  با آن ند  يده بود قوعد حين و  كريم داد در 

مود  ضيه ن شامل ق يز  شت وي را ن جود ندا ثه و و حاد

نان  تًا همچ كه عجال كرد  لول عالوه  خاطرش م كه  بنابرين

ساير  سماي  ته ا ند الب كار نميك ست  كرش در ست و ف ا

اشخاص را كه در قتل شاه پور دخيل هستند بعدًا معرفي 

 خواهد نمود.

نمود تا هر را بخاطري عالوه سردار اين پاي گنجشكك 

وي قرار گيرد و يا به نور زرگر بنحوي از  كي مخالف

آنها كمكي برساند پاي او را نيز درين قضيه بكشاند 

 و ميدان را كامالً براي خود صاف نمايد.

سوال  ول
2

ير   يق را تحر كم تحق سردار ح ضه  حت عري در ت

مود   ارنوالڅو ن
3

تاري   مر گرف يف ا جرمين را و توق م

 عنوان دستگاه پوليس محل صادر نمود.

كريم دادپو حاجي  مان روز  باد هللا ،ليس در ه  ،قاري ع

مزمل و تواب جمله شش نفر را  ،نور زرگر وكيل انور

 حبس نمود.

ولسوالي خان آباد كه از اقارب خانم قوماندان امنيه 

امر كرد تا اطاق حاجي كريم داد بود به ضابط محبس 

مره  كه از ز مين  فر مته شش ن براي  تر  سب و بزرگ منا

بزرگ  شخاص  عارف ا عين و م ند ت باد بود خان آ شهر 

   نمايد.

ته  بود دو تخ كرده  غروب ن تاب  نوز آف كه ه در هنگامي

كريم داد  حاجي  نزل  ستره از م ست ب شش د قالين و 

با آنكه محبس از دستگاه برق كهنه قلعه مواصلت نمود 

يك پايه گيس نيز فرستاده بودند و هنگام تنوير ميشد 

الن توسط ناظر حاجي شام ديگ هاي سر بسته قابلي و س

                                                 
1

 محل حكومت محلي  ،مقر حاكم ،ولسوالي: كلمه پشتو 
2

 حاكم ،ولسوال: كلمه پشتو 
3

 دادستان ،مدعي العموم ،ارنوال: كلمه پشتوڅ 
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كريم داد ذريعه موتر جيپ دو دروازة با ظرف و لوازم 

 طعام خوري براي محبوسين آورده شد.

قوماندان امنيه خان آباد به ضابط محبس دستور داده 

 را براي محبوسين فراهم كند.بود تا هر نوع تسهيالت 

 

كريم داد و امير سرنوشت اجداد حاجي 

 ستمگر

سوالي خان آباد از خوانين بايان امنيه ولقوماندان 

حاجي كريم داد و مربوط خانواده خانم كريم داد بود. 

ل فوذ و خي با ن ثروت  يشخص  مالك ها  ند و داراي ا م

ندزفراوان در  صاحب  ،ك نين  خار و همچ باد و ت خان آ

مزار شريف و دكاكين و پارتمان ها در كابل  ،سراي ها

ر و بي حسابي پروان بود. خداوند دولت و دارايي سرشا

 بوي ارزاني فرموده بود.

پدرش غالم سرور خان و پدر كالنش مرزا تاج محمد خان 

كه در جنگ هاي اول افغان و مشهور به خان بزرگ بود 

هدين  يه مجا سليح و تغذ موده و در ت شتراك ن ليس ا انگ

يز  خود ن بود و  كرده  صرف  سياري را  يي ب مال و دارا

بري  هدين را ره هاي مجا سته  هدد خان و  كرد.  ايت مي

مات و  بل زح ستالف و كا پروان ا هاي  نگ  بزرگ در ج

و چندين مراتب زخم مشقات زياد را متحمل گرديده بود 

پاي  حات در  هاي آن جرا بود و داغ  شته  ست و بردا و د

 در صورتش بوضوح مشاهده ميشد.حتي زخم كرچ 

خان بزرگ در زمان سلطنت امير محمد يعقوب خان بعمر 

ره آبوايي ينيا رخت سفر بسوت و در حضوسالگي از د 52

شان پهلوي مرقد مرشد بزرگ سيد مير جان آقا مدفون 

 گرديد.

تاج محمد خان مشهور بخان بزرگ دو پسر بنام از مرزا 

بنام سرفراز خان بجا ماند هاي غالم سرور خان و ديگر 

سواله و سور  52غالم سرور خوان  ،فوت پدرو در هنگام 

. غالم سرور خان كه خود از خان چهل ساله بودندفراز 

زمره كاكه ها و عياران وقت خويش بشمار ميرفت مانند 

غان و  هاي دوم اف نگ  يد و در ج هاد را گز پدر راه ج

مود  مع ن خود ج سيج و دور  پروان را ب مردم  ليس  و انگ

شتراك  خان با چه  ير ب براه م بزرگ را  يام  هدامني ق كو

ج كر مت بر پي بار  بار  سنگيني  فات  نداخت و تل اوزين ا
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انگليس بدستور تا اينكه امير عبدالرحمن وارد نمود 

خارا ها  حبس ب شمال از م شد و وارد  ها  عد ر شور و ب ك

 داخل پروان گرديد.

از آنجائيكووه مووردم افغانسووتان همووواره در جهوواد و 

ير  ستند ام كام ه ست نا بوده و در سيا فق  بارزه مو م

بدالرحمن  ست ع كت را بد مام ممل كروتلبيس ز با م خان 

خالفين گر گر فت و م شت دي كي پ يا را ي لت برتان دو

صي  خالفين شخ نان م يد و همچ نابود گردان ستگير و  د

باران  ير  عي ت سته جم سترده و د صورت گ يز ب خويش را ن

مود ضي را در  ،ن شيده و بع بة دار ك يا بچو سربريد و 

ست و  يره ني شيرپور و غ ندان  ناك ز سرد و نم سلول 

كه نابود  هاي نكرد  نار  له م كر ك شكمشذ  ،هرين ا

 درين جا بسنده خواهد بود.ان و شنوار خشبد ،تالقان

هدين  به مجا گر  پي دي كي  ليس ي غان و انگ نگ دوم اف ج

ستمگر  بار و  ير ج مر ام ستگير ا ند د جازات گرديد و م

جان  مد  هدامني و مح خان كو چه  له ميرب شدند از آن جم

غازي وردكي كه دستگير شده بودند به امر امير خان 

اي چپر بمزار شريف منتقل گرديدند و بنام توسط اسب ه

ته  بدار آويخ شريف  مزار  شاديان  شت  هزن در د دزد و ر

 شدند.

يز  خان ن سرفراز  برادرش  خان و  سرور  ستگير و غالم  د

و دارايي و امالك شان هم بمحبس شيرپور زنداني شدند 

باال  به  شان  خانواده  ضاي  يد و اع ضبط گرد صادره و  م

 عيد گرديدند.مرغاب ميمنه فرار و تب

سر انجام غالم سرور خان و سرفراز خان بعد از تحمل 

شقات  نج و م لق ر غره )ح پور غر شير  حبس  سيار در م ب

يز(  ند آو پرور گرديد ياي دون  يف دن جر و تكل و از ز

 نجات يافتند.

بدالرحمن  ير ع مادرزاد ام تاتور و  حم و ديك بي ر شخص 

د و و كيف ميگرمي برد بود و از قتل و خون ريزي حظ 

هر گاه روز مره كشتار و ريختن خون اشخاص گناه دار 

و بي گناه را نميديد آرام نميگرفت و شب هنگام خواب 

 از چشمانش فرار ميكرد.

روزانه چشم  ،امير انسان هاي زنده را واسكت مي بريد

چندين نفر را از كاسه بيرون ميكشيد و چندين سر را 

 از تن جدا مينمود و بعد آرام ميگرفت.
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ظلم و وحشت امير بحدي دهشت آور و مخوف بود كه پاي 

يك پاي وي به شاخ يك درخت و انسان زنده را بطوريكه 

درختان پاي ديگرش بشاخ درخت ديگر كه هر كدام شاخ 

با زور و قوت ده ها نفر توسط طناب ها بطرف زمين كش 

يد  پائين ميگرد ها و  تان را ر گاه درخ ستند و آن مي ب

ك لحظه نفر مغضوب با فشار شاخ هاي مينمودند و در ي

شدند  باال مي نه  هاي جداگا ستقامت  با ا كه  خت  دو در

لت ياره ميگردپدو ضع و حا شاهده آن و ير از م د و ام

 محظوظ گرديده و لذت مي برد.

شور ناطق ك سي م ير در ب خالفين  از ام يده م هاي بر سر 

قدري  ير ب شت ام لم و وح كرد و ظ ست  نار در له م خود ك

مردم  نه باالي  مردم در خا تي  كه ح بود  نده  سايه افگ

 هاي خود هم نامي از امير برده نميتوانستند.

شنا  نا آ عاتي  هاي اطال ستگاه  با د مردم  مان  در آن ز

نميدانسووتند و اميوور دسووتگاه  يو از آن چيووزبودنوود 

شخصي نام امير را به اطالعاتي منظم داشت و زمانيكه 

ستبداد و لم و ا يا از ظ كرد و  ياد مي به سبكي  لب  ي 

شكايت ميكشود مخبر جريان را به امير راپور ميداد و 

كار  يد. و  جازات ميگرد ضار و م فر اح صله ن بال فا

ته  شد و رف يت وي  شتن وال بر دا يل  ير دل عاتي ام اطال

رفته در سرتاسر مملكت شايع گرديد كه آن امير ظالم 

خوردار  يز بر يب ن لم غ يت و ع قوه وال شام از  خون آ و 

امير مي ظلم و ستم  ،به هر نوع جبرم است و لذا مرد

خود  مل از  كس الع كوچكترين ع ساختند و  مي  سوختند 

نشان داده نمي توانستند و حتي نزد زن و فرزند خود 

نيز نام امير را به بي احترامي ياد نميكردند و خوف 

باالي سر مردم و هر كس سايه  پليديشبه امير همچون 

 انداخته بود.

انسان بيگناه نابود و خانواده  در آن هنگام هزاران

بدترين نقاط كشور  ههاي زيادي از اوطان مالوف شان ب

ساعد  نا م هواي  جوي و آب و  شرايط  ترين  خراب  حت  ت

يادي را  ساني ز فات ان يده و تل يد گرد فرار و تبع

 متحمل شدند.

خانواده غالم سرور خان از جمله همان قربانيان بودند 

 مرغاب فارياب )ميمنه( كه به امر امير جبار به باال

شرايط  بدترين  شور و داراي  قاط ك بدترين ن كه از 
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مي  فرار و اقلي بود  ساعد  نا م خراب و  هواي  و آب و 

 تبعيد شدند.

عًا  مين واق تا ه كه  بود  بدي  خراب و  جاي  غاب  باال مر

نزديكي ها حكام ظالم بر بسيل تاديب و توبيخ مردمان 

يد  بل را تهد شمال كا لوم  موده ميگمظ ندن مي  ،فت لت  د

خواهد كه هم اكنون فرار باال مرغابت كنم و مردم از 

 خود مي لرزيدند. به شنيدن نام باال مرغاب

پذير  سكونت  غاب  باال مر خان در  سرور  غالم  خانواده 

جز  چارة  جا  سخت آن صعب و  مي  شرايط اقلي با  شدند و 

 سازش نداشتند.

ستي  گام سرپر خان در آن هن مد  ير مح بدوش ام يل  فام

كاي غالم سرور خان مرد معمر و محاسن سفيد بود كه كا

روزمره فاميل بزحمت بيرون ميرفت و مشكالت و ضروريات 

 را مرفوع مينمود.

فرار  غاب  باال مر به  خان  سرور  غالم  يل  كه فام زماني

ند  كريم داد گرديد ظر دو حاجي  شاه ن ساله و  هار  چ

 ساله بودند.

كريم  حاجي  پدري  كالن  مادر  نازوكو  بي  يات بي  داد ح

داشت و او دختر خان مشهور كوهستان بنام حاجي قلندر 

شمند با  ،خان و زن دان شخص  حال  حين  ست و در  با سيا

او در آموختن قرآن كريم و با سواد ساختن  ،سواد بود

 نواسه هاي خود زحمت فراوان ميكشيد.

حاجي  خانواده مادر  عت از  ماه طل نام  كريم داد ب

يز ا بود وي ن يان  نان با ضله و خا نان فا له ز ز جم

سعي و  هايش  يه اوالد  فت و در ترب شمار مير شمند ب دا

آورد تا در كمترين فرصت طفلكان توجه مزيد بعمل مي 

 او خواندن و نوشتن را فرا گرفتند.

شت و  ناق و ده ضاي اخت شت و ف بدالرحمن در گذ ير ع ام

هراس قدري فروكش نمود و فراريان نظر به فرمان امير 

از تبعيد معاف گرديده و از رنج و مشقت  حبيب هللا خان

 نجات يافتند.

اوطان مالوف خود  هفراريان گروپ گروپ و دسته دسته ب

شان را كه از طرف دولت بفروش امالك مراجعت نمودن و 

لي  ند و صاحب نمود باره ت بود دو سيده  غالم نر يداد  جا

الع نهايت مستحكم و قسرور خان كه عبارت از يك دربند 

سايل بزرگ و دار مام و طه اي ت ها ق باده  بود  ندگي  ز

جريب زمين قسمًا از طرف دولت به بعضي  باغ و پنجصد
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االي بعضي اشخاص طور بخشش توزيع شده و قسمًا باشخاص 

 .بفروش رسيده بود

 

 يانيامجن در 
ير  خان ام مد  باال مح قبالً در  خان  سرور  غالم  كاي  كا

سرور فاميل غالم انتقال براي مرغاب وفات كرده بود 

مود  حاجي مح غاب خان  باال مر سپار  كريم داد ره ماي  ما

گرديد و همشيره و همشيره زاده گان خود را با بي بي 

مود آن  قل ن پروان منت به  شيمن نازكو  حويلي ن ها 

نداشتند و نه جايداد و امالكي كه به آن گذاره شبانه 

روزي خود را نمايند لذا ماه طلعت مادر كريم داد در 

خ پدري  نه  برد و خا مي  سر  خود ب خانواده  نزد  ويش و 

گاه گاهي هم با خشوي )مادر شوهر( خود بي بي نازكو 

 و شبانه روزي را سپري مينمود.بكوهستان ميرفت 

پا صل  هاي ف كي از روز  كريم داد ئدر ي كالن  مادر  يز 

ي يد و پ شمند رمريض گرد گر ه زن دان كه دي مود  قين ن ي

زمان روز هاي ازين بيماري نجات نخواهد يافت و اين 

و موقع سفر بديار ابدي فرا رسيده بوده آخر حياتش 

 است.

كه هميشه در بي بي نازكو آنگاه بفكر امياني چرمي 

وقت آن كمر خود مي بست فرو رفت و بعد با خود گفت 

است كه امانت خان بزرگ را به صاحبان اصلي اش سپرده 

جام داده و  بزرگ را ان خان  صيت  خواهش و و خرين  و آ

 خود خالص نمايد.ن بزرگ را از گردن دي

صواري  نگ ن ياني ر شمند ام ير زن دان چرم پ كه از  را 

خرام ساخته شده بود هميشه با خود داشت و لحظه از 

كرد  خود دور نمي مر  مي ك ست و  مي نش كه  جا  هر ك و 

خوابيد آن را چون توماري حرز جان ساخته و از حفاظت 

 نميكرد.و حراست آن ثانيه هم فرو گذاشت وغفلت 

مدت هاي مديدي بود كه اين امياني با وي همراه بود 

سي  هيچ ك يع و و  عروس مط تي  ست و ح راز آن را نميدان

ترام  خود اح شوي  صادقانه بخ كه  هم  بردارش  مان  و فر

تواي  مود از راز و مح كين مين صواري آن امتم ياني ن

كوچكترين اطالعي نداشت و هرگز رنگ چيزي نميدانست و 

كه يد  مي فهم ست  ن ست در آن چي چه رازي شوي و  كه خ

هم  ظة  ست دارد و لح خويش دو جان  چون  سفيدش او را  سر

 از خود دورش نميكند.
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كه بعضي اوقات محبت ميكرد و نواسه هاي بي بي نازكو 

چك  ند كو گار فرز كه ياد نار خود را  بود در ك يزش  عز

فت  نار ميگر سيد و در ك مي بو شان را  صورت  سر و  و 

گ هر  شرد  مي ف ها از خويش  ست آن صادف د سب ت بر ح اه 

مي  ماس  ياني ت به آن ام شان  كالن  مادر  يرهن  باالي پ

ي جان بسوال ميكردند بي  نمود كريم داد و شاه نظر

 ؟اين چيست

ميكردند تا بي بي تقاضا بما نشان بدهيد و مصرانه 

شان آن را از كمر خود باز نموده و محتواي آن را به 

بي  بي  ما  هد و ا شان بد شان ن مي و او با آرا كو  ناز 

يزم در آن  سران عز فت پ شان ميگ براي  باني  مال مهر ك

دست نزنيد كه اين جن بند است و مال عبدالودود اجينه 

را بندي كرده است اگر دست بزنيد و يا من او را از 

 خود دور كنم جن ها آزاد مي شوند و مرا ميكشند.

آيا شما راضي مي شويد كه جن ها بي بي تان را بكشد؟ 

عقب كشيده ميگفتند نه نه طفلكان فورًا دستان خود را 

بي بي جان ما هرگز راضي نميشويم كه جن ها شما را 

بي بي جان خود را دوست داريم و پير زن عاقل  ،بكشند

با اين ترتيب خود را از پرس و پال نواسه هاي خود 

بار ها ماه طلعت هم در مورد امياني نجات مي بخشيد. 

يكرد و باز در دل خود ميگفت زن هاي خود فكر مخشوي 

يز  يك چ گاهي از  ند  صلتي را دار خوي و خ نين  ير چ پ

از طال خوششان مي آيد و آن را با خود نگاه ميكنند. 

ست هاتر ني مت ب گر قي يزي دي به  ،كرده چ يدم و تجر د

يك خريطه كوچك كردم زمانيكه به باال مرغاب رسيديم 

طال قديمي  هاي  سكه  نه  ند دا مه را بود  كه در آن چ ه

اميوور تسووليم موون نمووود و گفووت زمانيكووه سووپاهيان 

ند  تاراج كرد چور و  ما را  خان  بدالرحمن  مال و ع و 

اشياي منزل و حتي لباس هاي ما را نيز گرفتند و با 

شوند  نزل  ها وارد م كه آن  بل از اين من ق ند  خود برد

اين خريطه طال را برداشتم و در كمر خود بستم تا از 

نجات يابد و حاال تسليم تو ميكنم تا  دست برد آن ها

كه از طريق  و مصرف كنيد همان بوديك يك دانه كشيده 

فروش همان سكه ها گذاره كرديم و روز گار ما بخوبي 

پيش رفت و تا حاال كه به پروان رسيده ايم تا هنوز 

ست هم  نه آن باقي ند دا چه چ هر  ياني  بين ام ست در  ه

طي دارد چه رب من  ست ب خودش ا ند  مال  شايد در آن چ
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مي  ست لزو شته ا خود نگهدا فن  گور و ك براي  هاي  روپي

كنم  جواب  سوال و  مورد آن  تا در  جب ندارد  و مو

 ناراحتي و خفقان وي را فراهم نمايم.

هان درين جن بند يا امياني خرمايي راز بزرگ و مهمي 

نزد بي بي نازكو بدان خرمايي نهفته بود. آن امياني 

هم با ارزش و م ني  ست  مع نت د كه اما مرزا بود  سرش  خ

وي تاج محمد خان مشهور به خان بزرگ بود كه اجداد 

بل از آن روز  ها ق بل از سال  سال ق صد  كه هف زماني

محدودة خراسان بزرگ از شهر باستاني مرو بطرف جنوب 

هندوكش كوچ نمودند ورحل اقامت گزيدند. اين امياني 

ي بدستي آورده بودند و اين امانت از دست را با خود

نده  باقي ما ندان  ين خا ست ا سلي در د به ن سلي  و از ن

جان  ماري حرز تو  چون  قرار بود و  خانواده  ئيس  ر

ضاي  ساير اع ظر  خانواده دور از ن ئيس  فت و ر ميگر

فاميل در حفظ و حراست آن سعي و توجة بليغ و فراوان 

 مبذول ميداشت.

بي بي ناز كو همواره در مورد آن امياني نگران بود 

ا از يكطرف بعمر خويش مي انديشيد كه سالش بلند زير

تنش روز  ته و  شود و از برف مي  ناتوان  ضعيف و  روز 

دو نواسه هاي وي طفل كوچك بود و به سن جانب ديگر 

و از خدا )ج( مي خواست آن ها زود بلوغ نرسيده اند 

رگش زتر بزرگ شده و رشد نمايند و كريم داد نواسه ب

فل و گي و ع ته  له پخ ياني  بمرح تا او ام سد  ست بر فرا

توصيه سنت فاميل امانت دست خسر مرحوم خود را باساس 

بود و هنوز تسليم آن نمايد ولي كريم داد طفل كوچك 

سال هاي زيادي پيش رو داشت تا او بزرگ گرديده و از 

 مند گردد. هنعمت عقل و فراست بهر

بي بي نازكو شدت گرفته و نگراني وي را افزون مريضي 

و لذا ماه طلعت عروس خود را طلب كرده و امر  نمود

بعد نشست به شستن نموده و زمانيكه ماطلعت در كنارش 

نصيحت و توصيه فراوان امياني خرمايي را از كمر از 

فت  مود و گ سليم وي ن شيده و ت بزرگ ك خان  نت  ين اما ا

است كه بمن شخصًا جناب خود شان سپرده بودند و سفارش 

چو كه آن را  ند  مايم و فرمود فظ ن شيرين ح جان  ن 

 كه سرور خيلي ها خراج و مصرف است.فرمودند 

خود را  ست  قدري د كه  كنم  صيه مي برايش تو قدر  هر 

يرد  نب بگ مال جا صرف  تا و در  ند  يت ك ياط را رعا احت
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و  ود دا روزي پريشان شود ولي حرف مرا كم مي شنامب

و فرداي خود نميشود من از ين پسر كه آينده متوجه 

ستم شوهر  گران ه ها ن لي  ست خي هزار ت ست و  ين دنيا ا

 چرخش و ليل النهار دارد.

هر گاه خداي ناخواسته پريشان شده و ميديدي كه ملك 

نام  يرود و  ستش م مال از د ما و  ندان  يت خا و حيث

سرا امياني را باز كن درون آن  گاهپايمال مي شود آن

هر  كه  ست  بزرگ ا گري  خورد و دي كي  ماس ي نه ال دو دا

آن آن را بفروش برساند يك سر تجارت دانه كوچك گاه 

يدي  سد فهم خارا مير به ب گر آن  سر دي ستان و  به هندو

يده  سي خر بل ك بزرگ آن را در كا گين  فتم ن چه گ كه 

هم محال است كه كسي آن را نميتواند و در هندوستان 

خريده بتواند صرفًا در دهلي يك نفر جواهر فروش بنام 

جه فر مهارا مداس و يكن يت آن  را كه نوع ست  بي ا در بم

 آن را بخوبي ميدانند.را مي شناسد و ارزش 

اگر رامداس هم نگين بزرگ را بخرد شايد براي همان 

يداري  جه خر قه مهارا پانزده حل جه  مود مهار هد ن خوا

ندارد و  ير  يا نظ مام دن كه در ت صع دارد  ند مر مر ب ك

شاذونا  شياي  له ا كه در از جم يرود  شمار م هان ب در ج

پيش روز  فر  پانزده ن مر  ماني در ك شن و مه هاي ج

ندد  مي ب خود  يره دكه خدمتان  ها را خ شم  شش آن چ رخ

 ،ميكند و مهاراجه با نمايش اين كمر بند هاي مرصع

 شان و شوكت خود را در معرض نمايش قرار ميدهد.

طوريكه بمن گفته اند قيمت نگين كوچك بيش از يكصد 

رگ را نميدانم و هزار پوند است ولي من قيمت نگين بز

ندازه  تا ا ست و  ياد ا ها ز لي  مت آن خي ند قي ميگوي

فكر كار ميكند ارزش آن خيلي بلند بوده و اين ايكه 

فروش نيست و براي و آن قابل دانه نهايت قيمت بهاست 

 كه آنرا قطعًا نفروشد.سرور بگوئيد 

ياني  كن تو ام گاه  خود ن نزد  شان را  سي ن گز بك و هر

سال  يد  يد ميدان ين نده قديم ا نه  سال از ازم هاي 

و امياني با محتوا داخل آن در خانواده ما نزد رئيس 

خانواده  ضاي  ساير اع ست و  بوده ا فوظ  يل مح بزرگ فام

نميدانستند باز هم تاكيد مينمايم هرگز از آن چيزي 

ها  شيد و تن گز نفرو بزرگ را هر گين  ماس كه ن مت ال قي

م ساليان مت براي  كه  ست  شما كافي براي  چك  ادي كو
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كافو  شما را ت نده  سل آي ندين ن ند چ ندگاني آبروم ز

 نمايد.

او را بيامرزد كه حوادث  نخداوند خان بزرگ و گذشتگا

پيش بيني كرده و در فكر خانواده خود بوده را چگونه 

 است.

غالم  چهپيش بيني خان بزرگ درست از آب بر آمد، اگر

و ملك و مال پريشان نگرديد سرور خان از راه اصراف 

چه خود را حفظ نمود ولي ديدم كه چرخ زمانه  نذشتگاگ

حوادث را بوجود آورد و غالم سرور و برادرش مورد غضب 

مال و دارايي ما تاراج شد و زمين  ،امير واقع گرديد

مالك  يد و قو و ا صادره گرد ضبط و م ما  هاي  باغ  الع و 

مل  شاني كا حاال در پري شد و  غاب  باال مر فرار  يل  فام

بريم  مي  سر  مان ب گر ز كرده دي لت  قع و حا ين مو از

بود گر هد  ما نخوا بارپيش روي  صيبت  كريم داد چم ه 

بحد رشد كافي و فهم و خرديكه الزم است نرسيده هنوز 

مي شود باز هم يكسال است و شاه نظر هم طفل محسوب 

كافي  خرد  قل و  كريم داد از ع تا  يد  مل كن گر تح دي

خوردار  فظ و  ،شودبر ماني در ح تا آن ز بت تو  مراق

 ،ديديامياني سعي و توجه كامل نما و آنگاه زمانيكه 

كريم داد از عقل و هوش كه الزم يك مرد است برخوردار 

كوچك را تسليم وي نمائيد تا به همكاري ميباشد نگين 

مامايش حاجي محمود خان به كابل رفته و آن را سودا 

 نمايد.

در  طوريكه خان بزرگ ميگفت شخصي بنام الال نرجن هندو

كار  صرافي دارد و  كان  بل د ته كا بازار چ چوك  سر 

جواهرات را هم ميكند نگين را بوي نشان داده و قيمت 

سيد  ندو پر گاه ه هر  ند و  مات نماي آن را از وي معلو

كه قيمت نگين چند است در جواب بگويند طوريكه خان 

حدود  ست در  ته ا خود گف يات  مان ح بزرگ در ز صاحب 

وند است و هر گاه هندو بپرسد باالتر از يكصد هزار پ

كريم  ،حاجي محمود ؟كه شما چه نسبت بخان بزرگ داريد

يد  ند و بگو في ك غالم داد را معر سر  جوان پ ين  كه ا

سرور خان و نواسه مرزا تاج محمد خان مشهور به خان 

بزرگ است بعد ببينند كه هندو چه ميگويد و چه تصميم 

ين ه صداقت ا خان از  سرور  غالم  يرد،  يف و ميگ ندو تعر

يد  ست و تمج كاري ا ست  صادق ورا شخص  فت  كرد و ميگ مي

كه الله نرجن به پول ضرورت ميداشت غالم بعضي اوقات 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



خان  هاي  پول  نان  كرد و همچ مك مي برايش ك خان  سرور 

صاحب بزرگ در نزد شام الل پدر الله نرجن طور مضاربه 

سابق  ما از  ندان  با خا ها  ين  بود و ا شده  شته  گذا

ند شناخت و  هم بود شناي  ست و آ شته و دو فت دا و  معر

ميوه ما از اين جا برايشان سبد هاي انگور و ساير 

چه  ند  كه خداو ينم  طرف بب ستاديم آن  مي فر جات را 

ند ترام دارد آن  ،ميك ما اح ندان  ندو بخا نرجن ه له  ال

 طرف همه كار ها در دست پروردگار است.

د بسته ه خرمايي را گرفته و در كمر خويسماه طلعت ك

كرد و بعد از دو روز بي بي نازكو برحمت حق پيوست و 

به  ند و  قال داد ستان انت به كوه مه را  نازه مرحو ج

با عزاز و احترام پدري شان واقع محمود راقي حضيره 

 خاصي دفن خاك نمودند.

 

 هندوي با وجدان

ي سپري گرد نازكو  بي  بي  فوت  سال از  ماه مدت يك د و 

انتظار كشيد تا اينكه عقل طلعت طبق توصيه خشوي خود 

شخص پخته و ساخته شد و  ،و خرد كريم داد تكامل كرد

ر و بال كشيد و جوان زيبا روي و زيركي از آب بدر پ

 آمد.

طرف  كم ب كم  هوا  كه  پائيز  صل  هاي ف كي از روز  در ي

تان  هاي درخ برگ  فت و  هاي سردي مير پاره  چون ورق 

عت  ماه طل شيد  تاب ميدرخ شعاع آف ين در  ادرش را برزر

نون  ست و اك خراب ا ما  گار  فت روز مود و گ لب ن ط

پدر و ا يت  ست حيث شده و باي بزرگ  مداد  خود كري جداد 

من در مقابل چشمان دوست و را اعاده كند و فرزندان 

برو  با آ شمن  يك د من  نزد  ند و  ندگي نماي بار ز باعت

نين روزي  براي همچ كه  ست  جود ا بزرگ مو خان  نت  اما

سپرده من  حوم  شوي مر گام  بخ مه در هن بود و آن مرحو

فت مرگش  سپرده و گ من  هايش آن را ب سه  كه نوا زماني

بفروش برسانم تا دوباره بزرگ شود آن را بدر كرده و 

 آبايي شان را حاصل نمايند.حيثيت و آبروي 

ماه طلعت الماس كوچك را به حاجي محمود نشان داده و 

ر در س ،با كريم داد كابل برويدگفت فردا مع الخير 

نرجن هندو است و شما چوك بازار چته كابل دكان الله 

كريم داد  في بدو  كريم داد را معر ته و  كان او رف
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سه  خان و نوا سرور  غالم  سر  يد پ يد و بگوئ مرزا نمائ

تاج محمد خان مشهور به خان بزرگ است و بعد الماس 

نشان بدهيد و بگوئيد به پول ضرورت است و ما  را بوي

برسانيم فرداي آن  گين را بفروش ناگزيريم كه اين ن

شدند و  بل  سپار كا كريم داد ره مود و  حاجي مح روز 

بدكان الله نرجن رفته و الله را در جريان قرار دادند 

الله نرجن از ديدن كريم داد خيلي مسرور گرديد و از 

صيبتيكه  ياد و از م كي  به ني شان  هاي  شته  باالي گذ

مود و در اخير خاندان آن ها آمده بود اظهار تأسف ن

ستم  جان ه كريم  كاي  ند كا من مان يد  غم مخور فت  گ

نوع هيچ  ندان  واز يل وخا بل فام شائبه درمقا بي  خدمت 

 غالم سرور خان مضايقه نميكنم.

بل  مام كا ست و در ت ياد ا ها ز لي  نه خي ين دا مت ا قي

پوره  مت آن  كنم قي مع  پول ج بروم  نه  نه بخا گر خا ا

و اين مبلغ دو صد  دنميشود نگين را نزد خود نگهداري

كابلي را بگيريد و به شمالي بر گرديد و براي بي بي 

سالم ب عد از  بل گب گين در كا ضًا ن گاه فر هر  كه  يد  وئ

سد  فروش بر كن ب شمالي مم هن ب مت آ قال قي قل و انت ن

نيست و چندين يابو و قاطر بكار است تا آن مبلغ به 

طر  خوف و خ صد  هم  عرض راه  شود و در  ستاده  پروان فر

بي مو بي  نزد  گين  كه ن ست  ين ا من ا شورة  ست. م جود ا

باشد و من عجالتًا براي بي بي و فرزندانش يك حويلي 

خوووب و مناسووب و اموون در كابوول در ظوورف دو سووه روز 

خريداري ميكنم من آدرس يك حويلي فروشي را در كوچه 

خيلي مناسب و از حويلي مصون و جاي علي مردان دارم 

دارد و فرش و ظرف و همه خانه ما هم چندان فاصله ن

ضروريات را نيز تا آمدن شما تهيه و تدارك ميكنم و 

يد و  بل بيائ به كا ها  بي و اوالد  بي  با  شما  عد  ب

و سپس من با جازه بي رهايش نمائيد بحويلي خود تان 

جان  كريم  با  گين را در بي  يروم و ن ستان م به هندو

جا  قدار همان يك م جا  كنم و از آن موال سودا مي ا

جا پول رتي ت نده  مال و باقيما با  كنم  يداري مي را خر

به كابل عودت مينمايم و بعد بي بي اختيار دارد با 

پول هاي خود هر طوريكه مي خواهد عمل نمايد اين است 

پروان  به  كريم داد  مود و  حاجي مح من  ظر  شوره و ن م
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عودت نمودند و ما طلعت را از جريان موضوع و مشوره 

 دند.الله نرجن مطلع گرداني

يراهن  شادي در پ يد و از  سند گرد يت خر عت نها ما طل

 نمي گنجيد.

بعد از اينكه ما طلعت از خريد حويلي و تهيه لوازم 

حاجي  ستي  حت سرپر خود ت هاي  با اوالد  يد  لع گرد آن مط

شان بطرف كابل رهسپار گرديد و در حويلي خود محمود 

 رفته و بزندگاني نوين خود آغاز كردند.

ما نرجن آ له  يد ال ستان گرد سفر هندو عت ده  ما طل و از 

داد را حسب مشوره و فيصله قبلي تقاضا نمود تا كريم 

با وي به هندوستان بفرستد ما طلعت از اعزام فرزندش 

مادري دوري  سات  ست و احسا عذرت خوا ستان م به هندو

سفر دور و دراز  ند و  ستان فرز ست هندو مل نتوان را تح

مال  با ك لذا  ئتو  نان ن جر يب و اطمي گين را از ج

پيرهن بدر نموده و بدست خود تسليم الله نرجن نمود و 

مان  سپارم ه مي  خدا  ترا ب تو و  نت را ب ين اما فت ا گ

همان طور عمل نمائيد نه طوريكه خودت صواب ميداني 

نه كريم داد و  به  خداي  به ضرورت  ست  مود ا حاجي مح

 يگانه باالي سر همه است من بتو اعتماد كردم.

ل نرجن مصرانه تقاضا كرد كه هر گاه كريم البا آنكه 

داد را نسبت مشكالت سفر و گرمي هندوستان نميگذاريد 

حاجي محمود را درين سفر با وي همراه كند ماه طلعت 

مورد  مين و  شخص ا من  نزد  خودت  فت  كرد و گ بول ن ق

ماد  يا اعت كريم و  صاحب و  حاجي  به  ضرورت  ستيد و  ه

 شخص ديگري نيست.

له  حت ال ماه نرجن ت صادقانه  مات  سخنان و كل تاثير 

طلعت فرو رفت و اشك دور چشمانش كه نمايندگي از يك 

سالم جو مود دان  بانش مي ن عد بگري ست و ب قه ب حل

سرازير گرديد. سپس با ماه طلعت خدا حافظي نمود و 

رهسووپار تجووارتي در همووان روز بووا قافلووه اموووال 

 هندوستان گرديد.

گين  شد و ن ند  نرجن وارد ه له  به ال لي  شهر ده را در 

مداس  باالي را سي  ند انگلي هزار پو ست  صد و بي مت يك قي

و از آن جمله مبلغ چهل هزار جواهر فروش سودا نمود 

قت  باب زرب چه  نواع پار شامل ا جاره  مال الت ند را  پو

  ،چرمه زري ،كالباتون ،اطلس ،مخمل ،)زرباف( كم خواب
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شم مورد  ،ابري شياي  نواع و ا ساير ا چاي و  فران  زع

تا ض مود و  يداري ن بازار آن روز را خر ياز  رورت و ن

راولپندي توسط قطار و از آنجا ذريعه اشتر و قاطر و 

كاروان  ها را در  مال  قال داد و  بل انت به كا يره  غ

مود و  يان ن هوري پا قع دروازه ال خود وا صي  سراي شخ

و بعدًا فردا هنگام عصر نزد ماطلعت رفت جابجا كرد 

 آن زن داشمند رسانيد.سمع راپور كار خويش را به 

ماه طلعت از صداقت و راستي الله نرجن اظهار سپاس و 

مال ها را فروختيد پول همينكه قدرداني نمود و گفت 

و آن طور مضاربه نزد شما باشد و به آن تجارت كنيد 

يد  مايي نمائ يه و رهن جارت ترب شته ت مرا در ر سران  پ

 شوند. تا آنها نيز درين رشته به پاي خود استاده

الله نرجن گفت پوند هاي نقد باقيمانده را در ظرف يك 

هفته بتدريج براي شما انتقال ميدهد تا از چشم بد 

خواهان در امان بوده و كسي در حين نقل و انتقال آن 

 متوجه نگردد.

از همان هنگام الله نرجن كريم داد و شاه نظر را قدم 

يه قرار رهنمائي و ترببقدم در كار هاي تجارتي تحت 

داد و آن ها را در اندك مدت و زماني در كار و بار 

تجارت و خريد و فروش اموال وارد ساخت و همچنان در 

سفر هاي خود به هند كريم داد و شاه نظر را با خود 

 به دهلي و بمبئي مي برد تا پخته و جهان ديده شوند.

واقعًا الله نرجن صداقت و دوستي خود را نمايان ساخت 

داد و شاه نظر رونق گرفت نكه كار تجارت كريم تا اي

جارتي  بزرگ ت سراي  صاحب  ها  باب و آن  ند  كان و چ و د

شان بمزار در شهر كابل گرديدند و ساحه تجارت حويلي 

 خارج كشور بسطه و توسعه يافت.و خان آباد و همچنان 

مين  يب ز هزار جر كريم داد دو  باد در حاجي  خان آ در 

توت هار  گل ب ،ساحه چ شي جن يداري ا باد خر يات هللا آ و ح

عمارت نمود و سراي بزرگي نيز در خان آباد اعمار و 

گي  هل بزر قع چ شهر وا كز  باد در در مر يز آ مود و ن ن

معروف و ممتاز تاجران زمره خالصه در اندك زماني در 

فت  سقرار گر بدان  كريم داد را  كريم بحاجي  حاجي  ب 

ه به قطغن داد نمك فروش ميگفتند كه او در ابتدائيك

آمد استخراج نمك معادن طاقچه خانه و كلفگان را از 

ساير  بل و  به كا صادرات آن  به  فت و  جاره گر لت ا دو

شاري  يد سر مدارك عا مود و از آن  غاز ن شور آ قاط ك ن
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بزرگ  تاجر  كه  با آن ست آورد و  يز بد شمن  ،صادرات پ

خارج  ،قالين شك ب جات خ يوه  نواع م قل و ا قره  ست  پو

لي شد و سوب مي كريم داد  مح تا وي را  شت  ست دا او دو

ند  طاب نماي فروش خ مك  حين ن ساحه و در  كه  زماني

جارتش  سطه ت شور ب خارج ك پول ب ته و  سترش ياف و و گ

يي  باب دارا ها  شت ده  قرار دا يارش  شماري در اخت بي 

ندوي  خود را در م شي  مك فرو هاي ن كان  باد و د خان آ

 شهر كندز و دستاس
1

ا تن هاي ميده كردن نمك و ده ه 

به كارگران  سري  نه  خود روزا نداد و  ست  آن را از د

شاهده  باد زده و از م خان آ ندوي  ستاس م ها و د كان  د

 ي ميده كردن نمك حظ و لذت مي برد.ها

 

مراسم تدفين شاه پور و جريان تحقيق از 

 متهمين
 ،داد با مزمل پسرش و قاري عباد هللا آن شب حاجي كريم

گر  نور زر نور و  يل ا سرشوك طاق  و پ تواب در آن ا

نسبتًا آبرومند كه بدستور قوماندان امنيه براي شان 

عين  ند ت سپري نمود بود  يق و شده  هم از تحق فردا  و 

يرا آن روز  بود ز بري ن جواب خ تدفين سوال و  سم  مرا

يد و  غاز گرد خان آ بدالروف  سردار ع سه  پور نوا شاه 

تشريفات بلند باال و مشايعت هزاران نفر جنازه او با 

خورد و بزرگ جنازه را حاليكه ده ها عراده موتر  در

يه  سردار در قر صي  ستان شخ به قبر ند  بال ميكرد دن

و جسد شاه پور با مراسم معمول  چهارتوت منتقل گرديد

عبدالوهاب به خاك سپرده پدرش سردار به پهلوي قبر 

خواني شد و هم چنان موضوع عزا داري و مراسم فاتحه 

يق را سه روز از طر شايع براي  عالن و  بل ا يو كا د

يد.  گان گرد غالنبزر يات ب عارف وال ندز ،و م خار و  ،ك ت

حتي دوستان و عالقه مندان سردار از واليات دور هم در 

شتراك  خواني ا حه  سم فات شخاص مرا عداد ا ند و ت نمود

هم زيادي و همچنان اقارب و نزديكان سردار از كابل 

د مردانه زياو مهمانان آباد سرازير گرديدند خان به 

اي سرايچه و حرم سرشدند و و زنانه بخانه سردار جمع 

 سردار شلوغ و پر ازدهام گرديد.

هاخانواده  ستند تن ندو ميگري گين بود مه غم  سردار ه

پور  شاه  تل  خود از ق سيكه در دل  سند ك شادمان خور و 

شاه  كه از  بود  خان  سردار روف  شخص  خود  نا  بود هما

                                                 
1

 دستاس: آسياب كوچك سنگي 
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هم پور دل  گاهي  شت و گا جائيز خوش ندا طه نا از راب

طور  هاي خ يد  شك و ترد لش  پور در د شاه  با  سلطانه 

ميكرد و از مدت ها بدينسو در حالت شك و ترديد بسر 

كه زمينه بدست آوردن فرشته مساعد شده  و حاالمي برد 

شاني  عث پري كه با ندارد  جود  پوري و شاه  گر  ست دي ا

ناراحتي و  سباب  شبانه روز ا يده و  سردار گرد خاطر 

 وي را فراهم نمايد. تشويش

هاي ديگري چون با آن هم سردار بي غم نبود و تشويش 

سردار  ند و  مي افگ سايه  سرش  باالي  يزي  هول انگ شبح 

باز هم از موجوديت رشيد جان پسر ماماي سلطانه رنج 

 مي برد.

قلب سردار بشدت ميزد و در دل ميگفت فرضًا فرشته را 

جان ني  با غ ست آورم  مدباز  ،بد شرف ،مح سرور  ا و 

ه هاي خود چه كنم من خو آن ها را از آمدن نزد رخسرب

خواهر شان سلطانه منع كرده نميتوانم آن ها آزادانه 

ند و  ند و ميرو مي آي شان  خواهر  نزد  سراي  حرم  به 

سياه سرك مو ين پ هم ا شيد  لو  ،ر ضي كاكلي و ژيگو بع

ها  هم تن گاهي  جاه و  سلطانه يك برادران  با  قات  او

شو مي  نه  صحبت وارد خا شيند و  مي ن سلطانه  با  د و 

سلطانه را  من  ست و  مايش ا سر ما چاره پ چه  يد.  مينما

كرده  نع  توانم مرچ  منمي په  يك ك خودش  هم  سلطانه  و 

نميشود هر سرخ است بااين زن تند خو و قوم دار هم 

روز درگير شد و نزاع و دعوي بر پا نمود و هر گاه 

خانه شود و زيبائي وارد ايندختر زرگر با آن قشنگي 

 من آنگاه چكنم؟

سردار با اين افكار پريشان شبانه روز دست و گريبان 

شد و  سپري  ترحيم  سم  هاي مرا كه روز  تا اين بود 

ند  شان گرديد هاي  نه  سپار خا هم ره سردار  نان  و مهما

 همه جهت آسوده گرديد.سردار از 

خواني  حه  سم فات سه روز مرا ختم  عد از  هارم ب بروز چ

 لي رفت.سردار جانب ولسوا
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 چرخش گردون بكام سردار

از همين جا زمانه بمراد سردار بچرخش در آمد و گاو 

سوالي  هاي ول گان  ساير ار يد و حاكم و  باد زائ خان آ

فت  براي گر نه  ساعد زمي فراوان م پول  شخاص و  ير ا و گ

 گرديد.

سرشار ار و داراي منافع بچون قضيه بزرگ و دوسيه پر 

كندز در مورد واليت طرف  ازبود لذا هيئات با صالحيتي 

 تحقيق قضيه قتل شاه پور تعيين گرديد.

يأت  ست ه ضاي ريا شت و اع هده دا يت بع ستوفي وال را م

يأت  ساعدين  ارنوالڅرا ه فر م شمول دو ن و  ارنوالڅب

سوال  يداد و ول شكيل م يت ت يه وال ندان امن خان قوما

و قوماندان امنيه خان آباد نيز شامل  ارنوالڅ ،آباد

 ت بودند.اعضا هيا

آغاز گرديد و سر دار در محل مناسبي نشست كار تحقيق 

هم  گر  سواالت ا كرد و  ظاره مي قات را ن يان تحقي و جر

خودش  يرا او  شت ز مي نو جواب  شد  خود او مي جه  در متو

باران ديده بود و درين راه تجارب مسايل جنائي گرگ 

حريفان را و دسترسي كامل داشت و ميدانست چگونه پاي 

در دام ار بكشاند و شامل قضيه نموده و محكم در لجنز

ند  سدود به پيچا شان را م هايي او فرار و ر و راه 

 نمايد.

شد و  غاز  تواب آ ستان  تواب و دو مل و  قات از مز تحقي

ست  ستعالم نخ شهرت در ا سم و  سار ا شان استف له او مكم

گرديد و بعد از موجبه و انگيزه قتل پرس و پال بعمل 

 آمد.

سو جواب  مر تواب در  بدايت ا مود. در  ير ن ال دوم تحر

ميان من شاه پور مشاجره لفظي صورت گرفت و كدام دست 

صرفًا او را از  من  مد  مل نيا له بع ندازي و مجاد ا

سر و  سياه  يك  بل  نه اش در مقا شت و رذيال مال ز اع

خانواده و جامعه انساني ناموس يك مسلمان و فرد يك 

  ،رها نمودم و مالمت كردم و دخترك را از چنگشسرزنش 

سخن  ناي  فت و در اث ياد گ سزاي ز نا  حش و  من ف او ب

گفتن بوي زننده شراب از دهنش بيرون ميشد و دانستم 

خود را از  كه ست  شده ا غرق  شراب  شه  سخت در ن وي او 

لي  ساختم و خود دور  مر  ناكي را از ك كارد خطر او 

و بازو و شانه مرا زخمي و بمن حمله كرد بيرون نمود 
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مود در حال مه ن كه ه يان ي شاهد جر گان  نده  ظاره كن ن

من نه كارد داشتم و نه چاقو ومن صرفًا  ،بودندصحنه 

فاع  خود د خويش از  ستان  مودم. با د صوري مين من ق

دفاع و شاگرد مكتب داشتم و فقط از يك دختر معصوم ن

كرده ام و اين يك عمل انساني و اخالقي شمرده ميشود 

 ؟نظر شما گناه استو آيا دفاع از يك دختر معصوم از 

 قضاوت موضوع مربوط بشما است.

در سوال سوم از تواب استفسار گرديد كه قاتل كيست و 

قتل رسانيده و بضرب كارد كدام شخص شاه پور را به 

 ؟وي را كي از پا در آورده است

شت جواب نو ند و  ،تواب در  شده بود مع  سيار ج فر ب ن

كسي را كه  من شخصاً صحنة بسيار بيروبار و شلوغ بود، 

ست  سانيده ا تل ر به ق پور را  لذا شاه  يده ام و  ند

نمي شناسم. و اما مزمل مانند يك مرد و يك قاتل را 

هيئات در جواب سوال انسان بسيار شجاع با كمال جرئت 

كرده ام. او  فاع  خود د ناموس  من از  كه  شت  يق نو تحق

باالي ناموس من دست انداخته بود و من خواستم او را 

كن يب  فاق او را تاد كس و ق ند ب مودن چ با وارد ن م و 

سبب اذ نده  براي آي تا  مايم  مردم توبيخ ن يت و آزار 

كه كارد بزرگي در دست داشت هر طرف ولي او نگردد. 

ميكردند و لذا حمله ميكرد و رفقايش نيز از و حمايت 

او مانند ديوانه گان بمن نزديك شد و با كارديكه در 

همه شاهد هستند كه كارد دستش بود بمن حمله نمود و 

قي از  خم عمي مود و ز صابت ن من ا ست  بازوي را به  او 

خود بجا گذاشت كه داكتر زخم بازوي مرا در همان روز 

آن تا هنوز هم تازه است و شما مالحظه بسته و جراحت 

و شرع كرده مي توانيد و لذا آنگاه بود كه من بحكم 

و دفاع  دين از خود و ناموس خود دفاع كرده ام ردستو

حق شرعي من است و بعد از آن من ندانستم كه چه گذشت 

چه  بودم و آن ست داده  خود را از د ترول  من كن يرا  ز

 بايست صورت ميگرفت بوقوع پيوست.

هر انسان حق دارد از خود دفاع نمايد زيرا باز هم 

كنم  كرار مي كه در ت مه مردماني ضور كه ه صحنه ح آن 

ست او كه نخ ند  شاهده كرد شتند م مود و  دا له ن من حم ب

بدن مرا زخمي كرد و من ناگزير از خود دفاع دو قسمت 

و من شرعًا از كردم ورنه او قصد هالك مرا نموده بود 

 خود دفاع كردم.
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جان  يوان و  تي ح سان و ح هيچ ان يا  جود در دن داري و

بار  ند.  فاع نك خود د كه از  كه ندارد  يد  يده ا ها د

شك  عاجز گنج چك و  نده كو ستيك پر نه چ ،ا كه گو هنگامي

بدم  خود را  هاي  جال  يد پن لون وي ميگذار كارد را بگ

قدرت  قدر  مان  با ه گذارد  و كه دارد كارد مي و تواني

خود  نه از  ستم چگو سان ه كه ان ند من فاع ميك خود د از 

يك انساني جاني و جنايت كار كه دفاع نكنم و بگذارم 

ندي بچ پوليس كا نزد  نائي در  سيه ج ندز و در ن دو ل، ك

دارد و مجرم متكرر است مين ولسوالي خان آباد خود ه

فاع  خود د تل از  به ق مرا  كه او  گذارم  كنم و ب ن

 برساند.

جواب دراز و  سوال و  نه  در سواالت شد. طوالني دام

وكيل انور و حاجي  ،هللاقاري عباد  ،زمينه از نور زرگر

كريم داد و دوستان تواب صورت گرفت و هر يك در روز 

جواب قات  يات  اول تحقي به ه شتند و  هاي الزم را نگا

 سپردند.

سين در  كه محبو گام  شب هن قات روز اول  عد از تحقي ب

ند  سته بود خود نش طاق  سين ا سوالي محبو مر ول از به ا

اطاق شان اخراج و به اطاق ديگر كوته قلفي گرديدند 

ند  خالي نمود هاي آب را  شك  شان م پاي  ير  تا و ز

پا به  هم  سته و  سته نتوان سين نش ستاده  محبو و اي

 بيدار خوابي بكشند و زجر و مشقت ببينند.

ستاده  شب را اي سين آن  ندين محبو ند و چ سحر كرد پا 

و خالصه مراتب از شدت خواب و خسته گي بروي آفتيدند 

 شبي را با تمام زجر و مشقت بروز رسانيدند.

و همان طور هر يكي در چهار سمت اطاق در حاليكه خود 

چشم بدروازه دوخته و ه بودند ها را بديوار تكيه داد

منتظر بودند كه چه وقت دروازه برخ شان باز مي شود 

خالء  يت ال به ب عذرت  فع م غرض ر ها  لي تا آن  ند و برو

ساعت ها يكي پي ديگري سپري گرديد و آن ها هم چنان 

به رنج و مصيبت گرفتار بودند تا اينكه ساعت ده قبل 

لوك  يد و ب باز گرد طاق  هر دروازه ا ندي از ظ شر ب م

 خانه براي شان امر كرد تا از اطاق خارج شوند.

ند  خارج گرديد طاق  سين از ا كه محبو ند  شاهده كرد و م

بوور  404فنگ هواي ده نفر سپاهيان مسلح در حاليكه ت

بسته دور كمر شان و شالق ها بشانه هاي اوشان آويخته 

ندي  ضابطه ب عدًا  ستند ب ستاده ه بل دروازه اي بود مقا
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سپاهي ديگر در تن تن سپاهي پيش و پنج  خانه با پنج

سين  سر محبو شت  ند پ كه قرار گرفت سين را  عد محبو و ب

و زوالنه شده بودند زنجير هاي را قبالً ولچك شبانگاه 

طرف  بازار ب يان  شان از م شان ك ستند و ك شان ب گردن  ب

 .ولسوالي انتقال دادند

زيرا شبيكه گذشت سردار روف نزد ولسوال رفته بود و 

پنجاه « حاكم»دو صد هزار افغاني براي ولسوال  مبلغ

خان حكومت )مدعي العموم(  ارنوالڅهزار افغاني براي 

شار وارد  مين ف باالي مته تا  بود  شوت داده  باد ر آ

كار  شان ب مورد  ستبداد الزم را در  لم و ا ند و ظ نماي

 برند و آن ها را كوته قفلي نمايند.

ولي او غرض  قوماندان امنيه رفتآن شب سردار بسراغ 

سپس  بود  ته  يران رف ية ده و مي بقر فه مه جراي وظي ا

يه(  شاروالي )بلد لوپ  نب ك كرد سردار جا كت  با حر و 

مستوفي و ساير اعضاي هيات واليت ديدار نمود و مبلغ 

لغ  ستوفي و مب بدالحنان م براي ع غاني  هزار اف صد  دو 

صارم  سين  مد يا براي مح غاني  هزار اف صد    ارنوالڅيك

نان مبلغ يكصد هزار افغاني براي غالم نبي واليت و همچ

كذا  يت و ه يه وال ندان امن مت قوما جاه ه جا پن لغ پن مب

حارنوالي واليت طور رشوت 7هزار افغاني براي مساعدين 

فع داده  به ن سيه  يب دو مورد ترت شان را در  شتر  جه بي و تو

خواستار گرديد و عالوه نمود تا خودش و ملزم نمودن مجرمين 

و دوسيه ور شكنجه و فشار و شالق اقرار گرفته از آن ها بز

ابتدائيه حكومت را هر چه زود تر تكميل نموده و به محكمه 

كمه مرافعه بواليت حتا بعدًا غرض فيصله مارسال نمايند خان 

ند  جه نماي گردد و تو سيل  ندز گ عدام ك جزاي ا جرمين ب تا م

كه  عد از آن شب ب مان  سردار در ه نان  ند و همچ كوم گرد مح

يطرش خا ضاي ه ساير اع ستوفي و  طرف م يد رو أاز  مع گرد ت ج

خان  سوالي  مه ول ضي محك عادل قا فراز  سر  نزل  طرف م ست  برا

آباد رفت و مبلغ دو صد هزار افغاني بوي نيز رشوه داد و 

 تا كيد كرد تا متهمين بجزاي اعدام محكوم گردند.

شب سردار بوا خواطر آسووده و ذهون  75بعدًا در حوالي ساعت 

 بطرف قريه چهار توت حركت نمود.آرام 

سردار در عرض راه با خود فكر ميكرد و از پالن خود خيلي 

فت  بود و در دل ميگ سند  يون خور يك مل لغ  نور مب فه  خلي

 ت و ازورفووووافغاني و يكصد جريب زمين تويانه را نگ

 کلمه پشتو است به معنی داد ستانڅارنوال: 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



يد   با ورز خود ا تر  حاال دادن دخ ها را مو  پول  ن آن 

ندش  تواب فرز عدام  حبس وي و ا تا در راه  كنم  صرف مي

شود و روزي را  لش داغ  ندگي سرش د كه از ز ياورم  ب

گردد  يزار  هدب مرگ بخوا سراغ او  ،و  بزودي ب هم  مرگ 

گر  نور زر يد  حبس نيا خواري در م هد داد و ب جان خوا

نور مگر اينكه  ،دخترش نيز از چنگ من رها نخواهد شد

شده شود آدم  سليم  من ت مان  فت و فر مرا  ،و بگ حرف 

قبول كند و فرشته را كه بخوبي بمن نداد حاال بنام 

بد بمن تسليم نمايد آنگاه كار شان سهل خواهد شد. 

از  ،بمانندو پسرش چه بميرند و چه زنده بهرحال نور 

فرشته مال من حبس نجات يافته نميتوانند و بهر صورت 

بمن ندهد شكنجه و آزار  خواهدبود اگر نور دخترش را

وي را مجبور خواهد كرد تا او بخواست من تن داده و 

از نوت است( تسليم شود قربان زور بال سفيد )منظور 

را نا حق و نا حق را حق ميسازد و واقعًا پول كه حق 

رول مهووم دارد و در مقابوول آن از وزيوور گرفتووه تووا 

 .پياده دفتر جان نداشته و دو دسته سالمي ميدهند

سراي  حرم  خل  سوده دا خاطر آ با دل و  سردار  شب  آن 

خواب آرام  خاطر ب مش  مال آرا با ك عد  يد و ب و گرد

 عميقي كه شب ها از چشمش فرار كرده بود فرو رفت.

فردا سردار پيش از صرف چاي از خانه بر آمد و بموتر 

خل  سًا دا فت و را پيش گر شهر را در  ست و راه  خود نش

س يد و م شاروالي گرد لوپ  يات ك ضاي ه ساير اع توفي و 

دور ميز چاي نشسته بودن سردار سالم داده و گفت خوب 

صبحانه  حال  تا  هم  من  ست  شما و خورده ام نه ا با 

نموده و بصرف چاي يكجا صرف ميكنم و بعد چوكي را كش 

 آغاز كرد.

شدند  خارج  نان  طاق  ها از ا چاي آن  صرف  عد از  و ب

رو به منتظم  هنگام سرداردرين داخل سالون گرديدند 

نموده و گفت دروازه را بسته كنيد و كسي را نگذاريد 

 كه داخل سالون شود.

تحقيق هيئات  .منتظم بچشم صاحب گفته دروازه را بست

شي  ظه خامو ند لح ست و چ سردار را نميدان ظور  ست من در

سر  سردار سالون سرا عد  فت و ب فرا گر سكوت را را 

ابان باز هم شكستانده و گفت خواستم با شما عالي جن

صي  مايم خصو كه صحبت ن هم دارم  ناچيزي  فه  ضمنًا تح و 

 خدمت شما تقديم نمايم.
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خوش سردار  عد از  ستوفي ب صيف م عي و تو ساير طب و 

يد ند دار هم زن و فرز شما  فت  يات گ ضاي ه خرچ  ،اع

يك هفته و مصرف داريد و اين معاش دولت گذاره داريد 

لتشما  مامورين دو خر  ند. آ كافو نميك خو  را ت مار 

شان  شات  يد در معا ند و با خاك را بخور كه  ستند  ني

تجديد نظر شود. سپس او از جيب خود يك خريطه كوچك 

بدر  موده و ده را  خل ن خود را در آن دا ست  كرد و د

و پيش مستوفي عدد سكه طاليي بخارائي را بيرون نمود 

براي  شت و  شت  ارنوالڅگذا يت ه يه وال ندان امن و قوما

ي ذكوور هللا و نسوويم مسووتان مسوواعدين هشووت عوودد و بوورا

پنج پنج عدد سكه طال را گذاشته و گفت اين  لىارنواڅ

 سكه ها خيلي قديمي و قابل نگهداشت است.

از مشاهده آن برق خوشحالي در چشمان مستوفي و ساير 

مستوفي با خنده گفت واقعًا گرديد اعضاي هيات نمودار 

و بخشش د هاي قديمي هستنسردار صاحبان مخزن گنجينه 

 اوشان هم بايد اين چنين سخاوت مندانه باشد.

قع دارم  خدمتم و تو مواره در  من ه صاحب  فت:  سردار گ

بخواهش من عمل كنيد و مجرمين را اگر فشار ندهيد و 

چنانكه با اوشان نرمش صورت گرفته است و آينده هم 

جرم  گز ب ها هر يرد آن  صورت بگ سان  يق بدين ند تحق رو

من پامال ف نميكنند و خون نواسه خود اقرار و اعترا

 يد.ئاميد است در زمينه توجه بفرماخواهد شد. 

مستوفي كه عينكش تا نوك بيني پايان شده بود. عينك 

م فت مط باال زده و گ ست  با دو د شيد ئخود را  ن با

يد  شما خواه ند  ضر نمود جرمين را حا مروز م كه ا همين

 ديد كه چه بالي بر سر شان وارد خواهم نمود.

دار با مستوفي و ساير اعضاي هيئات بطرف ولسوالي سر

ند.  كت نمود صفائي حر شي و  سوالي را آب پا صحن ول

هاي  چوكي  عداد  موده و ت نار ن سايه چ ير  يادي در ز ز

 نيز گذاشته بودند.كهن 

ستوفي  يم ضاي ه ساير اع خوبا  هاي  يق در جا د ات تحق

ناز  با  خان  سردار روف  ستند و  تر نش لوي و تبخ در په

ستوفي چپ آن  م طرف  ستوفي و  ستش م طرف را سميكه  به ق

 قرار داشت اخذ موقع نمود.ولسوال 

سين  ظر محبو يق منت يات تحق گاه ه كه نا ند  سته بود نش

مانند كاروانيكه از راه صداي شرنگش زوالنه و زنجير 

آهسته عبور كند بگوش ها طنين انداخت و اين آواز ها 
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سته  يدآه تر گرد يك و نزديك سوالي نزد طرف ول تا  ب

با كاين شالق دار  سلح  سپاهيان م قه  ند دقي عد از چ ه ب

 وارد صحن ولسوالي گرديدند.محبوسين 

قات  هم تحقي غاز باز  شته آ ند گذ شكل و رو مان  با ه

بات  فت و جوا ستعالم يا يات ا سين هاي ه طرف محبو از 

ي براي ه ير و  شد أتحر سپرده مي قع ت  ين مو سردار و در

سته  شكانيآه شي )گو سوالي سركو عد ( با ول مود و ب ن

فت  يد و گ ند گرد سوال بل صاحب صداي ول ستوفي  ناب م ج

جواب  ها  يروز از آن  ما د چه  شود چنان سم نمي ين ق ا

قناعت بخش نگرفتيم شالق نازنين گاو را سر زبان مي 

تا شالق اوشان را مانند بلبل بگفت آورد اجازه بدهيد 

 آرد.

مستوفي كه نافش قبالً از طرف سردار چرب شده بود سر 

در روز روشن اين جنايت كاران را بلند نموده و گفت 

را كه از سالله نجيب قتل ميكنند و يك انسان بيگناه 

خانوادة را  سانند و  تل مير نه بق ست ظالما شريف ا و 

بغم و ماتم مي نشانند حاال با لباس هاي خود بچشم ما 

مووي دراينوود و از عموول جنايتكارانووه خووويش انكووار 

 ميكنند.

عد كه ب سوال  غاني  ول هزار اف صد  لغ دو  گرفتن مب از 

سردار روف شوت از  يت  ،ر ست يك حيث سوال را از د ول

يك دوك  ند  نون مان بود و اك داده 
1

چپ   يه دار و  قر

ستی تب  را قرار مك موم  چون  سردار روف هم ست  كف د در 

ميكرد و نزد سردار داشت و هر لحظه تملق و چاپلوسي 

لي قربان كرنش مينمود بار ديگر بسخن آمده و گفت ب

فرمائيد. اين ها واقعًا جنايت كارانند و يك  درست مي

من شاه پور نمودند. خانواده شريف و نجيب را داغدار 

سيار  سر ب يد پ باور كن سم  مي شنا يك  جان را از نزد

بودبااخالق  شريف  سان  ست  ،و ان مردم او را دو مه  ه

ند  ياد مينمود كي  به ني شتند و از او  صيف دا و تو

هايكه حاال اين مجرمين ميگويند و بوي  د و حرفميكردن

ند  سبت ميده عًا ن شاه قط كه از  ندارد در حالي قت  حقي

 نيك و با شخصيت يافت نميشد.پور كرده انسان 

سپاهيان در قدم اول  ،همان بود كه به اشاره مستوفي

ند  شان مان پدران  شمان  بل چ تواب را در مقا مل و  مز

دو نفر ديگر  بزمين انداختند و دو نفر پاها وحيوان 

محكم گرفتند و دو نفر طرف چپ و راست يك را سر هر 

                                                 
1

 دوك يا داوك: نفريكه زير دست قريه دار خدمت ميكند. امر بر قريه دار 
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آغاز گرديد و يك  شالقآن ها استاده شدند و بعد ضرب 

شالق دار از طرف راست و يك نفر ديگر از طرف چپ با 

ضربت هر چه تمامتر شالق را باال و پائين برده و بر 

ند  مي كوفت شان  سرين او شت و  با پ يك را و  هر  كه  آن

چهار نفر سپاهي محكم گرفته بود آن ها مانند  چهار

پيچ  تاب و  جاري مار  شان  هاي  بدن  خون از  خورده و 

شان  صداي او عد  گين و ب ها رن خون آن  مين از  شده و ز

 آهسته آهسته خاموش گرديد و هر دو بي هوش شدند.

و پنجصد ضرب شالق در آن روز پنجصد ضرب شالق به مزمل 

تواب وارد  بدن  ند وبه  كريم  نمود حاجي  گر و  نور زر

ندوهبار  لت ا شاهده حا مي داد از م شك  شان ا ندان  فرز

شت  كي پ باد هللا را ي قاري ع گر و  نور زر عد  ند و ب ريخت

گرفتند و هر يك را سه صد شالق و شالق ديگر تحت شكنجه 

كريم داد  حاجي  براي  سن  بر  نابر ك لي ب ند و صد زد يك

نگ  نور ر يل ا ستند و ك كافي دان شالق را  خش ضرب  در ر

 مي لرزيد.نبود و مانند شاخه بيد 

سردار بگوش مستوفي چيزي گفت و صداي مستوفي بلند شد 

و گفت وكيل انور مريض است و تكليف قلبي دارد او را 

شكنجه  ياز  حبس نگهدار لي در  يد و عاف كن شالق م  دو 

 بعدًا ببينم چه مي شود.

در سردار با اين عمل خود كار سياسي نمود و خواست 

اول نفوذ و قدرت خود را بوكيل انور نشان دهد و  قدم

در قدم دوم دوستي خود را بوكيل انور ثابت كند و او 

بر آوردن پالن و مقصد اصلي خويش بخود دوست و را در 

ند از طر تا بتوا ند  كار گردا نور  يقهم يل ا ساطت وك و

 فرشته را بدست آورد.

صًا مخصو ،آن روز محبوسين زجر و شكنجه فراوان ديدند

بود و  شويش  بل ت خراب و قا يت  تواب نها مل و  لت مز حا

امر كرد آن دو تن به هوش آمدند ولسوال بعد ازينكه 

طاق  مان ا به ه برده و  حبس  طرف م سين را ب تا محبو

مخلوووط آب و گوول انداختووه و دروازه اطوواق را قفوول 

 نمايند.

آن ها  ،حالت محبوسين سخت خراب و در خور تشويش بود

فراوا كوب  ستادن را ن لت و  توان ا ند و  شده بود

جسم تواب و مزمل نمي توانستند با نداشتند و خصوصًا 

استادن و لوش بنشينند و يا بخوابند باالي گل  مجروح

بود شكل  شان م براي  ند ،هم  ستادن  ،چه كن جز ا چاره 
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تووواب و مزموول فكوور  ،ندارنوود بايسووت اسووتاده شوووند

توانند  ميكه با تن هاي مجروح و زخمي چطور ميكردند 

امشب را بروز رسانند و فردا هم معلوم نيست چه بالي 

 بر سر شان وارد خواهد شد.

ح جرمين را ت كه م ند آن روز  قرار داد كوب  لت و  ت 

خان قوماندان امنيه ولسوالي خان آباد در عبدالمجيد 

كه در  قره قتلي يق ف غرض تحق بود و  ضر ن صحنه حا آن 

آنجا گرديده ويران صورت گرفته بود رهسپار قريه ده 

جرمين  يق و م ضيه را تحق تا ق يد. بود  ستگير نما را د

را بقريه ده ويران سپري كرد و سحرگاه مجيد خان شب 

 با قاتل بطرف شهر خان آباد حركت نمود.

كه  ساعت هنگامي يد  باد گرد خان آ شهر  خان وارد  يد  مج

بود  هر  عد از ظ تل را سه ب نه او قا ظارت خا سليم ن ت

داد رهسپار گرديد حاجي كريم ق نمود و بعد بطرف اطا

در آن وجود ندارد. ديد كه اطاق خالي است و هيچ كسي 

حبس  ضابطه م به  يد رو  حاجي مج ست  سيد كجا موده و پر ن

 صاحب و سايرين؟

اقيكه حاجي كريم داد و طمحبس با انگشت بطرف ا ضابط

لي  ته قف مين كو فت ساير مته مود و گ شاره ن ند ا بود

طاق ب ها در آن ا خان صاحب آن  يد  ند و مج مي بر سر 

كه دروازه  مود  شاهده ن شد م ها روان  طاق آن  طرف ا ب

 اطاق قفل است.

ضابطه محبس به عجله كليد را از جيب كرتي خود بدر 

مود  خان از ن يد  مود و مج باز ن طاق را  و دروازه ا

مشاهده حال و اوضاع اسف بار حاجي و غيره سخت متاثر 

كه چ صًا زماني يد خصو شفته گرد بر آ لت و  به حا شمش 

بخون مزمل اندوه بار و لباس هاي پاره پاره و غرقه 

لي  صابش بك يد و اع سرش چرخ سمان دور  تاد آ تواب اف و 

خورد و خمير گرديد. مجيد خان به متهمين دستور داد 

تا از اطاق خارج شوند و بعد به ضابطه محبس گفت چرا 

اطاق را آب انداخته ايد و به امر كي اوشان را كوته 

ل يد؟ قف كرده ا مي ي  ضابطه زل صاحب  فت  حبس گ ضابطه م

سين  سوال محبو مر ول به ا خارج خان  شان  طاق  را از ا

شان آب  پاي  ير  قل داد و ز طاق ن ين ا به ا مود و  ن

قفلي نمود و مي خواست كليد را نيز انداخته و كوته 

اين گفتم با خود ببرد ولي من همرايش پرخاش كردم و 
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ستند  سان ه عها ان فع م طرف ر بدين و  ند و  مي رو ذرت 

 كليد را بزور از دستش گرفتم.ترتيب 

مجيد خان بال فاصله امر كرد تا ضابطه زلمي را احضار 

مود  ظيم ن سم تع يد و ر ضر گرد مي حا كه زل ند همين كن

مجيد خان پرسيد به امر كي به چنين عمل اقدام كرده 

ايد ضابطه زلمي كه مانند رقاصان دست و پا ميزد و 

حا هاي  قوم  بي از  سيار  با ب بود  به كم  فت  فاوتي گ ت

ضابطه  هن  سخن از د ين  كه ا صاحب بمجردي سوال  مر ول ا

قفاق قوماندان مجيد خان چنان برخش زلمي خارج گرديد 

ابت كرد كه كاله از سرش بزمين افتاد و آسمان دور صا

نب  شته و جا خود را بردا كاله  مد. او  چرخش در آ سرش ب

يد و هم سوال روان گرد كار ول طاق  طاق ا كه وارد ا ين

ولسوال شد كاليي خود را بزمين زد و داد و فرياد را 

براه انداخته و گفت صاحب قوماندان امنيه مرا توهين 

سين  سپاهيان و محبو پيش روي  من  كالي  فاق زد و  كرد ق

 بزمين افتاد و شما را هم بد و رد گفت.

هنوز من مي روم و عرضم را تا بوزير داخله ميرسانم: 

ض هاي  خان حرف  يد  كه مج بود  شده  مام ن مي ت ابطه زل

 وارد اطاق ولسوال گرديد.

فاق  خان را ق مي  شما زل صاحب  ندان  فت قوما سوال گ ول

زديد و توهين كرديد مگر از ديموكراسي خبر نداريد. 

يد  با مج فت واه واه عجي موده و گ ندي ن هر خ كه خان ز

اين چه جور و چه نوع شما از ديموكراسي حرف ميزنيد. 

يك جاه سوته اسي است كه در ديموكر
1

و كراسي مي شود  

ضرب  مان  به ه عًا ان  سي واق گر ديموكرا جايي دي در 

 المثل معروف يك بام و دو هوا مي ماند.

و ديگر متهمين ديموكراسي را شما در مورد حاجي كريم 

ولي در مورد ضابطه زلمي كه بدكتاتوري تبديل ميكنيد 

ي خل را ز خدمات دا قانون  ندرج  كرده و مواد م پا  ر 

آمر خود بي حرمتي مينمايد از نام ديموكراسي بمقابل 

ستفاده  ست سوء ا خوب ا يد  خود را مينمائ شكايت  شما 

رسمي نمائيد و من هم جريان لت و كوب و كوته قفلي 

و  لىارنواڅداد و ديگر متهمين را به لوي حاجي كريم 

ستره محكمه 
2

ه ميدهم بعد خطاب براپور داده و گزارش  

                                                 
1

 سوته زدن و لت كردن ،سي كلمه عاميانه مقابل ديموكراسيسوته كرا 
2

 ديوان عالي قضاء ،ستره محكمه كلمه پشتو محكمه بزرگ 
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س ستم ول لم و  ضاي ظ ست ف فت مدتي خت وال گ شور ر از ك

سد  گوش نمير ير ب شيون زنج نه و  صداي زوال سته و  و برب

سي  شور از ديموكرا يد ك يو جرا ماعي راد عدالت اجت و 

مت  ستور حكو ست و د خالف سيا شما  ند و  مل صحبت ميك ع

كرده ايد. من جواب زلمي خان را در هر مرجعكه باشد 

قاد گز  شما هر لي  فت و خويش در خواهم گ يه  به تبر ر 

شي  خاطر خو مالً ب شما ع يرا  شد ز قانون نميبا بل  مقا

سردار و براي بدست آوردن پول رشوت سياست حكومت را 

خاطر  صريحًا ب قانون را  يد و  قرار داده ا سوال  مورد 

 منافع شخصي خود پامال نموده ايد.

ولسوال با خنده معني داري گفت. قوماندان صاحب هنوز 

و هنوز تا زيادي پيش رو داريم رحله تا ديموكراسي م

رسيدن بدان مرحله زمان بسيار الزم است بي جهت خاطر 

خود را پريشان مكن و اين چانس طاليي را از دست مده 

در كشور ما هر چيز يك رسم است و از عمل خبري نيست 

سبيح  موده و ت يب ن خود را در ج ست  يرون و د خود را ب

ب فت ب يه گ ندان امن شيد و بقوما مت ك ستگاه حكو ين د

شبيه همين تسبيح است و اين دانه ها كه يكي پي ديگر 

شان  بديگري ن كي  ها را ي هره  باط م ند ارت قرار دار

ين  هد. در قرار ميد قامي  هر م سيكه در  هر ك ستگاه  د

ست.  بت ا خود مرط باالتر  سطح  مات در  با مقا هيچ دارد 

ته و در  قرار نگرف مات  ين مقا گان در فت و راي سي م ك

قرر آن ته ها  ت ظر گرف ناگون در ن ظات گو ها ملحو ده 

راه رو كه رهروان شده است پس اگر آدم هوشيار هستي 

قدر  خوري و آن  مي  طا  شين خ نة ما ته و اال از دندا رف

چه  يابي  مي  شيتن را ن خودت خو گر  كه دي ني  سقوط ميك

و الطاف ديگران قرار گيري. اكنون نظر جائيكه مورد 

خان آ شخاص  ترين ا قرار سرمايه دار  ما  نگ  باد بچ

كريم  حاجي  ست،  ته ا نور ،دادگرف يل ا  ،سردار روف وك

نور زرگر در ميان شان بي صرف كه يك  ،قاري چپن فروش

سرمايه  ثروت و  صاحب  مه  گران ه ست دي غر ا شيمه و ال

داد و سردار روف كه در هستند علي الخصوص حاجي كريم 

زمره غول هاي صاحب ثروت و سرمايه محسوب مي شوند. 

گر همين الغرك منظورم از خليقه نور زرگر است كه هر ا

گاه او را هم فشار بدهيم اگر پول نقد نداشته باشد 

حويلي )خانه( خود را مي فروشد و خود و پسرش را از 

 ات ميدهد.جزير شالق و شكنجه ن
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حاجي كريم داد و سردار روف خان دولت و دارائي ببين 

دو طرف بكن و  دارند از هربي حد و حصر و بي شمار 

 اين دو غول سرمايه دار كم مي شود.بيگر از كجايي 

اين  ،همان طور عمل كنبامن باش و آنچه كه ميگويم 

يك جانب را با فشار و نميشود. چانس ديگر بكسي ميسر 

جانب ديگر را با سياست آن قدر بدوش كه ديگر شير در 

 پستان باقي نماند.

تيار داريد. قبل اين بود نظر دوستانة من آن طرف اخ

شما  مدن  شما از آ فداري  كرد و طر مل  كه از ع ستوفي  م

از محبوسين مطلع شده است بمن تيليفون نموده و گفت 

كه هر گاه او مطابق ميل ما عمل نميكند بمن صريحًا 

يد  قرار بگوئ ستش  كف د قش را  شوم و ح كار  ست ب تا د

 بدهم.

شود  مي  ستش  چه از د هر  فت  ندان گ خان قوما يد  مج

و تعذيب هستم براي تان يقه نكند من مخالف شكنجه مضا

با زبان ميگويم مطابق قانون عمل كنيد و با مجرمين 

نه با فشار و لت و  ،قلم حرف بزنيد و جواب بگيريد

 كوب وحشيانه و حيواني.

شكنجه و آزار هستم من از حوزه وظيفه من كامالً مخالف 

 وولسوووال دفوواع مينمووايم. و صووالحيت خووود مطلقووًا 

ظه  هر لح ند و  حث نمود جر و ب ساعت  يد يك ندان مج قوما

مجيد خان از لحظه قبلي جدي تر ميشد و از ديموكراسي 

و سياست حكومت دفاع ميكرد و موضوع پخش و نشر جرايد 

انيد شكيو تبليغات رسانه هاي دولتي را برخ ولسوال م

ظر  قل و ن به ع خود  كرد و در دل  سم مي سوال تب و ول

مينمود در دل خود ميگفت اين جوان مجيد خان ريشخند 

جام  سر ان ست  باور ا خوش  ساده و  قدر  كار چ تازه 

لي  خان خي يد  ندان مج كه قوما يد  قين گرد سوال متي ول

جدي بوده و باالي حرف هاي خود استاده است و لذا با 

موجوديت او نميتواند حاجي كريم داد و ساير متهمين 

گرد يل  خود نا صد  ته و بمق شار گرف حت ف لذا در را ت د 

فكر چاره كار شد و تا حريف را از پا در آورده و از 

 سر راه خود دور نمايد.

پس از آنكه قوماندان مجيد از دفتر كار ولسوال خارج 

ولسوووال از جوواي خووود برخاسووت وجانووب كلوووپ گرديوود 

شد  سالون  خل  كه او دا مود و زماني كت ن شاروالي حر

نشسته و  و ساير اعضاي واليتمشاهده نمود كه مستوفي 
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نفر از اكابر و معززين چند مصروف صرف چاي هستند و 

ستوفي  با م كه  شد  يده مي ها د لوي آن  يز په و شهر ن

 قوماندان امنيه واليت سرگرم صحبت بودند.

ولسوال بعد از عرض سالم پهلوي مستوفي نشست و آهسته 

بگوشش گفت و چنان وانمود كرد كه موضع مهمي است كه 

 جه الزم بعمل آيد.بايد در آن مورد تو

به  سوال  عد ول كرد و ب صت  شهر را رخ عززين  ستوفي م م

 سخن آغاز نمود.

را بدفتر خواستم  يمجيد خان قوماندان امنيه ولسوال

ولووي او سووخن موورا و بوورايش دوسووتانه صووحبت نمووودم 

خود  جت  به لجا پذيرفت و  قرار ن كرد از  شاري  پا ف

ست و خويشاوندان خانم حاجي كريم داد امعلوم وي از 

سوالي  يه ول ندان امن يث قوما كه او بح خان تا زماني

صد  شما بمق ما و  شد  باد با سيده آ خود ر مرام  و 

ازكريم داد و ساير مجرمين نميتوانيم و او سرسختانه 

 دفاع مينمايد.

و را به پشتش د و بستره ايبايد در زمينه چارة انديش

مود  صش ن باد مرخ خان آ عالوه از داده و از  يرا وي  ز

خان آباد است باساس مكتوب ه مسئول امنيت حكومت اينك

يت او  با موجود شد و  يز ميبا يق ن يات تحق ضو ه يت ع وال

 را كرده نميتوانيم.ما هيچ كاري 

نه  صداي زوال ير و  ست آواز زنج يد مدتي خان ميگو يد  مج

ثري  شكنجه ا جر و  كوب و ز لت و  سيد و از  گوش نمير ب

ديده نميشد چگونه ميتوان ولسوالي 
1

آباد را به خان  

سامان مبدل اين ه و عذاب و دوزخ مردمان جمحراق شكن

نمود و لذا او با اين طرز تفكر  با ما موافق نيست 

خود دور  سر راه  تر وي را از  چه زود  هر  يد  و با

 نمائيم.

نگ  ظه ر هر لح سوال  هاي ول حرف  شنيدن  با  كه  ستوفي  م

باال  سر را  شد  سياتر مي سيا و  كرده اش  سياه و دود 

ه و گفت االن با والي تماس ميگيرم و مانند توپ نمود

 فتبال به چخانسور شوتش مينمايم.

قوماندان امنيه واليت گفت صاحب بهتر است حوصله كنيد 

شما و  كت  ارنوالڅما و  ندز حر نب ك سه جا هر  صاحب 

م و شب را نزد اوالد ها گذشتانده و فردا ساعت يميكن

                                                 
1

 ولسوالي: كلمه پشتو و مقصد از حاكم نشين و مقر حكومت محلي است. 
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ن ها بعد از دسته جمعي نزد والي ميرويم و آنه صبح 

شوره  صميم م مان ت ند و گفت كت گرفت ندز حر طرف ك و ب

 نمودند.

فردا در اولين فرصتيكه والي بدفتر كارش نشست آن ها 

جريان قتل شاه پور نزد والي رفتند و بعد از گذارش 

و صورت تحقيقات خود لب به شكايت كشوده و گفتند كه 

ت خان قوماندان امنيه خان آباد از مجرمين رشومجيد 

گرفته و از آن ها علنًا پشتيباني و طرفداري ميكند و 

مي  شه دار  يق را خد يان تحق شده و جر ما  كار  مانع 

سازد و هر گاه وي يك دو روز ديگر در خان آباد باشد 

ايد و آتش جنگ يك قوم را عليه قوم ديگر تحريك مينم

ميزند كه ميان اقوام و طرفداران  نزاع قومي را دامن

فداران  كريم دادحاجي  صًا طر خان خصو سردار روف  و 

بزرگ  شوب  نه و آ خان فت سردار روف  سر  نوروز خ باب  ار

شته و  جانبين ك يادي از  عداد ز شد و ت هد  پا خوا بر

خواهد گرديد اين است كه ما خدمت شما آمديم و مجروح 

 جريانات موضوع را كما حقه خدمت شما عرض كرديم.

دايت داد تا والي مدير اداري واليت را طلب كرده و ه

شفر عنوان و حاضر نمايد. را شفر ترتيب نموده موضوع 

يق  لي از طر ضاي وا عد از ام يب و ب له ترت ير داخ وز

تيليفون بوزارت داخله اطالع گرديد هنوز دو ساعت از 

آن شفر وزارت داخله صدور شفر نگذشته بود كه بجواب 

 بدين مضمون مواصلت نمود.

ي ست عبدالمج شفر د ين  سيدن ا ندان با ر خان قوما د 

امنيه ولسوالي خان آباد را از كار گرفته و نامبرده 

عزام  له ا بوزارت داخ برش  لم و خ با ع جل  صورت عا را ب

 نمائيد.

توب  مان روز مك يد مدير اداري در ه كاك مج خان انف

قوماندان امنيه ولسوالي خان آباد را تحرير نموده و 

يت ك يه وال نداني امن نوان قوما لي ع ضاي وا ندز با ام

فر داده و  ست ن سًا بد كاپي آن را را يك  مود و  صادر ن

 بولسوالي خان آباد نيز فرستاد.

بموجب اين مكتوب دست مجيد خان از كار گرفته شد و 

يت  يه وال نداني امن يق قوما برش از طر لم و خ با ع

قرار  يد و  عزام گرد له ا تون وزارت داخ ست پيژن بريا

لواي سرحدي  هدايت وزير داخله طور جزايي بقومانداني
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ضابطه  يث  يا بح سرحد پكت قع  بو وا تولي توراو شه  اعا

 ه و چنار موظف گرديد.ړخوست و پا
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خان كه شخص پاك نفس و پابند قانون مجيد تبديلي با 

خان بود ميدان براي ولسوال عدالت اجتماعي و طرفدار 

و تطبيق آباد صاف و شغالي گرديد و زمينه براي طرح 

 رذيالنه اش مساعد و هموار شد. پالن هاي فتنه انگيز و

زلمي  خان آباد ضابطاز رفتن مجيد خان ولسوال بعد 

م لب ن سين ورا ط فت محبو لي د و گ ته قف باره كو را دو

يد  لود نما گل آ ته و  شان آب انداخ طاق  به ا موده و  ن

تا محبوسين نشسته نتوانند و شبانه روز بيدار خوابي 

 ند.بيشتري را متحمل شوديده و زجر و شكنجه 

ضابطه زلمي كه به نسبت حاجي كريم داد از طرف مجيد 

سته  برش د بود ت شده  ير  توهين و تحق ندان  خان قوما

او كه چنين روزي را از خدا مي خواست با چهره يافت. 

حبس  ضب و ارد م لو از غ نه و مم پر از كي بوس و دل  ع

طاق را  مان ا تا ه ستور داد  سپاهيان د به  يد و  گرد

 مملو از آب نمايند.

او بعدًا وارد اطاق محبوسين گرديد و با سخنان زشت و 

و سايرين را خطاب نمود و الفاظ ركيك حاجي كريم داد 

هد  جات بد شما را ن يد و  خان بيا يد  حاال مج فت  او گ

عدًا  چك ب سين را ول تا محبو كرد  مر  سپاهيان ا و به 

زوالنه نموده و به همان اطاق پر از گل و آب انداخته 

طاق را  عذرت دروازه ا فع م براي ر تي  ند و ح فل نماي ق

 هم براي شان اجازه ندهند.

تا نيمه هاي شب گرسنه و تشنه بسر برده و محبوسين 

شان براي رفع معذرت آن ها را با وجود داد و فرياد 

 هم اجازه نداده و از اطاق بيرون نكردند.

قت  سيار و طا عذاب ب نج و  لت ر نين حا سين در چ محبو

ند  تار بود سا گرف گاه  كهفر شب نا ساعت ده  حوالي  در 

خالف توقع و انتظار شان دروازه اطاق باز و سر و كله 

فت از ضابطه  سوبين گ به مح يد او  مودار گرد مي ن زل

اطاق خارج گرديده و بدنبال وي حركت نمايند محبوسين 

يق  شكنجه و تحق جر و  براي ز شان را  كه او ند  كر كرد ف

قفسه سينه  درين نيم شب بيرون كرده اند و لذا دل در

شالق و  چوب و  صحنه  گر  بار دي مد و  طپش در آ به  شان 

طرف  مي ب ضابطه زل لي  يد و سم گرد شان مج ظر  آزار در ن

اطاق آن ها رهسپار گرديد و بعدًا با نرمش گفت داخل 

ستراحت ن شويد و ا خود  طاق  يد ا سين باحمائ لت امحبو

مي  ند و ن گاه مينمود مديگر ن طرف ه جب ب هت و تع ب
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كه نجات از كدام طرف بسوي آن ها بال دانستند كه مل

جات  بار ن صيبت  طه م ين ور ها را از شوده و آن  پر ك و 

 بخشيده است.

بسر وقت شان رسيده بود و اين ملكه واقعًا ملكه نجات 

نجات بابال هاي سپيد 
1

گونه و آبي اش از دست حاجي  

كريم  حاجي  برادر  ظر  يب شاه ن موده و بج پرواز ن داد 

داخل  في و ساير اعضاي هيات تحقيقولسوال و مستوهاي 

 شده بود.

مشكل كشاست و در هر گوشة دنيا بال سفيد )پول(  :آري

و خصوصًا در كشور ما سخت ترين مشكالت را آسان ميكند 

 و كار نا شد را شد مي سازد.

ست و  :هان قوع پيو پور بو شاه  تل  ثه ق كه حاد زماني

كريم  سرش حاجي  ظداد و پ شاه ن حاجي  يد  بوس گرد ر مح

برادر حاجي كريم داد در وطن نبود و او غرض خريداري 

 فابريكه يخ سازي به هندوستان رفته بود.

سازي و  يخ  كه  يداري فابري عد از خر ظر ب شاه ن حاجي 

شالي(  شين  شر )ما يه تري ند پا مود و چ شت ن بوطن بازگ

از حادثه قتل شاه پور و حبس برادر و برادر زاده اش 

را بخان آباد رسانيده و  خودگرديد او به عجله مطلع 

بطرف محبس رهسپار گرديد تا با برادرش مالقات نمايد 

كريم  حاجي  يرا  شد ز قات داده ن جازه مال برايش ا لي  و

 داد و ساير محبوسين در كوته قفلي بسر مي بردند.

نا ين اث ظر ،در ا شاه ن گوش  سته ب سپاهيان آه يكي از 

في زياد شده و در كوته قلگفت كه برادرت لت و كوب 

 با بدترين حال و شرايط سخت و ناگوار بسر مي برد.

شاه ن سخن  ين  شنيدن ا گين ظبا  نان غم تأثر ر چ و م

سمان  كه آ يد  مد گرد چرخش در آ سرش ب له دور  با عج وي 

ترك داده  جا را  مرزاآن با  صله  بال فا مد  و  غالم مح

ولسوال خان آباد كه از زمره دروازي سر كاتب تحرير 

محسوب ميشد تماس گرفت و مرزا  داددوستان حاجي كريم 

 القات حاجي شاه نظر را با ولسوالغالم محمد زمينه م

 فراهم گردانيد.

                                                 
1

 مراد از نوت )اسكناس( كه اصطالحاً آن را بال سفيد ميگويند. 
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در مالقاتيكه ميان حاجي شاه نظر و ولسوال صورت گرفت 

ظر  شاه ن مات  حن كل ند  ول يد  ت كه تهد حين حالي در 

يز بصورت شفاف با خود آميز بود و عده و عيدي را ن

 داشت. اههمر

ط سوال  يز ول يد آم ند و تهد سخنان ت خوار  شوت  امع و ر

يب  طرف ج كرش ب هوش ف ته و  شنيده گرف ظر را نا شاه ن

حاجي شاه نظر بود كه چه وقت وي بطرف جيب خود دست 

 مي برد و بندل هاي پنجصدي را بيرون ميكند.

س خود را لي بان  سوال ل باور يول ناب  فت ج عد گ ده و ب

رم و او شخص كالن احترام داكنيد كه من به حاجي صاحب 

ندز  يت ك مام وال كه از ت ما و بل شهر  ترم  عزز و مح م

كنم  لي چ شد و هر ميبا ست و  ستوفي ا ست م كار در د كه 

و مزمل جان آمده همه به تكليفيكه باالي حاجي صاحب 

مستوفي صورت گرفته است و من با آنكه اشاره و هدايت 

درين مورد قصوري ندارم و ازينكه رئيس منطقه ميباشم 

معذرت مي خواهم حاجي شاه نظر دست بجيب برده  از شما

ست  موده و بد يرون ن غاني را ب هزار اف صد  سه  لغ  و مب

سوال  لغ را بگيرداول ين مب تًا ا فت عجال د و يده و گ

منتظر كمك هاي بعدي من نيز باشيد و هر قدر كه حاجي 

صاحب از شما خوش باشد به همان اندازه شما را راضي 

 و خشنود خواهم ساخت.

مالحظه بندل هاي پنجصدي بروت هاي ولسوال بپرش در  با

و رونق گرفته و همان حاال كار سُر آمده و با خود گفت 

طوريكه مي خواستم تير به هدف اصابت نمود و اكنون 

 زمينه گرفت و گير از دو طرف مساعد گرديد.

مانند در پيراهنش نمي گنجيد ولسوال كه از خوشحالي 

ست و  بر خا جا  باز شوپرك از  طاق را  خود دروازه ا

زلمي  بطحاضر باش گفت هله زود باش و ضا به نموده و

را بصورت بسيار عاجل حاضر نمائيد و خود بعدًا آمده 

نده  كه ب فت  ظر گ شاه ن حاجي  به  ست و  خود نش جاي  و ب

 ن باشيد.ئكامالً در خدمت هستم مطم

ظيم  يد و تع ضر گرد مي حا ضابطه زل قه  عد از ده دقي ب

 ورده و گفت صاحب چه امر است.نظامي بجا آ
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كريم  حاجي  جل  صورت عا تا ب ستور داد  برايش د سوال  ول

عباد هللا را از كوته قلفي كشيده و مزمل و قاري  ،داد

براي شان زمينه سهولت و آسايش بهتر را فراهم نمايد 

نور زرگر  ،و همچنان عالوه نمود كه عجالتًا وكيل انور

راج كنيد تا اشتباه و پسرش را نيز از كوته قلفي اخ

 در زمينه صورت نگيرد.

بدنبال  مود و  حافظي ن خدا  سوال  ظر از ول شاه ن حاجي 

جاه  لغ پن عرض راه مب تاد و در  براه اف مي  ضابطه زل

يز  گان و عز با بزر فت  برايش داده و گ غاني  هزار اف

ين  كرد و ا يد  كو با ست و روش ني مد در پيش آ گان  كرد

ند بزرگ دوام  خورد و  به  قام و رت كه م يده اي  ارد ند

با  گاهي  يا  سيار دارد و دن هاي ب فراز  شيب و  يا ن دن

ست واي  بر تو ماني  تو تو و ز بر  يا  كه دن از آن روزي

 شود.

غاني از  هزار اف جا  لغ پن يدن مب با د مي  ضابطه زل

كرده  گم  خود را  پاي  سر و  شحالي  لق و خو به تم بود 

امر ولسوال چاپلوسي آغاز نمود و گفت صاحب من چكنم 

و من چارة جز تطبيق امر نداشتم ورنه من از دل  بود

و جان به جناب حاجي صاحب احترام دارم و بعدًا حاجي 

شاه نظر بطرف خانه برادرش و ضابطه زلمي بصوب محبس 

 رهسپار گرديد.

في  ته قل سين از كو شب محبو با آن  ند و  جات يافت ن

حات  كه از جرا هاي وجودي خم  ساس و ز شديد اح شالق درد 

شبي نسبتًا آرامي را سپري نمودند فرداي آن ميكردند 

ته شب  ستان دو تخ ضي از دو شوره بع ظر بم شاه ن حاجي 

چه  ساخت بغ لي  جاه قالين اع لغ پن با مب عه ذال را  قل

هزار بدست ارباب ايرگش براي ميرزا محمد يوسف مامور 

مود و  قات ن ضاي مال ستاد و تقا باد فر خان آ يه  مال

ارسالي شاه  يقالين هامامور ماليه از مشاهده پول و 

نظر بي نهايت خورسند گرديد و در مهمانخانه خود طور 

خواهش وي خصوصي با شاه نظر مالقات كرد و شاه نظر از 

ستوفي  با م قات او را  يدار و مال نه د تا زمي مود  ن

مساعد نمايد و همان بود كه هنگام شب مامور ماليه و 

 يخصوصشاه نظر به كلوپ شاروالي رفتند و با مستوفي 

 مالقات نمودند.
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تعارف شاه نظر رو به مستوفي نموده و گفت ما بعد از 

شر ما  ،مردم بي آزاري هستيم تا خير ما بكسي نرسد

هرگز بكسي نميرسد ولي درين قضيه طوريكه خود شما در 

ريان هستيد پاي ناموس و دفاع از جان در ميان بوده ج

 است.

بود  چه  هر آن قدير  بازي ت صورحاال لي  ته قت و ت گرف

براي تحقيق آن موظف جرياني بوجود آمده است كه شما 

شده ايد. من مي خواهم فقط بدانم كه شما از سردار 

خان طرفداري ميكنيد و پا بر سيل انصاف قضيه را روف 

 عادالنه تحقيق و بررسي مينمائيد.

من  ير  نه خ فت  جواب گ ستوفي در  فداري م سردار طر از 

ي من است و نه شما دشمن نميكنم  و نه او پسر كاكا

 من هستيد.

حبس و تحقيق از  ،شاه نظر گفت پس كه چنين است شكنجه

كريم داد مورد و دليلي ندارد زيرا طوريكه همه حاجي 

صالً در  يد او ا عالي ميدان ناب  خود ج تي  حل مردم و ح م

نداران  مًا دكا ست و تما بوده ا عه ن ندوي حدوث واق م

حا كه  ستند  كريم جشاهد ه حوالي  داد دري  تا  ندوي  م

جارت  صر در ت هار ع هاي چ نة ساعت  سته و خا خود نش

ماش و نمك قرار داد خود بوزارت  ،مصروف ارسال برنج

گروال  چه د بود چنان فاع  مد د جان مح تورن  قا و  گل آ

شوواهدان عينووي موجوديووت حوواجي در تجووارت خانووه اش 

 ميباشند.

مستوفي گفت بلي سخن شما درست است ولي سردار او را 

ه و ما مجبوريم تا از او تحقيق دك قتل معرفي نمومحر

 نمائيم.

و گفت جناب مستوفي صاحب  ودشاه نظر سر را بلند نم

يق  ين تحق كه ا يد  شما ميدان ند و  يابي را گوي قت  حقي

از قتل محرك ندارند و انگيزه آن تنها و تنها دفاع 

خواهش ناموس  شما  ست. از  مان ا يرت و اي شي از غ و نا

ب انصاف را در نظر گرفته تحقيقات خود ميكنم فقط جان

مه  موده و بمحك يل ن چه را تكم ستيد آن نه بفر در زمي

له  كدام گ شما  گاه از  من آن شود  صادر  گاه  كم داد ح

ندارم و سردار زور خود را آزمايش كند ما هم از بيخ 

 م.يبته نيست

درين هنگام مامور ماليه خان آباد سخن حاجي شاه نظر را 

نظر خان  همستوفي صاحب حاجي شاجناب قطع نموده و گفت 
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لدار  صي د ست شخ خراج ا غانيو  يك اف جاي  غاني  در  ده اف

خرچ ميكند و فكر نميكنم كه سردار با اين دو برادر 

شاره  با ا عد  ند و ب مايي ك ستوفي زور آز شم بم حالي چ

 نمود كه حريف گنده و دل كالن را از دست ندهد.

وزارت ماليه و  مستوفي كه از همان مامورين كهنه كار

غن  يگ رو كه از ر بود  هاي  لم  مرزا ق مان  مره ه از ز

ميكشيد فورًا خود را جمع و جور نمود و با شوخي گفت. 

مه هر  طرف لق مان  ما از ه شد  چرب با كه  غوري  طرف 

 ميگيريم.

حاجي شاه نظر به اشاره مامور ماليه دست بجيب هاي 

ون واسكت خود برده و مبلغ پنجصد هزار افغاني را بير

 نمود و سر زانوي مستوفي گذاشت.

شحالي در  برق خو غاني  هزار اف صد  لغ پنج يدن مب با د

يد و  ظاهر گرد ستوفي  شمان م پول و چ تاثير  حت  نان ت چ

بي مح كه  فت  قرار گر يات  ظر را اماد شاه ن ست  با د

گرمي فشرد و گفت جناب من كامالً در خدمت گرفته و با 

ح بل  خود در مقا شته  كردار گذ ستم و از  صاحب ه اجي 

من هم شما را كريم داد معذرت مي خواهم شاه نظر گفت 

نياز خواهم ساخت و زمينه خورسندي شما را مطلقًا بي 

هيات را طلب كنيد فراهم مينمايم. لطفًا ساير اعضاي 

 تا آن ها را نيز خورسند گردانم.

 ارنوالڅند ثانيه نگذشته بود كه قوماندان امنيه و چ

و مستوفي شاه نظر را گرديدند  واليت كندز داخل اطاق

به آن ها معرفي نمود و گفت حاجي شاه نظر خان برادر 

تاجران  كريم داد و از  خوانين و حاجي  عروف و از  م

م كه  تا جائي ستند و  پروان ه يت  گان وال ن بزرگ زاد

بي آزار م شريف و  يت  مان نها شان مرد مات دارم او علو

نانچه در همواره خير شان بمردم رسيده است. چ بوده و

كريم  حاجي  شته  سال گذ سيب  سالي و آ شك  نه خ داد روزا

يل  ضاعت و فام بي ب مان  ته و بمرد برنج پخ خروار  يك 

هاي نا توان عرضه مي نمود و هم چنان طوريكه مامور 

ظر  شاه ن حاجي  فت  يه گ غاني را مال يون اف لغ دو مل مب

مر(  حالل اح شت ) سره ميا يق  ند از طر مان نيازم بمرد

غور و چ يت  خدمات و وال كه  ست  كرده ا سال  چران ار غ

 مساعدت انساني اين دو برادر قابل تقدير است.

و اينكه شاه پور نواسه سردار چنين دسته گلي را به 

خود و  تل  نه ق شريف آب داد و زمي مان  ين مرد شكالت ا م
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ست  سان باي هر ان ست و  ناموس ا سئله  مود م فراهم ن را 

ناموس  ند از  فاع ك كه از مالحخود د ظه اوراق و طوري

و جواب هاي مزمل روشن مي شود مزمل شرعًا از تحقيق 

ورنه او خود بدست شاه پور هالك خود دفاع كرده است 

 ميگرديد.

يه و  ندان امن موارد از  ارنوالڅقوما نين  كه در چ

شكاريان ماهر و چيره دست بودند بفراست دريافتند كه 

ا ناف مستوفي قبالً از طرف شاه نظر چرب شده است و لذ

نيز از حاجي كريم داد توصيف و تعريف نمودند هر دو 

 و از بد اخالقي شاه پور سخن گفتند.

ندان  براي قوما غاني  هزار اف صد  سه  لغ  ظر مب شاه ن

براي  غاني  هزار اف صد  سه  يه و  يع  ارنوالڅامن توز

به  گر را  غاني دي هزار اف صد  نان دو  مود و همچ ن

نيز  لىنواارڅسپرد تا براي دو نفر مساعدين  ارنوالڅ

 بپردازد.

واليت از مشاهده پول خيلي  ارنوالڅقوماندان امنيه و 

قت  ين و شدند. در سند  شوخي و  ارنوالڅخور با  يت  وال

بجا گفته اند كه سنگ را سنگ مي گفت واقعًا شادماني 

 شكند.

كه  ند  نان داده و گفت ظر اطمي شاه ن به  ها  عدًا آن  ب

ابتدائيه  را بزودي تكميل نموده و به محكمهتحقيقات 

كه  تا جائي ستند و  ستخراج مي فر حين ا شد در  كن با مم

نظر شان براي حاجي كريم داد و پسرش نتيجه و ابراز 

ظر  شاه ن فت  ند گر ظر خواه ساعدت الزم را در ن مك و م ك

خود  موتر  موده ب حافظي ن خدا  شان  سندي از او با خور

شكر از  براز ت با ا عرض راه  عد در  يد و ب سوار گرد

نمود وي را بدهن دروازه خانه اش پائين مامور ماليه 

كار و خود جانب خانه حاجي كريم داد رهسپار گرديد. 

خان  سردار روف  يد و  غاز گرد باره آ فردا دو يق  تحق

بود.  ضاع  صد  او ند بدقت متر يق رو يان تحق آن روز جر

ساعدين  فر م شت دو ن مي  لىارنواڅعادي دا سواالت را 

م تهديد و فشاري مينمودند و كدانوشتند و جواب اخذ 

يق  ختم تحق عد از  مين را ب بود و مته يان ن به در م

 محبس انتقال دادند.

ضي سردار  يق نارا ضع تحق يده از و خود گرد جاي  و از 

 حركت نمود.و جانب چهارتوت بلند شد 
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شب  كت آن  سرش از بر تواب پ گر و  نور زر فرداي آن  و 

شب و روز  كريم داد  حاجي  نار  ظر در ك شاه ن حاجي 

 را سپري نمودند.آرامي 

سردار روف كه جريان تحقيق را مطابق ميل خود نديد و 

فضا را آرام گونه و ديموكراتيك مشاهده نمود  بخوبي 

موده  باز ن سه را  سر كي حريفش  كه  فت  سخاوت دريا و 

 مندانه زر و سيم را باد كرده است.

 ،پول و سرمايه استاو با خود گفت كه اين جنگ جنگ 

خرچ  من  قدر  شد  كنمهر  چه با هر  كريم داد  حاجي  و 

پول بنفع هيات تحقيق است و جانب مقابل من از مدرك 

سبب  بي  چرا  من  ست و  باال ا ها  لي  ستش خي سرمايه د و 

بسازم. او از زمره غول هاي افگار و  پريشانخود را 

سرمايه دار است و حتي ميتواند با صدور يك قطعه چك 

 ود بگرداند.ده مليوني وزرا و صدر اعظم را طرفدار خ

فرضًا  ،روند و جريان تحقيق هر چه باشد بمحكمه ميرود

ضي ئت  ،قا مل كريم داد را برا ند مز لي نميتوا هد و بد

داد را برائت بدهد هر گاه به اعدام برابر  مپسر كري

جازات  شد، از م ندن شده نميتوا مه  يرم  ،بري الز گ

يد  جازات گرد حبس م يد و  مدت ق لو  يا و  شد و  كم با

هم او از حبس نجات مي يابد و باز من مي زياد باز 

كريم داد و  حاجي  با  شمني  صومت و د يدان خ مانم و م

و تنگ تر خواهد شد. آنگاه ساحه زندگي باالي من تنگ 

گذارم پس  كنم و ب ها  كريم داد را ر شت  ست پ تر ا به

برود و چرا بي موجب دوسيه به نحو و شكل عادي پيش 

اسه فاسد و شرير پول خود را صرف نمايم. خوب شد نو

من از ميان رفت و خاطر من از طرف سلطانه جمع گرديد 

و اما من ميدانم و نور زرگر كه نه پول دارد و نه 

قوم دار نه  بازو و  يد زور  طرف دار. با كدام  نه  د و 

ولسوال را ببينم و پول بيشتر در كف دستش قرار دهم 

كريم  طاق  سرش را از ا گر و پ نور زر كه  گويم  داد ب

شيد نه ك طاق جداگا به ا شار و ه و  حت ف ته و ت انداخ

شكنجه قرار دهد تا اينكه او راضي بدادن دختر خود 

 شود او كي دارد و صداي او را كي مي شنود؟

نور را  يل ا تا وك گويم  سوال ب به ول نان  هم چ و 

يكمرتبه از بندي خانه نزد خود طلب نموده و در حال 

يد  برايش بگو من  شت  ضور دا تح با  سردار  كدام كه  و 

شما را  تا  هد  مي خوا ندارد و  عوي  صومت و د آزاد خ
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تا ولي به يك شرط كه نور زرگر را قناعت بدهد  دنماي

ترش  نه با ازدواج دخ گردد ور ضي  سردار را مان با  ه

اگر و آب و لوش تا بجلك پاهايشان. اطاق كوته قلفي 

سرش  كنم و پ ها مي حبس ر خودش را از  گردد  ضي  او را

 باشد. منتظر فيصله محكمه

سردار شب هنگام دوباره به شهر آمده و مستقيمًا نزد 

اظهار نمود ولسوال مطلب ولسوال رفت و مطلب خود را 

كر  ير در ف گرگ پ ين  كه ا فت  فت و در دل گ وي را دريا

لود  گل آ ين آب  هد از مي خوا ست و  صوم ا برة مع شكار 

 ماهي بگيرد.

ست آورد  شتر بد پول بي سردار  كه از  براي اين سوال  ول

نرم حكومت را بهانه قرار موضوع ديموكراسي و سياست 

كاري  خواهم.  مي  عذرت  صاحب م سردار  فت  داده و گ

دشواريسووت اگوور چنووين كوواري را انجووام دهووم مووورد 

 قرار ميگيرم.حكومت بازخواست و مواخذه 

 من جواب والي و مقامات باال را داده نمي توانم.

ر گرفته آن روز من تحت احساسات شهادت شاپور جان قرا

بودم و آن كار اشتباه نه بلكه عمل نهايت خطرناك را 

 انجام داده ام.

سردار فكر كرد كه ولسوال براستي وي را جواب داده و 

كرد  صابت ن هدف ا به  يرش  با عت صد جوي  سه  لغ  له مب

نو  باالي زا مود و  يرون ن يب ب غاني را از ج هزار اف

خان شكر هللا  مي و  ضابطه زل فت  شت و گ سوال گذا مر  ول آ

 محبس را نيز خودم راضي ميسازم.

كار تحقيق تمام شده و هيات فردا يا پس فردا رهسپار 

كندز مي شوند و ديگر كسي به نور زرگر و پسرش كدام 

شار  شكنجه و ف حت  ها را ت ند آن  قرار ضرورتي ندار

ورنه راضي گردد به ازدواج دخترش دهيد تا نور زرگر 

ولسوال كه سپرد.  با پسرش در همان اطاق جان خواهند

در پالن خود موفق گرديده بود با خود گفت تير به هدف 

من وقت كندن كندن است و بايد پول بدست آورد،  ،خورد

صرف دارم  به هم م يد  پول و با باال  مات  شخاص و مقا ا

مع  خود را ج ستره  بار و ب نه  پردازم ور مايم و نب

 خانه خود بنشينم.بگوشه 

هم جاره است و سرقلفي اين چوكي ها و مقامات طور ا

سوال  عد ول ناب دارد و ب فت ج موده گ باال ن سرش را 

سردار صاحب با آنكه كار دشوار است ولي در راه بدست 
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مقصد شما همكاري خواهم نمود و سپس حاضر باش آمدن 

محبس را بگوئيد كه خود را طلب نموده و گفت. ضابطه 

 وكيل انور را از محبس گرفته نزد من بيايد.

عد ا خل ب حبس دا ضابطه م نور و  يل ا قه وك ند دقي ز ج

اطاق ولسوال گرديدند ولسوال به ضابطه محبس گفت شما 

بيرون اطاق منتظر باشيد من از وكيل صاحب مطلبي را 

 معلومات ميكنم.

ضابطه بيرون شد ولسوال به وكيل انور گفت بنشينيد 

 وكيل در چوكي مقابل نشست.

ب چين  سردار روف  كه  سوال در حالي بروان زده و ول ه ا

فت  موده و گ نور ن يل ا به وك بود و رو  سته  ساكت نش

شنائي  ستي و آ نابر دو خان ب سردار روف  صاحب  يل  وك

قبلي كه با شما دارد مي خواهد شما را ازين مشكالت 

نوشته است كه من با نجات بدهد و در كاغذ جداگانه 

كدام  پور  شاه  تل  ندارم و او در ق عوي  نور د يل ا وك

سوليتي  بلندم تا  ارد و باالمقا ضا دارد  شما تقا از 

كاري  صاحب هم سردار  ناب  با ج گر  تر زر مورد دخ در 

 نمائيد.

وكيل انور سر را بلند نمود و در حاليكه از زخم هاي 

من بار زوالنه پاهايش رنج مي برد گفت چگونه همكاري؟ 

نامزاد  گر  تر زر كه دخ ته ام  صاحب گف سردار  به  ها 

 رت گرفته است.و قبالً هم نكاح صو دارد

نه حن آمرا مان  سرداربا ل مواره ه صاحب توه يل  فت وك گ

زن مردم  دنامزاد دارد نامزاد دارراميگوئي  يك سخن

ست،  نه ا تر خا خو دخ ند اي  ته ا شوي دار را گرف هاي 

و غم مراخشنود بسازي بلكه به رنج  سخني نميگويي كه

دروني من مي افزايي و بزخم دل من نمك مي پاشي. هر 

ني گاه ت جه ك خواهي و عت  گر را قنا سوزاني زر و دل ب

خود پائين نشودبه ارواح داد وهر گاه او از خرلجاجت 

هم در ديوار خانه من باقي پدرم سوگندكه اگر يك ميخ 

نماند او را تا زماني در بندي خانه نگه خواهم كرد 

از بپوسد و جان بسپارد. كه با پسرش يكجا پوده شود 

ميم خود منصرف نميشوم و قسم و از تصمن يك حرف است 

ياد ميكنم كه جز تواب و نور زرگر كسي ديگر را قاتل 

يرم  برا نميگ كنم و ا صلح مي كريم داد  حاجي  با  و 

ولي زرگر را مانند جوال كه مگس را درتار مي ميدهم 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



تا قدر دورش  ند آن پاي رپيچا ست و  كه د چانم  خود  بپي

 را شور داده نتواند.

ت پور و  شاه  نگ  سيه ج ست دو جود ا نوز مو به واب ه و 

به امر نور زرگر تواب شخصًا قبلي همان خصومت اساس 

يك جوره شاهد شاه پور را به قتل رسانيده است. مردم 

مردم بكار دارد. من ده ها جوره شاهد حاضر مينمايم. 

هم  به  پور  شاه  تواب و  تدا  كه اب ستند  شاهد ه مه  ه

    ل موجود مزمكالويز و گيراگير شده اند و در آن موقع 

برو به نور زرگر بگو كه من فردا دست بكار مي نبود. 

شوم و اوراق تحقيق را ميگردانم و تمام مسوليت قتل 

هيچ  گاه  كنم آن بار مي سرش  گردن او و پ پور را ب شاه 

 دوسيه نجات بدهد.نيست كه اوشان را ازين  قدرت

شب  صاحب ام يل  گر و وك كه زر فردا  يد و  صبر نمائ را 

ق جداگانه انداخته شدند نزد شان برويد پسرش در اطا

 و گوش پدر و پسر را باز كنيد.

شود په نمي يا چ ندو  ،دن هم ه من  گردد و  مت نمي قيا

لجاجت ميكند و با مسلمان هستم پس نور چرا  ،نيستم

ازدواج دخترش با من راضي نميشود و نامزد داشتن را 

نه  يد. بها نهمينما ها  ،نامزاد ،نامزاد  صد  مردم 

 مختلف گرفته اند.امزاد دار را به اشكال دختر ن

باز هم براي شان بگوئيد كه وقت و فرصت را از دست 

سمي  سيه ق گر دو ند ا تدوين نده يب و  گري ترت گردد دي

نور خالصي اوشان ازين دوسيه ناممكن است ديگر آنگاه 

زرگر چرا مي خواهد گره دست را بدندان باز نمايد. 

كه  بود  من  هاي  حرف  خرين  ين آ فتما خود و  ،گ جان  ب

هر چه مي بيند از دست خويش و پسرش رحم كند و آنگاه 

براه  صاحب او را  يل  برو وك ند.  مي بي خود  مل  ع

گر  سان دي سان ان يد ان براه بياور من را  مي آورد. 

خود را  تاثير  شما  سخنان  قين دارم  سردار در ي دارد 

سخنان  ير  فت اخ قرار داده و گ طب  سوال را مخا خود ول

ي وكيل صاحب را بشكنيد بيچاره خيلي بعذاب زوالنه ها

وكيل صاحب يك دو روز ديگر در محبس باشد تا نور است 

زرگر را براه بياورد بعدًا رهايش كنيد سخنان سردار 

كار  برق ب سان  كرش ب مود و ف باز ن سوال را  غز ول م

افتاد و با خود گفت اين هم يك پالن عالي و راه شكار 

گر.  ظر تازه دي شاه ن يد  كنم و با لب  جل ط طور عا را 

من با اصرار و كوشش زياد سردار را برايش بگويم كه 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



عوي  برأ داده و از د صاحب ا حاجي  به  تا  براه آوردم 

انجام اين كار ولي نمايد صرف نظر او و پسرش عليه 

ستوفي  يد م ما با كار دارد.  ياد ب صارف ز ساير م و 

مه و  ها مفاه با آن  نيم و  يز ببي يات ران ضاي ه اع

 ه نمائيم تا اوراق تحقيق را تغير بدهيم.مشور

با سردار روف از جا بلند گرديد و بعد از خدا حافظي 

سپار  هارتوت ره يه چ صوب قر نور ب يل ا سوال و وك ول

 گرديد.

ضابطه  شويد و  يرون  شما ب فت  نور گ يل ا سوال بوك ول

كه نزد من بيايد تا برايش امر كنم محبس را بگوئيد 

كند شما بيرون اطاق منتظر  كه ذوالنه هاي شما را باز

 باشيد.

ته  ظر گرف شاه ن فري از  پول وا شته  شب گذ كه  سوال  ول

لب  گر را ط تا آهن ستور داد  حبس د ضابطه م به  بود 

مزمل و قاري عباد هللا  ،دادنموده و زوالنه حاجي كريم 

باز  شند و را  يز بك نور را ن يل ا نه وك يد و زوال نما

طاق حاجي كريم اما نور زرگر و تواب پسر وي را از ا

هاي  ست  ته د گري انداخ طاق دي موده و در ا خارج ن داد 

 شان را نيز ولچك نمايد.

كه ولسوال برسم تاكيد به ضابطه محبس گفت فهميديد 

فتم  حبس چه گ سوال ضابطه م هاي ول حرف  شنيدن  كه از 

در جواب ولسوال گفت بلي صاحب دهنش باز مانده بود 

و وكيل انور وارد فهميدم اطاعت مي شود. ضابطه محبس 

كريم داد  حاجي  طاق  طرف ا نور ب يل ا ند وك حبس گرديد م

روان شد و ضابطه محبس به خورد ضابطه محبس گفت تا 

ند دقي عد از چ يد ب ضار نما گر را اح با آهن گر  قه آهن

با ضابطه محبس داخل اطاق حاجي سندان و چكش و انبور 

حاجي  نه  تا زوال كرد  مر  ضابطه ا ند  كريم داد گرديد

قاري عباد هللا وكيل انور را يكي پي  ،مزمل ،م دادكري

ستانده  گر شك كر دي سرش ف گر و پ نور زر يد  باز نما و 

نه  سد و زوال فرا مير شان  بت او ها نو عد از آن كرد ب مي

هاي شان باز ميگردد ولي افسوس كه اين آرزو و اميد 

 اوشان به يأس و نا اميدي مبدل گرديد و ضابطه محبس

ك مر  سر ا پدر و پ طاق به  كه از ا كريم رد  داد حاجي 

و بدنبال وي حركت نمايند و نور زرگر و خارج گرديده 

تواب با حالت بهت و حيرت بهم نگاه نموده و از عقب 

يك  به  ها را  ضابطه آن  ند  براه افتاد حبس  ضابطه م
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چك  نه كو شالي سياه خا خال  مين آن را پ كه روي ز

فت  مود و گ هدايت ن بود  شانده  شويد پو خل  عدا د و ب

اطاق را قفل نموده و دروازه شان را نيز ولچك دستان 

 رهسپار گرديد.و خود بطرف خانه خويش كرد 

نور زرگر ازين عمل خشونت بار ضابطه محبس سخت تكان 

شوم و  سيار  پالن ب كه  فت  ست دريا با فرا خورد و 

خطرناكي در مورد وي و پسرش طرح شده است و از عواقب 

 موضوع نهايت مشوش گرديد.

شب نور زرگر و پسرش تا سحر گاه چشم پت نه كردند  آن

ستان  كت د هر حر با  چك و  ني شان ول ساخت جرم هاي 

دست هاي شان را طور دندانه بدانه پيش مي آمد و بند 

باال  سمان  به آ شان را  ياد  كه داد و فر يداد  شار م ف

 مينمود.

همان شب كه ولسوال دستور تعذيب و شكنجه نور زرگر و 

بطه محبس صادر نموده بود باال فاصله را به ضاپسرش 

شاه  قب  خود را از ع باش  ضر  كه حا ستاد ازين ظر فر ن

داد نزديك ولسوالي بود بعد از چند منزل حاجي كريم 

عد از  يد و ب سوال گرد طاق ول خل ا ظر دا شاه ن قه  دقي

نشست و گفت صاحب كدام  ولسوالاداي سالم بچوكي مقابل 

 فرمايشي است بفرمائيد.

سردار من امروز  .كوتاه گفتتمحيد از يك  ولسوال بعد

كردم  لب  خان را ط موده و روف  صحبت ن صل  با او مف و 

كريم داد  صاحب  حاجي  با  عوي  صومت و د تا از خ فتم  گ

 دست برداشته و صرف نظر نمايد.

مايم فراهم مين سرش را  حاجي و پ هايي  نه ر   ،من زمي

في  صارف گزا ين راه م لي در من و بدوش  سردار  عت  قنا

 ميكند.ايجاب 

ينم و آن  يات را بب ضاي ه ساير اع ستوفي و  يد م ما با

ها را خشنود و راضي بسازم تا دوسيه تحقيق را حريق 

 نموده و تحقيقات جديد را آغاز نمائيم.

مائيم  ته  ن جواب آن را ديك خود  نيم و  سوال ك و خود 

نتيجه در مورد بي گناهي كريم داد و بعد از استخراج 

 .پسرش ابراز نظر بداريم

اين ما هستيم كه گنه كاري را بي گنه و معصوم و بي 

 قلمداد مينمائيم.قصوري را گنه كار و مجرم 
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جر بر  صريحًا  مل  يق مز تراف  مدر اوراق تحق خود اع

ساعد  شتن را م عدام خوي نه ا خود زمي ست  موده و بد ن

 نموده است.

سوال  كار دارد ول صرف ب ند م حدود چ فت در  ظر گ شاه ن

دود حگفت به نظر من اقالً در ن كجي بعد از مچ مچ و ده

سه و يا چهار مليون افغاني و هر گاه شما مي خواهيد 

برادر و برادر زادة خود را ازين مصيبت نجات دهيد و 

جازه  با ا من  شيد  مرا با فق و ه من موا با  ين راه  در

شما بكندز ميروم و با مستوفي و اعضاي هيات سخن را 

بر ميگردم و با شما پخته نموده و دوباره بخان آباد 

 تماس ميگيرم.

ا بلند نموده و ر سر ث مك نظر بعد از چند لحظهشاه 

قول و قرار خود صادق باشيد  رگفت در صورتيكه شما د

نًا بكار خود ئمن كامالً حاضر و آماده هستم و شما مطم

 آغاز نمائيد.

سوال  كه ول بود  يك  شب نزد گك آن  شادي مر سندي  از خور

گا ناخود آ پاي شود. او  برقص و  ست و  جابر خوا ه از 

لم و  ست و ق خود نش جاي  عد در  مود و ب غاز ن كوبي آ

و چندين مراتب حصه خود و سايرين را را گرفته كاغذ 

هر  مود و  سبه ن حرص و آزش  ةنبار دامسنجش و محا

حق  كرد از  سنجش مي كه  به  هر مرت با  شد و  ضافه مي ا

تا  كرد  ضافه مي خود ا صه  به ح مود و  كم مين گران  دي

عت  خويش قنا سهم  غاني  يون اف لغ دو مل به مب كه  ازين

كرد و پيش خود گفت دو مليون افغاني ديگر براي سهم 

مستوفي و چهار نفر اعضاي ديگر هيات بسنده ميباشد. 

صالً  شكار را ا ند،  جام داده ا كاري را ان چه  ها  آن 

خودم كرده ام و اين پالن من است كه آن ها صاحب پول 

صد لغ پنج شوند مب ستوفي و  مي  براي م غاني  هزار اف

ندان و  براي قوما غاني  هزار اف صد  لغ پنج نان مب همچ

واليت و مبلغ  ارنوالڅمبلغ پنج صد هزار افغاني براي 

ده براي دو نفر مساعدين پنجصد هزار افغاني باقيمان

كامالً لى ارنواڅ غاني  هزار اف جاه  صد و پن فر دو  في ن

نه  سيم عادال ند وتق يت ميك شد و كفا لغ دو  ميبا مب

مليون افغاني براي خودم كه پالن طرح كرده ام و اين 

 خود تقسيم عادالنه و بجا ميباشد.

اندازه  از شاه نظر با آن ها تماس ندارد تا اوشان

هم ندارد ضرورتي پول با خبر شوند و شاه نظر ديگر 
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كار ها را خود من بگيرد و تمامًا كه با آن ها تماس 

كار خود است و ستحق انجام شاه نظر مانجام ميدهم و 

داد را برائت ما هم در نظر خويش مزمل و حاجي  كريم 

كدام  ظر  شاه ن پس  يرد  صورت ميگ كار  ين  يدهيم و ا م

 از اندازه پول لب بسخن بگشايد.ندارد كه مجبوريت 

يال  عالم خ يده و در  شب نخواب هاي  مه  تا ني سوال  ول

يد بندل هاي نوت را بدست ميگرفت مي شمرد و مي بوس

پلك هاي چشمش سنگيني كرد و تا اينكه آهسته آهسته 

 بعدًا به خواب رفت.

صبحانه  صرف  عد از  ست و ب خواب برخا سوال از  فردا ول

مود  كت ن ندز حر نب ك فت و جا ستوفي ر نزد م ستقيمًا  و م

يد و  لع گردان ظر مط شاه ن با  قرارش  قول و  او را از 

كر ان سردار روف در ف فت  قگ جويت حاجي ام   كريمي از 

مي خواهد نور زرگر داد نيست و او هدف ديگر دارد و 

تر او  ند دخ تا بتوا هد  قرار د شكنجه  شار و  حت ف را ت

 را به چنگ آورد.

بمن گفت كه قصد دشمني او امشب نزدمن آمده و صريحًا 

كريم  حاجي  نور را داد با  هد  مي خوا قط  ندارد و ف

حي و  شار رو حت ف ند و ت سيه بپيچا ين دو گر را در زر

 قرار دهد.جسمي 

سردار  سه  پور نوا شاه  گر و  نور زر سر  تواب پ بين 

خصومت قبلي وجود دارد آن ها قبل ازين واقعه با هم 

جدال  نگ و  هم ج نوز  شان ه سيه  ند و دو در كرده بود

 ولسوالي موجود است.

ماست. صالح و نظر من اين شكار زمينه خوبي براي لذا 

نه بر گردانيم و زمي يق را ب تا اوراق تحق ست  ئت ا ا

 كريم داد و پسرش را فراهم نمائيم.

يون لغ دو مل ست مب ضر ا ظر حا ما  و  شاه ن غاني ب اف

ساير اعضاي هيات بپردازد اگر بمن چيزي داديد خوب و 

 اال خير مقصد كه چاره كار شما شود.

هره  شادماني در چ برق  سوال  هاي ول حرف  ستماع  از ا

با   فون  يق تيل عد از طر يد و ب مودار گرد ستوفي ن م

ساعت  ارنوالڅ فت  فت و گ ماس گر يه ت ندان امن و قوما

نزل  صر م يد پنج ع شريف بياور صريه ت صرف ع هت  ما ج

 2همين جا تشوريف دارد هموه سواعت خان آباد ولسوال 

 عصر با هم خواهيم ديد.
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ها  صرف آن  به  ند و  ستوفي آمد نزل م عود بم قت مو بو

مستوفي گلون و بعد از صرف عصريه عصريه آغاز نمودند 

ا صاف نموده و سپس مطلب را با اوشان در ميان خود ر

هزار  صد  يك پنج هر  سهم  شنيدن  ها از  شت و آن  گذا

 سكته نمايند.افغاني نزديك بود از خورسندي 

عدًا  سرو ب ارنوالڅب جه متوفي نم فت از تو وده و گ

يق  ير اوراق تحق با تغ مايم و  شكر مين صاحب ت سوال  ول

ير  بل از تغ ست ق لي باي ستم و فق ه بديل هم موا و ت

موده و  صحبت ن خان  سردار روف  با  يد  يق با اوراق تحق

مطمئن شويم آنگاه ديگر مشكلي وجود از طرف او كالمالً 

ظر ندارد  مائيم ن غاز ن خود آ كار  عدًا ب   ارنوالڅو ب

مورد تائيد مستوفي و قوماندان امنيه واقع گرديد و 

يدار و  نه د تا زمي هدايت داد  سوال  ستوفي بول عدًا م ب

 روف را آماده گرداند.ميان اوشان و سردار  صحبت را

 

 فشار هاي سردار و مقاومت نور زرگر

و زوالنه در آن اطاق چك لنور زرگر و تواب با داشتن و

لت  به حا نان  بي آب و  شبانه روز  يك دو  نگ و تار ت

ند  سپري نمود شوار  صعب و د يت  فع نها براي ر تي  و ح

 ند.داشتذرت هم اجازه بيرون شدن از اطاق را نمع

جا  مام  حبس در ت ست ي م ير ا بد و دلگ يا  صًا دن و خصو

ستان  حبس در افغان شرايط م ضاع و  شوار او بدو د لي  خي

است بطور مثال در يك اطاق سه در چهار متر مربع بيش 

از سي و يا چهل نفر را مانند بهايم انداخته و مجال 

سر  شان مي براي  پاي  كردن  يا دراز  خوردن و  شور 

ه محبوسين يك چشم استراحت نمايند نميشود و چه جائيك

قت  هاي طا يت و آزار  كي از اذ يز ي فن ن شپش و تع و 

 فرساي ديگر است.

اطاق هاي كوته قلفي كه مخصوص اشخاص جزايي ميباشد 

را متر مربع عرض و طول است كه محبوس نيم  داراي يك

قفوول و زوالنووه نموووده و دروازه را بووااليش ولچووك 

غير صحي و مرطوب بدبو   مينمايند اطاق ها باالعموم

 است.

بودند  سنور زرگر و پسرش در آن محبوسياه خانه ئيكه 

نسبت به آن اطاق بازهم متعفن بود و مرطوب با آنكه 

گل آلود چند روز قبل براي شان بمثابه بهشت محسوب 

شد  شالي مي خال  صحن آن را پ شت و  گل ندا يرا آب و  ز

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



ي دراز چند پوشانيده بود و آن ها مي توانستند با پا

 د.ساعتي آنجا بخسپند و استراحت نماين

دروازه اطاق باز گرديد و وكيل انور سالم هنگام عصر 

حوال عد از ا يد و ب طاق گرد خل ا يل  داده دا سي وك پر

انور به نور زرگر گفت كه خودت بخوبي ميداني كه قصه 

تل  هدفي دارد ق پالن و  چه  سردار  ست و  قرار ا چه  از 

شار نه ف پور زمي شما را  ،شاه  تاري  شاني و گرف پري

 درين مصيبت فراهم نمود.

سردار خيلي زرنگ و دسيسه ساز است او سال ها حكومت 

و صد ها خانه را ويران ساخته است تا جائيكه نموده 

كريم  حاجي  با  سردار  يدانم  صالحه من م داد از در م

است و مي خواهد قتل شاه پور را بدوش تواب پيش آمده 

يد.  حول نما عاون توام يث م شما را بح تل و  ب را قا

قاتل معرفي كند و جنجال و مشكالت فراواني براي شما 

 فراهم نمايد.

ببينيد مرا هم كه دوست زمان طفوليت و چندين ساله 

خواست وي همكاري نكرده ام و اينكه در مورد وي هستم 

غير حق فشار داد، و با طلب گاران بخانه شما نيامدم 

 گردانيد.زوالنه كرد و محبوس 

فتن  كه از گ با آن خاطر من  لي ب شرم دارم و سخن  ين  ا

به  كه  كنم  شنهاد مي جان پي تواب  صًا  شما و خصو جان 

شما ازدواج  براي  نه او  يد ور فق كن جان توا شته  فر

 مشكالت و مصائب زيادي را فراهم خواهد نمود.

نور زرگر از استماع حرف هاي وكيل انور بحدي عصبي و 

خود را گر نتوانست جلو احساسات براشفته گرديد كه دي

لذا در  يد و  ترول نما شتن را كن سخنان خوي ته و  گرف

مي ل ضب  صه و غ يت غ صدايش از نها كه  فت حالي يد گ رز

چوب مرا ب گر  صاحب ا يل  هم  وك تواب را  شند و  دار بك

اعدام نمايند من هرگز و هرگز دخترم را قرباني خود 

مين يك دا باد از من هاهر چه ب ،و تواب نخواهم كرد

گيرم كه من وتواب را اعدام بسردار بگوئيد  ،سخن است

نخواهد كنند تلخي مرگ در كام ما بيش از چند لحظة 

ولي دخترم را نمي گذارم كه به ياد و فراق حميد  ودب

شدجان  جر بك هر روز ز له و  ،نامزادش  ند و نا يه ك گر

خي  ها تل سال  يد و  ياد نما تدريجي فر ممرگ  ل را تح

 نمايد.
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يل  يد. وك خارج گرد طاق  شد و از ا ند  جا بل نور از  ا

يل  مدن وك تا آ يزد و  قدم م حبس  صحن م سردار روف در 

كرد  شماري مي قه  گر دقي نور زر جواب  شنيدن  نور و  ا

انور افتاد با شتاب خود را بوي همينكه چشمش بوكيل 

وكيل صاحب نور به شما چه گفت و پرسيد نزديك ساخته 

نو هن  كه از د هاي را  حرف  يل  يك وك بود يكا شنيده  ر 

 بيان نمود و بعدًا خاموش گرديد.

جواب  شنيدن  سردار ربا  گردن  گر رگ  نور زر طرف  د از 

ريسوومان نمووودار و رنگووش از نهايووت غضووب و همچووون 

بانيت مانند قوغ آتش سرخ گرديد و چنان مي نمود صع

 سكته مغزي ميكند. اآلنكه 

 وسردار با صداي مرتعش بوكيل گفت خير ادبش ميكنم 

خود  كه او  ياورم  بااليش ب گاري را  نان روز و روز  چ

هايي  براي ر يد و  عذر نما تد و  من بيف پاي  ست و  بد

 خويش نزد من نفر بفرستند.

من حاال نزد ولسوال ميروم و برايش ميگويم تا شما را 

 رها نمايد  و بعد من ميدانم و نور زرگر.

يد.  خود برو نه  ير بخا مع الخ شته شما  كار گذ من از 

انسان وقت كه  ،لعنت بر شيطانشرمنده هستم چكنم  خود

جسم خون چكان نواسه جوان خود را ببيند عقل و خردش 

م سر  ستش  كاري از د نين  حال چ شود و ال م مي  يل   يزا

شته  ير گذ ند. خ بود ز چه  كر آرام هر  حاال بف شت  گذ

بخانه خود برويد ولي وكيل صاحب باز هم خواهش ميكنم 

نكنيد من باز هم  غود را دريخدرين راه توجه و كوشش 

ف عذر ما شما  نه ااز  شما را در زمي جه  كنم و تو ت مي

مينمايم حاال اين موضع بمن ننگ شده است شما استطالب 

بل  مرا در مقا گر  نور زر كه  يد  خويش ديد شم  خود بچ

چشمان خواستگاران توهين و تحقير نمود اكنون اگر يك 

ز تصميم ميخ هم در ديوار خانه من باقي نماند من ا

خود صرف نظر نميكنم شما نور زرگر و حتي خانمش را 

و بعوودًا بفهمانيوود و گوووش هوواي شووان را بوواز كنيوود 

كار از كار گذشت آن وقت اين گره بدندان هم زمانيكه 

در راه نجات آن ها از دست من باز نمي شود و آنگاه 

مين  گر ه نور زر خانم  شد. ب هد  ساخته نخوا كاري  هم 

و حرف هاي مرا برايش بگوئيد تا  امشب تماس بگيريد

خودش  شود او  خالص  ند سرش  ترحم ك سرش  شوهر و پ جان  ب

 ورنه از شوهر و پسرش دست بشويد.
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و نزد ولسوال سردار روف از دروازه محبس خارج گرديد 

يل  فت وك فت و گ با او ر من  يد  ها كن شب ر نور را ام ا

شريف  سان  ستي او ان ندارم را صومت  عوي و خ و كدام د

گناه است. من نا حق او را درين جال و مصيبت شخص بي

كردم  تار  ند گرف نج و آزارش دادم خداو قدر ر ين  و ا

او دوست و آشناي سابقه  ،كاري خوبي نشد ،مرا ببخشد

 ت.و چندين ساله من اس

فت و  خود ر نه  يد و بخا شب آزاد گرد مان  نور ه يل ا وك

ماجرا  مام  سردار را ت سه  گر و و دسي نور زر مورد  در 

سرش  شته را دارد پ ست آوردن فر صد بد كه او ق و اين

يكايك بخانم و اوالد هاي خود بيان نمود و از زجر و 

نور و پسرش ياد آوري كرد و اشك از و جراحات شكنجه 

 چشمانش سرازير گرديد.

با شنيدن سخنان وكيل انور خانم وي به ياد بيكسي و 

هايي او  ست و تن بدون سرپر خانواده  نور و  يت  مظلوم

باريد و هاي هاي گريه او بلند گرديد درين اثنا اشك 

وكيل انور متوجه گرديد كه آمنه دخترش بيش از همه 

متأثر گرديده و اشك مي بارد و ناله و فرياد را سر 

 داده است.

آمنه دختر وكيل انور تواب پسر نور زرگر را از دل و 

ستي  ين دو شت و ا ست دا ها جان دو يت آن  مان طفول از ز

يد غاز گرد پنج آ فل  نه ط شته و آم كه فر بود. زماني ه 

دي  هم ُگ با  ند  بيش نبود ند و در آن سالة  بازي ميكرد

بود  تر  ها بزرگ سال از آن  كه دو  تواب  گام  باالي هن

طرف  طرف و آن  ين  شد. ا سوار مي خود  چه اي  سبك خم ا

شه حويلي  يده و شه يرون دو خود ب هن  سب را از د ا

سته و  يدن خ كه از دو ماني  مود و ز نمين شد ما ده مي

ها هاي آنپهلوي آمنه و فرشته نشسته وبه تماشاي ُگدي 

 مي پرداخت.

طوريكه گفتيم نور زرگر و وكيل انور با هم دوست و 

ها و  تواب روز  شته و  نه و فر لذا آم ند و سايه بود هم

نه  هاي طفال بازي  شغول  سته م هم نش نار  ها در ك شب 

 .ميگرديدند

ن هاي طفال ست  ست و برخا ين نش ته ا ته رف نه و رف ه آم

سته  سته آه يام آه مرور ا گي تواب ب فت و رن گر گر دي

مديگر  كه ه شدند  جه  ماني متو ند ز ست دار و آن را دو

ست و  بت نش يك مح به  جايش را  ها  ست  فت برخا و ال
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روزي يك ديگر هر گاه دوستانه مبدل كرده است بحديكه 

كشنده و يك قوه جاذبه را نميديدند يك حس غير مرئي 

م بور  ها را مج مًا آن  تا حت ساخت  قات ي  مديگر را مال ه

 نمايند تا قلوب شان تسكين و آرام گردد.

و آن محبت و آن ها سال بسال بزرگ و بزرگتر گرديدند 

يك عشق داغ  بهاليش طفالنه جايش را آاده و بي الفت س

مان  هم پي با  لداده  مود و آن دو د بدل ن شين م و آت

ازدواج  بسته بودند كه بعد از فراغت از تحصيل با هم

 نمايند.

سي  نه ك ما در آم شته و  جز فر بود و  شيده  ين راز پو ا

شت.  عي ندا گري از آن اطال يل دي نه وك هاي آم شك  سيل ا

و او با فراست دانست كه غير انور را متوجه گردانيد 

ترحم از  سايگي و  سبات هم ساني راز منا طف ان و عوا

فت  موده و  گ بدخترش ن ست او رو  يان ا هم در م گري  دي

جان بس ا تر  لي ست دخ شمانت خي يروي و چ تب م فردا مك

 سرخ شده است.

آمنه گفت پدر جان دلم به تنهائي و بيكسي فرشته مي 

و اگر خلق خلق نميكرد سياسر )زن( را سوزد. خداوند 

يد مي آفر شان ن براي  صيبت را  بال و م قدر  ين   كرد ا

وكيل گفت خير باشد دختر جان آنچه در سرنوشت انسان 

 .است آمدنيست

وكيل رو به خانم خود نمود و گفت بيا كه بخانه نور 

شان  حوال  حال و ا برويم و از  گر  شويم و در زر يا  جو

سانم  شته بر مادر فر ضار  به استح ضوع را  يد مو ضمن با

گران  شوش و ن لي م سرش خي نور و پ فه  نده خلي من از آي

خيلي ها موضع هستم و خداوند سردار را انصاف بدهد. 

 است.جدي و قابل تشويش 

طاق  خل ا ستقيمًا دا يد و م ما بيا با  يز  جان ن نه  آم

در غياب وي او را مصروف بسازد تا من فرشته گرديده 

مادرش را كامالً از جريان موضوع مطلع بگردانم و غرض 

شته  كه فر فت اين عي دريا كوچكترين اطال ماجرا  ين  از

است مبادا از زيرا او دختر نهايت حساس و زرنگ نكند 

پدر و برادرش كه به نسبت وي نج و عذاب استماع خبر ر

وكيل باالي آن ها تحميل شده است دست بخود كشي بزند. 

كه  فت  بدخترش گ يدًا  هم اك ين باز  في در كوچكترين حر

 مورد به فرشته نگويد.
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از جا بلند شده و بطرف خانه نور زرگر رفتند. آن ها 

حويلي قدم ميزد و غم و نور در صحن درين موقع خانم 

ندو صداي ا شنيدن  با  مود  سكين مين خود را ت ني  ه درو

 ؟دروازه او عقب دروازه آمده پرسيد كي هستيدزنجير 

ما گل جان در را باز كنيد من هستم خانم وكيل گفت 

آمنه جان آمده ام تا يك و مادر آمنه با وكيل صاحب 

 ساعت بنشينيم.

عد از  مود و ب باز ن يي در را  خوش رو با  نور  خانم 

سالم و قديم  شته  ت نه فر به خا ها را  ترام آن اداي اح

 رهنمائي نمود.

نه  بود آم خويش  هاي  صروف درس  خود م طاق  شته در ا فر

مستقيمًا بطرف اطاق او رفت در را كشود و سالم داد و 

غير مترقبه آمنه فرشته از آمدن پهلوي فرشته نشست. 

و آن هم درين وقت شب مشوش گرديد و در حاليكه قلبش 

طپش  ناقراربه  فت و  يرت گ هت و ح با ب مود  غاز ن ي آ

 عزيزم چطور شد كه درين شب يادي از من نموديد.

آمنه گفت پدر جان و مادر جانم آمده اند تا از حال 

سان  جانم پر له  حوال خا صحبت و ا با وي  ساعتي  موده  ن

نمايند  و من هم نزد تو آمدم تا با هم صحبت نموده 

 غلط نمائيم.و غم 

منه گفت بلي بخير خالص شدند آ !فرشته گفت كاكا جانم

شدند؟  چه  تواب  پدرجانم و  پس  فت  شته گ نه از فر آم

و شنيدن نام تواب اينكه از تمام جريان زجر و شكنجه 

تواب و نور زرگر اطالع كامل داشت دلش از قلفي كوته 

سات  بود دم احسا شده  خون  يز از  تواب لبر صه  غم و غ

هاي هاي  خود را گرفته نتوانست و بغض گلونش تركيد و

 گريه را سر داد.

هنوز فرشته بصورت درست نميدانست كه چه بالي بر سر 

و از حال و روزگار آن پدر و برادرش فرود آمده است 

ها اطالع كافي نداشت و همين قدر مي دانست كه آن ها 

محبوس و در يك اطاق با حاجي كريم داد يكجاه هستند 

ان گريه را و فرشته رو به آمنه نموده و گفت خواهر ج

 بس كن و بگو كه پدر و برادرم چرا خالص نشدند؟
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برايش توصيه شده بود ولي زير تاثير با آنكه آمنه 

ني  سات درو ته و احسا قرار گرف چه خود  پدر آن هن  از د

سه  پرده از دسي مود و  يان ن يك ب بود يكا شنيده  خود 

صيبت  بال و م ين  كه ا مود  عالوه ن شته و  سردار بردا

 پدر و برادرت بوجود آمده است. بخاطر تو باالي

انور حرف هاي خود را آغاز نكرده بود و هنوز وكيل 

ست تا مي خوا يد زه  عد از تمح شروع ب خويش  سخنان  به 

جاور  طاق م شته از ا ياد فر له و فر صداي نا كه  يد  نما

 بلند گرديد.

با استماع گريه و ناله فرشته مادرش به عجله خود را 

لب  سانيد و مط طاق وي ر مود به ا سار ن را از او استف

يف قل كه از تكل شته  بود بفر گاه  ستي آ مادرش بدر ي 

خود غالب گرديد و بال فاصله با احساسات  يدفعتًا باال

نموده و گفت مادر گوشه چادرش اشك هاي خود را پاك 

جان  تواب  جانم و  پدر  خاطر  قط ب شويد ف شوش ن جان م

به زيرا آن ها را از اطاق حاجي كريم داد گريه كردم 

ين  ها در كه آن  يدانم  ند و نم قل داده ا گر ن طاق دي ا

 دوسه روز آب و نان شان را از كجا بدست آورده اند؟

از خانه كريم قبالً گفته بودند كه نان و غذاي مكمل 

داد براي شان ميرسد و حتي بديگر بندي ها هم توزيع 

مينمايند و به همين نسبت نان خانه وكيل صاحب را هم 

كرده ب سترد  حال و م سه روز از  ين دو  ما در ند و  ود

فل  ها غا حوال آن  نديم. ا مًا ما ست حت براي فردا باي

ند  نور بل يل ا صداي وك تًا  مايم دفع يه ن نان ته شان 

فت  يد و گ شان گرد براي  كريم داد  حاجي  يد  شويش نكن ت

نان فرستاده است مطمين باشيد و سپس عالوه نمود كه 

ي برم و تهيه فردا از خانه خود براي شان هوسانه م

بردن آن غذا  مت و  خود را زح شما  شد  من ميبا مه  بذ

برادر  ند  من مان ست و  من ا ست  نور دو فه  يد خلي نده

شما  فت  يل گ عد وك ستم و ب ماده ه ضر و آ خدمت وي حا ب

ه تر  سالون دخ طاق  ما در ا يد و  صه كن خود ق بين  ا 

 يم.ئنشسته و چاي مي خوريم و با هم صحبت مينما

طور نور  يل ا شب وك يان آن  گر را در جر نور زر خانم  ي 

قرار داد كه زن نگون بخت مريض كه سال ها از تكليف 

بي  نقل ته و  جر قرار نگرف شتر  شار بي حت ف برد ت مي 

 ديگري بوجود نيايد.فاجعه و مصيبت 
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خانمش  نور و  يل ا طوالني وك صحبت  عد از  ند ب جا بل از 

حافظي  خدا  عد از  شدند شده و ب شان روان  نزل  طرف م ب

ب نه  بدهليز آم خود را  فورًا  پدر  ستماع آواز  ا ا

سر  شته ب نار فر شب در ك تا  ست  جازه خوا سانيد و ا ر

 برده و از رنج و اندوه وي جلوگيري نمايد.

ستند و  طاق را ب نده دروازه ا خواهر خوا شب آن دو آن 

مادر  گوش  شان ب كه آواز  صدا بطوري بي  آرام آرام و 

و فرياد  فرشته نرسد تا سحر گاه اشك باريدند و ناله

 نمودند.

 ،مريضي مادر ،فراق حميد ،فرشته تنها يك غم نداشت

عذاب  نج و  مي ر مل  هر روز متح برادرش  پدر و  كه  را 

صره  شار و محا حت ف نان او را ت سمت چ هار  شود از چ

سراپاي قرار  شندة  حرارت ك شديد و  تب  كه  بود  داده 

چك  لب كو سوزانيد و ق مي  جود وي را  نازك او در و و 

يان  موام خورد و ا مي  طه  ني اش غو تش درو ياي آ ج در

 سا مشتعل ميگرديد.آسپند 

مي آورد خاطر  پدر را ب هاي  باني  شته مهر كه  ،فر پدري

چين پيشاني وي را مشاهده يكبار هم در طول مدت حيات 

مت او را  ناز و نع هزاران  با  كه  بود. پدري كرده  ن

بان وي بزرگ  شتي از ز حرف در هم  يك روزي  موده و  ن

 .نشنيده بود

و باز چهره خندان تواب برادر عزيزش به پيش چشمانش 

 مجسم ميشد و نوازش هاي وي را بخاطر مي آورد.

شاهده  با م شد و  شاد مي شادي اش  با  كه  برادر عزيزي

چون  شحالي هم مواره از خو بانش ه خواهر ل شاش  هره ب چ

 غنچه باز ميگرديد.

متالطم غم و اندوه فرو مي رفت فرشته در امواج دريا 

بسيار هر چند گاهي بند سش از كثرت غم و اندوه و نف

بود  مادرش  صحي  لت  جه حا شتر متو شته بي شد فر ند مي ب

مادر كه  يرا از زماني يل  ،ز ضاي فام ساير اع پدر و 

كه در آن  سيمه را  ند و ن سفر كرد يه  به ترك مادرش 

هنگام در قيد نكاح نور زرگر بود تك و تنها گذاشتند 

سوال از آن تواريخ  52كه مودت  رو ديگر اين زن مهجو

فراق آن  تش  يد و در آ مادر را ند پدر و  شت روي  ميگذ

 ها مي سوخت و ميگريست.

خود  قارب  مادر و ا پدر و  عي از  نه اطال هيچ گو سيمه  ن

شريف  مزار  كه در  شت زماني ند ندا ندگي ميكرد يك دو ز
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نمود و جواب خط مولوي عبدهللا براي نور زرگر مواصلت 

زرگر حاوي صحتمندي دختر  نامه هاي شان از طرف نور

شان فرستاده شد ولي همينكه نور زرگر به خان آباد 

تاب  شت ك كه در پ خود را  سر  مود آدرس خ كان ن قل م ن

نور  كرد.  موش  بود فرا كرده  شت  سعدي ياددا ستان  گل

نميدانست كه كتاب گلستان را كي از نزدش امانت برده 

كه  بود  سبب  مين  ست و از ه كرده ا سترد ن باره م و دو

ارسال و مرسول بين خليفه نور و مال عبدهللا خسرش قطع 

 گرديد.

بي اطالعي از پدر و مادر و دوري و فراق آن ها نسيمه 

مرض قلبي و رواني ه را رنجور ساخت و رفته رفته او ب

 گرديد.گرفتار 

لذا فرشته سخت نگران اوضاع صحي مادرش بود و تشويش 

گاه  هر  كه  شت  لاز آن دا يان  كوب مادرش از جر ت و 

پدرش و علي الخصوص از جراحات ضرب شالق در بدن تواب 

نا  ند  فت ك طالع دريا كوچكترين ا سردار روف  سه  و دسي

 گفته پيداست كه فورًا سكته خواهد نمود.

ظه  هر لح شت و  قرار دا سياب  سنگ آ يان دو  شته در م فر

پدر هاي  شفقت  طرف  شد. از يك ير مي طف و  ،خورد و خم ل

ي مادر ارباني ها و غم خوري هنوازش هاي برادر و مه

را بخاطر مي آورد و از جانب ديگر محبت و دوستي بي 

يزش  يد عز پرده شايبه حم چون  يك  شمان او يكا پيش چ

يار را از  صميم و اخت نه ت فت و زمي قرار ميگر سينما 

 نزدش سلب مينمود.

 

 تصميم خطرناك

هار فراوان از چ ندوه  غم و ا كه  مين لحظاتي سمت  در ه

شت بود باالي فر جوم آورده  ند ه ه سر را بل تًا او  دفع

مود و گفت يافتم يافتم كرده و قهقه به خنده آغاز ن

نيست پس خود را از همه ه جز از همين را چارة بهتر 

چيز بي غم مينمايم و در پشت پرده ديوار سياه مرگ و 

 نيستي همه چيز را فراموش ميكنم.

شا خورده و م كان  شته ت سخنان فر شنيدن  با  نه  هده آم

نمود كه حالت رواني فرشته كامالً شباهت بديوانه گان 

 دارد.
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او خود را به فرشته نزديك كرده و دستش را بشانه وي 

 ؟گذاشت و گفت جانم چه را يافتي مگر ديوانه شدي

صله  يزم حو گاه در عز هر  كن  شه  صبر پي باش و  شته  دا

ناگوار زندگي مقاومت و مقابل مصايب و پيش آمد هاي 

ي خداي نا خواسته ديوانه گرديده و سر بكوه صبر نكن

 ن خواهي زد.او بياب

باال يزم  يا عز خود  يب خواب  خت  ستراحت ت قدر ا برو و 

ست بس ا ما  ستي  ،ن سيار گري چارب ستن  ها گري كار تن ه 

كر  باالي آن ف جود دارد و  هم و گر  هاي دي ست راه  ني

 ميكنيم تو حاال برو استراحت كن.

نه  ته نزآم شته را گرف ست فر خوابش آورد و د خت  يك ت د

اكنون روز سپيد شده است من برايش گفت استراحت كن 

تا يك ساعت ديگر نزد تو ميباشم و بعد بخانه ميروم 

سپس  يروم و  تب نم مروز مك من ا كنم.  ستراحت مي و ا

 دوباره پيشت خواهم آمد.

شده و  باال  خود  خت  به ت نه  صرار آم نابر ا شته ب فر

 بخواب رفت.ته چشمان خود را بست و آهسته آهس

آمنه هم همينكه چادر  ظلمت شب با تيغ سيم گون شفق 

فق پاره  نگ ا بي ر من آ يد و دا تر گرد سپيد  سپيد و 

و پا به آهسته و بي صدا از اطاق فرشته خارج گرديد 

شت  حويلي گذا كردن صحن  ضو  شغول و شته م مادر فر يد  د

است آمنه نزديكتر گرديد و سالم داد و گفت خاله جان 

حويلي را ببنديد من خانه ميروم بعد دوباره  دروازه

و حاال خواهم آمد. امشب فرشته جان تا سحر نخوابيده 

 بخواب رفته است لطفًا بيدارش نكنيد.

شت و  بالين گذا سر را در  فت و  شان ر نه  نه بخا آم

بخواب فرو رفت و نسيمه مادر فرشته مصروف تهيه چاي 

و فرياد  و ناشتا براي خود شد كه ناگهان صداي چيغ

بلند شد نسيمه خود را بعجله به اطاق فرشته فرشته 

ست  با دو د سته و  خواب برخا ترش از  يد دخ سانيد و د ر

ند  ند و مان مي ز سك  هي نف ته و  كم گرف خود را مح روي 

 برگ بيد مي لرزد.
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مالطفت بسر فرشته كشيد و گفت بسم هللا خير نسيمه دست 

سيدي خود تر خواب  گر در  جان م تر  شد دخ شته  ؟با فر

دستان خود را از روي خود دور نمود و نفس نفس زنان 

 گفت آري مادر جان بسيار ترسيدم و وحشت كردم.

 ؟مادرش گفت مگر در خواب از مار و يا گژدم ترسيدي

فرشته گفت نه مادر جان چنين چيز هاي نبود فقط خواب 

ديدم كه سيل عظيمي آمده است و خانه ما  ناكيو حشت

يرا پاك و پاي  لوي را  نار په خت چ باالي در من  مود  ن ن

ند و  بيخ ك هم از  خت را  سيل در  شدم و باال  صوفه 

يدم  سيالب افت به  من  مود و  سرازير ن گاوكش  و بدرياي 

و سر انجام مرا هر قدر دست و پا زدم سودي نبخشيد 

يدم و  خواب پر كه از  ست  مين ا برد و ه خود  با  سيل 

 بيدار شدم.

ختر جان تشويش مكن اين نسيمه گفت انشا هللا خير است د

ند  شان ميگوي خواب پري ها را  كه آدم خواب  و وقتي

را در  تپريشان و نا آرام باشد و بخوابد چنين حادثا

ند مي بي خود را  ،خواب  ست و روي  مادر د گل  يز  بر خ

بشوي وضو بگير و دو ركعت نماز بخوان و بعد بيا كه 

 چاي بخوريم.

صبح را اد ماز  مود و ن ضو ن فت و شته ر عد فر كرد و ب ا 

با سر سودايي و جسم خسته و روح نا آرام پهلوي دستر 

مود.  غاز ن صبحانه آ چاي  خوردن  ست و ب شته خوان نش فر

شد و  لش نمي يزي د هيچ چ لي  ست و ها مينگري خوردني  ب

يك  با  لخ را  چاي ت له  يك پيا قط  بود ف ند  شتهايش ب ا

خود  جاي  عدًا از  مود و ب صرف ن كي  چه نم چه كل پار

ساً  ست و را خت  برخا باالي ت يد و  خود گرد طاق  خل ا دا

خود نشست و بفكر عميق و دور و درازي فرو رفته خواب 

خود  ست ب نه د كه چگو مد  يادش آ شب ب صميم  باالخره ت و 

ند شي بز هار  ،ك ناگون چ سوداي گو شويش و  كرد و ت كر  ف

كران  حر بي ظه در ب هر لح مود و  طه ن طرافش را احا ا

ق ميگرديد و بعد موهوم و انديشه هاي مختلف غرخياالت 

قيكه از آب سر بدر نمايد آهي حسرتناكي از يمانند غر

شيد  سوز ميك گر پر فت و راه ج كر مير باره بف عد دو و ب

باالخره  مود. او  ستجو مين شي را ج خود ك حار و  انت

لي  يد و تاب نما بدريا پر خود را  كه  فت  صميم گر ت

و دختر زاد است مبادا امواج بخاطرش آمد كه سياه سر 

هاي درختان كنار آن لباس هايش را پاره  شاخهو دريا 
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و لذا ازين پاره كند و جسدش را لخت و عريان نمايد 

بعد از تفكر و چرت بسيار تصميم خود صرف نظر نمود. 

ي شان با گبه يادش آمد كه زبيده دختر مال صفدر كوچ

خوردن دواي خسك خود را از شر زندگي فالكت بار نجات 

 بخشيد.

سك  !آري شي دواي خ خود ك حار و  يق انت كي از طر و ي

 زنان مظلوم افغانستان.

 

 ازدواج اجباري زبيده دختر مال صفدر

نسيمه مادر فرشته عالقه  ،او استاد خياطي فرشته بود

مد  سر آ ترش  تا دخ شت  گار دا كه در روز شد و همچنان با

گل  ياطي و  فن خ ست در  يق ا تاز و ال خود مم هاي  درس 

سي كا هارت و دستر يز م لذا دوزي ن شد  شته با مل دا

نه  هر بخا عد از ظ ته دو روز ب يده هف مي زب گر  نور زر

آمد و براي فرشته فن خياطي و گل دوزي را مي آموخت 

شته  مادر فر غاني از  صد اف هار  لغ چ نه مب و ماها

 دريافت مينمود.

كه  بود  شته  سالگي نگذا شش  سن  به  پا  نوز  يده ه زب

چك را يده كو ست و زب سفر ب خت  يا ر ها  مادرش از دن تن

 گذاشت.

مال صفدر كه شخص غريب و ناتوان بود چند افغاني قرض 

رچي را اوااندام دختر شكور سمو وام بدست آورد و گل 

 بقيد نكاح خويش در آورد.

هاي  عالوه داغ  بر  بود و  عاجز  شم  يك چ ندام از  گل ا

مشاهده ميشد. او با داشتن بيشمار چيچك نيز در رويش 

ر داشت و مال صفدر مجبور چهره كره ناز و نزاكت بسيا

شي شاني تر كت و پي ناز و نزا سازدو  باوي ب  ،بود 

 زورگويي وزخم زبان وي را تحمل نمايد.

و آرامي بود و هيچ نوع طفل كوچك در آن زمان زبيده 

كه  با آن شد وي  يده نمي شوري از وي د ست وا شوخي و د

اذيت  ،طفل آرام و بي آزاري بود باز هم مورد سرزنش

اندر واقع ميشد و گل اندام هر روز وي  و آزار مادر

ميزد و موهاي سرش را كش نموده و  لييرا بدون موجب س

 داد و فرياد طفلك معصوم را بلند ميكرد.

ص ترش را فمال  يت و آزار دخ يز اذ غم انگ هاي  صحنه  در 

خود را  صداي  ندام  گل ا ترس  لي از  كرد و شاهده مي م

گرديد و  ها يكي پيديگر سپريكشيده نميتوانست. روز 
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و براي آموختن فن كوچك بزرگ و بزرگتر گرديد  زبيده

خانم همسايه ميرفت تا آنكه در خياطي و گل دوزي نزد 

طر ستعداد ف ثر ا يق  يا ياط ال ماهر و خ گل دوز  اش 

 گرديد.

سايه دل در  نه هم هايش بخا مد  فت و آ يان ر او در جر

اسلم تراكتورچي بود رو عشق اسلم پسر همسايه داد. يگ

مدت دو سال بدين طرف نزد حاجي توره كي خدمت  و از

 مينمود.

نمود و حاجي  تاز قضا الهي خانم حاجي سليم شاه وفا

كر نبا آ شت بف سال ميگذ تاد  بيش از هف مرش  كه از ع

 گرفتن زن شد.

ضر  سي حا لي ك مود و ياد ن سس ز طرف تج طرف و آن  ين  ا

كه  يوه  سه زن ب يك دو  هد  تر بد به او دخ كه  يد  نگرد

مطابق ميل حاجي سليم شاه نبود روزي يكي از پيدا شد 

يت  سن و قابل برد و از ح نام  صفدر  مال  ستانش از  دو

 دختر او توصيف و تمجيد نمود.

و بعد از گاران را بخانه مال صفدر فرستاد حاجي طلب 

صرار و  به ا ظر  صفدر ن مال  مد  فت و آ تب ر يك دو مرا

هزار جاه  بل پن يده در مقا به ازدواج زب خانمش  شار   ف

مود قت ن نه مواف صارف تويا گر م قد و دي غاني ن .  اف

عذر و  ند  هر چ يد و  لع گرد ماجرا مط يده از  عذرت زب م

سودي  لي  نداخت و براه ا ياد  مود و داد و فر پيش ن

بدون رضايت مراسم عقد نكاح وي و سر انجام نبخشيد. 

فت گر صورت گر يده  شنهاد چزب يده پي براي زب سلم  ه ا

مزار طرف  هر دو ب تا  بود  فرار  كرده  بل  يا كا و 

نمايند ولي زبيده اين نام زشت و ننگين را براي خود 

عار دانست و پيشنهاد اسلم را رد نمود و برايش گفته 

 بود كه او تصميم خود را گرفته است.

پذيرفت و  يان  كاح پا قد ن سم ع كه مرا جام همين سر ان

چراغ اميد زبيده خاموش گرديد زبيده به بهانه رفع 

ب نه  عذرت از خا يد م طبخ گرد مد و وارد م يه ر آ و ادو

ضد خسك را كه دو روز قبل از دواخانه خريداري كرده 

ق بيرون نمود و يكدم سر كشيد و بعد وبود از عقب صند

و عجله خود را به اطاق نزد زن ها رسانيد و به شتاب 

كرد و  ير  بزودي تغ يده  لت زب ست و حا خود نش جاي  در 

به  يد و  ند گرد ياد وي بل هوداد فر مود و ع ت غاز ن آ

بجان آفرين سپرد و مرغ بعد از چند دقيقه كوتاه جان 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



ها پرواز نمود و از همين ن سماآ جبه اوروحش سبكبال 

داشت جاه بود كه اسم ادويه ضد خسك نزد فرشته سابقه 

ته و  شي گرف خود ك صميم ب يق ت مين طر يز از ه و او ن

منتظر فرصت بود تا به بازار رفته ادويه ضد خسك را 

 يداري نمايد.خر

 

 ديدار نسيمه با نور زرگر و پسرش

چادر نماز خود را بسر مادر فرشته بعداز صرف چاي  

خارج  حويلي  يد كرده و از دروازه  يل گرد نه وك و بخا

انور رفت وكيل انور تازه صبحانه را صرف كرده و مي 

  جانب دكان خودحركت نمايدكه ناگاه چشمش بخانمخواست 

سيد نور تاد وپر شتهزرگراف حال فر ست  كه  جان چطورا

يدوارم يت كه ام سخ خير سيمه درپا مدوهلل  باشدن فت الح گ

خيرت است وضع صحي فرشته خوب است ولي روحًا خيلي ها 

است و طوريكه معلوم مي شود امشب نا آرام و بيقرار 

دختر  دانم كه نخوابيده و تا سحرگاه گريسته است نمي

ش هم خيلي ها چرا اين قدر نا آرام و مشوش است و رنگ

 زرد و زار شده است.

ضوع را  يان مو نه جر كه آم فت  ست دريا نور بفرا يل ا وك

يدوارم  فت ام يل گ ست. وك ته ا براي وي گف صل  طور مف

حالت رواني فرشته جان بهتر شود ولي شما چطور آمديد 

سودا بكار است  ،بمن اگر امر و فرمايش باشد بگوئيد

رمائيد من در بفو يا پول ضرورت است هر چه كه باشد 

 خدمت هستم.

صاحب همه چيز است و ما نسيمه گفت تشكر جناب وكيل 

كدام ضرورتي نداريم ولي من هم امشب نخوابيده  فعالً 

ام و خواب از چشمان من فرار كرد و تا سحرگاه بيدار 

لي  من خي يد  شريف برد شما ت ناب  كه ج ستم و همين نش

و تواب در مورد صوفي صاحب سودايي شدم و تا مال اذان 

جان فكر ميكردم دلم خيلي ها نا قرار است اگر شما 

سرم  صاحب و پ صوفي  نزد  مرا  تب  يك مرا يد و  طف كن ل

وكيل انوريكه خورده و د خشنود مي شوم وببريد بي ح

با صداي مچ مچ كه مطلبش چندان روشن نبود در جواب 

گفت خواهر جان آن ها فضل خداوند جور و صحت هستند و 

د كه شما به محبس برويد انشا هللا كه ندارهيچ لزومي 

آن ها بزودي رها خواهند شد من فكر ميكنم كه رفتن 
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شما به محبس چندان مناسب نيست و شايد هم صوفي صاحب 

 ود.آزرده ش

نسيمه گريه را سرداد و به الحاح و زاري آغاز نمود 

به  خود  با  تا او را  مود  خواهش ن يل  كررًا از وك و ُم

حال و احوال شوهر و پسرش مطمئن  محبس ببرد و او از

 شود.

شاهده  بادا از م تا م شت  خوف دا طرف  نور از يك يل ا وك

لت زن  تواب حا نور و  فه  جود خلي كوب در و لت و  ثار  آ

و كدام حادثه بدي رونما شود واز مريض به هم خورده 

جانب ديگر از مشاهده اشك هاي نسيمه و آه و ناله او 

او را وادار نمود تا قلبش بشور آمد و عاطفه انساني 

باد چه  سيمه  اهر  برد باد ن سرش ب شوهر و پ نزد  را 

وكيل با آنكه از وضع صحي نسيمه سخت انديشناك بود 

يووك دل را صوود دل نموووده گفووت خيوور اسووت همشوويره 

 بفرمائيد.

خيلي خورسند گرديد نسيمه  ،با شنيدن جواب مثبت وكيل

ي جازه بده شما ا ساني  مك ان طف و ك شكر از ل فت ت د و گ

شته  كه فر ينم  يزنم و بب نه م سري بخا تب  يك مرا قط  ف

شد  خواب با گاه  هر  يدار و  يا ب ست و  خواب ا جان 

دروازه حويلي را از بيرون قفل نمايم و بعد به عجله 

 بر ميگردم.

وكيل گفت بسيار خوب من منتظرم تا بر گرديد و بعد 

 به جانب محبس رهسپار مي شويم.

فرشته بيدار است و  نسيمه به عجله به خانه رفت ديد

چشم فرشته بمادرش در صحن حويلي قدم ميزند و همينكه 

افتاد پرسيد مادر جان كجا بوديد مرا وارخطا كرديد 

يدم و  شما را پال شتم  حويلي را گ نه و  طرف خا هار  چ

يل  نزد وك مادر  جان  فت  سيمه گ يد؟ ن جا بود يافتم ك ن

 و من ازصاحب رفتم تا با من يك مراتب به محبس برود 

 حال و احوال پدرت و تواب جان با خبر شوم.

صحي مادرش هراس داشت هر قدر ني و  عفرشته كه از وض

پاي را در  هر دو  سيمه  شيد و ن سودي نبخ كرد  ستان  ني

يك موزه كرده و هي برفتن پا فشاري و اصرار نمود و 

لوگيري  مادرش ج صميم  تا از ت ست  گر نتوان شته دي فر

 محبس باز دارد.نموده و وي را از رفتن بطرف 
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باالخره مجبور شده و گفت خوب است برويد و سالم مرا 

رسانيد ولي كوشش كنيد كه بهم به پدر جانم و تواب 

مع الخير بزودي بر گرديد زيرا من تنها هستم و دلم 

 تنگ مي شود.

نسيمه گفت بچشم جان مادر انشا هللا بزودي بر ميگردم. 

ز دروازه حويلي گل مادر مطمين باشيد و بعد بشتاب ا

يد  به خارج گرد يد و  بر گردان خش را  باره ر سپس دو و 

فرشته گفت دختر جان دروازه را از پشت زنجير كنيد و 

 فراموشت نشود.

وكيل انور در كوچه مقابل مسجد استاده بود و همينكه 

چشمش به نسيمه افتاد گفت يا هللا حركت كنيد و خود پيش 

بدنبا سيمه  شد و ن براه روان  يق پيش  طي طر به  ل وي 

آغاز نمود تا اينكه بعد از نيم ساعت مقابل دروازه 

وكيل انور از ضابطه محبس اجازه گرفت و محبس رسيدند 

 سپس نسيمه و وكيل انور داخل محبس گرديدند.

حبس  طرف م سيمه ب نور و ن يل ا صتيكه وك مان فر در ه

رهسپار گرديدند فرشته از موقع استفاده نمود و چادر 

و رج گرديد را بسر كرد و بسرعت از منزل خانماز خود 

نفس   بعد از اينكه دروازه حويلي را قفل نمود به يك

قع  صداقت وا نه  سانيد و از دواخا بازار ر به  خود را 

خان آباد يك بوتل ادويه ضد خسك را خريداري و سرچوك 

 بعد مانند برق خود را بخانه رسانيد.

را سر بكشد  فرشته باخود فكر كرد قبل ازينكه ادويه

ماز  عد ن شد و ب پاك بپو باس   ند و ل سل ك ست غ تر ا به

ناه  ند و گ فو ك لب ع ند ط ند و از خداو گي بخوا را بزر

كه مرتكب مي شود بخشش بخواهد او به همين نسبت داخل 

و لباس تميزو پاك پوشيد و به  غسل كرد ،تشناب گرديد

و نياز  خويش داخل راز يي نماز پرداخت و با خداادا

 .گرديد

سپار  تواب ره نور و  طاق  طرف ا سيمه ب نور و ن يل ا وك

ند به پ ،گرديد يل  بود و ك فل  شان ق طاق   هريدروازه ا

ند باز ك فت دروازه را  ظف گ و  نی،دار هريپ ،دار مو

جا  لغ پن نور مب يل ا كه وك لي همين مود و ستان ن ني

ستش داد پ غاني بد ترام ياف با اح ره دار دروازه را 

 ئيد.باز نموده و گفت صاحب بفرما

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



كه  كه زماني گذارد  طاق ب خل ا قدم دا ست  مي خوا يل  وك

گفت نور بخانمش افتاد و با شتاب چشم خليفه ناگهان 

باشيد ما بيرون مي شويم در همانجا وكيل صاحب لطفًا 

 صحبت مي نمائيم.و در زير هواي تازه در يك گوشه 

بد بو و  ،نور زرگر اين بود كه اطاق خيلي تاريكهدف 

ست و  ناك ا بود و نم يان  لچ و عر طاق  حال ا حين  در 

لت ر شاهده حا بادا م ند م هم ندار ستر  حل قب بار م ت 

ها خانم وي را متاثر ساخته و حالت رواني سكونت آن 

جسم خود گرداند ولي متوجه جراحات نسيمه را دگرگون 

سيمه  براي ن يدن آن  كه د يد  خويش نگرد ند  تواب فرز و 

 ميكرد.خطرناكتر از آن بود كه در موردش فكر 

شتند  يرون گذا قدم ب ها  كه آن  سيمه و بمجردي شمان ن چ

كرده و چ ماس  صورت ا سر و  شوهر و شب ته  گود رف مان 

شالق را از  شكنجه و  حات  ها و جرا خم  تاد و ز سرش اف پ

ياد  مود فر شاهده ن ها م پاره آن پاره  هاي  باس  ير ل ز

جره  ناكي از حن يد درد مين گرد قش ز مود و ن بدر ن اش 

غ ها  لي  سپاهيان صحنه اي خي بود  يدي  يز و تراژ م انگ

تو شدند و  مع  طرف ج هر  سر ااز  باالي  گر  نور زر ب و 

 نسيمه اشك مي ريختند.

كه راه و وكيل انور بحدي سراسيمه و دست پاچه گرديد 

 فراموش نمود.چاره كار را مطلقًا 

با شنيدن سرو و صدا و ناله هاي تواب سردار روف خان 

با او سروسري داشت  كه در اطاق ضابطه محبس نشسته و

مراي  له ه طبا عج حبس از ا يد اضابطه م خارج گرد و ق 

نور  شم  كه چ سانيدند و زماني ثه ر حل حاد به م خود را 

زرگر به سردار افتاد حرف هاي پوچ و ناسزا نثار وي 

بود  سار  جل و شرم خود خ مل  كه از ع سردار  لي  مود و ن

يار  شي اخت شته و خامو شنيده پندا نور را نا هاي  حرف 

 د.نمو

صديق  كن  له  فت عج مود و گ نور ن يل ا سردار رو بوك

دريور را بگو كه موتر را داخل محبس كند تا مريض را 

نزد داكتر ببريد موتر به عجله داخل محبس گرديد نور 

شاندند و  موتر ن قب  سيت ع سيمه را در  تواب ن گر و  زر

ساني  سات ان حت احسا كه ت بود سردار روف  ته  قرار گرف

م گر ن نور زر به  سرو  موتر  فت ب شويد و  واروده گ

وكيل صاحب نيز با شما همراه بگيريد همشيره را محكم 
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است و همكاري ميكند فورًا مريض را نزد داكتر انتقال 

 بدهيد.

خروج ضابطه گفت نور نزد من محبوس است و من اجازه 

وي را ندارم سردار احساساتي شده و به تندي گفت كار 

خودم  من  ست و  من ا بوط ب شما نور مر ستم  ضامن وي ه

تشويش نكنيد همينكه خانمش به هوش آيد و حالت صحي 

 اش بهتر شود نور با دريور به محبس عودت ميكند.

ند  قال داد يك انت به كلين شتاب  له و  به عج سيمه را  ن

داكتر همايون فراهي دست بكار گرديد و سيرم و امپول 

ند  قايقي چ شت د عد از گذ مود و ب يق ن هاي الزم را تطب

شم به ان چ حالش رو  يد و  باز گرد سته  سته آه سيمه آه ن

 بهبود گذاشت.

نسيمه بعد از دو ساعت كامالً بهتر شد و بدستور داكتر 

 از كلينيك خارج گرديد.

نور زرگر نسيمه را توسط موتر سردار بمنزلش انتقال 

يل  موتر داد. وك بود از  سته  سيت اول نش نور در  ا

نور را دق  نزل  يد دروازه م مود و پائين گرد باب ن ال

باز  موتر را  مد و دروازه  موتر آ طرف  باره ب عد دو ب

يان  موتر پا ته از  خود را گرف خانم  ست  نور د كرد و 

 نمود.

مود  باب ن نور دروازه را دق ال يل ا كه وك در هنگامي

فرشته هنوز هم باالي جاي نماز بود و مسلسل اشك مي 

شت و از  ياز دا خود راز و ن خداي  با  يد و او  بار

كه  ست عملي ست. مي خوا مي خوا عذر  هد  جام د شته ان فر

كررًا  ست تزرع م مي خوا عذر  مود و  فت آي مين مي گ و 

هي  ست و آن را ن حرام ا شي  كه خودك با آن من  خداي 

فرموده ايد ولي من مجبورم كه چشم از زندگي بپوشم و 

زيرا من مجبور هستم تو دست بردارم.  ياز دنياي زيبا

دست بخود كشي بزنم كه بخاطر رهايي پدرم و برادرم 

پدرم و  سر  ست از  باز د هوس  مرد  ين  ير آن ا در غ

هاي گوناگون بر نمي دارد و آن ها را بعذاب برادرم 

كنون معضله من هستم و اوست كه اگرفتار مي نمايد. 

ست و  ته ا ستم دوخ گري ه صي دي ناموس شخ كه  من  شم ب چ

ميخواهد از طريق وارد كردن فشار باالي پدر و برادرم 

را دست آورد و موجب بدبختي من و نامزد عزيزم مرا ب

كه در  ست  يد و او بت دو فراهم نما شق و مح يان ع م
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ما را از دلداده و مونس هم قرار گرفته و مي خواهد 

 هم جدا نمايد.

بول  با ق ست و  مرگ ا من  براي  صورت  هر دو  پس در 

ازدواج با سردار حكم مرگ خود را بدست خويشتن صادر 

كبار كه تلخي آن در كام من بيش از مينمايم نه مرگ ي

چند لحظه نباشد بلكه حكم مرگ تدريجي خود را خودم 

هر روز  شم و  نج بك ها ر سال  كه  كنم  صادر مي ضا و  ام

تلخي مرگ را با تمام وجود تا سرحدي مغز استخوانم 

توانم  يد نمي بدون حم من  خدايا  بار  مايم  ساس ن اح

سيا سنگ آ يان دو  من در م حاال  كنم و  ندگي  ير ز ب درگ

نب  برادر و از جا پدر و  جان  پاي  طرف  شده ام از يك

بت  شق و مح گر ع باني دي باالي مهر توانم  من نمي يد،  حم

پاي بگذارم و از شفقت ها و نوازش پدر و برادرم  ،ها

طرف ديگر نميتوانم عشق و محبت و عالقه ملكوتي حميد 

 عالقه نمايم.را ناديده گرفته و از وي قطع 

موجود ضعيف و ناتوان و آن هم سياه پس يك  !اخداوند

چارة جز انتحار و خودكشي و بي دست و پا سر مظلوم 

 ندارد.

لي را  نين عم كه چ مرا  ببخش و  مرا  پس  من  خداي  اي 

فو  بدار و ع عذور  يدهم م جام م بورم و ان من مج ما  بفر

 .راه ديگر ندارم پس مرا ببخش اي صاحب من

بو شتن  خداي خوي با  ياز  غرق راز و ن شته  مي فر د و 

خواست كه بعد از ختم دعا سر بوتل ادويه خسك را كه 

پيش روي چشمان خود گذاشته بود باز نموده ويك دم سر 

شش  ير دروازه بگو كرر زنج صداي م كه  شد  با بك سيدو  ر

جاي  له از  يد  خودعج ند گرد سك را بل ضد خ يه  و ادو

گرفته و به اطاق خود پنهان نمود و سپس بطرف دروازه 

سته  فت و آه شود ر نگ زرد ودروازه را ك شمش بر زار  وچ

تاد و  مادرش اف نده  گران كن شان و ن لت پري پدر وحا

نداخت و  پدر ا نار  خود را در ك نان  ياد ز شته فر فر

آغاز نمود وكيل انور گفت دختر جان سر سرك بگريستن 

 داخل خانه شويد حرف ها بسيار است.است 

صديق  به  يل  شوند وك نه  خل خا ها دا كه آن  بل ازين ق

 دريور گفت منتظر او و نور زرگر باشد.

هاي آن ها داخل خانه شدند فرشته در عين حاليكه دست 

مادرش را  مودن  ير ن لت د سيد ع مي بو كررًا  پدرش را م

استفسار نمود وكيل انور گفت دختر جان خداوند مادرت 
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را عمر دوباره داد ورنه از دست ما و شما رفته بود 

 و تمام ماجرا را بيان نمود.

نور زرگر سر و صورت دخترش را مي بوسيد و موهاي او 

بس است دختر جان گريه مكن ميداد و ميگفت را نوازش 

پدرت اين كار قسمت و تقدير است و هر چه در سرنوشت 

 باشد آن را خواهد ديد.

درين وقت فرشته سرش را باال نمود و به پدرش گفت پدر 

تواب  حال جان  چه  مد.جان  چرا او نيا نور  دارد و 

زرگر با فراست دانست حالت رواني دخترش نارمل نيست 

ين  به ا ست و  شمند ني قل و دان شته عا عالً آن فر و او ف

معني كه سخنان چند لحظه قبل وكيل را فراموش كرده و 

 حتي متوجه زوالنه هاي پاي پدرش نيز نشده است.

گفت او هم خواهد آمد ولي نور با صداي آرام و آهسته 

ت و بعد نور با نسيمه خدا حافظي نمود زمان بكار اس

سيد و در  فت و بو نار گر شته را در ك سر فر هم  باز 

همين موقع بود كه فرشته متوجه زوالنه هاي پاي پدر 

گرديد و خود را باالي پاهاي او انداخت و مانند ابر 

پدر و مادرش و حتي وكيل  ،نوبهار بگريستن آغاز نمود

تاثير صحنه  ين  شاهده ا نور از م يز  ا غم انگ آور و 

خانمش  تر و  بار دوم از دخ نور  عد  ستند و ب خدا گري

 حويلي خارج گرديد.حافظي كرده و از دروازه 

كت  حبس حر سمت م ستند و ب موتر نش گر ب نور زر يل و  وك

 نمودند.

ضابطه  خان و  لوي سردار روف  چوكي په حبس در دراز  م

هر لحظه بساعت حوض محبس نشسته بودند. ضابطه محبس 

ظ مود خود ن هار مين ني اظ شويش و نگرا با ت كرد و  ر مي

ها هم دير كردند نميدانم چه واقع  يدير كردند و خيل

 ؟شده و چرا اين قدر آمدن شان بطول انجاميد

تشويش نداشت زيرا او بشرافت نور سردار روف هيچگونه 

زرگر كامالً مطمين بود سردار دست خود را بشانه ضابطه 

با شوش م فت م شت و گ حبس گذا مين م ظه ش او در ه ند لح چ

و از نيك كار بد هرگز نور شخص نيك است خواهد رسيد 

مد.  هد آ جود نخوا ست بو من ا بوط  هايي او مر حبس و ر

هاي او و  نه  مد زوال نور آ كه  تي  مين وق سرش را ه پ

يده  نج د لي ر ها خي چاره  شكنانيد و بي فورًا ب مروز  ا

 اند وقتي كه صديق دريور آمد من نزد ولسوال ميروم و

آن ها برايش ميگويم كه با آن ها ديگر سخت نگيرد و 
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نور پاي واز را واپس به اطاق حاجي كريم داد ببريد. 

بس  ست و  ترش ا مريض و دخ خانم  شان  نه  ندارد و در خا

 نميدانم درين چند روز آن ها چه خورده اند؟

من فت  براي  ضابطه گ كه  ته ام  حبس گف سماوارچي م به 

ي برد و در نان ب چاي و  فت شان  يزي يا گر چ جا دي ن 

 نميشود.

حبس  صديقدريور وارد م با  گر  نور زر نا  مين اث در ه

صديق عرض سالم نمود و گفت صاحب موتر را عقب گرديدند 

سر گر  نور زر ما  كرده ام و ا پارك  حبس  ا ر دروازه م

يد  ظر نما سردار ن طرف  كه ب بدون آن ته و  يان انداخ پا

 بطرف اطاق خود روان شد.

صدا نمود و گفت صوفي صاحب من به سردار از عقب نور 

شايد و  تواب را بك شما و  هاي  نه  تا زوال فتم  ضابط گ

است از دست خود تان است بعدًا ه عفو تقصير هر چه شد

بدون  گر  نور زر لي  مود و خواهيم ن صحبت  شما  ما و 

خارج  هنش  في از د مه حر يك كل كه  طاق اين خل ا شود دا

 گرديد و دروازه را بست.

مود  شاهده ن هم نور م ست واو  ته ا خواب رف تواب ب كه 

باالي كاه شالي نشست و به فكر و انديشه دور و درازي 

 فرو رفت.

سردار روف خان نزد ولسوال رفت و ماجراي مريضي خانم 

قوع  كه بو چه  سوال نور و آن مه را بول بود ه سته  پيو

بيان نمود و در ضمن گفت زوالنه نور و پسرش را ميده 

ضاب به  حاال  مين  يد و ه يد و كن ستور بده فوني د طه تيل

و به اطاق حاجي كرده هم از سياه خانه آن ها خارج 

شان  براي  يف  قدر تكل مين  عالً ه ستيد ف كريم داد بفر

ساعي و  تا م ته ام  نور گف يل ا من بوك ند  يت ميك كفا

 كوشش خود را در رابطه با مقصد من ادامه دهد.

هنگام به ضابطه محبس تيلفون نمود و ولسوال در همان 

دستور داد تا زوالنه هاي نور و پسرش را باز نمايد و 

آن ها را از كوته قلفي كشيده و به اطاق حاجي كريم 

 داد انتقال بدهند.

كه  فت زماني سردار گ شت  فون را گذا شي تيل سوال گو ول

بوديم  شته  كه گذا نابر قراري ستوفي ب مروز م نه ا چگو

به  سوال  ند ول يق نيامد يات تحق ضاي ه ساير اع صاحب و 

سردارگفت مستوفي صاحب ديروزبمن تيلفون نموده اسخ پ

وگفت كه سمينار مستوفي هاي واليات براي مدت پانزده 
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يه پنج  روز در وزارت مال ساعت  من  ست و  شده ا ير  دا

ميكنم موضوع تحقيق قتل شاه پور عصر بطرف كابل حركت 

 تا باز گشت من معطل باشد.

هم تا  سردار با شنيدن حرف ولسوال گفت خوب است من

مدت پانزده روز فرصتي خوبي خواهم داشت و مساعي خود 

برد و زرگر بكار خواهم را در راه قناعت بخشيدن نور 

 ممكن است به نتيجه مثبتي دست يابم.

نمود و جانب دكان وكيل سردار با ولسوال خدا حافظي 

مود  كت ن نور حر يل ا يد وك چرت د سته و  ها نش نور تن ا

ند  شلوميز كانش  مروز د هم و ا شتري  فر م ست و يكن غ ني

 وجود ندارد.

نمود وكيل انور را قطع وكيل  سردار رشته افكارسالم 

سردار مصافحه نمود و سپس خود بلند گرديد با از جاي 

باز  كان را  مروز د سيد ا سردار پر ستند  هر دو نش

يد؟  كان را كرد جه د يك ب ساعت  عد از  فت آري ب يل گ وك

ود مشتري هاي من بكشودم اين چند روز كه دكان بسته 

دل سرد شده و با ديگر دكان داران داد و معامله را 

خير كار قسمت است باز وضع دكان خوب اند آغاز كرده 

 خواهد شد.

انور به ادامه سخنان خود گفت امروز كار خوبي وكيل 

كار شما بر عالوه اينكه انجام داديد به نظر من اين 

كت سي يك حر بود  ساني  سالمي و ان مر ا سي يك ا يز ا ن

خود پي بدنبال ميگردد. ميشود كه اين كار شما محسوب 

گر و  نور زر لب  تاثيري در ق شد و  شته با يك دا مد ن آ

 فاميل آن بجا گذارد.

سردار گفت و هللا وكيل صاحب دل من بحال شان سوخت و هر 

مود  شاهده مين حوال م حال و ا بدان  ها را  سيكه آن  ك

بمن اشت شما ميكرد. با آنكه نور زرگر بحضوردترحم 

يد  خارج گرد هنش  بدي از د مات  فت و كل شت گ سخت و در

 ناشنيده پنداشته و تحمل نمودم.ولي من آن را 

 

آمدم و چند دقيقه قبل اكنون از نزد ولسوال من همين 

سرش را  نور و پ هاي  نه  نان زوال مودم و همچ خالص ن

بولسوال گفتم كه آنها را از كوته قلفي كشيده و به 

داد انتقال بدهند تا در بستر آرام يم حاجي كراطاق 

 بخوابند.
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سخن سردار خورسند گرديد و گفت خير استماع وكيل از 

بت  حاال نو فت  سردار گ شد  خوبي  كار  هم  باز  يد  ببين

مساعي و توجه شماست ممكن است نور زرگر براه بيايد 

كه  يد  شيره را بگوئ هم هم گر را خانم باز  نور زر

فرزندش بسوزد و نور ر و بفهماند شايد دلش بحال شوه

ماجرا و  مام  من ت كه  فت  يل گ يد وك گر را رام نما زر

فته ام و سر او را گجريانات را شب گذشته بخانم نور 

 خالص كرده ام ببينم كه چه ميشود.

كامالً  شما  پالن  ست و از  خوب ني شان  تر  ني دخ ضع روا و

مطلع شده است من مي ترسم و خيلي ها نگران هستم كه 

ترك  شي كدادخ خود ك ست ب يرد و د ناك نگ صميم خطر م ت

نزند زيرا آمنه دخترم شب گذشته تا هنگام صبح با وي 

بود طوريكه بمن گفت ما تا سحر گاهان نشسته بوديم و 

قصه ميكرديم و من كوشش ميكردم كه حالت رواني فرشته 

را تغير دهم ولي ممكن نشد آمنه عالوه نمود كه فرشته 

گاه زار زار  سحر  يك ميگرتا  عد در نزد ست و ب هاي ي

صبح مانند ديوانه گان با خود حرف ميزد و مي خنديد 

و بعد يكدم از جاي خود بلند شد و گفت يافتم يافتم 

تكرار ميكرد كه من و بعد زير لبان خود آهسته آهسته 

 نمود.        تصميم خود را گرفتم و همچنان خواهم 

مود ضا ن صرار و تقا ند ا هر چ نه  چ هآم كه  ست  ه را ا

از افشاي راز خود يافتيد و چه تصميم گرفته است وي 

ابا ورزيده و در مورد چيزي اظهار نكرده است سردار 

گفت وكيل صاحب آمنه جان را بگوئيد با دست پاچه گي 

ها  گذارد كه او را تن جه وي ن فت و متو يل گ شد وك با

ياد از  خواهش ز صرار و  با ا سردار  يرود  تب م نه مك آم

نور  يل ا ضوك سه روزي تقا براي دو  نه  تا آم مود  ا ن

شديد قرار بدهد و مكتب نرود و فرشته را زير مراقبت 

و ترغيب نموده عالوتًا وي را براي ادامه زندگي تشويق 

 و او را مشغول و مصروف نگهدارد.

طال سيت  يك  فردا  كه  مود  عالوه ن براي  يسردار  تي  قيم

فه خير نيازي به تح آمنه جان تحفه مي آورد وكيل گفت

نيست به آمنه ميگويم كه براي چند روز مكتب نرود و 

 خطرناكش بيرون نمايد.او را از امواج خياالت 

سردار گفت نه وكيل صاحب تحفه يك كاكا براي برادر 

تا زاده اش يك امر حتمي است غرض اينكه توجه نمائيد 

يازد و او  ست  ناك د پالن خطر كدام  ترك ب بادا دخ م
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خ ست  جوان و زيبا ستي  ضايع برا يف و  سته ح نا خوا داي 

 نگردد.

بعد ازين صحبت ها سردار روف بوكيل گفت كه مستوفي 

در سيمينار وزارت ماليه شركت كرده است و كار تحقيق 

روز بوه  72قتل شاه پور الي بازگشوت وي بوراي مودت 

تعويق افتيده و ما و شما درين مدت وقت كافي داريم 

شا هللا  ينو ان طول ا يد در  ها را  شما ميتوان مدت آن 

 قناعت بدهيد.

بعدًا سردار از جاي برخاسته و دست وكيل را با گرمي 

 جانب چهارتوت حركت نمود.فشرد و بعد از خدا حافظي 

غيابت آمنه و فرشته هم صنفان اوشان را نگران ساخت 

حاجي  تر  سرين دخ مرزا داود و ن تر  ما دخ لذا ليل و 

چك  كاري كو گذر چاري هم در  ها  كه آن  لي  سكونت  هاع

نه  تب بخا شت از راه مك هر در بازگ گام ظ ند هن مينمود

لت  نه ع مده و از آم يل آ شته را وك بت او و فر غيا

و بووال و استفسووار نمودنوود. آمنووه تمووام جريانووات 

بود  مده  جود آ سردار بو سط  شته تو باالي فر صيبتيكه  م

ضوع  ين مو شنيدن ا ها از  مود و آن  يان ن شان ب براي 

لي  حت گخي خون و نارا گر  شك ج شته ا حال فر يده و ب رد

 ريختند.

شهر  سر  سرتا  سردار روف در  شوم  پالن  سه و  فردا دسي

خان آباد شايع و زبان زد خاص و عام گرديد ولي واه 

 ؟ا و ديده اعتبار كوجحسرتا كه گوش سخن شنو ك

سنگ  كه دل  ست  قدر گري پدرش آن  فتن  عد از ر شته ب فر

نه پدر بخاطر او آب ميشد و او هر لحظه زخم هاي زوال

شاهده  جودش م كه در و شالق را  حات  بود و جرا كرده 

بخاطر مي آورد و آتش سوزنده در قلب كوچك و مهربان 

 وي مشتعل ميگرديد.

شته  حات فر ها و جرا خم  يال ز هاي خ پرده  نان در  همچ

ياد  به  مي آورد و  خاطر  يزش را ب برادر عز تواب 

و عووذاب وي نالووه ميكوورد و فريوواد مظلوميووت و رنووج 

و اندوه نزديك ميشد قلبش از رنج د و از كثرت ميكشي

سه  سقوط قف ظه  مان لح يا در ه يد و  بر آ يرون  سينه ب

 و از حركت باز ايستد.ه نمود

مي  لب آد خر ق بيش از آ شده و  ساخته ن فوالد  هن و  از آ

يك پارچه گوشت كوچك نيست، آن هم قلب زن و باز هم 

و مهربان و ممل ،كه چقدر رقيققلب يك دختر نوجوان 
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سات ها و آرزو  ،از احسا يد  ته ام سراپا آميخ بت و  مح

 هاست.

يت برادر و مظلوم پدر و  به  سو  يك  شته از  نج و  ،فر ر

جانب ديگر چهره مردانه درد آن ها مي انديشيد و از 

بت سر از مح هاي سرا مد  پيش آ يزش و  نامزد عز يد    ،حم

صادقانه هم از م صميميت و  ظه  يك لح براي  بل او  قا

و دل نشين وي از شيرين  نيشد و سخناچشمان او دور نم

طر  كاليف خ مادر و ت ضي  عالوه مري بر  فت و  خاطرش نمير

هاي خطري بود كه هر چند گاهي در ناك قلبي او زنگ 

كان  لب وي را ت مد و ق مي آ صدا  شته ب هاي فر گوش 

 ميداد.

برادرش  پدر و  جات  براي ن كرد راه  كر مي قدر ف هر  او 

لونش  كرد، گ هايسراغ نمي جه  غم و  را پن نه  ظالما

انوودوه مووي فشوورد و راه تنفسووش را تنووگ و تنگتوور 

 ميگردانيد.

فرشته از بيم مرگ مادر و اوضاع و احوال مصيبت بار 

ياي  ها در در كه آن  برادر و اين عذاب پدر و  نج و  ر

مي خورند و هر آن در آتش ظلم و استبداد سپند غوطه 

آسا مي سوزند اشك مي باريد و راه براي نجات خود و 

ين  ها از حة آن  كه بحبو شي  ندگي و آت ست و ز در آن د

هاي  شعله  يان  كرد و در م فت نمي ند دريا مي ز پاي 

سوزنده آتش دروني اش مي سوخت و آه و فرياد ميكشيد 

ديگر معاون مانش شچو جز باران اشك هاي داغ و خونين 

 و مددگاري نداشت.

ن را تسكين همين اشك چشمان است كه قلب درمندا :آري

دروني انسان ميكاهد اگر رنج د و از شدت درد و ميده

سان در  شود و ان خاموش نمي لب  تش ق شد آ شك نبا بارش ا

 همان هنگام سكته ميكند.

عذاب  نج و  مادر و ر ضي  كر مري فراق ف برادر و  پدر و 

نان  يد چ شته را زرد و زار حم گر فر كه دي يد  گردان

چشمان زيبا و شهاليش آن جذابي و زيبائي را نداشت و 

سار ر شنگ خ فت ق بش لطا برگ گال نازكتر از  شادابي و  و 

هي زرد و  ند ب گش مان بود و رن ست داده  خود را از د

 زار جلوه مينمود.

در اطاق خواب خود تك و تنها نشسته بود و به فرشته 

سرنوشت شوم خويش فكر ميكرد باالخره تصميمش در مورد 

خود كشي راسخ تر و قاطع گرديد و با خود گفت معضله 
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با م سردار  گر  شم دي يان نبا من در م گاه  هر  ستم  ن ه

كه  ستم  من ه ين  كار دارد و ا چه  من  برادر  پدر و 

حت  برادرم را ت پدر و  من  ست آوردن  خاطر بد سردار ب

شار  كه شكنجه و ف تي  ست وق قرار داده ا حي  سمي و رو ج

من از ميان رفتم سردار پدر و برادر مرا رها خواهد 

 نمود.

ناي حم خدا اويپ هم ب ستماع  د  عد از ا من ب مرگ  بر  خ

جام آرام  سر ان يد و  شود و زار زار ميگر مي  گين  غم

گرامي و  ،اين موجود عزيز ،ميگردد ولي سرنوشت مادرم

كه او از  ضرور  شد  هد  چه خوا شتني ام  ست دا يت دو نها

 ديدن جسد بي جان من سكته خواهد كرد.

مادرم !آري شت  يزش  ،سرنو جان عز مرا از  كه  مادري

س شتر دو ظه بي يك لح ندگي ت دارد و  من ز بدون  هم 

 نميتواند.

خداوند رحم كن دلم به اين زن مريض كه هر روز بخاطر 

مي بارد و حاال در غم شوهر و فراق پدر و مادرش اشك 

گران  لي ن لي خي ست خي شده ا بتال  يز م سرش ن قط پ ست ف ا

جانم و  پدر  كه  ين موقعي صًا در جورش خصو لب مه سلي ق ت

ستند  بوس ه سمان من تواب مح مين آ ير ه ستم او در ز ه

كبود و بزرگ تنها و تنها مرا دارد كه شب و روز را 

با همه تلخي ها و مرارت هايش با من سپري مينمايد و 

بروي من با آنكه درياي آتش در ميان قلبش تالطم دارد 

بشووكل مصوونوعي لووب خنوود ميزنوود و تبسووم مينمايوود و 

عي مرا مرا تسلي دهد و بدين تبسم هاي مصنوميخواهد 

 از درياي خياالتم بيرون نمايد.

شبا بوهي ا يان ان شته م يب فر شت حترس و و هبدين ترت

 دست و گريبان بود.

از جانب ديگر  ،از يك سو نگران وضع صحي مادرش بود

جش  برادر رن پدر و  بار  قت  لت ر طرف حا يداد و از  م

ديگر طاير روحش بال و پر ميكشود و بصوب حميد عزيزش 

 قلبش را مي فشرد و غرق خون مينمود.پرواز ميكرد و 

شته  باور فر ين  قد و د تر معت كامالً يك دخ بود و 

در دين اسالم ممنوع حرام بوده و ميدانست كه خودكشي 

مي  مان  بي اي يا  ند از دن شي ميك صيكه خودك ست و شخ ا

 در دوزخ است.جايش رود و 

دا و تفكر و وو سسر انجام فرشته در ميان امواج چرت 

هاي شه  ناگون  اندي ست داد و گو خود را از د شاعر  م
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ديگر نتوانست در مقابل انواع فشار هاي زندگي تحمل 

تل و  به بو گان  نه  ند ديوا لذا مان يد و  مت نما مقاو

يك دو مراتب سر بوتل را  ،ادويه ضد خسك نظر ميكرد

باز و بسته نمود ولي دفعه سوم سر بوتل را باز كرد 

ست  كه د مي لو در حالي شدت  پايش ب لبش در و  يد و ق رز

شتر  چه بي هر  شدت  سينه اش ب سه  ست قف با د يد  مي طپ

ند  سرش را بل برد و  خود  بان  يك ل تل را نزد لرزان بو

گرفته و چشمان خود را فرو بست و خواست تا بوتل را 

شد و  باز  طاقش  هان درب ا كه ناگ شد  عه سربك كدم الجر ي

آمنه دختر وكيل انور داخل گرديد. فرشته به تصوير 

كه  خورد و اين كان  لبش ت ست ق شده ا طاق  مادرش وارد ا

دستش لرزيد و بوتل ادويه ضد خسك از دستش خطا شد و 

 باالي سنگ اوتو اصابت نمود و ريز ريز گرديد.

آمنه از بوي زننده ادويه ضد خسك كه فضاي اطاق را 

درك نمود كه فرشته قصد متاثر كرده بود مطلب را كامالً 

 د كه خودكشي نمايد.انتحار را كرده است وميخواه

آمنه از اين صحنه رنگش همچو كاه سفيد گرديد و دست 

كه  مود و در حالي غاز ن لرزش آ به  پايش  طپش و  صداي 

فت  ست و گ شته نش لوي فر شد په شنيده مي لبش از دور  ق

عزيزم اين كار عاقالنه نيست با مرگ تو تمام اعضاي 

و در قدم اول مادرت كه خانواده از بين خواهند رفت 

يك ت كه در  برادرت  پدرت و  عد  بي دارد و ب يف قل كل

دوسيه توطيه خيلي ها خطرناك گرفتار شده اند و مرگ 

ند و  ثري نميك كوچكترين ا ها  هايي آن  هت ر تو در ج

بلكه خود همين سردار است كه با اميد وصال تو همان 

طوريكه محبوس كرده است خودش از حبس رها نمايد وقتي 

ر اين سردار ظالم در قصه آن كه تو از ميان بروي ديگ

براي  ها  شود و آن  گز نمي شان هر هايي او كر ر ها و ف

سر  عذاب ب نج و  حبس و ر ياد در  هاي ز سال  ها و  مدت 

اعدام تواب جان هم محسوس خواهند برد و حتي تشويش 

 ميشود.

هر گاه من نمي  ؟چه ميكني هوشيار هستي و يا ديوانه

ده بود و جنازه بماتم سرا مبدل ش هآمدم حاال اين خان

تو قرار داشت مادرت حاال خداي ناخواسته در كنار جسد 

پدرت و برادرت هم در بند و اسارت بودند و اجازه  و

بغض گلون اشتراك را در مراسم جنازه شما هم نداشتند 

 فرشته تركيد و بار ديگر بگريستن آغاز نمود.
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نسيمه مادر فرشته از شنيدن صداي گريه و فغان دخترش 

شتاب وارد اطاق او گرديد و پرسيد چه خبر است و به 

اين بوي بد و تلخ از چه است كه سراسر اطاق را فرا 

يد  ست برخيز ته ا مين گرف شويد در ه يرون  طاق ب و از ا

اثنا چشم نسيمه به ريزه هاي بوتل ادويه خسك افتاده 

آمنه از نهايت تأثر فرياد بر و پرسيد كه اين چيست؟ 

ن بيائيد كه بيرون برويم آنگاه گفت خاله جاآورد و 

ضوع را  طاق من مو ها از ا مود آن  خواهم ن يان  شما ب ب

يرون  شته ب باالي فر حويلي  صحن  نار  ير چ شدند و در ز

ستند  چوكي نش يق دراز  هاي عم فس  بار ن يك دو  نه  آم

صحي خود كشيد و بعد گفت خاله جان خودت متوجه وضع 

مدوهلل  خو الح سيمگي باش  با سرا سيمه  شت ن ير گذ كه بخ

 خاله خود چه شده و گپ چيست؟گفت بگو جان 

حاال دست و پايم سست شده  ينهمدلم زير و رو ميشود 

گران و  سيار ن جان ب له  فت خا نه گ جانم آم گو  ست ب ا

مشوش نباشيد خو خداوند سر ما و شما رحم كرد و من 

قع  ببمو لي  ستة گ جان د شته  نه فر سيدم ور  هآب داد هر

مي  بد  براي ا ما  لب  گر و ق سوري در ج بود و داغ نا

يد و  سفيد گرد سيمه  نگ ن سخن ر ين  شنيدن ا با  شت  گذا

و پايش فرار كرد و بي هوش گرديد فرشته خون از دست 

خود را با شتاب در پا هاي مادر انداخت و به بوسيدن 

آغاز نمود مادر جان فداي سرت شوم مرا هيچ چيز نشده 

ود ولي بخير گذشت و خداوند آمنه يك تصميم بي عقلي ب

بود  مي  گر او ن قرار داد ا من  جات  كه ن ستي را مل برا

گر  شما دي بود.  شده  مام  يز ت مه چ بودم و ه حاال ن من 

خود باشيد. من اگر در آتش فكر نكنيد و متوجه صحت 

بخاطر بسوزم و يا گوشت هاي بدنم را ريز ريز كنند 

 م.مادر عزيزم ديگر دست به اين كار نمي زن

مادر مادر فدايت شوم ببين من زنده هستم مادر توبه 

كنم  كار را نمي ين  گر ا شمانت را كردم دي جان چ مادر

 باز كن تماشا كن دخترت زنده است.

نه  چال آم سرد را از يخ تل آب  برق بو ند  شيد و مان ك

و كم كم باالي صورت و دست و پاي نسيمه آهسته آهسته 

ا مالش داده و هر و پاي مادرش رانداخت و فرشته دست 

ظه  شت لح عد از گذ يد. ب مي مال خود  شمان  ند به چ چ

يافت و چشمان خود را باز دقيقه اي حال نسيمه بهبود 

گرفتن  يق و  هاي عم فس  ند ن شيدن چ عدًا از ك مود و ب ن
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به هواي تازه قامت خود را راست نمود و باالي چوكي 

و گفت بگو كه موضوع از طور استوار و شكل عادي نشست 

 قرار بود. چه

آمنه گفت خاله آن توته هاي شيشه بوتل ادويه ضد خسك 

كه  باز بود و بمجردي جان را  شته  طاق فر من دروازه ا

نمودم او وارخطا گرديد و بوتل از دستش پائين افتاد 

نه  يد ور يزه گرد يزه ر موده ر صادم ن تو ت سنگ او و ب

كدم  سك را ي يه خ تل ادو كه بو بود  كرده  صد  شته ق فر

ا و شما را در غم و اندوي بي پايان خود سربكشد و م

يد.  تار نما بالي گرف كه  بود  ند  كرم خداو طف و  ين ل ا

 آمده بود ولي بخير گذشت.

غرق  يش را  سر و رو فت و  نار گر ترش را در ك سيمه دخ ن

اين راه حل قضيه نيست بوسه نمود بعد گفت دختر جان 

و سردار ظالم دست از سر پدر و برادرت بر نمي دارد 

شديدًا در راه داو  ست و  ته ا قده گرف پدرت ع بل  ر مقا

اذيت و آزار پدرت دست بكار شده است خودكشي تو مشكل 

هر و  بات ق كه موج ند و بل فع نميك برادرت را ر پدر و 

 ضب بيشتر سردار را فراهم مينمايد.غ

فرشته اشك هاي خود را پاك نموده و سپس دستان مادر 

خود بلند شد و  از جايخود را بار ديگر بوسيد و بعد 

 طرف اطاق خود روان گرديد.

با  خود را  ماغ  سك د لخ دواي خ بد و ت بوي  نابر  او ب

سپس  ،چادر خود بست و چادر را دور گلون خود پيچ داد

صفائي  پاكي و  به  مود و  باز ن طاق را  هاي ا كين  كل

اطاق آغازنمود بعد قلم وكاغذ گرفت وچند لحظه مكث 

 ود.كرد وبعد نامه ذيل را تحرير نم
 

 !جناب سردار صاحب

سا يك ان من  كه  صاحب با آن نده و آزاد و  يار ن ز اخت

من پدر و برادرم خويش هستم. شما در راه بدست آوردن 

وسيه قتل شاه پور گرفتار كرده ايد و درا غير حق در 

جبر و ستم دريغ نكرده ايد. حصه آن ها از انواع در 

در رم و پدديگري هستم در حاليكه من متعلق به شخصي 

را انجووام داده مووورد سرنوشووت موون هيچگونووه فيصوولة 

عه لي در جام ند و ندان و  نميتوا قط زورم تاتوري ف ديك

خود در  يار  يز را باخت مه چ كه ه ستند  قدرت ه صاحبان 

انسان هاي مظلوم را تغير داده و با آورده و سرنوشت 

 آبرو و حيثيت مردم بازي مينمايند. ،جان
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پول است كه نقش تعين  در كشور ما فقط و فقطامروز 

 كننده دارد.

مي  شما  يار  مان باخت نون دوران ز كه اك كنم  كر مي ف

چرخ خچر ثال د و  شما و ام ست  سد در د ستگاه فا ين د ا

 شما قرار دارد.

اكنون كه توسن بخت و اقبال بمرام شما حركت ميكند 

پدر محاسن سفيد و باري از خداوند بترس و بيش ازين 

مرا آزار ن لوم  مدت برادر مظ من  براي  صرفًا  يد و  ده

شت  مورد سرنو من در  تا  يد  باني كن لت مهر ته مه يكهف

 خود تصميم بگيرم.

 وسالم فرشته

فرشته مضمون نامه را يك دو بار بازخواني و مطالعه 

سر باز به آمنه سپرد و در نمود و سپس نامه را بطور 

شك  كه ا سرازير حالي بانش  له بگري له ژا شمانش ژا از چ

فت  شد گ يمي جانم عز كا  كان كا طرف د مين االن ب زم ه

 برويد و نامه مرا براي شان تقديم نمائيد.

كه و از طرف من براي شان سالم برسانيد و بعد بگوئيد 

 اين نامه را امروز بسردار روف خان برساند.

آمنه نامه را يك بار سراپا مطالعه نمود و بار ديگر 

شما شك دور چ شتانده و ا ظر گذ هم آن را از ن نش باز 

و حلقه بست و بعد قطره قطره بگريبانش سرازير گرديد 

مه را در  ين نا يزم ا فت عز مود گ شته ن به فر سپس رو 

 ؟حال صحت عقل نوشتي

شتم و  قل نو صحت ع شياري و  حال هو فت آري در  شته گ فر

پدر و  شكالت و آزار  ستم م مه خوا ين نا سال ا با ار

اينكه چه مي شود خداوند خودش برادرم تخفيف يابد. 

بهتر ميداند غرض از دفع الوقت است كه پدر و برادرم 

 ديگر تحمل اذيت و آزار را ندارند.

آمنه در دل خود خورسند گرديد زيرا براي تواب عزيزش 

لذا با اشتياق و عجله بطرف سهولت فراهم خواهد شد و 

 دكان پدرش رهسپار گرديد.

نور  يل ا مود وك صلت ن پدرش موا بدكان  نه  كه آم زماني

صروف  نه از م لذا آم بود  شتريان  براي م باس  فروش ل

نه  باد روا خان آ بازار  چوك  طرف  شت و  پدرش گذ كان  د

پدرش  بدكان  باره  قه دو پانزده دقي عد از  يد و ب گرد

ها  نور تن يل ا ست و وك سي ني بار ك ين  يد ا مد و د آ

نشسته است آمنه سالم داده و نامه را به پدرش تقديم 
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فت و بعد از شما نمود و گفت فرشته جان بشما سالم گ

خووواهش نمووود تووا نامووه وي را امووروز بسووردار روف 

 بسپاريد.

شكي  طره ا ند ق مود و چ عه ن سراپا مطال مه را  يل نا وك

از چشمانش سرازير گرديد و سپس بدخترش گفت كه همين 

االن سردار قدم زنان بطرف چهل در رفت و شايد دوباره 

مده و بدكان آ نزدم  يا  يد و  گذر نما مين راه   از ه

 ساعتي دم راستي كند.

مطمئن باشد من امروز نامه را فرشته جان را بگوئيد 

 بسردار ميرسانم.

طرف  عدًا ب نه ب مود و آم مت ن ها عزي كاري  گذر چاري

 جريان را به سمع فرشته رسانيد.

خان  سردار روف  موتر  نه  فتن آم عد از ر ساعت ب نيم 

بسرعت از مقابل دكان وكيل عبور نمود وكيل با دستان 

د چند مراتب بطرف سردار اشاره كرد ولي نه دريور خو

يل  شاره وك جه ا شان متو كدام  هيچ  سردار  خود  نه  و 

نگرديدند و بسرعت از مقابل دكان وكيل گذشته و جانب 

 چهارتوت حركت نمودند.

ست  سانده نتوان سردار ر مه را ب كه نا نور ازين يل ا وك

متاثر گرديد و سپس پيش از فرا رسيدن نماز شام درب 

مود  كت ن خود حر نزل  طرف م ست و ب كان را ب كه د و همين

مه را  جان نا پدر  سيد  نه پر يد آم نزلش وارد گرد بم

بسردار سپرديد وكيل گفت موتر سردار بسرعت از مقابل 

دكان گذشت و با وجوديكه من استاده شده و چند مراتب 

 با دست خود اشاره كردم سردار متوجه نگرديد.

وكيل بعد از وي خواهم سپرد. فردا انشا هللا نامه را ب

جان  تر  سيد دخ مود و پر نه ن به آم كث رو  ظه م ند لح چ

ست؟  مه چي سال نا جان از ار شته  ظور فر كه من ستي  ندان

خود  مه  كه در نا مان طوري شايد ه فت  سخ گ نه در پا آم

نگاشته است منظورش از فراهم نمودن سهولت براي پدر 

نه هاي فرشته هر باريكه از زوالو برادرش باشد زيرا 

زخم پاي او ياد ميكند مثل باران اشك مي بارد پدر و 

يك  كه نزد ند  ناقراري ميك ياد و  له و فر حدي نا و ب

از حركت مانده و سكته كند و هر باريكه  ميشود قلبش 

فرياد ميكند از ناله و فريادآن تواب جان ميگويد و 

دل سنگ آب مي شود بخدا پدر ديدن اشك هاي فرشته جگر 

كباب ميكند وكيل دست را به پيشاني گرفته انسان را 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



و بچرت و فكر عميقي فرو رفت و بعد سر را باال نمود 

كه  يدانم  شده نم گم  هم  من  پيش  خدا راه از  فت ب و گ

 آخر چه ميشود و سر انجام موضوع بكجا خواهد كشيد.

دهد كه اين خانواده شريف را خداوند سردار را انصاف 

 بمصيبت بزرگ گرفتار نمود.

ند و آ سته بود خاموش نش ساكت و  مادرش  شته و  شب فر ن 

چنان مينمودند كه سخن در لبانشان مرده است و حرفي 

طاق را  سر ا بار سرا ندوه  ضاي ا ند. ف فتن ندار براي گ

بر  بان  سمت ز هار  غم از چ يوالي  بود و ه ته  فرا گرف

جروح  لب م شيده و ق چه ك هر  قوت  با  تر را  مادر و دخ

 بيشتر فشار ميداد.

 

 بر غم انگيزيك خ

انگيز اطاق را نداشت ديگر تاب تحمل فضاي غم فرشته 

مادر غم گلويم و گفت اختيار از جا بلند گرديد و بي 

را بشوودت مووي فشووارد و نزديووك اسووت قلووبم از حركووت 

 بايستد.

مادر جان باجازه شما به باال خانه ميروم و ساعتي با 

 ماه و ستارگان مشغول مي شوم.

من هم دواي خود را مي خورم و  مادرش گفت برو عزيزم

سرم  شده و  شتر  من بي لب  هاي ق كان  يروم ت ستر م به ب

نيز بچرخش در آمده است مقصد اينكه دختر جان با خبر 

 من باش.

شد  نه  باال خا شته وارد  ست و فر كين نش لوي كل و په

گاوكش نظر انداخت ديد آن مستي و جوش و خروش بدرياي 

در آنجا نشسته بود آن شبي را كه او با حميد عزيزش 

 ندارد.

ميدرخشيد ولي قرص ماه  ،فرشته بسوي مهتاب نظر كرد

به  گين  بوس و غم هره اش ع گان چ ستاره  سيد،  ظر مير ن

شتند،  شاط را ندا ستي و ن بائي و م يز آن زي يا ن گو

سوگوار بود و با فرشته غم شريكي ميكرد. طبيعت هم 

ت قرار داشوي فرشته بهر طرف و هر چيزيكه در ماحول 

كرد ظر مي خاموش ،ن ظرش  شيا در ن مه ا يز و ه مه چ  ،ه

 ساكت و كم رنگ و بي كيفيت جلوه ميكرد.

فرشته با ياد آن شب زيباي دوست داشتني فرو رفت و 

شب و  ستارگان آن  ماه و  لوه  كش و ج با و دل ناظر زي م

تالطم درياي گاوكش و چهره مردانه و و مامواج خروشان 
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ك بخاطر مي آورد و ايرا يكدوست داشتني حميد عزيزش 

 بان تا بدامان سرازير ميشد.اشك هايش از گري

بود روح از  يك  كه نزد فق زد  ست و  قدر گري شته آن  فر

 بدنش پرواز نمايد.

فرشته سر را به پشتي گذاشت و مي خواست با ديدن ماه 

موش  يز و فرا يا انگ شب رو ياد آوري آن  ستارگان و  و 

شدني  سته نا سته آه ساآه خواب رود و  نج ب عت درد و ر

يا  سراغش دن خواب ب كه  سوس  لي اف ند و موش ك را فرا

 نيامد و اشك هايش ژاله ژاله سرازير ميشد.

جزيره ئيكه  برو بخواب بگو شب ميا بديده من 

 مكان تو بود آب گرفت

فرار نمود و مجبور شد تا آري خواب از چشمان فرشته 

از جا بلند گرديده و باز به تماشاي ماه و ستارگان 

گردد م كه شغول  مد  خاطرش آ مادرش ب سخن  تًا  لي دفع و

تكان قلب من زياد  ،بود. بچيم با خبر من باشگفته 

نيست لذا خود را با عجله به شده و وضع صحي من خوب 

سانيد و  مادرش ر طاق  مادرش ا هن  طرف د خود را ب گوش 

يك مود  نزد سته و ن سته آه مادرش آه كه  يد  مين گرد مط

از وضع صحي مادرش خاطر  و لذانرم نرمك نفس ميكشد 

شد و به بستر خود خود روان  و بطرف اطاقجمع گرديد 

گرفت ولي باز هم خواب بسر وقتش نرسيد تا وي قرار 

 ازين حالت اندوه بار و روان آشفته نجات بخشد.را 

ير  صداي زنج گاه  كه نا كرد  سنگيني مي گانش  تازه مژ

خواب خت  سيمه از ت سيد او سرا شش ر حويلي بگو  دروازه 

خود  فس  يك ن به  يد و  يك دروازه پائين گرد را نزد

مردي بگوشش رسيد صداي  ؟رسانيد و بعد گفت كي هستيد

كه گفت بچيم معلم نظر محمد هستم و از طرف عمه ات 

سالم  مود  باز ن شته دروازه را  مه اي آورده ام فر نا

بدر نمود و نظر محمد نامه را از جيب خود داد. معلم 

ه درين وقت بسيار ببخشيد كچيم به فرشته سپرد وگفت ب

ولي بنابر وصيت عمه ات كه نا آرام ساختم شب شما را 

بود  ته  به گف يد  مه را با سم نا نه بر كه بخا بمجردي

ست  ضروري ا هم و  ضوع م سانم مو نور بر فه  چون از خلي

ه بادا چمقابل خانه شما عبور ميكردم لذا گفتم هر 

امه را باد شايد صوفي صاحب بيدار باشد بهتر است ن

سپارم  شان ب براي  مين االن  سفيد ه يش  شخص ر كه  ازين

مرا  باد  خان آ بل و  سفر دور و درازي راه كا ستم و  ه
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ست  كرده ا سته  ساندن خ كنم و ر ستي  فردا دم را شايد 

 باز هم بچيم مرا ببخش.نامه به تعويق مي افتاد 

فرشته گفت استاد محترم هيچ فرقي نميكند بخود شما 

شيد من بيدار بودم و بعد پرسيد تكليف شد و شما ببخ

شما  گر  ند م شما داده ا نه ب مه را چگو صونا باد ا ل آ

 بوديد؟

شات  قب معا من ع جان  تر  لي دخ فت ب مد گ ظر مح لم ن مع

بودم  ته  بل رف به كا خود  عد  ماد و تقا من دا تر  و دخ

ل آباد پهلوي خانه باشي فيض محمد شوهر يسنيز در و

شده بود كه من عمه ات زندگي ميكنند چون عمه ات خبر 

شما  صاحب و  صوفي  مده ام و  باد آ خان آ مي از  را 

شناسم لذا اين نامه را توسط كدام شخص تحرير نموده 

ست  سانم. و بد شما بر به  تا  بود  ترم داده  مه ات دخ ع

كه  بود و در حالي مده  ترم آ نه دخ شته بخا شب گذ يز  ن

طور عاجل اشك مي رخت از من خواهش نمود تا نامه را 

چه ز هر  مد و  فيض مح شي  يرا با سانم ز شما بر تر ب ود 

هم كدام ت فلج شده و در شفاخانه بستر است و در بيرو

واقعة صورت گرفته است و بعد بسرعت روي سخن خود را 

 تغير داد و گفت به صوفي صاحب سالم بگوئيد.

شد  ند مي ند ب سش ب يزد و نف شدت م لبش ب كه ق شته  فر

 ؟ده استپرسيد گفتيد در بيروت كدام واقعه رخ دا

جان از  تر  نه دخ فت  بان گ نت ز با لك مد  ظر مح لم ن مع

حافظي  خدا  سپس  ست و  مده ا خط آ عه  كدام قط يروت  ب

 نموده و بطرف خانه خود رهسپار گرديد.

نه  خل خا شتاب دا با  كرد و  سته  شته دروازه را ب فر

ست و آرام  خواب ا مادرش  نوز  يد ه يد و د مادرش گرد

ش خيلي آهسته بدر آرام نفس ميكشد و او از اطاق مادر

چه  هر  شتاب  با  يد و  خل گرد خود دا طاق  به ا شد و 

يزد و  شدت م لبش ب كه ق مامتر در حالي سوزندة حرارت ت

مرتعش و  ستان  با د بود  ته  فرا گرف سراپاي او را 

غاز  عه آن آ كرد و بمطال با ز مه را  سر نا خود  لرزان 

 نمود.

 سكينه عمه فرشته ارسال شده بود.طرف نامه از 

طرف مادر حميد براي برادرم خليفه نور زرگر سالم از 

لب  شكبار و ق شمان ا با چ مه را  ين نا باد ا قديم  ت

شما  خون ب مال از  ستم ماال جرد مي فر ندم بم و آرزوم
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صيبت  يرا م يد ز شريف بياور بل ت به كا هذا  خط  سيدن  ر

 بزرگ رخ داده و حميد عمر خود را بشما بخشيده است.

م بيروت كه بوزارت باساس اطالع سفارت افغانستان مقي

يد  شته حم ته گذ ست هف ستاده ا جه فر با خار كه  در حالي

ديد مينمود دوستان خود از مقبرة جبران خليل جبران 

پار خم  صابت  ثر ا يده و از  ةدر ا شهيد گرد حل  بدان م

دنيا رخت سفر بسته است درين حادثه يك محصل ايراني 

صلين در  ساد مح ند و اج ته ا جان باخ يز  ندي ن يك ه و 

 انجا دفن خاك شده است.هم

تًا  سرش دفع هاني پ مرگ ناگ شنيدن  مد از  فيض مح شي  با

ستري  سينا ب بن  شفاخانه ا عالً در  يده و ف لج گرد ف

 ميباشد.

ته  غل گرف ير ب خود را ز غم و آالم  سيده  صيبت ر من م

ناالن و فرياد زنان گاهي به شفاخانه ميروم و زماني 

ها در تك و تن ها را  شب  گردم و  بر مي نه  هار  بخا چ

 ناله و فغان سحر مينمايم.ديواري حويلي با 

اميدوارم با رسيدن نامه هذا هر چه زودتر جانب كابل 

 حركت كنيد.

 وسالم خواهرت سكينه

هاي  نگ  يام ج مان ا غاز آري در ه نان آ لي در لب داخ

يافتووه بووود و جنووگ بووين طرفووداران وليوود جمووبالت و 

 مخالفان بشدت جريان داشت.

ثانوي را به پايان رسانيد كم كم  حميد زمانيكه دوره

تمايل پيدا نمود بر به طرف شعر و شاعري و ادبيات 

يز  بي ن تب اد عه ك ندن و مطال سي بخوا تب در عالوه ك

اشووتغال مووي ورزيوود. او بخوانوودن و مطالعووه آثووار 

مار صًا ال بي مخصو گان غر سنده  گو ،تيننوي ته و  ،هو گوي

سپير ذوق  تاشك شت و روزي ك فراوان دا قه  بال و عال ب 

توسط يكي از دوستانش بدسترس خليل هاي شكسته جيران 

افكار شاعر وي قرار گرفت و با مطالعه آن تحت تاثير 

لبناني قرار گرفته و شيفته او و نويسنده جوان مرگ 

 گرديد.

كه  هر جائي عد از آن  يد ب سراغ حم يران  ثري از ج ا

كرد  فت و آن را مي مود و بدنبال آن مير عه مين مطال

هذا  حل زمال نان و م مين لب سر ز قدير او را ب كه ت ني

بران  ندگي ج ست و ز عي از زي با جم شتاقانه  شانيد م ك

دوسووتانش خووود را بوواالي مرقوود جبووران رسووانيد و در 
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همانجا و همان روز در اثر اصابت خم پارة در پهلوي 

و مرقد جبران جان سپرد و در همانجا دفن خاك گرديد 

شت و ت هاي سرنو بازي  كي از  ينهم ي كه ا ست  قدير ا

بزرگ  ياي  جاي دن شود و در ك مي  لد  جا تو سان در ك ان

 خدا جان مي سپارد.

را حميد از دنيا رفت و حاال فرشته است كه بار زندگي 

شد،  نج بك ند ر مل ك جر و تح ست ز ست بد ند و د آزار ببي

باالهوس  مردان  حاكم و  قه  گردد و طب ير  خرد و خم

صايبسرانجام  مامتر و م چه ت هر  يت  شمار  با مظلوم بي

و شب هاي نا اميدي و نا مرادي را سپري كند روز ها 

 و اخير االمر در گوشه زندان كندز جان بسپارد.

شته  بار فر مود و  تر ن خود  گان  يد  با آب د مه را  نا

عه  قدر بار آن را مطال سرت كرد و آن  كه از ك ست  گري

 اشك و اندوه سرش چرخيدن گرفت و بيهوش گرديد.

از خواب برخاست وضو م صبحگاهي مادر فرشته در سپيد د

خداوند يگانه پرداخت و و به اداي نماز و ستايش كرد 

 بعد حسب معمول به تهيه چاي صبحانه آغاز نمود.

صبحانه  يه  ماز در ته عد از ن بود و ب يز  سحر خ شته  فر

با مادرش همكاري و معاونت مينمود ولي امروز همواره 

بطرف اطاق از فرشته خبري نبود نسيمه مشوش گرديد و 

و دخترش رفت و ديد كه فرشته هنوز هم بيدار نگريده 

پر  ستان  با د سيمه  ست. ن ته ا فرو رف قي  خواب عمي ب

فت  هاي وي را عطو مادري مو بت  هر و مح لو از م و مم

شيد و نوازش داد و  ست ك سته د سته آه صورتش آه سر و  ب

سر و صورتش را بوسيده و گفت دختر جان بر خيز وقت 

س صبحانه ا مود چاي و  باز ن خود را  شمان  شته چ و ت فر

نگاه بسر و صورت مادرش انداخت و بعد بگريستن آغاز 

فرشته خواست كه هماندم موضوع شهادت حميد را نمود. 

ي مادرش از بباطالع مادرش برساند ولي بنابر تكليف قل

 اظهار موضوع خودداري نمود.

دست و بلند گرديد و بعد از شست و شوي فرشته از جاي 

شست ولي كو اشتهايي كه لقمه نت پهلوي دستر خوان صور

لو  جاي را در گ طره  گذارد و ق هن ب فرو ناني را در د

 برد.

نسيمه حالت بحراني و انقالب روحي دخترش را بدقت تحت 

نظر داشت و ديد كه فرشته دست به نان و پياله چاي 
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ته  طاق دوخ يه ا طرف زاو شمش ب قط دو چ ند و ف پيش نميك

 يكران تشويش و تفكر غرق شده است.شده و در بحر ب

ين  چرا ا مادر  جان  فت  باني گ فت و مهر با مالط سيمه  ن

 قدر مشوش و نگران هستي؟

خداوند مهربان است. آن ها مرد هستند و رنج و مصيبت 

را تحمل مينمايند خداوند يار حق است انشا هللا پدر و 

جان  صحت و  جه  تو متو شوند و  بزودي آزاد مي برادرت 

 و بسيار غصه مكن.خود باش 

كه  ست  بار نتوان ين  مادرش ا سخنان  شنيدن  با  شته  فر

دروني خود را مهار كند و در مقابل آتشي كه احساسات 

جود  شي سراپاي و ست خامو يده ا شتعل گردان او را م

يه  با گر يد و  لويش ترك غض گ هذا ب يد و ل يار نما اخت

بجوه شوب  75گفت مادر شب شما استراحت بوديود سواعت 

ير درو شتاب زنج به  من  مد  صدا در آ ما ب حويلي  ازه 

مد  ظر مح صاحب ن لم  ستند مع كي ه كه  سيدم  فتم و پر ر

مه ات آورده  طرف ع مه از  ستم و نا من ه كه  جواب داد 

 ام.

من نامه را از دستش گرفتم و او بطرف خانه اش رفت. 

كه  ست  شته ا مه ام نو كردم و در آن ع باز  مه را  نا

برد بطرف چشمان و حميد، همينكه فرشته اسم از حميد 

لت  سفيد حا مادرش  نگ  كه ر شد  جه  مادرش متو ني  روا

مالش  ته و  كم گرف خود را مح لب  ستش ق با د يده و  گرد

عوض  ضوع را  صل مو مات و ا حن كل فورًا ل شته  هد فر ميد

طا  مادر وارخ فت  موده و گ ن
1

ندك   شنيدن ا با  تو  شو  ن

مه ام  خورد. ع مي  كان  بت ت پرد و قل مي  گت  في رن حر

كه در اثناي توپ بازي دست حميد شكسته و نوشته است 

كرده  من  ضوع از  هر مو خودت در  ست  شده ا خوب  حاال 

رنگت زرد و فورًا بيشتر سراسيمه و دست و پاچه ميشوي 

و به لحاظ خدا بيشتر مي شود ميگردد و حالت دگرگون 

براي من وجود خودت  ،خود باش تا ديگرانمتوجه جان 

مادر يدي  يت دارد فهم شتر اهم خواهش  بي فتم  چه گ جان 

ين  يرا در كن ز صله  يز حو مه چ من در ه خاطر  كنم ب مي

سته  خداي ناخوا گاه  هر  ترا دارم و  قط  حاال ف يا  دن

براي تو كدام صدمه برسد دخترت قبل از تو از دنيا 

 خواهد رفت.

                                                 
1

 سراسيمگي و دست پاچه گيوارخطا: كلمه اصطالحي به معني  
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مرده است بگذاريد جسد بي جان  مادر جان دخترت قبالً 

كه من چه  وي چند روزي نزدت مهمان باشد مادر دانستي

فتم  حرف گ جه  سيمه متو شد و ن شته ن ني دار فر هاي مع

گفت خوب است جان مادر فهميدم پس بگو جان مادر كه 

 عمه ات ديگر چه نوشته است.

فرشته گفت عمه ام در خط گفته است كه باشي صاحب فيض 

ستري  سينا ب بن  شفاخانه ا بوده و در  مريض  هم  مد  مح

 ميباشد.

مة سر سفيد و بيچاره ات نسيمه گفت خدا جورش كند ع

تك و تنهاست او فقط همين شوهرش را دارد كه سرپرستي 

يد  هده دارد. حم ست و او را بع يروت ا ير در ب هم بخ

يت از  سنين طفول مه در  چاره ات ه مه بي هاي ع اوالد 

قط  قط و ف ها ف مه اوالد تن ند و از آن ه ته ا يا رف دن

بس.  جان را دارد و  يد  فه و حم مين نظي كه يدانم  ه نم

 ؟نظيفه و شوهرش فعالً در كجا هستند

كه حميد زنده مانده شنيدن نام حميد از ذهن نسيمه 

قلب فرشته را چنان فشرد كه داشت فرياد  ،است و بس

و تازه حميد هم مرده  ،بزند و صدا كند كه نه مادر

درين روز ها ازجهان رخت سفر بسته است و عمه ام هيچ 

خودش م ها  ندارد و تن كويي  سي و  شوهرش ك نده و  ا

و خدا ميداند كه او هم زنده بماند يا نه و مفلوجش 

مادرش  خاطر  هم ب باز  لي  ست و بل ني هم در كا فه  نظي

و از اظهار مطلب خودداري نمود دندان روي جگر گذاشت 

دنيا خبر ندارد و و گفت مادر جان عمه بيچاره من از 

واقع شده است پدرم ما چه مصيبتي نميداند كه باالي 

مي تواند بصورت عاجل به كابل برود او نميداند  چطور

كه برادرش با تواب يكجا محبوس است و شبانه روز زجر 

 ديده و شكنجه و عذاب مي شود.
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او چه ميداند كه باالي ما  درنسيمه گفت آري جان ما

 چه ميگذرد. 

فرشته بدون اينكه دست به پياله چاي ببرد و يا لب 

و گفت مادر جان فعالً است ناني را توته كند از جا برخ

فت دروازه  خود ر طاق  طرف ا عد ب شود و ب لم نمي يزي د چ

گوش  يه اش ب صداي گر كه  براي اين ست و  قب ب را از ع

نسيمه نرسد بالشت را بدهن خود محكم گرفت و هاي هاي 

ستگير  صداي د نا  مين اث مود در ه غاز ن ستن آ بگري

د دروازه بلند شد و به تعقيب آن آواز آمنه بگوش رسي

شته  كن فر باز  ستم دروازه را  من ه شته  فت فر كه ميگ

 اشك هاي خود را پاك كرد و بعد دروازه را باز نمود.

شان و  شفته و پري ضع آ يد و از و طاق گرد خل ا نه دا آم

فرشته بفراست دانست كه باز چيزي تازة چشمان اشكبار 

بوقوع پيوسته و فرشته كدام خبر نوي مبني بر شكنجه 

ب پدر و  يف  با و تكل نه  ست. آم كرده ا فت  رادرش دريا

خود گفت اين ها كدام كسي ندارند كه براي شان احوال 

ياورد  بري ب هد و خ گر خوا ضع دي كدام مو برد  يا ب و 

 بود.

 ريستهآمنه پرسيد خيرت است عزيزم باز چرا اين قدر گ

شماناي  كرده  تكه چ يده و ورم  سرخ گرد تش  قوغ آ چون 

اندوه شته كه غم و فر ؟است و صدايت بكلي نشسته است

حرف  ست  مي توان بود و ن سته  لونش را ب حد راه گ بي 

نه  ست آم ته و بد كارش گرف يز  مه را از روي م ند نا بز

داد و بعد آهسته گفت خاموشانه مطالعه كن تا مادرم 

 چيزي ندانسته و با خبر نشود.از قضيه 

فرشته گفت راستي عجيب دنياي است وقتي كه غم و يا 

رخ دهد حادثات ص و يا يك خانواده مصيبتي به يك شخ

متواتر براي شان واقع ميشود و گويا غم باالي غم شان 

افزون ميگردد و حادثه حبس بدون موجب پدر و برادرم 

بر  نون خ كه اك بود  ضافه كم  باالي آن ا يد  شهادت حم

ير  خرد و خم مرا  لب  يد و ق تش گرد نون آ ساخت و اك

بخدا سوگند سوزنده قلب و تمام بدن مرا مي سوزاند 

و رنج مظلوم اين زن مادرم مالحظه وضع صحي كه هر گاه 

االن خود را از شر اين زندگي مرارت  ينديده نباشد هم

و پايم بخاطر كه دست بار نجات خواهم داد اما چكنم 

كاري كرده نميتوانم آمنه مادرم بسته است و من هيچ 
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و مظلوميووت  سووراپا مطالعووه كوورد و بحووالرا نامووه 

 اشك هايش قطره قطره سرازير گرديد.فرشته  نامرادي

خت شدم و ببين بدبو گفت آمنه جان فرشته آهي كشيد 

چه  يد و  نابود گرد ست و  مه ني هايم ه ها و آرزو يد  ام

يد آرزو  چه ام ندم و  مي پرورا كه در دل  كه هائي هائي

ها را با خياالت شرين آينده سحر مينمودم من با شب 

رين انسان روي زمين مي تحميد خود را خوش بخت داشتن 

شوم و  مي  طب  تر  من داك كه  كردم  كر مي شتم و ف پندا

داكتر زراعت و دو موجود عاشق و همراز و هم حميد هم 

طبع با ذوق و سليقه خود بنياد خانواده را ميگذاريم 

مر  يان ع تا پا ته  شق و دل باخ بوتر عا ند دو ك و مان

مائيم. ندگي مين شقانه ز كاخ عا كه  سوس  هزار اف لي   و

گون سعادت  هايم واژ يد و و آرزو  نا گرد يأس و  سنگ 

اميدي بي رحمانه شيشه دلم را شكستاند و ريزه ريزه 

من روحًا  ،اكنون ديگر زندگي بمن مفهومي نداردنمود. 

كت  كه حر ست  من ا جان  بي  بد  ها كال مرده ام و تن

ند.  سردار( ميك تار ) نار گف حاال در ك گر  ير من ا پ

براي من فرقي نميكند زيرا  زندگي كنم و يا كسي ديگر

 ،قبالً مرده است و اكنون فرشته ديگر اصالً روحيخواهرت 

كي شباهت دارد كه تحرهوسي و آرزويي ندارد و بمرده م

 توسط ريموت كنترول ناخود آگاه حركت ميكند.

ها يد  نون ام فتن  ،اك با ر مه  مه و ه من ه هاي  آرزو 

سياه  گرديد و با خاكجهان نيست و نابود حميد ازين 

بت  شق و مح مه ع شد و آن ه سان  ندن و يك نده ما براي ز

مرو جود و قل لك و كردن از م ندگي  سفر  ز خت  من ر دل 

 بسته است.

من با مرگ حميد جوان مرگ ديگر از زندگي لذتي نمي 

برم و فقط به جسمي متحركي شباهت دارم كه روحش قبالً 

از قالب بدن پرواز نموده و اكنون مانند عروسك كوكي 

 ت خوش بازيچه تقدير شده است.دس

كه آري:  يك  لخ و تار شت ت شوم و سرنو قدرات  ين م ا

شنائي  نه رو ست هيچگو يدا ني فق آن پ هاي ا نار  از ك

انسان را مانند سراب در شنزار زندگي بخود ميكشاند 

لب  شنه  ندوه ت غم و ا لو از  بار مم كوير مرگ و در 

ا ميكشد و در پشت ديوار سيه مرگ براي هميش از نظر ه

 مينمايد. نپنها
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و تب لبان خشك اين كلمات با حرارت سوزندة از ميان 

شمرده  شمرده  شته  گاه در دار فر هر  كه  شد  يرون مي ب

مي بود بدون شك  شانسان نزديك لبانهمان اثنا دست 

و ميگرديد  غجگر سوخته و قلب بريان او داحرارت از 

 حرارت نفس هاي گرم او را احساس مينمود.به وضوح 

 

 ته و سرنوشت شومفرش
د ازينكه سخنانش تمام شد رو به آمنه نموده بعفرشته 

و يا بدكان رفته است و گفت كاكا جانم در خانه است 

فت  نه گ سم آم شتراك در مرا غرض ا مروز  جانم ا پدر 

ت و شايد خواني يكي از دوستانش بكندز رفته اسفاتحه 

بجه بر گردد نميدانم كه طرف خانه خواهد  75تا ساعت 

خواهد رفت و بعد عالوه نمود كه مد و يا راسًا بدكان آ

 ؟است كدام گفتني و يا كاري داشتيدخيرت 

مي خواهم در  ،فرشته گفت هر دو هم گفتني و هم كار

شان مشوره كنم و هم پيام مورد سرنوشت خود با جناب 

ديگر حوصله ام بسر رسيده مرا خدمت پدرجانم برساند 

واهم پدر و برادرم بيش خو دلم تنگ شده است و نمي 

ين  شند از جر بك من ز سبت  شكنجه ن يت و آزار و  و اذ

 بينند.

كمي شفافتر حرف بزن فرشته  ؟آمنه گفت منظورت چيست

فت شيد و گ هي ك گر  ،آ يزي م من چ شتر  سخنان پي از 

گر ؟ديينفهم جاي دي كرت  صالً ف يا ا فت  يو  نه گ بود آم

دل رنج هاي تو و حرف هائيكه از  ،بخدا اشك هاي تو

چنان تحت تاثير قرار درد مند تو بيرون ميشود مرا 

مرا كباب كرده و من هم خويشتن داده كه براستي جگر 

موش  ست و در كرده ام. را فرا لب چي كه مط يزم  گو عز ب

 چه مورد مي خواهي مشوره نمايي.

به  كه  حاال دارد  فت  هان ر خو از ج يد  فت حم شته گ فر

از دست برود  نيزمريضم فشار و رنجي مادر اندكترين 

او هر شب كه تنها مي ماند در اطاق خود آهسته آهسته 

فرزند و شوهرش گريه و ناله ميكند و همينكه با ياد 

و اشك هاي غم خود را فرو مي برد  وراً مرا مي بيند ف

خود را پاك ميكند و نه مي خواهد كه من غمگين گردم 

يز  برادرم ن شكنجه پدر و  ير  گروه در ز ين  عذاب ا و 

از دست خواهند داد يكي را قسمت و رام سالمتي خود لاظ

از من جدا نمود و حاال نزديك تقدير به چنان حالتي 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



باقيمانده كه در دنياي بزرگ خدا است كه اين سه نفر 

و جز آن ها كسي ديگر و پناگاهي ندارم فداي من شوند 

من نمي  ،نه و هر گزنهدر كام اژدهاي مرگ فرو روند. 

فداي من گردند و بلكه مي خواهم من خواهم كه آنها 

فدا و  ها  خاطر آن  خودم را ب من  شوم،  ها  فداي آن

ار و ازدواج با وي قربان ميكنم و لذا به خواست سرد

 توافق مينمايم.

شهادت حميد را بسمع پدرم برساند و موضوع كاكا جانم 

شان  برايش ن مه ام را  صريحًا خط ع ضمن  هد و در  بد

ر است كه با سردار ازدواج ضبگويد كه فرشته خود حا

 نمايد.

و براي شان بگويد كه او نيز توافق كند و بجان خود 

مادر مريضم رحم كند كه از و تواب جان و علي الخصوص 

حاالت اندوه بار شما سخت غمگين است و هر زمان شما و 

صحي اش  لت  بارد و حا مي  شك  ند و ا ياد ميك سرش را  پ

و خداي ناخواسته سخت قابل تشويش است تا نشود كه ا

از دست ما برود و هر گاه بمادرم صدمه برسد من در 

خود را آتش ميزنم و نابود مينمايم حرف من همان حال 

 جدي است و من تصميم خود را گرفته ام.

برسان و خط را با لطفًا موضوع را به سمع كاكا جان 

خود گرفته براي شان تقديم نمائيد تا هر چه زودتر 

 رسانند.به پدر جانم ب

پيشتر برايت گفتم كه من قبالً مرده ام و هيچ آرزو و 

من خودم را فدا ميكنم ارماني در قلب من وجود ندارد 

يك فرشته كه به برادر و مادرم نجات يابند  ،تا پدر

آرزوي خود نرسيد باكي نيست مرگ حميد همه آرزو هاي 

همه را نيست و نابود مرا با خود برد و طوفان حوادث 

 نيد.گردا

حرف هاي فرشته هاج و اج مانده و گفت آمنه از شنيدن 

آه خدا من در زير دو سنگ آسياب گير مانده ام و نمي 

يات  پاي ح طرف  يرا از يك بدهم ز شوره  يت م توانم برا

كاكا جانم و تواب جان در ميان است و از جانب ديگر 

كه چگونه با يك مرد پير و سال خورده سر حيات خودت 

بالين ما مرا در  سردار  فت  شته گ مايي فر ندگي ن نده ز

شد  يك نميك بت و آرزوي  شق مح سله ع ها م گاه تن هر  و 

جوان  شيزه  من دو شد  ظر با مد ن شوهري  ندگاني زنا در ز

و نه محبت و هم چنان نه حاال نه عشق دارم و نه هوس 
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اميدي و آرزوي براي زندگي كردن حاال همه اميد ها و 

مرگ  با  من  هاي  جا آرزو  يد يك مرو حم من از قل دل 

نابود گرديده و اكنون براي جسم بي جان من كه روحش 

نه آرزوي گر هيچگو ست دي شده ا جدا  بدنش   ،قبالً از 

وقي و شوقي باقي نمانده است اگر فرشته از ذ ،خواهشي

يكنفر بايست ميان رفت و به آرزويش نرسيد باكي نيست 

قربان شود و حيات سه نفر ديگر از تهلكه و مصيبتيكه 

 نجات يابد.پيش آمده است 

 پس برو عزيزم ببين كه كاكا جانم آمده است يا خير؟

وان گرديد وقت آمنه ازجا بلند شد وجانب منزل شان ر

يد  شان گرد حويلي  يد كه وارد  صروف د مده و م پدرش آ

پدرش  لوي  عد په سالم داد و ب نه  ست آم چاي ا شيدن  نو

يد  ير آمد فت بخ ست و گ يدنش كان نرفت ف ،و د يل گ ت وك

جان تر  لي دخ يل  ،ب ستم و خ سجد نش قدر در م ساعت  يك 

و در مجلس فاتحه خواني حاجي غالم خيل مردم مي آمدند 

محمد اشتراك مينمودند و بعد به پسرانش تسليت گفته 

من هم به پسران متوفي تسليت و از مسجد خارج ميشدند 

 گفتم و از مسجد بر آمدم و طرف خان آباد حركت كردم.

گر حو چيم دي ند ب تا چ مدم  بودو آ فتن ن كان ر صله د

اين دكان نمايم. ساعتي با شما بنشينم و رفع خستگي 

همه روزه سحر گاه  ،داري مرا خيلي ها خسته كرده است

ستن  بدكان نش خت  يك نوا شامگاهان  تا  فتن و  بدكان ر

 انسان را بكلي افسرده و خسته ميكند.

ن خبر شهادت حميد و رسيدن نامه سكينه و همچناآمنه 

به پدرش بيان نمود وكيل انور را يكايك تصميم فرشته 

فرو در حين حاليكه سخت متاثر شده بود و اشك چشمانش 

يد سر را بلند نمود و گفت خداوندا عاقبت اين كمي چ

قه  ند دقي عد از چ باد و ب ير  لوم بخ صوم و مظ تر مع دخ

بر  صميم وي خ مادرش از ت يا  سيد آ نه پر كث از آم م

 دارد؟

مادرش تا هنوز از موضوع  ،اد نه پدر جانآمنه جواب د

ندارد و  بر  يد خ ضوع را از وي شهادت حم شته مو فر

پنهان كرده است و صرفًا همين قدر بمادرش گفته است 

يد كه  ست حم شفاخانه د مد در  فيض مح شي  سته و با شك

دهد بستر است. اگر از مرگ حميد دفعتًا بمادرش خبر ب

مريض سته دل و  ب زن شك سكته قل فت شايد  يل گ ند وك ي ك

مادرش را خبر فرشته كاري خوبي كرده است كه عجالتًا 
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يد  ضوع با ست مو كرده ا ته و ن ته دور انداخ دور انداخ

فشار وارد نگردد كه يكدم باالي مادرش به شكل تدريجي 

گفته شود و در مورد تصميم فرشته من بايد مادرش را 

ت دسسردار از سر شما آرام آرام بفهمانم و بگويم كه 

بردار نيست تا كه او بمقصد خود نرسد خليفه نور و 

 تواب را رها نخواهد كرد.

همين چند روز وقت دارند مستوفي كه رئيس هيات تحقيق 

از كابل نيامده و كار تحقيق به تعويق است تا هنوز 

قات  گاه تحقي هر  ست  يده ا گردد افت يل  صله تكم و في

است كه  ابتدائيه در مورد صادر شود ديگر محالمحكمه 

نور زرگر و خصوصًا تواب ازين منجالب مصيبت بار نجات 

 يابد.

قت  با د ضوع را  يت مو كه اهم شته  فرين بفر هم آ باز 

 را اتخاذ كرده است.تصميمي كامل درك نموده و چنين 

سته  سته آه شته را آه مادر فر ست  بروم و نخ يد  من با

قناعت بدهم و بعد نامه سكينه را گرفته و خليفه نور 

اب را ازين واقعه اسفناك مطلع بسازم و نور را و تو

قانع گردانم تا به ازدواج دخترش با سردار روف خان 

خطرناكي براي شان آماده توافق كند ورنه سردار جامه 

 ها ازين مصيبت نجات نخواهند يافت.كرده است كه سال 

نور  يل ا مدوك سيمه آ سخن  ،نزد ن هر دري  ست او از  نش

توطيه سردار در جريان يگر او را گفت و باالخره بار د

قرار داد و مهر و عطوفت مادري اش را در مورد تواب 

بشور آورد و در اخير برايش گفت كه ما ناگزير هستيم 

بورًا  يد مج گاه و با هر  هيم و  تن د سردار  ست  بخوا

بزودي دست بكار نشويم بعدًا كه تحقيق تكميل گرديد و 

ابتدائيه را مه سپرده شد و فيصله محكدوسيه بمحكمه 

دربر گرفت ديگر آنگاه خود سردار هم در مورد رهايي 

فه  ند خلي كرده نميتوا كاري  جان  تواب  نور و  فه  خلي

خداي ناخ جان  تواب  شود و  مي  بوس  به وانور مح سته 

عدام  شد. ا هد  بر خوا طپش برا به  سيمه  سينه ن دل در 

 آغاز كرد و مرگ پسر در نظرش مجسم گرديد.

كه ق سيمه در حالي سرازير ن شمانش  شك از دو چ طرات ا

يد  فت گرد موده و گ يل ن صًا رو بوك من شخ صاحب  يل  وك

كنم و  يه  شنهادي را ارا نين پي بدخترم چ توانم  نمي

آرزو ها و ارمانش پاي بگذارم هر دو بمن باالي تمام 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



خاطر  كي را ب توانم ي مي  نه  ستند چگو گر اوالد ه دي

 قرباني كنم.

سيمه دري هاي ن حرف  نور از  يل ا صل وك كه او در ا فت  ا

خودش  صًا  لي شخ ست و فق ا شنهادي موا نين پي ند چ نميتوا

موضوع را بدخترش ارايه كند زيرا او جبرًا باالي اصل 

 توافق دارد ولي جرئت گفتن موضوع را بدخترش ندارد.

وكيل گفت در صورتيكه شما موافق باشيد من شخصًا خودم 

ت رضا نسيمه سر را بعالمفرشته جان را قناعت ميدهم. 

ضوع  لي مو يد و يار دار شما اخت فت  نداخت و گ يان ا پا

 حميد چطور مي شود؟

وكيل گفت در مورد حميد اخبار ضد و نقيضي شايع شده 

است كه بعد ها به شما خواهم گفت ولي حاال ما و شما 

و باالي موضوع مهمي كه پيش رو داريم به فيصله برسيم 

مي رود. دست بكار شويم ورنه وقت از دست ما بسرعت 

سپس نسيمه سرش را باال كرده و گفت وكيل صاحب اختيار 

من بدست شماست بعد وكيل انور نزد فرشته رفت و گفت 

نسيمه جان را قناعت دادم و يك اشاره كوچكي در باره 

و گفتم در مورد او اخبار ضد و حميد جان هم رساندم 

هايي  هم ر ضوع م حاال مو ست.  شده ا شايع  ضي  فه نقي خلي

عد نور و  فت و ب فرو ر قي  كر عمي مادرت بف ست  تواب ا

 بمن گفت اختيار بدست شماست.

سته  سته آه تدريجي و آه صورت  يمن او را ب ان از جر

شهادت حميد با خبر خواهم ساخت دختر جان ترا خداوند 

اجر دهد كه براي نجات پدر و برادرت ايثار و قرباني 

من  كه  گو  قدر ب مين  مادرت و ه نزد  برويم  يد و  كرد

 وافق هستم.م

با  شته  ند و فر سكينه رفت نزد  هر دو  شته  يل و فر وك

من براي نجات پدر و  ،لحن نرم بمادرش گفت مادر جان

مايم و  سردار ازدواج ن با  كه  ستم  فق ه برادرم موا

پدر  به  مروز  مه ام را ا خط ع كه  فتم  صاحب گ يل  بوك

شته  كه فر ند  شان بگوي براي  ضمن  سانند و در  جانم بر

و شما هم توافق كنيد تا مع الخير  خودش موافق است

 ازين مشكالت نجات يابند.

ندوه  غم و ا لونش را  كه گ مي سكينه در حالي سيار  ب

و گفت دختر رو به فرشته نمود فشرد با چشمان اشكبار 

جان من شخصًا ترا مجبور نمي سازم اگر از يكطرف پاي 

ديگر مسئله شوهر و پسرم در ميان است از جانب مشكالت 
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من قرار زندگي آينده دخترم نيز پيش چشمان  حيات و

لويم  هد و گ كان ميد سخت ت مرا  لب  كه ق شدت دارد  را ب

 مي فشارد.

اكنون راه و چاه از نزد من گم شده است پس بهتر است 

 خود عاقالنه فكر كن و تصميم بگير.

فرشته گفت مادر جان زياد باالي من فكر مكن دعا كن 

من خواب  ،نجات يابندو برادرم ازين مصيبت  تا پدرم

 خواهم رفت.سرنوشت خود خودم را ديده ام و بدنبال 

فرشته بعدًا به اطاق خود رفت و نامه سكينه را آورد 

اگر زخمت و تسليم وكيل انور نموده و گفت كاكا جان 

سانيد و از  پدرم بر به  مه را  مروز نا مين ا شود ه ن

 تصميم من نيز آگاهش كنيد.

ه و بطرف محبس رهسپار گرديد وكيل انور نامه را گرفت

سكينه را مطالعه كرد و در عرض راه يك دو بار نامه 

صيبت  يل م ين دو فام بدبختي ا يت و  حال مظلوم بر  و 

شك  سيده ا يد و ر حبس گرد خل م جام دا سر ان يد و  بار

حوض  لب  هر دو  كه  تاد  تواب اف گر و  نور زر به  شمش  چ

كه آ مود  شاهده ن يل م ند وك ضو مينماي سته و حبس نش ن م

ند  يد و ب ند و از ق سته ا يف نش بدون تكل خوبي و  ها ب

ها  نه آن  ستن زوال يل از شك ند وك ته ا جات ياف نه ن زوال

سردار  كه  مان طوري فت ه خود گ با  لي  يد و سند گرد خور

 وعده داده بود بدان عمل كرده است.

صافحه  يل م با وك شدند و  فارغ  ضو  تواب از و نور و 

 نمودند.

ي طاق وك طرف ا برويم  فت  كار نور گ شما  با  من  فت  ل گ

خصوصي دارم بهتر است چند دقيقه همين جا نشسته صحبت 

داد و ديگران هستند يم زيرا در اطاق حاجي كريم ئنما

آن ها در كنار حوض نشستند وكيل نامه سكينه را بدر 

نامه را باز نمود  نموده و بدست نور زرگر سپرد و او

مه و جر عه نا گر از مطال نور زر كرد  عه  يان و مطال

ها  لي  يد و خي تاثر گرد سخت م شيره زاده اش  شهادت هم

به هنگام و مرگ نا تواب هم بخاطر خواهرش اشك ريخت 

بعدًا وكيل چند آيت حميد متاثر گرديد و اشك باريد 

يد  كالم هللا مج به ارواح از  ثواب آن را  كرد و  ئت  قرا

تواب  نور و  به  عد  مود و ب حاف ن مرگ ات جوان  يد  حم

 تسليت گفت.
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وكيل به نور گفت سردار عجالتًا زوالنه هاي شما  سپس

سهولت فراهم شود و را ميده كرده است تا براي تان 

خود  هدف  به  گر او  يرا ا بود ز هد  قت خوا كار مو ين  ا

دوباره شما را مورد شكنجه و عذاب قرار خواهد نرسد 

كار  ست و  بل ا ند روزي در كا براي چ عالً  ستوفي ف داد م

م تا آ عالً  هم ف يق  سيه تحق گر دو شد ا طل ميبا دن او مع

شما  صي  گاه خال گر آن شد دي سپرده  مه  به محك يل و  تكم

خود  قت  تي آن و ست و ح شوار ا صيبت د ماجرا و م ين  از

بر دارم  من خ ند.  كرده نميتوا كي  شما كم هم ب سردار 

پول هاي زيادي ته و باال شده است و يگانه كسانيكه 

پس به  درين تفت و آتش خواهند سوخت شما خواهيد بود

 يد.ئلحاظ خدا بجان خود و پسر خود رحم نما

يد  خود را بگوئ لب  صاحب مط يل  فت وك فت نور گ يل گ وك

موافق است و به ازدواج او فرشته به پيشنهاد سردار 

پدر و  خاطر  فت ب مد و گ من آ نزد  ضايت دارد او  ر

هذا  كنم و ل سردار ازدواج  با  ستم  ضر ه من حا برادرم 

 نيد.پيام مرا به پدر جانم برسا

خليفه نور با شنيدن حرف هاي وكيل نهايت عصبي گرديد 

و تصميم دخترش را احمقانه خواند و گفت هر چه بادا 

تواب را  من و  كه  لو  ندارم و ضايت  گز ر من هر باد 

 غرغره كنند.

وكيل گفت صوفي صاحب حرف هاي عاطفي بدرد نمي خورد و 

 فرشته عاقالنه تصميم گرفته است.

موضوع را عاطفي فكر ميكني خودت  و اين خودت هستي كه

خوردة  خود را  مر  ستي ع خود ني ند  يات فرز جه ح و متو

جان  تواب  كه  هد  جازه ميد تو ا پدري  طف  طور عوا با چ

اين سر و صورت غير حق خداي ناخواسته اعدام گردد. 

هستي و هر دو طرف اشخاص پول تو آدم بيچاره و بيكس 

سوخ  صاحب ر سي دار و  يا ك ين دن ستند و در حق و ه شت  پ

حقيقت نميگردد و فقط همه چيز را پول فيصله و تعين 

تو  حال  تا  بار را  يده اعت شنو و د سخن  گوش  ند.  ميك

 آدم بكش پول بده و در خانه خود زندگي كن. ،ديده اي

من دوست شما هستم و اين يك پيشنهاد دوستانه بود كه 

يش از آنكه وقت تلف شود بهتر است پخدمت شما نمودم 

درين موقع نور زه بدهيد تا دست بكار شوم. بمن اجا

د شيبا ناخن هاي خود مصروف بود و بزمين خط ميكزرگر 

بعد وكيل گوش فرا نهاده بود. و خاموشانه به سخنان 
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كه  باال ازين خود را  سر  نور  يد  ختم گرد يل  سخنان وك

موده  صورت ن گاه ب تواب و ن كه  يد  نداخت د تواب ا

ظر م نور ن يل ا طرف وك نه ب ند مظلوما شمانش يك و در چ

 دنياي از نا اميدي و مايوسي بوضوح مشاهده مي شود.

با  نداخت و  پائين ا خود را  شمان  فورًا چ نور  فه  خلي

آغاز نمود. اين زمين ناخن هاي خود باز به كاويدن 

چند دقيقه طول كشيد و نور زرگر كه بفكر حالت براي 

 دور و درازي رفته بود باالخره بار ديگر سرش را بلند

اختيار به شماست نمود و بوكيل انور گفت وكيل صاحب 

كه  ندارم و در هر چيزي خالفتي  من م يد  الزم ميدان

كه  شمانش حالي شك در چ سر را ا هم  باز  يد  سرازير گرد

 پايان انداخته و خاموش گرديد.

وكيل از جاي خود بلند شد و روي خليفه نور را بوسيد 

عد خدا حافظي و دست مالطفت بسر و روي تواب كشيده و ب

كرد و جانب گذر چاريكاري ها حركت نمود فردا وكيل 

 وددكان خود را باز نم ،انور جانب بازار حركت كرد

مشتريان زيادي آمدند و لباس خريداري كردند و رفتند 

در همين موقع موتر سردار روف مقابل دكان وكيل توقف 

 نمود.

كيل سردار از موتر پائين گرديد و سالم داده بدكان و

باالي توشك نشست و از حال و باال شد و بعد از مصافحه 

احوال فاميل نور زرگر جويا شد و گفت خانم نور چه 

وكيل  ؟استو ديگر تكليفي برايش پيش نشده حال دارد 

مدوهلل  فت الح سيد گ شته پر سردار از فر ست  تر ا حالش به

پدر و  مورد  شب و روز در  ست وي  خوب ا فت  يل گ وك

 شد و اشك مي ريزد.برادرش مي اندي

براي  كردم و  باز  شان را  هاي  نه  من زوال فت  سردار گ

كريم  حاجي  با  عالً  ها ف مودم آن  فراهم ن سهيالت  شان ت

 د.نداد در يك اطاق بسر مي برند و كدام مشكالتي ندار

وكيل گفت خير ببينيد من امروز از خليفه نور و پسرش 

بودند  خبر گرفتم و ديدم زوالنه هاي شان را شكستانده

قدر  مين  من ه فت  سردار روف گ بود  تر  شان به ضع  و و

و مساعي كرديد براي شان سهولت فراهم كردم شما چه 

 شما بكجا رسيده است؟

كرده ام و سخنان  وكيل انور گفت من هم كوشش فراوان

 الزم را براي شان گفته ام.
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سردار  شمان  شادي در چ برق  يل  هاي وك حرف  شنيدن  با 

نهايت خورسندي از جا بلند گرديد  نمودار گرديد و از

هم روي  يل  مود وك سه ن غرق بو يل را  سر و روي وك و 

و بعد گفت خبر ازين خوشتر نيز براي سردار را بوسيد 

شما دارم قلب سردار از خورسندي به طپش آغاز كرد و 

مي خواست فقط با شنيدن يك جمله كوتاه از دهن وكيل 

ي شادماني نما قص و  برده و ر پي  لب  يل بمط لي وك د. و

آغاز كرد و گفت من كوشش براي اداي مطلب به تمحيد 

اول و اما شرط  بسيار كردم و مساعي زيادي بكار بردم

من اين است كه شما اول نور و پسرش را آزاد كنيد تا 

شان برگردند سردار گفت چگونه آن ها همين روز بخانه 

مين  نوز مط تا ه من  كه  يرد درحالي صورت بگ كار  ين  ا

مورد خواست من موافق است يا  كه خليفه نور در نيستم

نه؟ هر گاه شما يقين داريد و من مطمين گردم چيزي 

را همين مشكلي نيست من حاضرم تا خليفه نور و پسرش 

امروز از حبس رها نمايم و يك دو ورق تحقيقات را كه 

ماجراي  نور در  پاي  شاندن  تواب و ك سوليت  بر م دال 

نزد ست از  پور ا شاه  تل  پاره  ق گريم و يق ب يات تحق ه

 كنم.

در صورتيكه چنين است شما امروز اين كار گفت وكيل 

تان  كه مبارك گويم  شما مي به  پس  يد  جام ميده را ان

باشد من همه كار را سر براه كرده ام و موافقه همه 

 كرده ام و حتي از خود فرشته را.را حاصل 

جا  سيمه از  نده و سرا باز ما شحالي  سردار از خو هن  د

يد ب ند گرد كه ل ست  مي خوا يل  بهرا  خودو  پاي وك

اندازد ولي وكيل مانع شد و سردار را بلند كرده در 

جناب سردار صاحب شرط دوم من اين گفت كنار گرفته و 

ست  شته را در كه فر يد  قول بده من  يد ب كه با ست  ا

يرد و او را  ظر بگ سته اش را در ن خاطر شك يد،  نگهدار

اريد و از گزند و آسيب خورسند نگاه دهمواره خوش و 

كنيوود و تهديوود هاييكووه متوجووه اوسووت او را حفاظووت 

جه  هم متو يداني و  تر م خودت به كه  صًا از آن هاي مخصو

 خسربره هاي خود باش.

نان داد كامالً اطمي جان در راه  هسردار  پاي  تا  فت  گ

 سعادت و حفاظت فرشته جان خواهم كوشيد. ،خوشي

شويد و كار  ست ب يا هللا د فت  يل گ ها را آزاد  وك آن 

 يد.ئنما
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بدًا  شت و ا نين روزي را ندا ظار چ گز انت كه هر سردار 

نين  شته چ كه فر كرد  فت باور نمي مي م ستش  سان بد و آ

جا  كرد و از  گم  خود را  پاي  سر و  شحالي  تد از خو اف

گرديد و با شتاب نزد ولسوال رفت و گفت تا نور بلند 

 زرگر و تواب را رها كند.

ر را يافته بود خود را اين طرف ولسوال رگ خواب سردا

فت،  كرده گ طرف  نه و و آن  كار طفال ين  صاحب ا سردار 

بازاري نيست كه بندي كن و باز رها كن كار رسميات 

جرم و  ها را م خود آن  هاي  شته  خود در نو شما  ست.  ا

تحقيق نزد هيات است متهم و انمود كرده ايد و اوراق 

 نمود. به اين قدر آساني نمي شود آنها را آزاد

سردار با لحن تند در حاليكه آثار خشونت از سيمايش 

بدرستي خوانده ميشد گفت مثليكه مرا عوام فكر كرده 

ي صورت ا هر  كرده ام ب مت  ها حكو سال  خودم  من  يد  ن ا

يد غاني را بگير هزار اف جا  لغ پن حرف  مب كم و هاو  ي 

ياد  يد. ز مر را بگذار شود و ا شيرين  تان  هن  صد د مق

را رها كنند. من نزد هيات خواهم رفت كنيد تا آن ها 

 و كار را درست خواهم كرد.

پول ها را در جيب گذاشته و تبسم نموده گفت ولسوال 

 مثليكه كار تان رنگ گرفته است.سردار صاحب 

 سردار خنديد و گفت انشا هللا اميد ميرود.

ند و  سرش را آزاد نماي نور و پ تا  كرد  مر  سوال ا ول

غاني براي ضابط محبس بخشيد و سردار مبلغ ده هزار اف

سردار  يد  ها نما سر را ر پدر و پ تر  چه زود  هر  فت  گ

سرش از  نور و پ كه  بود و همين ظر  حبس منت يرون م ب

خود را به آن ها دروازه محبس بيرون گرديدند سردار 

نور زرگر در حاليكه پيشاني  ،نزديك نموده و سالم داد

ورتش غم و چشمانش اشك آلود بود و از سر و ص اش ترش

يك  موده عل سالم ن يد رد  مي بار ندوه  براه و ا فت و  گ

 خود روان گرديد.

به عجله دروازه موتر را باز نمود و گفت شخصًا سردار 

هم  باز  سردار  يد و  ناع ورز نور امت لي  يد و بفرمائ

نور و تواب شوند باالخره اصرار نمود تا بموتر سوار 

ند  سوار گرديد موتر  كرب كت  بازار حر طرف  د موتر 

همينكووه مقابوول دكووان وكيوول انووور رسوويدند سووردار 

يان  موتر پا خود از  عدًا  قف داد و ب مر تو موتروان ا ب

 گرديد و نور و تواب هم از موتر پائين شدند.
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سردار رو بوكيل انور نموده و گفت اين هم صوفي صاحب 

صحت و سالمت هستند و بعد گفت و تواب جان كه الحمدوهلل 

صوفي صاحب و تواب جان بموتر شما من بدكان مي نشينم 

تواب  صاحب و  صوفي  كه  يد و همين نه برو سته و بخا نش

كه من به عجله برگرديد جان را بخانه رسانديد خود 

سند  تواب خور نور و  يدن  يل از د ستم وك ندز ه نه ك روا

شمانش  شك در چ يد و ا شكر گرد سردار ت ست و از  قه ب حل

نمووود و بعوود هوور سووه بموووتر نشسووتند و جانووب گووذر 

 اريكاري حركت نمودند.چ

قف  گر تو نور زر حويلي  بل  قه مقا ظرف ده دقي موتر در 

ير  تواب زنج ند.  يان گرديد موتر پا شان از  مود و او ن

شته  صدا در آورد. فر كرد دروازه را ب باز  دروازه را 

بود از  يك  يد و نزد برادرش افت پدر و  به  شته  شم فر چ

گردد.  خود  بي  شحالي  خل خو ها دا ند حويلي آن  گرديد

 ،فرشته خود را در پا هاي پدر انداخت و بوسيدن گرفت

نور فرشته را بلند كرد و در كنار گرفت و بوسيد پدر 

 و دختر چون ابر بهار به گريستن آغاز كردند.

تواب را  سر و روي  سانيد و  خود را ر له  به عج سيمه  ن

سيد.  يز بو شوهرش را ن ستان  عدًا د مود و ب سه ن غرق بو

نا برادر را در ك شته  سه فر ستانش را بو فت و د ر گر

 نمود.

دا حافظي جانب دكان حركت نمود خوكيل انور بعد از 

سردار بي صبرانه منتظر وكيل نشسته بود تا بعد از 

ضي اوراق را  ند و بع كت ك ندز حر نب ك يل جا مدن وك آ

موتر  يل از  كه وك يد همين نابود نما ست آورده و  بد

ندز حر طرف ك ست و  موتر نش سردار ب يد  كت پائين گرد

نمود. سردار به دريور گفت هر چه سريعتر حركت كند 

تر  بل دف ساعت مقا نيم  عد از  قف لى ارنواڅموتر ب تو

هللا خاموش و نمود و سردار داخل دفتر گرديد و با ذكر 

نسيم مستان به گفتگو آغاز كرد و بعد از گفت و شنود 

سردار  يرًا  سيار اخ لغ ب با دادن مب لوب را  اوراق مط

غاني بدست آورد و بعدًا جانب خان آباد افپنجاه هزار 

 حركت نمود.

فرشته بود ندانست سردار كه دلش ماالمال از ذوق وصال 

كه مصافه كندز و خان آباد چگونه طي گرديد او بار 

ساعدين  نزد م كه از  قي  فت و اورا يل ر بدكان وك گر  دي

گرفته بود نشان داد و سپس گفت من همه كار لى ارنواڅ
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م و حاال نوبت شماست تا عاجل تر دست ها را انجام داد

 بكار شويد و ازدواج ما را سر براه كنيد.

پيش  عادي  كامالً  ضوع  يد مو شويش نكن ناب ت فت ج يل گ وك

صوفي نور  ،فريبي وجود نداردميرود و هيچگونه چال و 

شووخص شووريف و صوواف دل اسووت و همچنووان تمووام اعضوواي 

 مسوولمان و داراي ضوومير و ،خووانواده او مووردم شووريف

پاك  جدان  خبط و ها  هاد آن  ستند و در ن يت و ه جنا

مل  بدان ع ند  كه گفت يزي را  ندارد چ جود  قت و مناف

ميكنند شما تشويش نكنيد. فعالً اين خانواده عزا دار 

 و غمگين هستند.

ست يرت ا طور و خ سيد چ سيمگي پر با سرا يل  ؟سردار  وك

ستش  گر را فت ا ياد گ تاثر ز هم از  من  سي  و را بپر

اندوه اين فاميل رنج ديده حافظه خود مشاهده غم و 

كه  كردم  موش  مان روز فرا من ه ست داده ام  را از د

يده  شهيد گرد يروت  شته در ب نامزد فر يد  كه حم گويم  ب

است  و نور و تمام اعضاي خانواده شان سخت غمگين و 

نور از  فه  شيره خلي شوهر هم عالوه  بر  ستند و  تاثر ه م

شد لج  تًا ف سرش دفع مرگ پ بر  ستماع خ شفاخانه ه ا و در 

ست.  ستري ا براي ب نور  شيره  سكينه هم خط  بل  دو روز ق

شان مواصلت كرده و نگاشته است تا خليفه نور هر چه 

سي  هيچ ك خت  گون ب يرا زن ن يد ز بل بيا به كا جل  عا

 ندارد و در ميدان مانده است.

سردار از استماع سخنان وكيل با آنكه خبر مرگ رقيبش 

الي نور و خانواده او فرا كه بابود نسبت غم و اندوه 

رسيده بود متاثر گرديد و گفت حاال كه اين ها با من 

سر دوستي دارند من كامالً در اختيار و خدمت شان قرار 

دارم و اين غم اكنون تنها غم نور و فاميل او نيست 

 ،و من اكنون خود را در غم اين خانواده شريك ميدانم

برو نزد اجاره سردار رو به صديق دريور نمود و گفت 

سراي  عالً دار  كه ف قدر پولي هر  گو  سترس و ب داري در د

ست.  لغ برايمن بفر قه مب ند دقي عد از چ فت و ب صديق ر

را آورده و به سردار تقديم كرد. افغاني دو صد هزار 

اين عجالتًا سردار پول ها را تسليم وكيل نمود و گفت 

شان  من براي طرف  يد و از  صاحب بده صوفي  به  لغ را  مب

سليت  بزودي سالم و ت ير  مع الخ كه  يد  سانيد و بگوئ بر

طرف كابل حركت نمايند و اگر الزم ميدانند من هم با 

مي  يادي را  هاي ز تر  يروم و داك بل م به كا شان  او
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جه  مورد معال كه در  سم  كاري شنا شان هم شيره  شوهر هم

با  نه  ست ور سب ني شان منا نه  من بخا فتن  حاال ر ند  كن

 مت شان عرض تسليت ميرساندم.شما يكجاه ميرفتم و خد

قت  مود و كت ن هارتوت حر نب چ مين جا لب مط با ق سردار 

يل  بود وك يك  شام نزد ماز  عد از ن ست و ب كان را ب د

خود روان  نزل  صد م خان بق حب هللا  سجد م ماز در م اداي ن

 گرديد.

سالم  شما  سردار ب فت  فت و گ نور ر نه  سًا بخا يل را وك

نند من هم همراي فرستاد و در ضمن گفت كه اگر الزم دا

شان به كابل بروم زيرا دوكتوران زيادي را مي شناسد 

لغ را  ين مب عالوه ا بر  ند و  كاري نماي شما هم با  تا 

شما  يره ب يه و غ خارج ادو مد م فت و آ صارف ر غرض م

 فرستاده است.

پول  به  ير  فت خ شيد و گ هم ك بروان را در  نور ا

دًا نيست و رفتن سردار هم لزومي ندارد و بعاحتياجي 

يل  مود وك سكوت ن ته و  يان انداخ خود را پا شمان  از چ

نور متاثر گرديد و گفت صوفي صاحب مقدرات بي تفاوتي 

يش از شما در بو سرنوشت انسان بدست خداوند است من 

او عاقالنه مورد سخنان سردار و خواست نا بجا و غير 

حساسيت داشتم و رنج مي بردم و بار بار برايش نصيحت 

ل و برهان آوردم كه حتي ميانمان آزردگي كردم و دلي

روي همان اختالف و عقده و رنجش واقع گرديد و سردار 

ئيكه با من داشت پاي مرا نيز در دوسيه قتل شاه پور 

يف داد  جر  و تكل شانيد و ز ينم ك مي ب كه  حاال  لي  و

ديگر راه چاره جز اين نبود و صرفًا براي نجات شما 

شت  جود ندا سو چه ميتوان گر  نه را تم؟ دي قدير زمي ت

همين طور براي سردار مساعد گردانيد و بازي سرنوشت 

ديده شود كه در پشت پرده چيست و بازيگر  ،آغاز شد

 .زمانه چه صحنه هاي ديگري را به نمايش خواهد گذاشت

خاطر  جان ب شته  كه فر يات حاال  خاطر ح شما و ب جات  ن

شما  ،مادر مريضش چنين ايثار و فدا كاري كرده است

هم توافق كرديد و من موضوع را با سردار مطرح كردم 

صرف  پول م مود و  شش ن سعي و كو شما  هايي  او در راه ر

با كرد و اوراق تحق هم  باز  شما  ست آورد و  يق را بد

 بي پروايي عمل ميكنيد.

ستي  ند و دو تار ميك شما رف با  ستي  حاال از در دو او 

يد و  لغ را بگير ين مب ظار دارد ا يز انت شما را ن
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استرداد پول موجب شك ترديد ردار را آزرده نسازيد. س

خواهد آورد. آن طرف خود شما اختيار  سردار را بوجود

 داريد.

وكيل خواست تا از جاي خود بلند شود ولي تواب مانع 

رواني پدر گرديد و گفت كاكا جان صبر كنيد فعالً وضع 

ست خوب ني يد ،جانم  گام حم به هن نا  شت  ،مرگ  سرنو

شت نده فر مه  ،هآي ستي ع بي سرپر صاحب و  شي  ضي با مري

جانم همه و همه از مسايلي هستند كه اعصاب پدرم را 

 خرد و خمير كرده است.

صاحب حق بجانب صوفي  ،وكيل گفت درست گفتي جان كاكا

سترداد  لي ا ست و مام ا گري دارد. در ت ني دي پول مع

مدتيكه وكيل سخن ميگفت نور خاموشانه به قالين روي 

وخته بود و با انگشتان خود با گل هاي آن اطاق نظر د

ر فكرش در جاي ديگري به سير و سفر يبازي ميكرد و طا

 آغاز كرده بود.

صاحب درد  يل  فت وك مود و گ باال ن سر را  نور  عدًا  ب

دارم كه سرا پا مي سوزم و قدرت بيان آنرا  هاكجان

ندارم درد آتش را همان جاي ميداند كه آتش باالي آن 

 مي سوزد.

يل گفت ميدانم صوفي صاحب شما درست ميگوئيد ولي وك

حاال حرف دوست بي غرض خود را بشنويد وكيل پول ها را 

يد و  خارج گرد طاق  خود از ا شت و  نور گذا پيش روي 

 بمنزل خود رفت.

شوره  خود م يل  با فام گر  نور زر يل  فتن وك عد از ر ب

 نمود و تصميم گرفت تا فردا جانب كابل حركت نمايد.

فردا شد و  نور  يرون  نه ب صبح از خا ماز  عد از اداي ن ب

شود  يل دروازه را ك مود وك باب ن يل را دق ال دروازه وك

ديد نور است وكيل تعارف كرد و گفت چاي و صبحانه آماده 

ست  يد ا ستم و با بل ه نه كا شكر روا فت ت نور گ يد  بفرمائ

هفته عودت خواهم در ختم است تر حركت كنم و ممكن ت وق

خدا حافظي آمده ام خدا حافظ و بسردار  نمود و صرف براي

 هم سالم بگوئيد.

عصر به ده افغانان از  2نور بصوب كابل حركت نمود ساعت 

نب و ته و جا سي گرف يد او تك پائين گرد سموتر  باد  لي آ

براه افتاد تكسي پهلوي دكان خليفه شهاب الدين نان واي 

كان  لوي د شد و از په ياده  سي پ نور از تك مود  قف ن تو

ف شهاخلي بور ه  لدين ع مود ب ا نه و ن هاي گند مين  و از ز

درين وقت اش گرديد و ره مشيتركاري گذشت و داخل حويلي ه
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كه و  بود ي سته  سيب ب گل  ستمال  با د سرش را  كه  سكينه 

تنها در گوشه برنده نشسته و اشك مي ريخت با بلند شدن 

شتاب از  با  سكينه  تاد  نور اف به  شم او  صداي دروازه چ

فرياد زنان خود را در آغوش برادرش انداخت جابرخاست و 

آغاز نمود. نور در حاليكه خودش نيز اشك مي و بگريستن 

ريخت خواهر را نوازش داد و به صبر و حوصله دعوت نمود. 

همسايه ها از آمدن نور زرگر مطلع گرديدند و از هر طرف 

مد  فيض مح شي  نه با سليت بخا نور ت به  ها  ند آن  رو آورد

نور تكسي گرفت و با خواهرش به عيادت باشي  گفتند. بعداً 

 محمد به شفاخانه ابن سينا رفتند.فيض 

كه از  شاكي  نابر  شي ب لي با فت و سليت گ شي ت به با نور 

وارد شده بود قوه سامعه و استماع خبر مرگ پسرش بر او 

 يناطقه خود را از دست داده بود و از حرف هاي نور چيز

د و صرفًا بزحمت دست و پاي نميدانست او كامالً فلج شده بو

 خود را حركت ميداد.

نور با داكتران مفاهمه كرد و آن ها گفتند كه اين مرض 

ست  تر ا ست وبه پذير ني شود. عالج  قل  نه منت مريض بخا كه 

نور الجرم باشي را به خانه انتقال داد و فردا به شاولي 

يك در  يث ميخان كه بح خود  شيره زاده  فه هم شوهر نظي

سازي بست خدمت مينمود تيلفوني تماس گرفت  دستگاه روغن

و گفت كه حميد شهيد گرديده و باشي سخت بيمار است با 

صوب  قت ب فوت و بدون  جل  صورت عا خود ب هاي  خانم و اوالد 

 كابل حركت نمايد.

پس فرداي آن روز شاه ولي با خانم و دو طفل خود به 

ولي به مندوي رفت اه كابل آمدند. روز ديگر نور با ش

خرچ و خوراك شش ماه شان را با مواد سوخت خريداري و 

ختم سم  عد مرا قال داد ب مود و انت حه  ،ن يرات و فات خ

 انجام گرديد.گيري 

خود را ولي گفت تو حاال بايد خدمت خسر ه نور به شا

و نظيفه بايد خدمت پدر و مادر خود را بعهده بگيري 

غ انجام دهد منهم تا حد توان مساعدت هاي الزم را دري

 نخواهم نمود.

مدير  خان  شم  با ها كه  شناخت و معرفتي نابر  نور ب

لك  يك جنگ هارم تخن جه چ كارگر در يث  شاولي بح شت  دا

دستگاه ريخته گيري مقرر شد و خاطر نور ازين بابت 

 آسوده گرديد.

با روزجمعه نوربا دادن يك مشت پول نقد بدست خواهرش 

 405صبح توسوط مووتر  5خدا حافظي نمود و ساعت آنها 
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كت  ندز حر نب ك نان جا نا از ده افغا سپورت آريا تران

مود و  صلت ن ندز موا هر بك عد از ظ ساعت ده ب مود و  ن

دو دروازه كرايي بصوب خان آباد بعد ذريعه موتر جيپ 

خويش  نزل  ساعت وارد م يك  عد از  سپارگرديد و ب ره

 .گرديد

روزيكه نور زرگر به جانب كابل حركت نمود وكيل انور 

با ضوع را  نور مو بت  ته غيا يك هف سانيد  سردار ر طالع 

هر روز  شت او  سال را دا كم يك سردار ح ظر  گر در ن زر

به  كرد و  شماري مي قه  گر دقي نور زر شت  براي بازگ

آرزوي وصل فرشته با رويا ها و خياالت شيرين بسر مي 

 برد.

همينكه سردار از بازگشت نور مطلع گرديد در حاليكه 

شته  يدار فر براي د لبش  با  ازطپش ق شد  شنيده مي دور 

وكيل انور يكجا وارد خانه نور گرديد تواب آن ها را 

سالون  كرد به  مايي  مود رهن ستقبال ن ها ا نور از آن 

يد  كالم هللا مج تي از  ند آي سردار چ ستند  مه نش عدًا ه ب

قرائت نمود و بعد از دعا براي نور تسليت گفت درين 

ب صحبت را  سردار در  عد  چاي آورده و ب تواب  قت  از و

ند و  صميم دار چه ت يري  حه گ مورد فات فت در  مود و گ ن

باالخره  ند و  گذار ميكن بر  ترحيم را  لس  جا مج در ك

سم  تا مرا ند  صله كرد حب هللا في سجد م خواني در م حه  فات

هر و محل مشهور است بروز دو شنبه خان كه در مركز ش

گذار  جا بر هر ك نور از  ستان  مردم و دو مه  تا ه شود 

داني در مراسم فاتحه خواني اشتراك و بدون سرگرآمده 

ضوع  ند. مو يق نماي يواز طر سردار  راد يد  عالن گرد ا

شان  قالين فرو هاي  كان  ياد را از د هاي ز قالين 

مسجد از قالين و توشك ها فرش مطالبه نمود و سراسر 

برگذار  هگرديد و مراسم فاتحه خواني خيلي ها پر شكو

 شد.

بوسردار  ته  ظر گرف نان را در ن يه  خت و ته حل پ د و م

ها تعين شده بود مراسم دعا تهيه غذا مسجد چاريكاري 

ظهور خوتم گرديود و آنچوه  75اعت و فاتحه خواني بسو

كه  براي مردماني صيكه  ساير اشخا ند و  سجد بود خل م دا

مشايعت و استقبال مردم در بيرون مسجد استاده بودند 

طرف م مه ب عد از ه ند وب براه افتاد ها  كاري  سجد چاري

داخل مسجد و دقيقه همه وارد مسجد گرديدند.  پانزده

نار  ير چ قالين ز سجد از  صحن م نان هاي  بود  فرش  ها 
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ند مي آمد قه  قه جو مردم جو يد  يع گرد مه توز   ،براي ه

باره از  سجد دو باز م ند و  ند و ميرفت صرف ميكرد نان 

اهالي گذر هاي مختلف و اصناف بازار پر و خالي ميشد 

 عصر ادامه داشت. و خالصه توزيع غذا تا هنگام

ين  بود در ته  صورت گرف سردار  طرف  صارف از  مام م ت

خيرات دو فرد گاو بزرگ پنجصد كيلو برنج با مقدار 

لذيذ غن كنجد مصرف شده بود و غذاي وكشمش و زردك و ر

قابلي پلو ازبكي باشد طبخ شده بود آن كه عبارت از 

يان  يرات پا سم خ فت روز مرا نه و يا طرف خا يك ب هر  و 

نزل كار  سپار م هم ره سردار  شدند و  خود روان  بار  و 

 خويش گرديد.

باب  ظن ار سوي  جب  سردار مو كات  بات آن روز و حر ترتي

سردار  كات  مود و او حر فراهم ن سردار را  سر  نوروز خ

امروز دل خود ميگفت كه را بدقت زير نظر داشت و در 

اين گرگ پير چقدر مهربان شده است معلوم مي شود كه 

 كدام نيم كاسه اي وجود دارد. در زير كاسه

پايان رسانيد ه بارباب آن شب را با نگراني و تشويش 

كت  هارتوت حر نب چ قايق جا شف ح براي ك قت  فردا و و 

نمود. و داخل حرم سراي گرديد. سردار باالي ميز چاي 

و صبحانه نشسته بود و ارباب سالم داده و داخل اطاق 

من  فت  موده و گ خود ن بدختر  يد و رو  كت گرد تر حر وق

سه  براي اني سلطانه  خورده ام  چاي ن خدمتگار كردم و 

ستور  تا د تازه داد  گرم غذاي  چاي  ماده و  شير آ و 

كباب قيماق و پراته با  ،شير ،نمايد بال فاصله چاي

كرد و در  غاز  خوردن آ باب ب يد و ار ضر گرد سيخ حا

هنگام صرف چاي رو به سردار نمود و گفت ديروز خيلي 

و طوريكه خبر شدم تمام مصارف بوديد ها مهربان شده 

از طرف شما پرداخته شده است. سردار پياله چاي خود 

لي.  فت ب صداي آرام گ با  شت و  كي گذا باالي نعلب را 

گذشته و اينكه بي موجب اسباب اذيت براي تالفي مافات 

و آزار آن ها را فراهم نموده ام و بناًء يك قدم خير 

 اهان مرا عفو فرمايد.تا خداوند گندرين راه گذاشتم 

عد  نداخت و ب سردار ا صورت  ني داري ب گاه مع باب ن ار

خدا كند كه همين طور سرش را پايان انداخته و گفت 

 باشد من هم نور را مي شناسم كه شخص بي آزار است.

يد عوض گرد صحبت  فباالخره روي  باب گ من و ار ضي  ت مري

توران  ته و دوك ستات شدت ياف مرض پرو تداوي  ند  ميگوي
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من دو ر هندوستان بهتر و بدون تكليف صورت ميگيرد د

روز بعد بطرف هندوستان ميروم و آمدم تا نواسه ها و 

دخترم را ببينم و از شما هم خدا حافظي نمايم ديگر 

 يا هللا و يا نصيب كه كي زنده و كي مرده.

يد سند گرد باب خور فتن ار كه در دل از ر فت  ،سردار  گ

شاهللا  يد ان شويش نكن كه خوب ت ستات  مل پرو شويد ع مي 

سرطان نشده باشد بسيار ساده و آسان صورت ميگيرد و 

دعا ميكنم با سالمتي برگرديد. سردار به ادامه سخنان 

يد  بدل كرد تان را ت موتر  شين  طور ما فت چ يا خود گ

ته  ير هف فت نخ باب گ ست ار شده ا عال ن موتر ف نوز  ه

براي  پس  فت  سردار گ شود  مي  خارج  ترميم  نده از  آي

ديق دستور ميدهم تا موبيل آيل موتر را تبديل كند ص

 و شما را مع الخير به كابل انتقال بدهد.

رفتن موتر شما به كابل نيست ارباب گفت نخير ضرورت 

آرام سفر ميكند و خوبتر و خيلي  405و حاال موتر هاي 

مقصد براي صديق بگوئيد كه پس فردا صبح وقت بخانه 

صبح به كندز برساند توا  5ل از ساعت و مرا قببيايد 

در اولين بس طرف كابل حركت نمايم باز محمد جان هم 

 با من به هندوستان ميرود.

سردار از جا بلند شد و گفت من به شهر ميروم و شما 

با دختر و نواسه هاي خود صحبت نمائيد و شب را هم 

 با ما باشيد.

و بعضي دوستان خود را منهم با شما ميروم ارباب گفت 

از ديدن سلطانه و نواسه نم و خدا حافظي كنم غرض ببي

ها بود. ديدم و خاطر من جمع گرديد شما را هم زيارت 

 كردم ديگر كار تمام شد.

خود را  هاي  سه  سلطانه و نوا ست  جا برخا باب از  ار

بوسيد و با خانم هاي ديگر سردار وغيره خدا حافظي 

ه نمود و بخشش خواست و گفت مرگ و مردن است انسان چ

ميداند كه فردا چه ميشود و سرنوشت او را بكدام طرف 

سمت  شاند. ق ند ميك سوي ه مرا ب ضي  حاال مري شاند.  ميك

با  ؟چيست؟ آيا دو باره شمايان را مي بينم و يا نه

مود و  غاز ن ستن آ سلطانه بگري باب  هاي ار حرف  شنيدن 

لودش  سرمه آ شمان  شك از چ طرات ا سپيد او ق سار  برخ

مي ل لق  ند در اب شد. مان سرازير مي بانش  يد و بگري غز

بدختران  شتر  بود و بي مت  ند قا با و بل سلطانه زي

 زيباي كوچي شباهت كامل داشت.
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طرف  سردار ب خت  شك ميري سلطانه ا كه  مان لحظاتي در ه

زيبائي و طنازي او نظر نموده و بعد فرشته را بخاطر 

آورد و در دل گفووت فرشووته پنجووا در صوود از سوولطانه 

گل  ه بهتر كه در آخر عمر دو دستهمقبول تر است و چ

شم. شته با نار دا با را در ك قت  زي مين و صداي در ه

ارباب بلند شد و گفت سردار صاحب يا هللا بفرمائيد كه 

گاه  پائين برويم آن يز  نه دهل كان زي هر دو از پل

يدگر شتند د قدم گذا حويلي  صحن  به  سته ه و  عدًا آه و ب

 د.از دروازه حرم سراي خارج گرديدنآهسته 

سردار و ارباب بموتر سوار گرديده و جانب شهر حركت 

موتر بچوك خان آباد مواصلت نمود و ارباب از نمودند 

 موتر پايان شد و داخل دواخانه صداقت گرديد.

سردار نزد وكيل انور رفت و بعد از مفاهمه و مذاكره 

خود  شمول  فر ب هار ن سه چ شب  فردا  كه  شد  برين  قرار 

ته نور رف نه  يل بخا طرح  وك سردار را م ضوع ازدواج  مو

 نمايند.

نور زرگر در اثر غم هاي متواتر ديگر دلش نمي خواست 

برد  مي  سر  نه ب شه در خا لذا همي برود و  كان  طرف د ب

مد و  نور آ نه  بازار بخا طرف  تنش ب بل از رف يل ق وك

وي رسانيد و خود طرف دكان حركت  ،موضوع را باستحضار

 نمود.

حاجي كوالبي  ،ي محمد شاهشب فرا رسيد و سر كله مولو

خان نمودار گرديد تواب در را باز و مدير عبدالصمد 

و به تعقيب آن ها كرد و آن ها وارد سالون گرديدند 

صر گر م طاق دي نور در ا يد.  طاق گرد خل ا يل دا ف ووك

ماز وارد  ختم ن عد از  يز ب بود او ن ماز  يايش و ن ن

 اطاق گرديد و با آن ها مصافحه نمود.

لوي تدا مو ضوع  اب شوده و مو سخن را ك باب  شاه  مد  مح

كاح  سم ن سردار و مرا ست  هر خوا عد  مود و ب طرح ن را م

ند.  هار نمود طه اظ ين راب سخناني در كي  كه ي نور 

در قلبش تالطم مينمود خاموش و بي آتش بيكران دريايي 

دهنش بيرون نميشد صدا در گوشة نشسته بود و حرفي از 

بزنيد و آنچه در  وكيل گفت صوفي صاحب حرفو باالخره 

خود داريد بيان كنيد نور كه در آتش دروني قلب ضمير 

ست  فت وخود د كرد و گ ند  سر را بل باالخره  يزد  پا م

وكيل صاحب چه بگويم شما لطفًا يكبار ديگر از فرشته 

حال  مرا ب يد و  صميم بگير تان ت خود  عد  سيد و ب بپر
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خودم بگذاريد و با ختم اين جمله اشك وي قطره قطره 

 ازير گرديد.سر

يد  فت و د شته ر نزد فر يد و  خارج گرد طاق  يل از ا وك

 مادر و دختر اشك مي ريزند.

تماشاي اشك هاي مادر و دختر عواطف و احساسات وكيل 

چشمان وي نيز چكيدن گرفت تواب را بشور آورد و اشك 

فق  خواهرش  نامرادي  حال  سته و ب طاق نش كنج ا هم در 

 ميزد و آرام آرام مي گريست.

غم انگيز سراسر اطاق را فرا گرفته بود و حالت ي فضا

شاهده يأس  تر م مادر و دخ هره  كه در چ ندوه باري و ا

پرسان را از وكيل سلب نمود وكيل از اطاق ميشد جرئت 

بگردش گرديد و چند دقيقه به چهار سمت حويلي خارج 

كرد  غاز  مي اندآ خود  با  شيدو  سردار و  ي بر  در برا

و سر فكرش تداعي نميگرديد  جوابي به ذهن وهيچگونه 

از او گرديد تا دوباره نزد فرشته رفته انجام مجبور 

سار  يد. استف كه نما تار را با آن قدرت رف هايش  پا 

نداشووت و خووود را ماننوود مريضوويكه توووان رفتووار را 

نداشته باشد كشان كشان بار ديگر نزد فرشته رسانيد 

سر ر عد  مود ب سكوت ن مدتي  براي  ست و  شة نش ا و در گو

بلند نمود و گفت دختر جان براي نفر هاي سردار چه 

 بگويم؟

يه  يزد و گر فق م كه  شته در حالي لونش را فر راه گ

هر چيزيكه ميگوئيد ا اختيار داريد گرفته بود گفت شم

بدست خودت هست و آيا اختيار وكيل گفت نه دختر جان 

 به همان نظر قبلي خود استوار هستي؟
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 موافقت اجباري

و بيرنگش را باز از سكوت طوالني لبان خشك د فرشته بع

نمود و با لكنت زبان گفت پس سرنوشت پدر و برادرم 

 ؟چه مي شود

وكيل كه هر لحظه قلبش داغ و داغتر ميشد و مي خواست 

شن  ها رو شت آن  فت سرنو بر آورد گ ياد  غم فر سرت  از ك

مان  سير ز نون  ست و اك خد و ا مي چر ظالم  مراد  بر 

بسته تسليم سرنوشت شوم مينمايد. مظلوم را دست و پا 

كث  قه م ند دقي هم چ باز  شته  لب فر با ق عد  مود و ب ن

من هم مملو از درد و اندوه گفت وقتي كه چنين است 

يده ام بدنبال  كه د خوابي را  يروم و  خود م شت  سرنو

 تعبيرش همين است.

داخل سالون گرديد و پهلوي نور  ،وكيل از جا بلند شد

چه  فت  نور گ ست  گر نش يدزر صميم گرفت يل در  ؟ت وك

حاليكه گلونش خشكي ميكرد و ضربان قلبش از دور بگوش 

مان  به ه برادرش  شما و  خاطر  فت او ب سته گ سيد آه مير

 تصميميكه گرفته بود استوار است.

نور سكوت كرد و بعد از چند دقيقه با صداي حزينيكه 

كه  يد  پس بگوئ فت  شد گ بدر  تب دارش  بان  يان ل از م

 درست است.

كه مي خواست بگويد بلي درست است ولي صحنه غم  وكيل

دختر مقابل چشمانش قرار گرفت انگيز اشك هاي مادر و 

به  سپس  يد و  فه گرد صدايش خ فت و  لونش را گر و راه گ

بسيار زحمت در حاليكه كوه هاي غم باالي سرش گراني 

چشمان اشك آلود نور نظر انداخت و داشت و باز هم به 

ميدانيد و ن همه چيز را بدرستي گفت برادر ها خود تا

نا گفته پيداست كه اكنون درين خانه ماتم برپا شده 

و غم باالي غم فرود آمده است اين ها مظلوم هستند و 

چاره جز تسليم ندارند برويد و به سردار بگوئيد كه 

 درست است.

مولوي محمدشاه گفت خير باشد قابل تشويش نيست انشا 

صاحب  صوفي  تر  كه دخ سردار هللا  شد و  هد  خت خوا خوش ب

شنودي  هت خ خود را در ج شش  مام كو هد ت خرچ خوا وي ب

صاحب  صوفي  بان  خر را از ز حرف آ ست  تر ا داد. به

 بشنويم و با خير شويم.

من از  صاحب ب يل  فت وك شيد و گ سردي ك هي  گر آ نور زر

برادر نزديكتر است و حرف او عين سخن من است برويد 
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اران با خورسندي از جا بسردار اطمينان بدهيد خواستگ

فت  نور گ يل ا گر بوك نور زر قع  مين مو ستند در ه برخا

 شما توقف كنيد و ديگران حركت كنند.

شدند  خارج  حويلي  ستگاران از  بل خوا سردار مقا موتر 

مسجد استاده بود و سردار هم در كوچه قدم مي زد آن 

اميد ها نزديك سردار شدند و سالم دادند سردار گفت 

ش بر خو ست خ پيش ا خان  صمد  مدير عبدال شيد  ي آورده با

قدمي نموده گفت صاحب مبارك باشد و بعد ديگران هم 

تبريكي دادند و با شنيدن جمله مبارك باد نزديك بود 

فت و  نار گر ها را در ك سردار آن ند.  سكته ك سردار 

سوار  فت  عد گ مود و ب شكر ن شان ت نزد  سيد و از  بو

 شويد.

سمت  موتر ب ستند و  موتر نش مه ب مود ه كت ن بازار حر

ند  كرده بود سكوت  مه  قه ه ند دقي قع براي چ ين مو در

حاجي كوالبي سكوت را شكستانده و گفت سردار صاحب شما 

د زيرا او بود كه تمام كارها يبايد مرهون وكيل باش

حاضر نبود تا را سربراه نمود ورنه نور به هيچ وجه 

چنين كاري صورت بگيرد و تا آخر يك كلمه از دهن وي 

شد. ب سر يرون ن نزد سيا تب  يل دو مرا فت و وك ها ر

قناعت اوشان را فراهم نمود و آخرين بار كه نزد ما 

ما  كه  فت  يزي گ گوش وي چ ست در  نور نش لوي  مد و په آ

سخن  به  لب  نور  عد  كه ب يدم  لي د ستيم و شنيده نتوان

 كشوده و گفت بسردار اطمينان بدهيد.

است و ما  سردار گفت وكيل برادر من و دوست ديرين من

كودكي  مان  چه از ز گر  ستيم ا برادر ه ست و  هم دو با 

باز  فت  صورت گر طاي  سهو و خ من  ها از  ين روز  هم در

سته ام و  عذرت خوا نزدش م بار از  بار  من  شد  خدا ببخ

 انشا هللا كه بخدمتش خواهم رسيد.

خود  مود و  يان ن شان پا هاي  نه  يك را بخا هر  سردار 

سردار وارد منزل د. بطرف قريه چهارتوت رهسپار گردي

سپري  لب آرام  شيرين و ق ياالت  با خ شب را  شدو آن 

 نمود.

عا و  سم د يد و مرا يدار گرد خواب ب سحرگاه از  او 

اطاق بيرون شد نيايش را به پايان رسانيد و سپس از 

و در باغچه حرم سراي بگردش آغاز نمود سردار بعد از 

صبحانه  بدكانصرف  ستقيمًا  كرد و م كت  شهر حر طرف   ب

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



در مورد وكيل باال شد و بعد از تشكر و سپاس فراوان 

 مراسم عقد نكاح بگفتگو پرداخت.

قد باالخره  سم ع عه مرا كه روز جم شد  شته  قرار گذا

 برگذار شود.

شيريني و خوراكه باب  ،زيورات ،روز بعد سردار لباس

ستاد  گر فر نور زر نه  ني بخا ساعت فراوا يك  عد از  و ب

سردار سالم داد رگر گرديد. خودش نيز وارد خانه نور ز

ست و  سته ا سالون نش يل در  يد وك شد د سالون  و وارد 

نور زرگر نيز با پر و بال شكسته در حاليكه از سر و 

صورتش غم مي باريد خاموش و بي صدا در زاويه اطاق 

ند  جا بل سردار از  باحترام  نور  يل و  شد وك يده مي د

 شدند و بعد از مصافحه در جايگاه خود نشستند.

شي  سكوت و خامو يد و  مي بار غم  نه  يوار خا از در و د

موقع سردار بكس دستي اي را مطلق حكم فرما بود درين 

كه با خود همراه داشت باز كرد و نزد وكيل گذاشت و 

گفت اين را به صوفي صاحب تقديم نمائيد عجالتًا مبلغ 

پنجصد هزار افغاني و باقي آنچه كه من قبالً گفته ام 

خود مقيد و پابند هستم همه را قبل از  به همان حرف

شرعي  سند  تي  كنم و ح يل مي عه تكم سيدن روز جم فرا ر

يكصوود جريووب زمينكووه روز اول گفتووه ام نيووز آموواده 

 مينمايم.

خون  فت  مي گ با نر ستانده و  سكوت را شك گر  نور زر

 ؟بهاست يا تويانه

صاحب  صوفي  مود  هار ن سخ اظ نه در پا خدا سردار مودبا

ر داشته باشد و خير خواستن بهتر است خون بها را دو

و من در برابر تعهديكه كرده بودم خويشتن را مكلف و 

 پاي بند ميدانم.

سينه  يگ  كه د نداخت و در حالي كس ا طرف ب گاهي ب نور ن

اش از كسرت غم بجوش آمده بود باز هم با نرمي گفت 

نام  يزي ب گر چ شرعي دي ير از مهر ناب غ عالي ج شكر  ت

است ولي هستند كسانيكه جگر گوشه تويانه دختر حرام 

بفروش ميرسانند و با جبر هاي خود را در مقابل پول 

و ظلووم بوواالي آرزو هوواي پوواك و مشووروع آن هووا پووا 

پر  شان را پر يال او يد و ام هاي ام گل  ند و  ميگذار

 نموده و لگد مال مينمايند.

رفته تا دختر فروشي درين كشور عام شده است از مال گ

ازند و پول حرام يمل مذموم دست مي عامي همه درين ع
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را چووون عسوول در گلووو فوورو مووي برنوود بوودون اينكووه 

شند.  شته با خرت دا ظه از روز آ ضايت كوچكترين مالح ر

دختر و موضوع ايجاب و قبول را كه دين بااليش تركيز 

نموده است اصالً در نظر نميگيرند نه كل ميگويند و نه 

پول شخصيكه  كور و نه پير سال خورده و هر كه و هر

داشته باشد و دامن دختر دار را پر كند دست دختر را 

گرفته و تسليم مينمايند و در ميان آتش سوزان پرتاب 

ميكنند و روي اين ظلم و ناروا و سنت آدم فروشي بسي 

دختران زيبا كه به آرزوي شان نميرسند دست بخود كشي 

 ميزنند.

حال نان  به  مرا  بود  يب  شخص غر كه  با آن بزرگ پدرم  ل 

كرده است و از زمانيكه خود بدست و پاي خود شده ام 

ست  حال د قدر  بهتا  مان  عالً ه نزده ام ف حرام  مه  لق

كه گذاره نمايم تواب هم امروز يا فردا شغلي و دارم 

و از راه حالل معيشت آورد كاري براي خود بدست خواهد 

خود را تامين خواهد كرد عذر مرا بپذيريد و در عوض 

ترم ر كه در راه دخ يد  قول بده يد و  كو نگهدار ا ني

گر از  من دي يد  مي نمائ سعي  سته او  خاطر شك شنودي  خ

 شما چيزي ديگري آرزو ندارم.

شم  شاره چ يل با نداخت و وك يل ا طرف وك گاهي ب سردار ن

 برايش تفهيم نمود كه بيش ازين اصرار نورزد.

كه او  شيد  مين با شما مط فت  نان داده و گ سردار اطمي

چون  خويش را هم من جان  نان  شت و همچ خواهم دا يز  عز

فردا  يدهم و  جام م شته ان بال فر سوليتم را در ق م

رفت يك قسمت زمين هاي خود را بنامش تمليك بمحكمه 

 مينمايم و تمليك خط شرعي را نيز حاضر مينمايم.

 نور گفت آن كار خود شماست.

سردار گفت بلي كار من است و من آن را انجام خواهم 

عد مود داد و ب ضافه ن هم  ،ا من  ستيد و  غم دار ه شما 

ساده خورسال  قد  لس ع بود مج هد  تر خوا لذا به ده و 

باشد نظر شما چيست؟ نور روح و فكرش جاي ديگري بود 

لي  يد و سردار نگرد حرف  جه  سم و متو سرش را بر يل  وك

تائيد پائين كرد و اظهار نمود بلي من هم به همين 

دي دارد طرفدار نظر هستم و صوفي هم كه غم هاي زيا

 سر و صدا و ازدهام مردم نيست.

روزي جمعه مراسم ازدواج فرشته خيلي ساده و بدون سر 

و صدا برگذار شد و بعد از احضار شاهدان و گوا خطبه 
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سه  يب مدر شاه خط مد  لوي مح سط مو قد تو خان ع حب هللا  م

 خوانده شد.

فرشته در طول يك هفته ايكه گذشت شب و روز بطوريكه 

توجه نگردد خپ خپ ميگريست و اشك مي باريد مادرش م

كرد و آواز وي  لونش درد مي شديدًا گ كه  جره بحدي از حن

بل  مادرش مقا با  كه  تب  هر مرا لي  شد و يرون نمي اش ب

ميشد فورًا اشك هاي خود را پاك ميكرد و تبسم مصنوعي 

 دور لبان خشك و بي رنگش نقش مي بست.

موج خون بدل  كه دال به باغ برو مشرب از انار آموز 

 و خنده در دهان دارد

شته   هم فر باز  فت  صورت گر قد  سم ع كه مرا در آن روز 

به پاس خاطر پدر و مادر مريضش خود را از دست نداده 

سردار و حالت عادي بخود گرفته بود ولي همينكه موتر 

شنيدن  مود از  قف ن شان تو نزل  لوي دروازه م صداي په

ون از دست و پايش موتر قلب فرشته به طپش در آمد و خ

ما باز هم او رنگش همچون كاه سفيد پريد و فرار كرد 

بخاطر مادرش آري مادر آن يگانه موجود دوست داشتني 

استوار ساخت و در حاليكه از يك بازويش قلب خود را 

بود آرام  ته  نه گرف مادر آم گرش  بازوي دي نه و از  آم

خارج  طاق  صحن آرام از دروازه ا به  قدم  يد و  گرد

ختش حوي گون ب مادر ن شت و  صالً روح در لي گذا كه ا

بدش نبود آهسته آهسته بدنبال آن ها حركت مينمود لكا

چشم فرشته به پدرش افتاد كه در زير درخت درين موقع 

او را چنار استاده است و اشك مي ريزد و وكيل انور 

تسلي و دلداري ميدهد و تواب نيز در گوشه استاده و 

د را پاك ميكند. مراسم ازدواج با دستمال اشك هاي خو

نه  مرده خا شباهت ب شتر  شته بي ندن فر شت از خوا دا

و دف و ساز خبري نبود فرشته لباس سفيد و آهسته برو 

نگ تاج  نا و ر ثري از ح ستانش ا شت و در د سي ندا عرو

 ميشد.ن هناخن ديد

هوي  چون آ شته  بار در فر خرين  براي آ كه  خورده  ير  ت

ر ميكند بسوي خانه پدر زير تيغ صياد بطرف صحرا نظ

كه  گاه آنجائي بود ن شده  بزرگ  مت  ناز و نع صدها  با 

بعد چشمانش را پايان انداخت و با هزار حسرت نمود و 

مان  يد و ار خارج گرد پدر  حويلي  پا از دروازه  و 

 بموتر سردار گذاشت.
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از نظر نور و خانمش كه با موتر در خم و پيچ كوچه 

ستند  بدنبال آن مينگري سرت  جا ناپح يد و آن يد گرد د

بود كه يك زماني نور و خانمش بفكر آمدند و احساس 

اكنون دل در دل خانه شان نيست و با رفتن كردند كه 

شان نه  سعادت از خا ها و  شي  مه خو شته ه لب  ،فر از ق

 شان و سراسر ملك وجود شان فرار كرده است.

از همان لحظاتيكه فرشته خانه پدر را ترك نمود  :آري

انه فرار نمود و خادت و خير و بركت از آن خوشي و سع

 ديگر هرگز باز نيامد.

كاي  نورگذر چاري خويش را  ،ها  بائي  تي زي شني و ح رو

آن فرشته زيبا در آن كوي نيز از دست داد و ديگر از 

تاريخ آن  عد از آن  بود و ب بري ن ثري و خ برزن ا و 

يه  حل ناح گر آن م شت و دي شين را ندا يت پي طف و كيف ل

موش و خالي بود گويا با رفتن فرشته زيبا از خا ،سرد

قشنگي زيبائي و طراوت فرار كرده  ،آن محل همه خوبي

كان  سيد دختر ظر مير به ن شت  كره و ز جا  مه  گر ه و دي

مي  قه  قه جو تب جو صبحگاه بمك هر  ها  كاري  گذر چاري

شتند  ند و برميگ شنده و رفت ستاره رخ گر آن  لي دي و

شان  يان  با در م جازي مه  بود و ه سرد و  ن يك و  تار

 ميكرد.جلب نظر خاموش بود و محله در سكوت مرگباري 

شته  خاطرات فر چه  پيچ كو خم و  موتر از  چرخش  هر  با 

خا يك ب تا آن روز يكا يت را  شته دوران طفول مي  طرگذ

سته  سته آه به آورد و آه يد و  مي بار شك  ست و ا ميگري

مي آمد كه يك روز پيش از رفتن حميد بطرف كابل يادش 

سرور و لب با  لداده  مين نان آن دو د شادماني از ه و 

به بازار و از آنجا بكندز رفتند و خنده كنان كوچه 

كريم شاه داخل شدند و بعضي اشياي الزم بمغازه حاجي 

و در هنگام خريد سودا چشم فرشته را خريداري نمودند 

ساعت را برداشت و با  ،بساعت قاب طاليي اميگاه افتاد

شا ن قت آن را تما فت  مودد ست و گ يد ب ست حم عد بد و ب

طره  ني و دو ق شم نك كه فرامو گاري  فه ياد هم تح ين  ا

 اشك از چشمانش سرازير گرديد.

پول  شته  عد فر يد و ب لود گرد شك آ هم ا يد  شمان حم چ

غازه  نه م هاي زي له  هر دو از پ خت و  ساعت را پردا

ند مود رفت شاه مح كافي  به  عد  ند و ب يان گرديد  ،پا

ستند  صرنش شيريخ  باد و  خان آ به  باره  ند و دو ف نمود

ند  مت نمود جام عزي تا ان غاز  يز از آ شت ن و در بازگ
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مي خنديدند و از آينده خود  ،قصه ميكردند اين كوچه

صووحبت مينمودنوود. فرشووته خوواطرات آن روز را يكايووك 

بخاطر مي آورد و اشك مي ريخت و باز به يادش مي آمد 

گل پوش  كه در همان روز به حميد گفته بود كه موتر

عروسي من و تو از همين جا با گذر چاريكاري ها وداع 

خواهد كرد و من دستانم را ده و بطرف كابل حركت ونم

بر سبيل خدا حافظي بشور آورده و خواهم گفت باي باي 

يدايش و  باي پ حل زي حافظ م خدا  ها و  كاري  گذر چاري

 آسايش من.

سلط  خود م بر  ست  شته نتوان گر فر كه دي بود  جا  ين  ا

يد و گ ندتر گرد ند و بل يه اش بل صداي گر لذا  ردد و 

 بشور و ترحم آورد.را قلب سخت و سنگ سردار 

گذر  ختم  طه  خرين نق موتر در آ كه  مان لحظاتي در ه

چاريكاري ها مواصلت نمود تا بجاده عمومي داخل شود 

دريور برك كرد و بر حسب احتياط بدست چپ و راست خود 

و تا جائيكه به نظر فرشته به عقب نگريست  ،نظرنمود

چه  گر كو بار دي مد يك ظر آ خر از ن تا آ سر  را از 

گذشتاند و با آرزو ها و اميال و با همه خوشي ها و 

موتر  كرد.  حافظي  خدا  فت و  هايش وداع گ تي  يك بخ ن

داخل جاده عمومي گرديد و از همين جا بود كه هيوالي 

مصيبت و غم با بال هاي كثيف و اندوه بارش باالي سر 

خوشي و سعادت يك قلم ته سايه افگند و از همانجا فرش

 وجود وي رخت سفر بست.از سرزمين 

موتر پيش مي رفت و از چوك خان آباد عبور نمود بطرف 

حركت كرد و بعد از جنوب مستقيمًا بطرف قريه چهارتوت 

 نيم ساعت مقابل دروازة قلعه سردار توقف نمود.

باز و  نين  بزرگ آه صله در وازه  خل باال فا موتر دا

 سرايچه شد.

از موتر پايان شد و دست فرشته را گرفته داخل سردار 

 حرم سراي گرديد.

قل  عروس ن باالي  ند و  ستقبال رفت به ا شفيقه  خا و  زلي

يت  قع وچاكل ين مو ند در خل پاش داد كه در دا سلطانه 

اطاق خود استاده بود و از عقب شيشه آن ها را تماشا 

سي گويا اينكه از مرده دردل خود گفت عجيب عروميكرد 

خانه آمده است نه پيرهن عروسي پوشيده و نه در سرو 

صورتش اثري از آرايش ديده ميشود فكر ميكنم بيچاره 
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را پدرش در مقابل پول به زبردستي و زور تسليم اين 

 گرگ پير كرده است تا در ميراث وي شريك شود.

 سردار فرشته را بطرف سالون رهنمايي كرد و به تعقيب

مهوش و ماريا نيز وارد  ،پري گل ، شفيقه ،شان زليخا

 سالون گرديدند.

گرديد و گفت صاحب غذا تيار بعدًا انيسه داخل سالون  

است. همه از جا بلند شدند و بطرف اطاق نان رفتند 

سلطانه در دهليز استاده بود او بفرشته نزديك شده و 

سي  قرو بو ند و ع طاق گرديد خل ا مه دا عدًا ه مود ب ب ن

ندوه  كران ا ياي بي كه در در شته  ستند فر غذا نش يز  م

دست و پا ميزد ميلي براي صرف غذا نداشت و با وجود 

شامي را  باب  نه ك صرفًا يكدا خا  سردار و زلي صرار  ا

گذاشت و تا پايان صرف گرفت و در بشقاب پيش روي خود 

 غذا خود را بدان مصروف نمود.

سران  غذا پ صرف  حين  سحق وسردار در  شمت را  خود ا ح

خانم اول خا  فت زلي نان گ مود و همچ في ن شته معر  ،بفر

شفيقه دومي و سلطانه جان خانم سومي من و بعد دست 

خانم  جان  شته  فت فر شت و گ شته گذا شانه فر خود را ب

چهارم من زليخا و شفيقه گفتند هان خداوند قدمش را 

گام  مان هن شمانيكه در ه با چ سلطانه  لي  ند و بارك ك م

زير دندان هاي خود خرد و خمير  را ارمي خواست سرد

ست  مدن ا شرف آ يز در  پنجم ن خانم  فت  خي گ با تل ند  ك

هي  فت ال مود و گ گاه ن سلطانه ن طرف  يد و ب خا خند زلي

پنج زنده باشي با اين شوخي هايت زن پنجم در كجاست. 

نيست و زن خو روا نيست. سلطانه گفت ما گل جان شوخي 

اونه عزيزه دختر  شما مگر بخوي سردار بلد نيستيد؟

فردا خوا نه  مروز  گويم ا بر را مي براي اك مد و  هد آ

پنجم  يت زن  هد خود روا يدا خوا يز پ بدين را ن مود  ن

ترتيب خواست تلويحًا براي فرشته بفهماند كه اين مرد 

 هوس باز كتالكي از زن درست خواهد كرد.

فرشته در غم خود بود و اصالً اين حرف ها در گوش وي 

 اثر نداشت.

بود و او سراسر غرق در سوگ و ماتم حميد عزيزش  :هان

بي ضي قل ني و مري لت روا گاهي حا يز از  گا مادرش را ن

 نظر دور نميكرد.

غم و  بود و  شته  ني فر ضع روا جه و كامالً متو خا  زلي

 اندوه دروني او را واضحًا احساس مينمود.

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



مه از  عدًا ه ند. جب سالون گرديد خل  ستند و دا ا برخا

االي ميز گذاشته شده بود. زليخا با دست بچاي و ميوه 

را در بشقاب انداخت و پيش روي  وزخود خربوزه و ترب

فرشته گذاشت ولي فرشته تمايلي بخوردن نشان نداد و 

هر قدر كه او اصرار كرد فرشته گفت خاله جان باجازه 

 شما يك پياله چاي تلخ ميگيرم.

رود سردار مي خواست تا فرشته زود تر به اطاق خود ب

ولي مشاهده كرد كه فرشته با زليخا انس گرفته است 

سردار هم از مشاهده اين حالت خورسند گرديد و گذاشت 

ته  قرار گرف خا  هاي زلي باني  تاثير مهر ير  تا او ز

مسير افكارش تغير نمايد و هم با محيط خانواده انس 

 گرفته تشويشات رواني اش برطرف شود.

شد ند  جا بل مود ،سردار از  ضو ن ماز  و به اداي ن و 

ندي  قايق چ ته و د سرايچه رف به  عدًا  يد و ب شغول گرد م

باره وارد  سپس دو خت و  خود پردا هاي  سب  شاي ا به تما

 د.حرام سراي گردي

طراف  من و ا باي چ غالم  بود.  گوارا  هوا  صر و  قت ع و

طر  مود و ع شي ن هاحويلي را آب پا شبو يگل  كس   ،فال

طر گردا تازه و مع ضا را  گالب ف توني و  يد پ خانواده ن

خارج گ سالون  حويلي سردار از  صحن  پا در  يده و  رد

هاي  غذا  با  صريه  يز ع من م صحن چ يان  شتند در م گذا

مود  ظر مين لب ن ناگون ج چوكي گو به سردار ب ست و  نش

يد فرشته پهلوي ارش اخذ موقع نمانفرشته گفت تا در ك

به سلطانه اشاره كرد تا همچنان سردار سردار نشست. 

كرد نه رش بنشيند ولي سلطانه اعتنايي ديگدر پهلوي 

 اخذ موقع نمود.و در چوكي مقابل سردار 

ه دور ميز نشستند و انيسه بسرويس خانواده سردار هم

سردار شخصًا قيماق چاي آغاز نمود ولي غذا و قيماق 

چاي و كباب را بفرشته پيش نمود و او را طرف مالطفت 

 و نوازش بيشتر قرار داد.

دت سلطانه را تحريك نمود و از همين حركت سردار حسا

سينه اش  شته در  سبت بفر شمني ن عداوت و د تش  جا آ

 مشتعل گرديد.

تاج  فه  خت خلي ست پ باب د چاي و ك ماق  كه قي با وجودي

الدين از امتياز خاصي برخوردار بود و در همه جا و 

لي در  يد و يد ميگرد صيف و تمج ها از آن تو خانواده 

 دهن فرشته طعم تلخ داشت.
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سيخ ف يك  مت  سيار زح به ب شته  له ر باب و پيا ماق ك قي

را صرف نمود و ديگر با وجود اصرار زياد سردار چاي 

جا  مه از  يد و ه ختم گرد صريه  يد و ع ناع ورز امت

ستند  شاي برخا گردش و تما قه ب ند دقي غاز و چ ها آ گل 

ُفه  به ص سپس  ند و  كانكريتي نمود ترين بزرگ  كه از به

د رفتند و باالي كوچ ها قالين هاي شمال فرش شده بو

 نشستند و به پروگرام راديو گوش فرا نهادند.

غذاي  عد  ساعت ب شته يك دو  لي فر يد و ماده گرد شب آ

سردر سردگي و  نابر اف عذرت ب غذا م خوردن  شديد از  د 

قع  ين مو مود در فا ن چاي اكت شيدن  به نو ست و  خوا

بل  يو كا خش از راد حيم ب ستاد ر برو  ا سته  ندن آه خوا

 پخش گرديد.

شق  شت و عا قه دا سيقي عال كودكي بمو مان  شته از ز فر

بزرگتر گرديد و در يكي آهنگ آهسته برو بود زمانيكه 

يو  برو از راد سته  نگ آه سابقه آه مه م ها برنا شب  از 

خوا كه آواز  يد  خش گرد بل پ ند كا يادي مان هاي ز ن 

نگ سر آه ستاد  خش ،ا حيم ب ستاد ر يال ،ا هم  ،خ حاجي 

نگ هوش ،ساربان ،آه سا ،م كرده اف شتراك  يره ا نه و غ

 بودند.

فرشته در آن شب در پاي راديو نشسته بود و با شوق و 

گوش  طن  نوازان و سيقي  به آواز مو صي  ندي خا قه م عال

مينمود كه از همه بيشتر آهنگ آهسته برو استاد رحيم 

بخش بدلش چنگ زد و او عاشق و شيفته آواز رحيم بخش 

به  تاريخ  كه از آن  يد  عد گرد ينب ن ا تار و آه گ در 

پود وجود فرشته عجين گرديده بود و او از دل و جان 

حل مشكل ترين بدان عشق مي ورزيد كه حتي اگر مصروف 

سوال رياضي و يا حل معادله ساينس مي بود و يا به 

كه آواز  شت بمجردي شتغال ميدا گر ا كار دي ترين  هم  م

بگوشش ميرسيد بال فاصله و ناخود آگاه همه آهسته برو 

خووود را پوويش راديووو رهووا ميكوورد و بعجلووه  چيووز را

فرا ميرساند و به اين آهنگ روح بخش و دل انگيز گوش 

مي  شش  ياز از پي شت و پ ها گو بار  كه  هاد بحدي مي ن

 سوخت و روغن ديگش آتش ميگرفت.

خش  حيم ب نگ ر به آه شوقيكه  قه و  مين عال شته روي ه فر

ميگفت كه در محفل داشت بار ها با حميد نامزد عزيزش 

روسي ما بايد استاد رحيم بخش باشد و محفل عروسي ع

 هم در سالون منزل باالي هوتل سپين زر برگذار شود.
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سته  نگ آه به آه فت و  غذا نر يز  باالي م شته  شب فر آن 

قطرات درشت اشك از گوشه برو رحيم بخش گوش ميكرد و 

بار  ندوه  لت ا شاهده حا شد از م سرازير مي شمانش  چ

سلطان تي  سردار و ح شته  تاثر فر سايرين م خو و  ند  ه ت

 گرديدند.

ست  مد و د شته آ يك فر شيد. نزد عام ك ست از ط سردار د

نين  قدير چ بازي ت يزم  فت عز شيد و گ سرش ك نوازش ب

خواسته بود سوگند مي خورم كه هر گاه حميد زنده مي 

صت  شته رخ ست او گذا ترا در د ست  مين االن د بود ه

مودم ساز ،مين جور م خود را رن ين  شتر از ا هد  ،بي ع

يت  هان را برا هاي ج مت  نوش و نع ترين  كه به كنم  مي

سعادت و آسايش تو از دل  ،فراهم نموده و براي خوشي

 و جان صرف مساعي نمايم.

و بعد سردار دست فرشته را گرفته داخل اطاق گرديد و 

سرا پاي فرشته را دروازه را قفل نمود. ترس و وحشت 

كه  به حدي فت  لبش از دوفرا گر تك ق تك  گوش آواز  ر ب

ميرسيد. سرش چرخيدن گرفته و آنگاه آهسته بكوچ نشست 

 و تكيه نمود.

سردار كه در آتش اشتياق مي سوخت و حلقش خشكي ميكرد 

شيدن  باس به ك خت و ل گاه ل كرد و آن غاز  خود آ هاي 

عريان مقابل فرشته قرار گرفت. فرشته چشمان خود را 

خت پائين انداخت و سردار بازوي او را گرفته و به ت

خواب باال كرد و بعد بكشيدن لباس هاي او اقدام نمود 

 و فرشته تسليم سرنوشت خود و اراده سردار گرديد.

سعي و خرچ داد  سردار  ياد ب شش ز كه كو جرم در حالي ال

عرق از سر و رويش مانند باران سرازير ميشد و دست و 

مي لريزد با يأس و ناكامي از پايش مانند برگ بيد 

س شد و  ند  شته را جا بل شت و فر بالين گذا ر را در 

هاي  سر و مو با  خود  ستان  با د عد  شيده و ب يك ك نزد

زيبا او ساعت ها مشغول گرديد تا اينكه بخواب عميق 

كر  خود ف هاي  شته  ها بگذ ساعت  يز  شته ن فت فر فرو ر

بدبختي  كرد و  تا مي مي آورد  ظر  ير ن خود را ز هاي 

يك هم نزد سته ب سته آه شمانش آه هاي چ لك  كه پ و  اين

 نزديكتر گرديد و آرام آرام بخواب رفت.

اطاق نا  ،از خواب باز گرديدسحرگاهان چشمان فرشته 

فورًا  كرد  شاهده  بزرگ را م خواب  خت  شنا و ت شمان چآ

عد  ست و ب يده ا خواب د كه  مود  كر ن ست ف خود را ب
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باره  مه دو بار ه ين  عد ا كرد و ب باز  خود را  شمان  چ

م طور ن تداعي و خ خاطرش  بذهن و  يز  نه چ كه اينخا ود 

سردار و او حاال زن رسمي سردار است و او اكنون كامالً 

با  تا  فت  صميم گر لذا ت شد و  سردار ميبا لق ب متع

سرنوشت خود بسازد و آرزو و اميال خود را با خاطره 

شي  گودال فرامو مه را در  مه و ه شته ه شيرين گذ هاي 

خاك  فن  يد. سپرده و د براي نما يدي  گر ام يرا او دي ز

نده  با آي هايش  يد و آرزو  هاي ام گل  شت و  خود ندا

رفتن حميد از جهان پرپر شده و نيست و نابود گرديد 

و فرشته كم كم با محيط خانه و اعضاي خانواده سردار 

فت.  ضاي خو گر كرد و در راه ار ترام مي سردار اح او ب

 خاطر او سعي و توجه مينمود.

سفتن  به  قدام  سردار ا كه  شبانگاه ئي مودُدر هر   مين

خواب  شته ب لوي فر كامي در په با نا شد و  فق نمي مو

 ميرفت.

 

 ختم ماجراي قتل شاه پور

سيمينار مستوفيان واليت كه در  ،بعد از ازدواج سردار

ستوفي  فت و م مه يا بود خات شده  ير  يه دا وزارت مال

يق  يات تحق فرداي آن ه مود  عودت ن ندز  بدالحنان بك ع

 رديدند.پي گيري قتل شاه پور وارد خان آباد گغرض 

با فرشته و رهايي نور زرگر و ازينكه ازدواج سردار 

يان را  سوال جر بود ول كرده  ثي  يات را خن پالن ه سرش  پ

 به سمع مستوفي و ساير اعضاي هيات رسانيد.

ستوفي  كرم عد از تف مق  ب فت و تع سيار گ هم دم ب حاال 

مب(  كريم دا)د يه حاجي  ند روپ ست و چ پاي ما ير  د ز

س ظر داده ا شاه ن كه  كرد ئي هد  به نخوا ت آن را مطال

كوب  كش و  صومت و  تا از خ گويم  سردار ب ست ب تر ا به

تا پاي نور و بيشتر صرف نظر كند ورنه ما مجبوريم 

شانيم  شود بك كن  كه مم هر نحوي ضيه ب ين ق سرش را در پ

است و سردار نميتواند با ما چناغ اين وظيفه حكومت 

شمارد  جرم ب فر را م تب ن يك مرا ند  يده ك خواه م و دل

 روزيكه مقصدش بدست بيايد او را رها كند.

قبالً  ارنوالىڅولسوال گفت اوراق را از نزد مساعدين 

 گرفته است و ما درين رابطه اسنادي نداريم.

اوراق را  ارنوالىڅوومسووتوفي گفووت نبايوود مسوواعدين 

سترس  كش بد هم كم شما  كنم  كر مي شتند و ف او ميگذا
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او هم زياد  كرديد خير حاال ما كاري بكارش نداريم و

كريم داد را نگيرد و در حقيقت امر همه دنبال حاجي 

 ميدانند كه شاه پور مالمت بوده است.

ولسوال گفت يك كار سياسي ديگر هم است. مستوفي گفت 

 كار سياسي يعني چه؟

ولسوال كه شخص محيل و حقه بازي بود در جواب گفت تا 

سيد خود ر صد  سردار بمق حاال  كنم  كر مي من ف كه  ه جائي

است و از خالل سخنانش من دريافتم كه او از دشمني با 

حاجي كريم داد هراس دارد وديگر دنبال موضوع را آن 

 و مي خواهد چهار صبائيكه عمر داردقدر جدي نميگيرد 

است كه برايش به آرامي سپري نمايد و در صدد راهي 

 خميري شود.بيني 

گلون ولسوال مستوفي گفت مطلب خود را روشنتر بگوئيد 

خود را صاف نموده و گفت كه اگر جرگه قومي داير شود 

در گذر خواهد شد. فكر ميكنم سردار از دعوي و كشمكش 

من براي حاجي شاه نظر ميگويم كه چند نفر معارف و 

بزرگان اقوام مختلف را جمع كند و سردار را هم طلب 

ست  گه بد نب را جر هر دو جا يار  يد و اخت يرد نما گ

سردار از گاه  صله  آن من في كرد  هد  سرپيچي نخوا گه  جر

به شاه نظر ميگويم كه عاجل دست بكار شود و او را 

را بفهماند و خودم مال مي سازم كه قبالً اعضاي جرگه 

شان را  كنم و او لب مي شهر را ط گان  ضي بزر هم بع من 

قانع  يه  بل د سردار را در مقا تا  مايم  هيم مين تف

ند.  برأ بگير نزدش ا سازند و از  سب ين ا كار ا ني  ت مع

سياسي كه ما و شما از جنجال حاجي شاه نظر خالص مي 

 شويم.

هم  شما  ست و  سي ا كار سيا عًا  فت واق نده گ ستوفي بخ م

حاجي  نزل  قومي در م گه  يب جر بدين ترت ماهر  شكاري 

 كريم داد داير گرديد.

طرف  هر  شت و از صحبت از  فو و از گذ شد  از ع غاز  آ

نده و از من گذاره آي قومي و  سايل  طن داري  م سبات و ا

و قومي حرف هاي زياد گفته شد و از سردار همه خواهش 

نمودند تا بروي اعضاي جرگه از خون شاه پور در گذر 

 و ديه را قبول نمايد.شود 

سردار كه خود هم درين زمان ريش سفيدي و پيري بدعوي 

و كشاكش بسيار قلبًا راضي نبود و مي خواست در كنار 

را رام زندگي كند فيصله جرگه فرشته با ذهن و فكر آ
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قبول نمود و از خون شاه پور بدون اخذ ديه درگذشت. 

اكابر و معارف شهر از سردار سپاس و تشكر نمودند و 

 درج وثيقه شرعي گرديد.موضوع 

شرعي داد و  برأ  سردار ا كه  عد از اين يق ب يات تحق ه

از خون شاه پور منصرف گرديد نظر باساس فيصله جرگه 

ش باالي خود را نو شتر  جان تند و بي فاع از  ضوع د مو

هاي  خم  مورد ز تور را در  يه دوك ند و نظر يز كرد ترك

بعد دوسيه را بستند  ،بدن مزمل نيز ضم دوسيه نمودند

ند  جاع نمود مه ار به محك حاجي و  مه  صله محك ساس في با

قاري  مه كريم داد و  بري الز باد هللا  ظر ع مل از ن و مز

حبس گرديد و بدين وم به حقوق هللا براي مدت يكسال محك

 ترتيب ماجراي قتل شاه پور نواسه سردار خاتمه يافت.

 

 خوشي زود گذر فرشته

رفته رفته با محيط خانه و خانواده سردار خوي فرشته 

و انس گرفته و با سرنوشت و مقدرات خود سازش نمود. 

سردار فرشته را از جان و دل دوست داشت و مانند اله 

بائي او را شق و زي خاطر  ع يز  شته ن مود. فر سش مين پر

ترام  كين و اح به او تم كرد و  يت مي سردار را رعا

 مينمود.

ر مي برد و به سلطانه سردار اكثر شب ها با فرشته بس

 كمتر التفات ميكرد.

شب هائيكه سردار در كنار فرشته بسر مي برد فرشته 

شناب سحرگاهان  به ت شوهر  يت  برو و حيث شت آ با نظردا

فت سل مي ،مير تازه و كرد غ يز و  سر و روي تم با  و 

لباس جديد  و نو بيرون ميشد و خود را پاك و نظيف و 

مل و  ين ع يداد. ا لوه م شنود ج ضي و خ حال را حين  در 

روش فرشته قلب سلطانه را مي خراشيد و آتش حسادت و 

شمني  سراپايش د مي زد و  من  لبش دا شتعل را در ق را م

 ميگردانيد.

ناتواني  ضعف و  شته از  نزد فر گز  سردار هر كامي  و نا

خا  كه زلي با آن كرد و  باز ن لب  سي  ستين ك خانم نخ

به او  في  شت حر ست دا خود دو تر  ند دخ سردار اورا مان

و راضي وانمود ميكرد و واره خود را خشنود نگفت و هم

مود و  هان ن يز پن خود ن مادر  ين راز را از  تي ا ح

برويش  يت و آ به حيث كه  ضوع را  يز مو صدمه سردار ن

يز عالم چاره و  صدد  شت و در  شيده نگهدا مه پو  جد از ه
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گرديوود سووردار بووه كابوول رفووت و فرشووته را خويشووتن 

بنابرينكه برادران سلطانه رفت و آمد داشتند نيز با 

 خود به كابل برد.

سووردار غوورض معالجووه و تووداوي اش نووزد مجوورب توورين 

لوجي توران يورو هاي  ،دوك شي  كيم با تي ح له و ح داخ

با تطبيق و تزريق ادويه جات الزم  كابل مراجعه نمود

ها  شي  كيم با يه ح يد و ادو باز نگرد شكل وي  گره از م

شكسته و نا نيز مفادي بحال وي نكرد سردار با قلب 

باد  خان آ صوب  باره ب ته و دو خود را گرف خانم  يد  ام

مود  كت ن صميم حر توران ت ضي از دوك شوره بع ساس م با

ش هواي ك كه  ستان  صل زم گام ف تا در هن فت  ند ور گر ه

مساعد و گوارا ميباشد با فرشته بطرف هندوستان حركت 

 نمايد.

سراي  حرم  خل  مود و دا عودت ن بل  كه از كا شته همين فر

ته و اداي  سردار رف هاي  خانم  يك از  نزد هر يد  گرد

سم  به ر شفيقه را  خا و  ستان زلي مود و د ترام ن اح

كرد و  ترام  فت و اح سلطانه ر نزد  سيد و  ترام بو اح

ست تا د ست  خود را  خوا ست  سلطانه د لي  سد و وي را ببو

 عقب كشيد و گفت نه نه
1

اينقدر خود را خرد خرد حساب  

نكن من و تو از نظر سن و سال چندان فرقي نداريم تو 

خود را  كه  مر دارم  قدر ع من چ ستي.  خوردتر ني من  از 

 نسبت به من خورد مي شماري.

رنگ فرشته سرخ گرديد و گفت شاه گل جان خير است من 

بود ك شما  ترام ب من از اداي اح غرض  خورد و  شما  الن 

ت شما اح به  تا  ند  كم ميك خالق ح سانيت و ا من ان م راب

 كنم.

را خوانده اي  كتاب جلد سلطانه گفت بس بس يك چهار

اين قدر ليكچر نه تي من هم شايد يك چند جلد كتاب 

را بقدر تو خوانده باشم فرشته از مشاهده چهره جدي 

سلط ني  لت روا چه و حا يك پار كه او  يد  فت گرد انه ملت

اتش و باروت شده است و هرگاه يك دو حرف ديگر رد و 

بدل شود وي مانند بم منفجر خواهد شد. بعد گفت خير 

است و عذر تقصير خواست و به اطاق خود داخل شد و از 

 پيش آمد زشت سلطانه خيلي ناراحت و جگر خون گرديد.

                                                 
1

 نه نه كلمه است كه بجاي مادر استعمال مي شود. 
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شته ر يد فر لع گرد ضيه مط سا سردار از ق سلي و دال ا ت

كرده  صيل  سان تح تو ان كن  صله  جانم حو فت  مود و گ ن

هسووتي او يووك زن درس ناخوانووده و كووم سووواد اسووت و 

 همينطور بد گپ و زشت خوست.

كه  بود  شته  ماه نگذ بل يك سردار از كا عودت  نوز از  ه

ارباب نوروز از هند باز گشت نمود و بمجرديكه وارد 

ي كه به آب داده منزلش گرديد از ازدواج سردار و گل

بود با خبر گرديد و مانند مار زخم خورده به پيچ و 

صواب در  نا  مات  شت و كل شت و در كرد و ز غاز  تاب آ

ياد  سوگند  يد و  خارج گرد هنش  سردار از د با  طه  راب

سه  ماتم و كا سردار را ب شادماني  شي و  كه خو مود  ن

 شهدش را بزهر غم مبدل خواهد نمود.

جعل كار و  ،پره و جنبه بازرباب شخص نهايت مفتين، ا

براي  بود و  چاالك  يرك و  يت ز شخص نها مان  عين ز در

ناروا  شت و  مل ز هر ع مرامش از  هدف و  به  سيدن  ر

كرد ضايقه نمي مورد  م مروز در  بل از ا سالها ق او 

ازدواج سلطانه با سردار روف خان پالن شوم و خطر ناك 

 را طرح كرده بود و از همين جابود كه سلطانه را روي

مود  تزويج ن سردار  براي  بود  ته  ظر گرف كه در ن پالني

ازدواج دختر نور زرگر با سردار پالن ارباب نوروز را 

خدشه دار ميساخت و در صورت تولد فرزند ديگر از بطن 

فرشته وارثين ديگري روي صحنه و ميدان مي آمدند كه 

خار چشم ارباب نوروز قرار ميگرفتند لذا ارباب ظالم 

اه نه دست او به خون چندين انسان بيگو خون آشام ك

آلوده بود كينه فرشته را مانند مارزخمي در دل گرفت 

و امثال يك شكاري ماهر منتظر فرصت نشست و اين كينه 

و عداوت زمان به اوج خود رسيد كه ارباب خبر حامله 

بودن فرشته را از دهن سلطانه شنيد و انگاه بود كه 

و در فكر چاره كار شد اسمان دور سرش بچرخش در آمد 

 و شب روز نزد خود پالن طرح مينمود.

هر روز از روز  شته  سبت بفر سلطانه ن صومت  عداوت و خ

سردار  يه  ير رو سلطانه از تغ شد و  شتر مي شته بي گذ

به  شت  شته روا ميدا حق فر كه در  خودش و محبتي سبت ب ن

پدر و برادران خود شكايت مينمود و قهر و غضب اوشان 

 دانيد.را بيشتر ميگر

هر  هاي ز نيش  شته  شت و فر نوال ميگذ بدين م ها  روز 

يه  سردار و رو بت  طف و مح سايه ل سلطانه را در  گين  آ
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نيكو و پيش آمد هاي زليخا و شفيقه خانم هاي بزرگ 

 سردار تحمل ميكرد.

فرشته يك دختر مسلمان، نيكو سيرت و خوش اخالق بود 

حت اراده كامال ً ت مود و  كين مين سردار تم به  و  او 

با  سردار  شنودي  شت و در راه خ قرار دا سردار  مان  فر

سعي  بود  ضي ن خوش و را ندگي  خودش از ز كه  شش ان و كو

ستي او را از دل و  هم برا سردار  مود و  فراوان مين

ساختن  يل  كه در راه زا با آن شت و  مي دا ست  جان دو

هم  باز  بود  ساخته ن ستش  كاري از د كارت او  پرده ب

 و محبت مي پرستيد.فرشته را مانند الهه عشق 

رفت و آمد برادران سلطانه وحتي رشيد خان پسر ماماي 

نه  به بها هر روز  يد و  شتر گرد سردار بي نه  او در خا

با  بي محا ستقيما ً و  ته و م سالم گف سالم  في  هاي مختل

 د حرم سراي ميگرديدند.ارو

ند مراتب متوجه چشم چراني هاي آن ها گرديد چفرشته 

شمك  تي چ هاي آو ح مود و زدن  شاهده ن يز م ها را ن ن 

 بسردار شكايت كرد.

شد  لوي زاده ر مه و مو مادر عال من  كه در دا شته  فر

شري صوفي و مت پدر  مايي  يه و رهن حت ترب  ،عكرده و ت

مد برادران سلطانه و آبزرگ شده بود با مالحظه رفت و 

سپ و نازك را چوي ناگزير گرديد لباس هاي ي پسر ماما

وض لباس هاي دراز و فراختر از تن دور نموده و در ع

ستگي هاي جنمايد تا اندام و برتن و شامي مانند به 

باس  عد از آن ل هذا او ب گردد و ل ستور  كامال ً م بدنش 

چادر  ،هاي دراز كرد و  تن مي به  شامي  سما  فراخ و ق

بل  كه از مقا هر زماني نداخت و  مي ا سر  هم ب گي  بزر

و مرور چشمان برادران سلطانه يا پسر ماماي وي عبور 

مينمود محجب و پيچيده بود. رفته رفته با اين نوع 

ها و  باس  ين ل هم از ا سردار  فت و  خو گر باس  طرز ل

 سلوك فرشته قدر داني و اظهار خرسندي مينمود.

سر  برادران و پ مد  فت و آ لو ر ست ج سردار نميتوان

ماموواي سوولطانه را بگيوورد و از اموود و رفووت آن هووا 

فت و لذا از ر يد و  عت نما خود  ممان هاي  سربره  مد خ آ

سخت رنج ميبرد و همچنان از آمد و رفت رشيد خان پسر 

ماماي سلطانه كه بدون اجازه داخل حرم سراي گرديده 

و راسًا وارد اطاق سلطانه ميشد او بي نهايت مشوش و 
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سردار را  ضع  ين مو ته ا ته رف يد رف حت ميگرد نارا

 نمود. بيخعصباني ساخت و روزي سلطانه را تو

نميتوانست سلطانه را در ان مكان تنها بگذارد سردار 

شهر  خل  خويش در دا گر  حويلي دي شته ب با فر خود  و 

شته را در  يت فر گر موجود نب دي يد و از جا ندگي نما ز

آنجا كه محل رفت و امد برادران سلطانه است نيز الزم 

 نميدانست.

سردار همواره در اين تشويش و سودا بسر ميبرد و رفت 

نز شيد  مد ر شيد و و آ مي خرا سردار را  لب  سلطانه ق د 

 آتش ميزد.

ظه  هر لح شت و  قرار دا سياب  سنگ آ يان دو  سردار در م

سخنان وكيل انور كه در آن روز ها بنابر مرض سرطان 

غرض معالجه به هندوستان رفته بود با ياد مي آورد و 

سردار  باالخره  بود  نادم  شيمان و  سخت پ خود  كرده  از 

تا  فت  صميم گر مد ازت لوگيري آ خود ج نه  شيد بخا ن ر

يك  يد و  ساعد گرد سردار م ست  خوبي بد نه  يد و زمي نما

بود  سته  خود نش نه  شيد در خا با ر سلطانه  كه  روزي

صبانيت  با ع شد و  سلطانه  طاق  هان وارد ا سردار ناگ

گفت اطاق خواب جاي نشستن و صحبت نيست و اطاق سالون 

 از براي چيشست؟

ه فرشته در آن رفت و بخاطريكداد سلطانه فورا ً جواب 

مي  من  طاق  جان در ا شيد  سبب ر بدان  مد دارد و  آ

 نشيند.

سردار با لحن تن تر گفت خاموش زن فضول فرشته مدت 

هاست كه به خاطر رفت و آمد برادرانت قدم به اطاق 

سالون نمي گذارد سلطانه با خشونت و چاالكي گفت تو 

يدن نه و از د نت از خا خاطر ز مرا ب برادران  من  حاال 

 ؟منع ميكني )ميكنيد(

سردار گفت نه ممانعت نميكنم ولي بايد اول دق الباب 

ند و  سراي گرد حرم  خل  عد دا ند و ب لوت بگوي ند، خ كن

اما رشيد پسر مامايت سر از همين حاال و ا مروز ديگر 

 هرگز حق ندارد كه وارد حويلي و خانه من گردد.

ردار سلطانه سروصداي زياد براه انداخت ولي تصميم س

جدي بود و گفت حرف من همان است كه گفتم و خطاب به 

 رشيد نمود و گفت بفرمائيد و از حويلي بدر شويد.
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ناظر مد  ير مح كو پ له  به ال بان  ،سردار  باي قر عه  جم

شيد  مدن ر عد از آن از ا تا ب ستور داد  ياث د ظر و غ ن

 جدا ً جلوگيري نمايند.

سل ماي  سر ما شيد پ فت ر مد و ر يب از آ طانه بدين ترت

جلوگيري به عمل آمد و عقده و نفرت سلطانه را نسبت 

برادران  مد  فت و ا ما ر يد و ا شتر گردان سردار بي به 

نه  چار خا سردار نا شت و  مه دا كان ادا سلطانه كما

خارج  نه  شد از خا بور نمي تا مج گر  يد و دي شين گرد ني

كار الزم  جام  يت و ان نابر مجبور گاه ب يد و هر نميگرد

گام  فت هن جاي مير سانيد و ب نه مير به خا خود را  شب 

 فرشته را تنها نميگذاشت.

بد اخالق  ،هرچهار تن خسربره هاي سردار اشخاص بد عمل

سربره  خان خ ني  صًا غ ندو مخصو ساد بود شهور بالف و م

شت. او  عام دا شهرت  لت  شرارت و رذا كه در  سومي اش 

همواره از زير چشم به فرشته نگاه ميكرد و هر طرف 

با چشمان كه شرارت و فساد از آن مي  كه فرشته ميرفت

سفيدي  شم  به چ تي روزي  كرد و ح بال مي يد او را دن جه

بخواهرش گفت عجب مالك قشنگي است سلطانه كه قلبا ً 

كس در  هر  يز و  هر چ فت  شت گ فرت دا شته ن در دل از فر

فقط  ،نظر تو قشنگ جلوه ميكند، كجايي او قشنگ است

خاموش شد و در دل يك بوزك سفيد دارد و بس، غني جان 

خود گفت موضوع مخالفت جدا و حقيقت چيزي ديگر است و 

اگر انصافا ً قضاوت شود ده چند نسبت به تو زيبا و 

 مقبول تر است.

هر روز  سردار را لق  سلطانه خ برادران  مد  فت و آ ر

 تنگتر و او را بي حوصله تر ميساخت.

شته را از  بود، فر سردار  يك  قارب نزد كه از ا خا  زلي

قب و اوال مواره مرا شت و ه ست ميدا شتر دو خود بي د 

مادر  يك  ند  بود و مان بروي او  جان و آ ظت  صد حفا متر

ظت  مان حفا سيب ز سلطانه و آ شر  بان او را از  مهر

سر  سلطانه ب نار  سردار در ك كه  شب هائي مود و  مين

خت  يك ت با او در  مده و  شته آ نزد فر خا  برد زلي مي

شته  ها فر شب  مود و  ستراحت مين يك خواب ا ند  را مان

مواره  خا ه فت زلي خواب مير تا او ب يداد  نوازش م فل  ط

فرشته را راه و رسم زندگي مي آموخت و هميشه برايش 

تر  هاي دخ يب حرف كن فر هوش  فت  كرد و ميگ صيه مي تو
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نوروز سود خور را نخوري او بسيار چاالك و تيز زبان 

 است.

حاال كه تقدير و سرنوشت هرچه كرده است تو بايد صبر 

حوصله نمائي و رضايت خاطر سردار را بدست بياوري و 

ين  نه ا چرب ور خود زن  سردار را از  چاالك  بان و  ز

خواهد كرد و آنگاه برايت مشكالت ديگري بوجود خواهد 

اورد. تو بسردار احترام كن و دل او را بدست بگير و 

فرشته حرفهاي زليخا را با عالقه مندي گوش مينمود و 

 .طبق آن رفتار ميكرد

باد حوادث از بيخ د فرشته كه كاخ آرزو هايش توسط گر

هوس و آرزوي  نه  هيچ گو گر  بود دي شده  يران  بن و و 

شت و  سر ندا خانواده را در  ياد  يا بن گر و  شوهر دي

كه  ته  هوسبل يان رف مرده و از م نه اش  يزه زنا و غر

خود را در  ندگي  بود ز قا و به قا ً ب لذا او مطل بود و

مود بحديكه هرگاه شبي نزد پدر وجود سردار محسوس مين

خا و  نه زلي هاي مادرا مد  پيش آ برد  سر مي مادرش ب و 

شد و  سم مي شمانش مج پيش چ سردار  هاي  نوازش  طف و  ل

گر  نور زر نزل  بل دروازه م سردار مقا موتر  كه  زماني

خل  سالم داده و دا مد  ير مح كو پ له  كرد و ال پارك مي

حافظي  خانه ميشد فرشته بالفاصله از پدر و مادرش خدا

ين روش و  مود و ا كت مين خود حر نه  طرف خا كرد و  مي

كردار او موجب خورسندي نور زرگر و خانمش گرديده و 

به آرامش خاطر آنها مي افزود سردار از رفت و آمد 

هاي نا به هنگام و وقت ناوقت برادران سلطانه خسته 

 شده و از كار و روزگار شخصي خود باز مانده بود.

ن ته نگرا ته رف فت رف مد و ر سبت آ سردار ن شويش  ي و ت

برادران سلطانه بيش و بيشتر گرديد و نشستن در خانه 

لذا  بود و  سا  قت فر كن و طا سته  سردار خ براي  يز  ن

خود  سنوي  نزد  شته را  تا فر يد  كار را در آن د چاره 

صي  يرات شخ كي از تعم كه در ي پور  شاه  مادر  گل  پري 

تر  با دو دخ باد  خان آ شهر  خل  جوانش سردار در دا

طرف  كرش از  حاال ف يرا  هد. ز قال بد كرد انت ندگي مي ز

شاه پور آسوده شده بود و اكنون شاه پوري با آن هم 

 مفاسد اخالقي اش وجود ندارد.

و او مدت هاست در زير تل هاي خاك بخواب ابدي فرو 

انب ديگر نگراني و تشويش سردار از جرفته است و از 

به اين معني كه طرف سلطانه نيز مرفوع گرديده است 
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حرم  يز از  سلطانه را ن ماي  سر ما شيد پ مد ر فت و آ ر

 قطع و ممنوع كرده است.سراي 

مورد  شياي  مام ا مود ت مالي ن ير را رنگ سردار تعم

ضرورت آن را تعويض و تجديد كرد و فرشته را در آنجا 

 انتقال داد.

فرشته از آمدنش بداخل شهر خورسند بود زيرا هفته دو 

ش بديدار او مي آمدند و خود هم بعضي بار پدر و مادر

خوش و  ندگي  شته از ز فت و فر پدر مير نه  قات بخا او

راضي بود شب و روزش با پري گل و دختران وي مهوش و 

خوبي  ند ب شرت بود با معا نده رو و  لي خ كه خي يا  مار

 سپري ميگرديد.

بود و  گذر  هم زود  باز  شته  شي فر كه خو سوس  لي اف و

بود بسرعت پيش  وعدر حال وقزمان بسوي حادثه شوميكه 

 ميرفت.

 

 قتل سردار و گرفتاري فرشته

سردار  سراي  حرم  شته در  كه فر شد زماني ته  كه گف طوري

واقع قريه چهارتوت بسر مي برد بنابر رفت و آمد هاي 

ماي وي  سر ما جان پ شيد  نان ر سلطانه و همچ برادران 

لباس هاي فراخ و شامي به تن مينمود تا برجسته گي 

خويش را از شر نگاه هاي هوس ناك و چشمان  هاي بدن

 شرارت بار و فتنه انگيز آنها مستور گرداند.

سباب  ظن و ا سوي  شته  شامي فر يراهن  فراخ و پ باس  ل

تشويش و نگراني سلطانه را فراهم نمود و گمان ميكرد 

نه تش كي نا ً آ ست ب شده ا له  شته حام عداوت و  ،كه فر

زاد جديد را در لبش مشتعل گرديد و تولد نوقحسد در 

خانواده سردار زنگ خطري براي آينده خود و فرزندانش 

 تلقي مينمود.

سلطانه بنابر حسادت زنانه و كينه و عداوتيكه نسبت 

يب و  ست رق شت نميتوان شته دا ندگي شربفر يكي را در ز

چه  ند و  شا ك مل و تما خود تح شمت(  سحق و ح سران )ا پ

لك  يي و م شود و دارا بزرگ  نوزاد  كه  صه  مال خا و 

 پسران وي تقسيم و تركه گردد.وسردار ميان او 

سلطانه  جودلذا  چاره  كر  ضوع را ئر ف مد و مو ي برآ

ها  شت و از آن يان گذا خود در م برادران  با  نه  محرما

 صالح و چاره كار را جستجو نمود.
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براين آدر  قرار  برد و  سر مي ند ب باب در ه مان ار ن ز

كه كه اآ تا شد  ند و زماني صبر كن صلت مدن وي  و موا

 نمود آنگاه بمشوره پدر شان در مورد اقدام نمايند.

مدن سلطانه  تا او را تا آ كرد  شماري مي قه  پدرش دقي

 از حامله بودن فرشته با خبر نمايد.

ارباب از هند عودت نمود و همينكه بخانه خود مواصلت 

شته  بودن فر له  سردار و حام ضوع ازدواج  كرد از مو

گراز و چون  يد او  لع گرد مود و مط غاز ن غرزدن آ شي ب ح

سزا فتن و نا حش گ عد از ف نب ي ب سردار رو جا ياد ب ز

ند  نوروز ميگوي مرا  شد  فت خيربا كرده گ خود  سران  پ

حال  چه  سلطانه  سيد  عد پر كنم و ب ستش مي بزودي سربني

دارد گفتند خوب است ولي سردار دختر زرگر را به شهر 

شن برد،  سر مي با او ب شتر  قال داده و بي ين  يدنانت ا

ص شتر ع باب را بي بر ار تر نابخ فت زود مود و گ ي ن

 بسروقتش خواهم رسيد و سپس خاموش شد.

يد  لع گرد نورز مط باب  مدن ار عد از آ يك روز ب سردار 

ست كرده ا عودت  ستان  باب از هندو با  ،كه ار سردار 

باب در  ند ار باب رفت يدن ار ندانش بد سلطانه و فرز

باز هم مقابل سردار بسردي پيش آمد نمود ولي سردار 

سار  صحت وي استف ته و از  يده گرف باب را ناد كت ار حر

د ارباب با سردي و جواب كوتاه سخن سردار را قطع رك

كرده و هر دو نواسه هاي خود را در آغوش گرفت و گفت 

امروز يا فردا برادري ديگري پيدا خواهند كرد. و از 

شدار  حرف ني سردار  شد.  ند  حروم خواه سردار م بت  مح

باب را در شايد روزي ار كه  كرد  كر  يد و ف ست نفهم

 برادر پيدا خواهند كرد.

سردار بخنده گفت خير هنوز كه دور است و هرگاه صاحب 

برادر  شد  ند  گر خواه بازوي دي صاحب  شوند  هم  برادر 

 هركي باشد باز هم برادر است.

جمله ئيكه سردار گفت خير است هنوز دور است مانند 

با عصبانيت گفت نه  خنجر در قلب ارباب فرو رفت و او

 بودتنها كه بازوي شان نميشود بلكه تبر زني خواهد 

باالخره مشاجره  .خواهد كردقطع كه بازوي او شان را 

با  سردار  يد و  غاز گرد باب آ سردار و ار يان  ظي م لف

عصبانيت خانه را ترك داده و سلطانه و فرزندان خود 

 را گرفت و جانب چهار توت حركت نمود.
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ته يك هف شته  مدت  باب گذ سردار و ار ظي  خورد لف از بر

بزرگش  سر  جان پ ني  خود و غ خانم  با  باب  كه ار بود 

با  نه  سردار در خا ند. آن روز  سلطانه آمد يدن  بد

ارباب سالم داده داخل  ،سلطانه و فرزندانش نشسته بود

آمد و سلوك آن روز ارباب را ناديده پيش شد و سردار 

از انها استقبال  پنداشته و با خوش رويي و سلوك نيك

نه و  مال از كي لبش ماال كه ق باب در حالي مود و ار ن

نان  ساختگي چ هاي  نده  هر خ با ز ظاهرًا  بود  ساد  ف

وانمود ميكرد كه حاال هر طوريكه شده خير است و در 

پيش آمد آنروز خود  حراه اغفال سردار با شوخي و مزا

 مينمود.را تالفي 

فرد يد و  سپري گرد سندي  نده و خور صر شب بخ گام ع ا هن

جازه  يد و ا خود گرد نه  صوب خا كت ب ماده حر باب آ ار

رفتن سلطانه و يك دو شب بودن وي را از سردار حاصل 

نمود و سپس آنها بسوي شهر حركت نمودند و سردار نيز 

به موتر خود نسشت و بدنبال موتر ارباب بحركت آغاز 

 نمود.

صاحب  يال ت كه خ نوروز  باب  شب ار نان  صرف  عد از  ب

يد مجا سر  سردار را در  يي  يد از  ياد و دارا پروران

سلطانه پرسيد كه اكنون روش و سلوك سردار در مقابل 

تو چطور است و به اين ترتيب خواست تا باب سخن را 

باز نموده و او را استمزاج نمايد كه آيا با برنامه 

نوايي دارد  خود دارد هم هن  لب و ذ يه وي در ق و پالنك

 يا نه؟

ه بي م شته و سلطانه از  شدن فر له  سردار و حام ري 

شكي از  طره ا ند ق مود و چ شكايت ن ندانش  نده فرز آي

چشمانش سرازير گرديد و ارباب كه بهانه خوبي بدستش 

افتاده بود براي اينكه موافقت دخترش را در راه قتل 

سردار بدست آورد خود را خشمگين و پر غضب جلوه داد 

خود را در  و دشنام چند نثار سردار نمود و سر دختر

كنار گرفت و بوسيد و سپس گفت دختر عزيزم غم مخورتا 

سرانت  تو و پ مال  لك و  شريكي در م ست  نده ا نوروز ز

وجود نخواهد داشت و حتي چاره اين گرگ پير را نيز 

خواهم نمود و دختر نازنيم را بجوان مثل خودش تزويج 

تا  كرد  ظر  سلطانه ن شمان  طرف چ عد ب كرد و ب خواهم 

كه بيب تاثير ند  باالي او  هاي وي  ندازه حرف چه ا تا 

 كرده است.
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باز  تازه اي را  صلي  سلطانه ف لب  باب در ق هاي ار حرف

هايش كه از سالها در قلب  رزوكرد و گلهاي اميد و آ

نه زد و  بود جوا نده  شه دوا جودش ري پود و تار و  و 

بل  مايش مقا سر ما جان پ شيد  هره ر فت و چ شگفتن گر

 چشمان وي مجسم گرديد.

عمر من با اين پير  ،انه رو به پدر كرده و گفتسلط

فرتوت سراسر ضايع شد و حاال هم مصيبت انباغ داري به 

 آن اضافه گرديد.

ارباب كه تبرش دسته يافت و سلطانه را در اجراي پالن 

باش دخترم بزودي دست بكار ن ئخود موافق ديد گفت مطم

 مي شوم و اين مصيبت را از سرت دفع مينمايم.

ه گفت پدر جان هرچه ميكنيد اختيار داريد من سلطان

 با نظر شما موافق هستم.

ظه  مان لح شت در ه ظار دا مين روز را انت كه ه باب  ار

شوره  هم م با  تا  مود  مع ن خود ج خود را دور  سران  پ

 نمودند و پالن را طرح نمايند.

آنها چاره هاي مختلفي را سنجيدند و پالنهاي گوناگون 

سقوط جنين فرشته را از طريق  را طرح نمودند يكي راه

تران وي  يا دخ گل و  پري  كاري  با هم يدن دوا  خوران

شته از  به فر ست  تر ا فت به گري گ موده و دي شنهاد ن پي

هار  باب اظ گري ار سر دي يد داد و پ هر با يق ز كدام طر

نمود به نظر من فرشته در مراسم ختنه سوري پسر غني 

شا نه تما به بها ها وي را  گردد و زن عوت  باغ جان د ي 

تاب  يا پر به در گاه او را  برده و آن يا  لب در به 

جر پائين  .م لب جر استاده بودئينمايند و بعد ميگو

 لغزيد و او به دريا افتاد و ناپديد شد.

لي  شد و ته  ها گف يه  يل توط ين قب يادي از ا سخنان ز

باب  باالخره ار مد  يان نيا فق بم يك آن توا هيچ  باالي 

ند ن سر را بل كار  نه  ير و كه نوز پ شما ه فت  مود و گ

طفل هستيد و پالنهاي طفالنه طرح ميكنيد فرشته و طفل 

بطنش سرشاخ هستند  بهتر اين است كه اصل كنده را از 

بيخ قطع نمايم آنگاه سر شاخ خود به خود خشك ميشود 

 و از ميان ميرود.

زيرا با موجوديت سردار روف هيچ كاري انجام نميشود 

يرد ه صورت نميگ لي  هيچ عم سي و  شد ب نده با گاه او ز ر

 مصيبت هاي ديگر دامنگير سلطانه خواهد شد.
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ست و  پالن در سردار  خود  نابودي  ست در راه  تر ا به

 معقول طرح و تطبيق شود.

ناگون  لف و گو هاي مخت پالن  هم  سردار  تل  ستاي ق در را

شب  كي از  تا د ري ند  صله نمود يرًا في ند و اخ طرح كرد

طانه بسر ميبرد پالن هائيكه سردار در چهارتوت نزد سل

طرح قتل وي طرح و عملي شود. در راه تطبيق اين پالن 

نين ها  سرانجام چ ند و  يان نمود في را ب طرق مختل و 

يدن  شرف بد مد و ا باز مح جان  ني  كه غ ند  صله كرد في

سلطانه رفته و با خود ريسمان منجي و گل ميخ و چكش 

شوند  سردار  حويلي  خل  كه دا بل از اين ته و ق را گرف

ش قب ا موده و در ع يان ن موتر پا مذكور را از  ياي 

يان دارد در  جوي آب جر كه  جا  سراي آن شمالي  يوار  د

جي  سمان من باالي ري سنگي را  ند و  هان نماي ير آب پن ز

بگذارند و بعد خود شان داخل حرم سراي گردند و با 

سپس در صورتيكه سردار نبود و  .دينامالقات نمسلطانه 

يلي نباشد انگاه سلطانه و شخصي ديگري هم در صحن حو

بام  به  يز  جان از راه دهل ني  ند غ بت نماي شرف مراق ا

ه عجله از حرم سراي خارج شده بباال شود و باز محمد 

عدا ً  ساند و ب ها بر ميخ  سمان و  حل ري به م خود را  و 

باره  خود دو  يد و  تاب نما بام پر باالي  يك  يك  آن را 

م نزد غني به حرم سراي آمده و از آنجا خود را به با

جان برساند و گل ميخ هاي را به ديوار حويلي بكوبند 

نزد  فورا ً  خود  ندو  يزان نماي جي را آو سمان من و ري

سلطانه و اشرف بر گردند و كوشش كنند كه كسي آنها 

مد  باز مح جان و  ني  عدا ً غ ند ب بام نبي باالي  به  را 

خود را در پس خانه اطاق خواب سلطانه پنهان نموده و 

ه عجله از حرم سراي خارج گرديده و به موتر اشرف ب

 خود سوار شده و آنجا رابرق آسا ترك نمايد.

در آنشب كه اين پالن عملي ميشود سلطانه بايست بيدار 

باشد و زمانيكه سردار بخواب رفت و صداي خرخر خوابش 

نه  پس خا فل دروازه  نگ ق سلطانه بالدر يد  ند گرد را بل

الفاصله وارد اطاق خواب و غني و باز محمد با باز كند

يرد و  كم بگ سردار را مح هن  كي د يده و ي سلطانه گرد

يد و  مام نما كار او را ت كارد  ضرب  با  فورا ً  گري  دي

يك دو ضرب  .بعدا ً دست و پاي سلطانه را نيز ببندند

ند  سپس مان ند و  هايش وارد نماي به بازو كارد  نازك 

يق  جا از طر ته و از آن بام رف به  يز  برق از دهل
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عليق كرده اند پائين گرديده تيسمان منجي كه قبال ً ر

و در تاريكي شب از راه زمين ها فرار كنند اين است 

گر و  نور زر كنم و  في مي تل معر حرك ق شته را م كه فر

 قاتل قلم داد مينمايم.معاون پسرش را بحيث 

يث  بود و منح لي  سهل و عم تين  مزور و مف باب  پالن ار

گان مه  يد ه سند و تائ ين  مورد پ فت و در ا قرار گر

موقع كه سلطانه به دقت حرف هاي اوشان را گوش ميكرد 

موده و  ند ن كي را گسر را بل سردار  تل  صل قا فت ا

 معرفي ميكنيد؟

ما را  هاي  ني حرف تو مع فت  نده گ خور بخ له  باب ك ار

نفهميدي سلطانه گفت نخير پدر جان من درست نفهميدم 

تل ك سكه قا تلي شخص را قا كدام  كي و  في  ت و  معر

وي حامله  ازميكنيد؟ ارباب گفت همان كسي كه فرشته 

شده است ورنه سردار از اين كار ها نيست و از همه 

چيز خالص شده است پس روشن است كه موجود بطن فرشته 

سلب كسي ديگر ميباشد اسم او را فرشته  و ازيز ئناجا

در هنگام تحقيق بيان خواهد كرد و هر گاه انكار كند 

شالچوب  فت و و  سر گ به  بل  چو بل نازنين او را هم ق 

مدعا شاهد  ترين  مي آورد و به بان  جاما  يز فل نا  زيط

 بطن فرشته است. در

سلطانه خنديد و گفت بلي پدر جان درست مي فرمائيد و 

 دليل شما كامال ً بجا و قرين حقيقت است. 

عودت نمود  فرداي آن شب سلطانه واپس بقريه چهارتوت

ظ صبرانه منت بي  تا و  بود  سردار  تل  پالن ق يق  ر تطب

گاهي ينا كه  جوزا  برج  ير  هاي اخ كي از روز  كه در ي

ن يد غ شدت ميبار به  باران  هم  ماني  له و ز  ،جان يژا

اي خود شان بقريه لگباز محمد و اشرف توسط موتر وا

چهارتوت آمدند و داخل سرايچه سردار گرديدند. اشرف 

بزرگ پارك موتر را بطرف سمت شمال سرايچه نزديك صفه 

نمود و بعد هر سه برادر از موتر پايان شده و راسا ً 

 داخل سراي گرديدند.

ظر در  بان ن صرفا ً قر سردار  مين  قت از مالز ين و در ا

ته سرايچه  فه اي رف بدنبال وظي يك  هر  گران  بود و دي

 بودند.

ته  شته رف گل و فر پري  يدن  يز بد شفيقه ن خا و  زلي

ه تاج الدين ليفد خبودند و سلطانه در حويلي تنها بو

بود تا با خانم خود به  هطباخ از سلطانه رخصت گرفت
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نمايد و گفته ديدن كندز رفته و از خسر و خشوي خود 

عد بزودي  خود را ابود  صر  ماز ع پس از ن ند و  وت ميك

 ميرساند و غذاي شب را اماده ميسازد.

از انيسه پيش خدمت خواهش كرده بود الدين خليفه تاج 

ك و سالن كوفته شسلطانه براي چاشت آ تا طبق دستور

 پاشان تهيه بدارد.

تاده  نه اف مريض و در خا مان روز  مد ه ير مح كو پ له  ال

نه  يه پرهيزا مار داري و ته صروف تي خانمش م بود و 

ند  سردار مان حويلي  صه در آن روز  بود و خال براي وي 

 گذشته شلوغ و بيروبار نبود.

نموووده و اسووتفاده فرصووت بوورادران سوولطانه از ايوون 

ه كيشك و مراقبت آغاز كردند و باز بسلطانه و اشرف 

حويلي  جان از  ني  فت و غ بام ر باالي  له  به عج مد  مح

خارج گرديد و خود را به جاي كه ريسمان و گل ميخ و 

چكش را پنهان كرده بودند رسانيد و در اين زمان باز 

ق پالن و گريز خود را بيمحمد باالي بام بود و راه تط

ستجو م سج مود  گاه پين سراي ن حرم  خل  به دا نه  س دزدا

رفت و آمد ندارد و ن گرديد كه كسي تردد ئنمودو مطم

و به شتاب خود را به ديوار عمارت رسانيد و به باز 

پرتاب نمايد باال گل ميخ و چكش را  ،محمد گفت ريسمان

باره  خود دو نداخت و  بام ا باالي  يك را  يك  مد  بازمح

سپ يد و  سراي گرد حرم  خل  هر دو دا ته  بام رف باالي  س 

برادر به كمك هم گل ميخ ها را يك متر پائين تر از 

پرچال ديوار بطرف داخل حويلي كوبيدند و ريسمان را 

ا بستند و بطرف شمال ديوار تعليق هدر حلقه گل ميخ 

جا  كش را ان شت چ گي و ده چه  ست و پا نا بد ند و ب نمود

داده و گذاشتند و خود اوشان مانند برق آنجا را ترك 

داخل اطاق سلطانه گرديدند و در پس خانه اطاق خواب 

سلطانه پنهان شدند اشرف نيز بطوريكه هيچ كس متوجه 

يچه گرديد و به اين ااو نگرديد از حرم سراي وارد سر

جا  سردار در ان هاي  نوكر  كرد از  گاه  طرف ن طرف و آن

كسي مشاهده نميشد او بصورت عاجل دروازه را باز كرد 

وتر نشت و بسرعت از دروازه خارج شد و باز و بعد بم

  ن گرديد كه كسي اوئهم نگاهي به عقب انداخت و مطم

لذا بسرعت موتر افزود و از آن محل و  ،نديده است را

 منطقه غايب گرديد.
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عملي شده  ميرآظاهرا ً پالن خيلي خاموشانه و موفقيت 

 و هيچ كسي متوجه كارروايي اين سه برادر نگرديد.

نظر كه براي نقض وضو رفته بود از طويله اسپ قربان 

ها خارج گرديد و داخل سرايچه شد ديد دروازه سرايچه 

به  ندارد در دل  جود  نوروز و باب  موتر ار ست و  باز ا

طل او  چرا مع كه  ستاد  فرين فر سردار ن هاي  سربره  خ

باز  هم  ته و دروازه را  شان رف خود  ند و  كرده ا ن

لفي وارد ميشد و دست گذاشته اند زيرا ممكن شخصي ناخ

 به سرقت ميزد.

قربان نظر غم غم كنان دروازه را بست و زنجير نمود 

و بعد به تجسس اطاق ها رفت ديد همه چيز بجاي خود 

جمع گرديد سپس كدوي نسوار خود را  شاست و بعد خاطر

شي خود ك سكت  يب وا غل ج يرك و از ب شاي زنج به تما د و 

قرهء قه ن عد  حل خت و ب كدو پردا باز دور  سر آن را 

زير انمود و به كف دست چپ خود يك مقدار نسوار را سر

نمود و سپس بدهن خود انداخت و سر كدو را بست و دو 

ين  كه ا مد  يادش ا به  خت.  شاي آن پردا به تما باره 

كدوچه نسوار مال پدرش بود و از پدر كالنش به او از 

وي به خودش ميراث مانده است كدوچه نسوار خيلي زيبا 

رنگش از زردي به سرخي گرائيده بود قسمت پايان  بود

قر ند ن مر ب بود و دو ك پوش  قره  سمت  ةآن ن گر در ق دي

با زنج سر آن  يك  يف يمابين و نزد لي ظر هاي خي رك 

كار  صي در آن ب فت خا عا ً ظرا بود و واق شده  ساخته 

رفته بود و از زمره كدوچه هاي ظريف و انتيك بشمار 

 ميرفت.

تي قالينچه اي گذاشت و بچرت و قربان نظر سر به پيش

 فكر دور و درازي فرو رفت.

در اين وقت صداي دروازه بلند شد و خيال پلو قربان 

نظر را اخالل نمود او غم غم كنان از جاي خود بلند 

تاج  كه  يد  كه فهم فت و زماني طرف دروازه ر شد و ب

فت او الال  مود و گ باز ن ست دروازه را  باخ ا لدين ط ا

)لگد( زدي و چرت مرا شكستاندي خليفه ا لغت دبكمر سو

كه زود پير  نتاج الدين خنده كنان گفت بسيار چرت نز

ميشوي و بعد داخل حرم سراي گرديد و سر راست داخل 

دست و آستين را بر زد و به تهيه نان شب  ،مطبخ رفت

 آغاز نمود.
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نان شب قورمه چلو گوشت كبك بود و سردار اين غذا را 

شت ست ميدا شتر دو هم در  بي شي  باب دا غوري ك يك  و 

 غذا آن شب عالوه شده بود. يمينو

وقت عصر سردار خود را بقريه چهارتوت رسانيد و داخل 

س خود راحرم  بل  برخالف روز ق سلطانه  يد آن روز  ي گرد

عد از  سلطانه ب بود  كرده  ليظ  يش غ سته و آرا را آرا

كرد و  ورود يش نمي گر آرا سردار دي نه  به خا شته  فر

 ردار نسبت به سابق افزون شده بود.نفرتش به س

سردار داخل سالون گرديد و سلطانه سالم داد و پهلوي 

ست سالون  ،سردار نش خل  سالم داده دا شمت  سحق و ح ا

پدرش  ،شدند گردن  ست در  سردار د چك  سر كو شمت پ ح

انداخته و روي او را بوسيد و با دستان كوچكش سر و 

ت نگريست و سلطانه به حشم ،روي پدرش را نوازش ميداد

سلطانه در جوابش گفت  ،گفت اين كيست حشمت گفت پدرم

 پدرت و يا پدراندرت؟

 حشمت دو باره سردار را بوسيد و گفت پدرجانم.

شمانش  كه از چ چيم آسلطانه  فت ب شيد گ فرت ميدرخ تش ن

نه گل بابو پدر اوالد  ست،  شما ني جان  پدر   حاال او 
1

 

دار منظور ميباشد كه امروز يا فردا بدنيا مي آيد سر

فرشته را حامله  ءً سلطانه را درست فهميدكه او اشتبا

كه  ست  سلطانه آن ا صد  فت مق ست و در دل گ شته ا پندا

 امروز يا فردا فرشته بار دار و حامله خواهد شد.

سردار كه عيب و ناكامي خود را بهتر ميدانست اشك در 

فت شيد و گ سردي از دل ك هي  ست و آ قه ب شمانش حل  :چ

عد صورتش را  اوالد و ب شيد و سرو نار ك به ك شمت را  ح

 چند مراتب بوسيد.

سلطانه فكر كرد كه سردار بنابر بي مهري فرشته از 

خود  مل  سرد پكردار و ع شيدن آه  ست و ك شده ا شيمان 

صميم  سلطانه ت ما  شد و ا ندانش ميبا بت بفرز يل مح دل

خود را گرفته بود و ديگر هيچ گونه دل سوزي و عالقه 

شت و هر لحظه رشيد جان را بخاطر مي مندي بسردار ندا

آورد و به آرزوي رسيدن آن روزي بود كه فارغ از هر 

گونه اغيار و تشويش در كنار او بسر برده و از رنج 

ين  بد در ا جات يا تر ن چه زود توت هر مرد فر ير  ين پ ا

                                                 
1

 گل بابونه: منظور از فرشته است. 
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موقع غذا باالي ميزنان چيده شد و بوي مطبوع و معطر 

 گرفت. اآن سرتاسر فضا را فر

س يد و گاني سالون گرد خدمت وارد  پيش  نان فه  صاحب  ت 

ماده است سردار از جا بلند گرديد، بطرف اطاق نان آ

اه خود نشست و سلطانه و فرزندانش نيز گرفت و در جاي

 بدور ميز نان نشستند و بصرف غذا آغاز كردند.

طاق  خل ا ست و دا جاي برخا سردار از  غذا  صرف  عد از  ب

نشست و به شنيدن اخبار سالون گرديد او در جاي خود 

فت  سلطانه ر طاق  طرف ا عد ب شد و ب شغول  سي م بي  بي 

لباس خود را عوض نمود و بر تخت خواب باال شد و به 

 پشت دراز كشيد و بچرت هاي آينده فرو رفت.

سلطانه خود را اينطرف و آنطرف مشغول گردانيد و بعد 

چند دقيقه انتظار كشيد  ،به اطاق فرزندان خود رفت

 ،ها به خواب رفتن و سپس دروازه دهليز را بستتا آن

داخل اطاق خود گرديدو باز هم بدون موجب خود را به 

الماري كاال مصروف گردانيد و درعين حال از گوشه چشم 

شيد و  خواب پو باس  سپس ل كرد و  گاه مي سردار ن طرف  ب

هرچند لحظه بطرف سردار نگاه مينمود تا اينكه سردار 

 ر گلون وي بلند گرديد.بخواب رفت و صداي خرخ

در اين موقع كه صداي قلب سلطانه از دور شنيده ميشد 

دو سه مراتب از عقب شيشه هاي كلكين بطرف حويلي نظر 

ن گرديد كه همه بخواب رفته اند و تنها ئكرد و مطم

كه  ست  سردار ا نده  ظالم و در هاي  سك  پايي دو صداي 

نان  سه ز ين پر مش وا يدن و آرا طرف ميدو  طرف و آن 

 مي زدند.سكون شب را بر هم 

مود  ظه ن يد و مالح خواب گرد خت  يك ت سلطانه نزد عدا ً  ب

كه سردار نگون بخت بخواب عميق فرورفته و كوچكترين 

 حركتي نميكند.

اين بار سلطانه بطرف دروازه پس خانه رفت و دروازه 

مين  جا ك مد در آن باز مح جان و  ني  كه غ نه را  پس خا

ل نه و خي ند ماهرا مود كرده بود باز ن سته  ها آه ي 

سانيدند و  سردار ر خود را ب سا  برق آ گاه آن دو  آن

بدون آنكه صداي از وي بلند شود دهنش را با دست مال 

جگر  ،گل سيب محكم بستند و با چهارضرب كارد به قلب

مرغ  مان دم  نداختن و در ه پاي ا لويش او را از  و په

 روح سردار از قفس سينه اش پرواز نمود و خون سراسر

 بستر را فرا گرفت و به صحن اطاق نيز سرازير گرديد.
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غني جان و باز محمد دست و پاي و دهن سلطانه را نيز 

بستند و به صحن اطاق خوابانيدن و بازو و سرينش را 

كاربه  عد  يقدر دنيش  ند و ب مي كرد شيدند و زخ خرا

با  ته و  بام رف به  يز  نه دهل يق زي باد از طر ند  مان

جا  سمانيكه در آن به ري خود را  ند  كرده بود يق  تعل

زمين رسانيدند و در دل شب به قسميكه هيچ كسي متوجه 

 ايشان نگرديد فرار كردند.

لو  به په خود را  نان  سلطانه همچ يد و  سپري گرد شب 

انداخته بود خليفه تاج الدين صبحانه را آماده كرد 

و انيسه به آراستن ميز چاي بطرف اطاق نان آمد ديد 

يز ب سلطانه از دروازه دهل سردار و  نوز  ست و ه سته ا

خواب برنخواسته اند و آهسته اهسته با انگشتان خود 

مود باب ن يز دق ال شد و  ،بدروازه دهل شنيده ن صداي 

بعوود دروازه را محكمتوور زد اسووحق از خووواب بيوودار 

گرديدو دروازه دهليز را باز نمود انيسه داخل اطاق 

صبحان يز  يب م صفائي و ترت به  يد و  غاز نان گرد ه آ

نمود همه اشياي خوراكه را باالي ميز گذاشت و منتظر 

سلطانه گرديد ولي وقت خيلي سپري گرديد و از سلطانه 

خبري نبود انيسه به حشمت كه در صحن حويلي توپ بازي 

يار و  صبحانه ت كه  گو  بي را ب بي  برو  فت  كرد گ مي

اماده شده است حشمت بطرف اطاق مادر رفت و همينكه 

ب مود دروازه را  پدرش چاز ن خون  قه ب سد غر به ج شمش 

افتاد چيغ زد و فرياد كشيد انيسه بعجله خود را به 

اطاق رسانيد و منظره هولناك جسد آغشته بخون سردار 

را تماشا كرد و فرياد زد تا همه كسانيكه در حويلي 

خل  ند و دا غاز كرد بدوش آ سيمه  سان و سرا ند هرا بود

 خانه گرديدند.

ست و هن و د سه د مود و  اني باز ن سلطانه را  پاي 

ياد و  بداد و فر عدا ً  خود كسلطانه ب موي  ندن روي و 

انداخت و لي را براه شروع نمود صحنه سازي هاي زياد 

از انجائيكه از قلب وي نشات نميكرد واضحا ً ساختگي 

 و تصنعي جلوه مينمود.

يه را به ولسوال اطالع داد و از ضالله كو پير محمد ق

واليت نيز راپور داده شد و خالصه قضيه طريق ولسوال ب

بي  چون بم مان روز هم خان در ه بدالرووف  سردار ع تل  ق

در سرتاسر خان آباد بصدا در آمد و در همه جا پخش و 

 شايع گرديد.
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سانيدند و  خود را ر شتاب  با  سرانش  نوروز و پ باب  ار

به سلطانه تسليت گفتند و از اينكه او خودش از اين 

مت برده است اظهار خورسندي نمودند. واقعه جان به سال

الله كو به عجله موتر را به شهر فرستاد و بعد از يك 

وي داخل حرم  يساعت زنان سردار با عروس و نواسه ها

صحنه  عدلي وارد  طب  نائي و  پوليس ج ند  سراي گرديد

شاهد از  سي و م يت و بازر نه از م سس و معاي يد تج گرد

ويلي و باالي بام حرم سراي و از چهار اطراف ح ،اطاق

 آغاز گرديد.

ندان  سرخوش قوما چاه  گل پا سوال و  هدف ول لدين  غوث ا

امنيه خان آباد قدم بقدم با پوليس جنائي از همه جا 

 وارسي و ديدار بعمل آوردند.

مه از  عد ه ته و ب تول گرف سهاي از مق نائي عك پوليس ج

به  يز  نه دهل يق راه زي ند و از طر خارج گرديد طاق  ا

ت ند  فت بام رفت قاتلين را در يا فت  مد و ر ا راه آ

 نمايند.

دوست محمد پوليس جنائي واليت بدقت هر چه تمامتر بهر 

طرف نظر انداخت تا اينكه چشمش به ريسمان منجي و گل 

نزديكتر رفت تا پايان ديوار را به  ،ميخ ها افتاد

دقت نظر نمايد ديد كه از باال تا پايان ديوار اقال ً 

رد و از آن طورف ديووار هيچگونوه ( متر ارتفاع دا5)

جود  ميخ و گل  يا داغ  پاي و  جاي  براي  ندن  شان ك ن

چال  ير پر بام در ز باالي  ميخ از  گل  هردو  ندارد و 

ديوار كوبيده شده است و به واضح نمايانگر آنست كه 

قاتل از بيرون تعمير داخل خانه نشده و از گل ميخ و 

ست او شده ا ستفاده  تل ا فرار قا براي  سمان  با  ري

وشي نمود و گفت به نظر من گقوماندان امنيه واليت سر

قتل از داخل خانه صورت گرفته و پاي بيگانه در ميان 

 نيست.

نزد  سيمگي از  نابر سرا كه ب شي را  مد چك ست مح دو

قاتلين به باالي بام مانده بود در دست گرفته و گفت 

ست ق نه ني لد و بيگا شخاص ناب كار دزد و ا ين  يه ضا

ست و  چه ا سوال هر لي دارد ول شكل داخ نگ و  شد ر يا با

 تائيد نمود. راحرف هاي او 

لبش  ضربان ق شنيد و  ها را مي هاي آن نوروز حرف باب  ار

بلند تر گرديد و لذا خود را از نزد ولسوال و پوليس 
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لت  صورت و حا ير  جه تغ ها متو تا آن مود  نائي دور ن ج

 رواني او نگردند.

ه قتل سردار قضيه همچون آفتاب نزد همه روشن بود ك

يك توطيه داخلي است و هيچ دستي از بيرون داخل عمل 

نشده است داكتر زخم هاي سردار را معاينه نمود و از 

اينكه بصورت خيلي وحشيانه به قتل رسيده بود اظهار 

سلطانه را  سرين  بازو و  حات  سپس جرا كرد و  سف  تا

شويش  بل ت بوده قا سطحي  ها  خم  فت ز مود و گ شاهده ن م

 نيست.

خم داك شت و ز خود را نو يه  ندي نظر يدر غورب غالم ح تر 

 هاي سلطانه را سطحي و ساده وانمود كرد.

خواب خت  نان از ت تول و همچ يز از مق نائي ن  ،پوليس ج

طاق خل ا يز ،دا نه دهل نه ،پس خا بام و  ،راه زي باالي 

هم از  سكيجي  مود و  برداري ن كس  قاتلين ع خروج  حل  م

يوار بام د ثه و از  حل حاد حو ،م ها ،يليصحن  طاق   ،ا

هاي  پال  پرس و  عد  مود و ب يب ن يره ترت سرايچه و غ

مد ير مح كو پ له  لدين ،شفاهي از ال سه ،تاج ا  ،اني

قاتلين  عداد  سلطانه ت فت.  صورت گر يره  سلطانه وغ

 اهي سه نفر و گاهي چهارنفر وانمود كرد.گسردار را 

در رابطه با شناخت قاتلين و اينكه چگونه داخل شده 

اي ضد و نقيض و بي سرو ته اظهار نمود بودند جواب ه

 و سوي ظن بيشتر را بوجود آورد.

ها در  پال  پرس و  نده  تا باقيما شد  برين  قرار  و 

سپس  گردد و  غاز  سمي آ يري و ر طور تحر يق ب گام تحق هن

تكفين و تدفين ميت را  ،بنابر گرمي هوا اجازه شستشو

 صادر كردند.

ريگل نشته فرشته در اطاق خود با زليخا و شفيقه و پ

وت بچهره انها مينگريست و هيوالي غم و مبهوبود مات 

باالي سروي سايه افگنده بود. او آن همه محبت  هاندو

ها و مهرباني هاي سردار را يكايك بخاطر مي آورد و 

صفا پاك و  لب  شي از ق كه نا هاي وي  شك  جدان او  يا و

سرازير  بايش  سار زي نه برخ نه دا كرد دا ندگي مي نماي

شد و د مان مي لت ر ه يك حا حدوث  كه از  مي  ندوه عظي ا

فاجعه غم انگيز ديگري خبر ميداد قلب پاك و لطيف وي 

 را سخت تحت فشار قرار داده بود.

در فرصتيكه هيات حرم سراي را ترك مينمودند سلطانه 

يده و  شته گرد نه فر خل خا نوروز دا باب  يك ار به تحر
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سر هاي  عد از مو شته زد و ب سار فر مي برخ او سيلي محك

براي  هم  ساني و  تل مير سردار را بق هم  فت  فت و گ گر

هوت  مات و مب شته  يزي. فر شك مير سايرين ا فال  اغ

لعمل و يا مقاومتي ا سگرديده و بدون اينكه ازخود عك

ترس و  خدا ب شاگل از  فت  قدر گ مين  قط ه هد ف شان بد ن

 تهمت مكن.

صله اش  بود حو بزرگ  ندان  موقر و از خا كه زن  خا  زلي

سر ست  فت و ازر ب صبانيت د با ع شد و  ند  خود بل جاي 

گال  شته را از چن هاي فر موي  شار داد و  سلطانه را ف

حال  تا  ست  خوب ا يا  شرم وح فت  سپس گ موده  ها ن وي ر

ست شنيده ا سي ن سردار را ك يل  صي  ،آواز فام سردار شخ

ناكس در  كس و  هر  ها  عد  كه ب سوس  لي اف بود و بزرگ 

صحنه ر نين  مروز چ ما ا فت و  جا گر نه او  شاهده خا ا م

 ميكنيم.

عا ً  چراغ دارد)واق كف  كه ب ست دزد  من  (چه دالور ا و 

ني داري  گاه مع عد ن ست و ب سردار كي تل  كه قا يدانم  م

 بطرف سلطانه انداخت.

جد كه و سرخ و  اناً سلطانه  گش  بود رن شرمنده  جل و  خ

شمان  ست بچ گر نتوان يد و دي گرم گرد جودش  سراپا و

انداخت و بعد به زليخا نظر نمايد لذا سرش را پايان 

 عجله از اطاق فرشته خارج گرديد.

هاي سردار را شنيدند و يكي بطرف  هيات حرف هاي خانم

 حرم سراي خارج گرديدند.و از دروازه ديگر نگريسته 

سلطانه راسا ً نزد پدرش رفت و حرفهاي زليخا را بوي 

سم او  ين زن ميتر من از ا پدر  فت  عد گ مود و ب يان ن ب

ي بطرف من نظر نمود و گفت كه من با نگاه معني دار

ند  يز را ميدا مه چ يا او ه پدر گو سم  مي شنا تل را  قا

شكار نمايد. ارباب نوروز گفت آمبادا او اين راز را 

خاموش  ست و آوازش را  سان ا هم ا چاره او  ترم  ير دخ خ

فين  ند و تك شو نمود سردار را شست سد  مود. ج خواهم ن

 كردند و در چهارپايي گذاشتند.

ق تدا  ند  ارراب فن نماي فردا د سد را  تا ج بود  برين 

ولي بنابر گرمي هوا و اينكه وقت زيادي از جسد غرقه 

بخون سردار گذشته بود نتوانستند كه دفن مرده را تا 

ما  صرار عل ثر ا ناًء در ا ند ب يق بينداز به تعو فردا 

ضيره  به ح جا  سرايچه و از ان سرا ب حرم  تابوت را از 

اي نزديك حويلي خود تخصيص كه سردار قبال ً از زمين ه
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نازه  ماز ج عد از اداي ن ند و ب قال داد بود انت داده 

صر هللا  سردار ن خان و  بدالوهاب  سردار ع سرانش  لوي پ په

 خان بخاك سپردند.

فرق  مردم مت سردار  فن  نازه و د ماز ج ختم ن عد از  ب

ناظر با وفاي سردار  شدند و همينكه الله كو پير محمد

ند  سراي گرديد حرم  فت وارد  مود گ لب ن خا وي را ط زلي

تران تا  گل و دخ پري  شته و  به فر موتر  سط  وي را تو

 برگردد.برساند و خودش هر چه عاجل شهر 

زليخا به پاس روح سردار نخواست تا فرشته شب را در 

آنجا كه اكنون برادران سلطانه و رشيد پسر ماماي او 

قارب  يره ا باب وغ يد و ار سپري نما ند  شده بود مع  ج

قربان نظر را كه شخص ريش سفيد و نفر  نمود كهتاكيد 

سنگي ماه نيز  آپهخدمت سابقه دار شان است با خانمش 

خا  نزد زلي باره  عدا ً دو قال داده و ب شان انت نزد او

 حاضر گردد.

ند و  سوار گرديد موتر  شته ب تران او وفر گل و دخ پري 

شهر  طرف  يور ب صديق در ست و  سيت اول نش كو در  له  ال

شان عد از چند دقيقه آنها را به خانه حركت نمودو ب

باره  يور دو صديق در با  خودش  مود و  پائين ن سانيده  ر

بقريه چهارتوت آمد و قربان نظر و خانمش را نيز به 

قال داد باد انت خان آ شهر  سردار در  خود  هحويلي  و 

 شان بسرعت بطرف قريه چهارتوت حركت نمودند.

روز خود را ارباب نو ،بعد از ختم مراسم تدفين سردار

وارث بال منازعه سردار دانسته و صدور هدايت و دستور 

را باالي نفر هاي سردار از همان ساعت آغاز نمود به 

الله كو امر كرد كه بعد از اين موتر را بدون اجازه 

جان  ني  سط غ ستور را تو عين د ند و  كت داده نميتوا حر

مايش  نان فر كرد همچ بالغ  يز ا يور ن صديق در به  سرش  پ

صادر قاب لدين  تاج ا فه  به خلي لو را  سبزي چ لي و 

 نمود.

و مادر و برادران  ،آن روز خانه سردار شلوغ بود پدر

ها شيره  شب  يهم ند  ماي او مان سر ما شيد پ سلطانه و ر

طوي )عروسي( دور هم جمع گرديده و در سالون در بار 

ستن در  ئت نش قبال ً جر كه  نوروز  باب  ند و ار مينمود

شت در چوكي و جايگاه خاص سردار چوكي سردار را  ندا

هاي  فر  خود و ن سران  به پ كرده و  ني  سته حكمرا نش

 سردار در هر قسمت كاري دستور صادر مينمود.
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در آن جماعت فقط و فقط اسحق و حشمت غمگين و سوگوار 

بودند به ياد پدر اشك مي ريختند و بس و ديگران كه 

نوروز بود باب  خاص ار يل  خانواده و فام بارت از  ند ع

شاد و خندان به نظر ميرسيدند و حتي صداي قهقه خنده 

 د.يشان از هر طرف بگوش ميرس

سر مدر آن  جان پ شيد  سلطانه و ر يان  بازي م ظر  قع ن و

مامايش جريان داشت و گويا با چشمان گناه آلود خود 

 يكديگر را بلع مينمودند.

شت  ست دا خوبي در د نه  باس بها بديلي ل براي ت سلطانه 

هاي لباس او  ي خون سردار در بعضي قسمتزيرا لكه ها

 مشاهده ميشد.

مود و  يز ن خود را تم سروجان  فت  مام ر به ح سلطانه 

سيدگي  يز ر خود ن سر روي  شيد و ب پاك پو هاي  باس  ل

 نمود.

انده تسلطانه بطرف اطاق فرشته رفت تا قفل آن را شكس

خون و  نده از  خود او آگ طاق  يرا ا يد ز صاحب نما و ت

بود ممان خون  فل بوي  شيد و او ق سودي نبخ خا  عت زلي

كرد و وارد  يده  برادرش م مد  باز مح سط  طاق را تو ا

 اطاق گرديد.

خا  شاهده زلي يد و از م حت گرد لي نارا ضع خي ين و ا

فشار خون داشت و با فشارش يكدم باال رفت او تكليف 

در آمد سرش بچرخش  ،اندك عصبانيت فشار او باال ميرفت

االي تخت خواب خود دراز به اطاق خود رفت و بو بعجله 

ضع  ست اينو خود را ب شمان  شيد و چ تا ك خا  لت زلي و حا

ساعت ها ادامه داشت و او نميتوانست سر را از بالين 

 بردارد.

ساعت هاي عصر و شام ارباب نوروز از حرم سراي بين 

صحن  چوكي  باالي دراز  يور  صديق در فت  سرايچه ر طرف  ب

سردار ا سوگ  غم و  بود و در  سته  من نش خت چ مي ري شك 

بر  سردار  هاي  باني  طف و مهر ها از ل سال  يرا او  ز

 خوردار بود.

صديق  بود و  جواد  شرب و خوش م شخص  خان  سردار روف 

عالوه  بر  شت و  ست ميدا خود دو ند  ند فرز يور را مان در

معاش ماهوار از كمك هاي ديگري هم در مورد وي دريغ 

 نميكرد.

ب ته  هده گرف صا ً بع صديق را شخ سي  صارف عرو ود و م

خوراكه ساالنه برنج و گندم او را نيز توزيع ميكرد و 
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حتي گوسفند كشتني و گوشت الندي زمستان او را نيز در 

نظر ميگرفت و همه ساله دو گوسفند چاري برايش ارسال 

 مينمود.

باب  سته آار لي او آه شد و يك مي صديق نزد به  سته  ه

خويش  نده  به آي خت و  شك ميري سردار ا غم  نان در  همچ

يز  باب ن شت ار خوي ز بد و  خالق  كرد و او از ا كر مي ف

نوروز و زبان پوچ او بدرستي آگاه بود و ميدانست كه 

ند در آن  گر نميتوا نوروز او دي باب  يت ار با موجود

 خانه و مكان نوكري نمايد.

شت  ضور دا حال ح نوروز در  باب  صديق و ار بين  قبال ً 

نب  سردار جا بود و  ته  صورت گرف ظي  شاجره لف سردار م

خود  سر  گردن خ تي را ب ته و مالم خود را گرف يور  در

 انداخته بود.

سر از  خود را  خاطر آورد و  صحنه آن روز را ب صديق 

ها شه  مين اندي ست او در ه سبكدوش ميدان مان روز   يه

باب  مدن ار جه آ بود و متو ته  فرو رف دور و درازي 

كان  ناكي او را ت غر و هيبت صداي  كه  تا اين يد  نگرد

كه گفت او كالن كار حاال احترام كالن ورد آداد و بخود 

ها را هم نميكني و خيلي ها هم كاكه هستي حاال سردار 

من  ست  نه در د ين خا تام ا عام و  يار  ست و اخت روف ني

 است بعد از اين اگر دلت نوكري ميخواهد آدم شو.

صديق از جا بلند شد و گفت من هميشه آدم بوده ام و 

ستم گري از دو  ،ه مد و آدم  سردار پيش آ ست و  طرف ا

نظر ميكرد و من هم برعالوه اينكه فرزند مرا به صفت 

او بادارم بود مانند پدر او را احترام ميكردم و از 

 و بلكه از جانم او را بيشتر دوست داشتم.پدرم 

باقي  گو  فت و  جال گ باب م براي ار گر  يور دي صديق در

خود  سكت  يب وا موتر را از ج يد  نگ كل بال در شت و  نگذا

نمود و بدون آنكه آنرا در دست ارباب بدهد به بدر 

پيش پاي ارباب انداخت  و خود از دروازه مهمان خانه 

 خارج گرديد.

با مشاهده اين وضع نزديك بود رگ هاي گردن ارباب از 

سيار بتر صبانيت ب شت و كع چاره ندا قت  لي در آن و د و

اختيار كرد ارباب داخل حرم سراي گرديد  يالجرم خاموش

 موتر را تسليم اشرف پسر خود نمود. و كليد

باب  ستند و ار موتر نش هر دو ب مود و  لب ن شرف را ط ا

 طرف شهر خان آباد حركت نمودند.
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مي  موتر  سرعت  شتر ب چه بي هر  فت و  سرعت مير شرف ب ا

افزود تا اينكه در اندك مدتي بچوك خان آباد مواصلت 

نمود و بعد اشرف گفت پدر كدام طرف ارباب با صداي 

انند خود گفت طرف خانه ولسوال ارباب از موتر رعد م

يد سوال گرد نه ول مان خا خل مه شد و دا يان  ن آدر .پا

موقع ولسوال با دو سه نفر ديگر مصروف بود ارباب در 

بيرون اطاق انتظار ميكشيد تا آنكه نفر ها از اطاق 

خارج شدند و بعد ارباب داخل اطاق گرديد و عرض سالم 

سوال ب بل ول مود و مقا حوال ن عد از ا ست و ب چوكي نش

پرسي باب سخن را در مورد قتل سردار باز نمود و بعد 

ني و تم سخن چي مد و حاز  لب آ صل مط باالي ا سيار  يد ب

سال  مين يك ستيد تخ يان ه شما در جر خود  كه  فت طوري گ

تر  با دخ ناگون  هاي گو شار  بازور و ف سردار روف  بل  ق

كرد و ط گر ازدواج  تر ورينور زر ند دخ نور كه ميگوي

زرگر دل داده شخصي ديگري بود و او را دوست ميداشت 

مي  ترك ن بود دخ قرار  شان بر يان  شروع م طه نام و راب

قواي  مام  كه ت سردار  ند  يري مان مرد پ با  ست  توان

مر  ند و ع ندگي ك بود ز شده  يل  سي او زا سماني و جن ج

خود را عبث ضايع نمايد. نظر به گفتار سلطانه دخترم 

هاي ك باس  شاهده ل نين و م گر چ تر زر كالن دخ شاد و 

خود  هاي  مد  فت و ا يان ر كه او در جر شود  لوم مي مع

 بخانه پدرش از رفيق خود حامله شده است.

سلطانه دخترم بار ها بمادر خود گفته است كه از مدت 

ها به اينسو سردار از پا افتاده بود و هيچ چيزي از 

دستش ساخته نبود پس طفليكه در بطن دختر زرگر بوجود 

آمده است به هيچ صورت از سردار نبوده و جز موجود 

يز جايز چ گر  ينا تر زر هذا دخ شود. ل شمرده نمي گري  دي

از اين افتضاح و ترس از رسوايي آينده  يبراي جلوگير

در مقابل سردار و خانواده اش پالن قتل سردار مرحوم 

را بمشوره پدرش نور زرگر و شخصيكه با او از مدت ها 

ط ناجايز داشته ا ست و همچنان تواب به اينطرف ارتبا

برادرش ترتيب داده و همين بود كه شب گذشته در منصه 

اجرا و تطبيق قرار داده است و لذا چون آفتاب روشن 

گر نور زر جز  سردار  قاتلين  كه  ست  سرش و  ،ا تواب پ

صيكه با اين زن شوم و بدبخت ارتباط ناجايز دارد خش

هيچ با  سردار  يرا  ست ز گري ني سي دي شمني و  ك سي د ك
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خصومت نداشت و طفل بطن دختر زرگر خود بهترين دليل 

 و شاهد مدعاي ماست. 

شكاري  شوت  پول و ر گرفتن  يرك و در  شخص ز كه  سوال  ول

سي؟  گر را ميشنا تر زر يق دخ باب رف فت ار بود گ ماهري 

 ارباب گفت نخير صاحب.

فت سوال گ يق  :ول كه او رف يد  عا ميكن نه اد پس چگو

 دارد؟

صاحب در جريان تحقيق و دادن فشار خودش  :ارباب گفت

ين  سوال ا مود ول هد ن تراف خوا قرار و اع بل واري ا بل

باب  شمان ار شمانش را بچ ني داري چ نده مع با خ بار 

مد و  لرزه در آ به  باب  لب ار كه ق ته و بطوري انداخ

سراپاي وجودش گرم گرديد فورا ً چشمان خود را پايان 

رستي ميدانست گفت انداخت ولسوال كه همه چيز را به د

م عقل نيستند كمردم اينقدر ساده و  ،ارباب ساده نشو

قدر  ين  به ا ند و  باور كن تي  تو گف كه  قدر  مين  كه ه

گر نور زر ساني  سردار  ،آ تل  سر او را در ق تر و پ دخ

متهم نمايند. كسانيكه امروز به خانه سردار آمده و 

 ،جسد مقتول را مشاهده كردند و داخل خانه و پس خانه

باالي بام و ديوار بلند ده متره و  ،راه زينه ،هليزد

نه  سراي و خا صحن  طراف آن و  هار ا ستحكم و چ له م قع

هاي اطراف آن را يكايك مالحظه نمودند و عكاسي كردند 

و كروكي آن را گرفتند همه اشخاص مسلكي و پروفيشنل 

هستند و بخوبي ميدانند كه به هيچ صورت ممكن نيست 

ز بيرون قلعه و از محليكه ريسمان شخص و يا اشخاص ا

منجي آويزان و تعليق گرديده است داخل حرم سراي شده 

باشند ولسوال كه با آب و تاب سخن ميگفت و دليل مي 

كرد  ظر مي قا ً ن باب عمي شمان ار به چ بار  هر  آورد و 

سا شمان و رخ نت را در چ خوف و خيا ترس و  ثار  هاي  رآ

 وي بوضوع مشاهده مينمود. 

خوف و لكنت زبان گفت: صاحب پس قاتل كيست؟  ارباب با

 ؟و در داخل خانه چه كسي اين كار را انجام داده است

فت يه گ نز و كنا با ط سوال  يداني و  :ول تر م خودت به

بعدا ً موضوع روشن خواهد شد در اين وقت رنگ ارباب 

بزردي گراييد و ضربان قلبش شدت بيشتر گرفت كه صداي 

شد و  شنيده مي سخنان آن از دور  بان و  نيم ز با  عد  ب

سته و نامر فتتگس به  :ب گ شايد  يد  ست ميفرماي شما در

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



مد ير مح كو پ له  كاري ال يا  ،هم لدين و  تاج ا فه  خلي

 قطع گرديده و خاموش شد. شجمعه باي و بعد حرف

ارباب اين طور نيست حرف جاي ديگر نخير  ولسوال گفت

است و خيلي ها موضوع را سطحي فكر كرديد در حاليكه 

 همه چيز چون آفتاب روشن است.

ارباب گفت هر چه كه واقع شده و از هر دستيكه صورت 

 گناه هستيم.گرفته است ما بي خبر و بي 

ولسوال با عصبانيت گفت ارباب نزد پنج هم پنج و نزد 

ميروي و خود را به  رفهصاحب پنج هم پنج تو نزد من ط

يز را  مه چ من ه كه  ني در حالي چپ ميز سن  چه ح كو

 انم.ميد

نوروز  باب  نگ از رخ ار سوال ر هاي ول حرف  شنيدن  با 

پريد و خون در رگهاي بدنش جامد گرديدو لذا خود را 

به عجله بپاي ولسوال انداخت و به عذر و زاري آغاز 

صاحب مرده به دست زنده هر چه كه شما  :نمود و گفت

جا  عد از  ستم و ب خدمت ه كامال ً در  من  يد  كر ميكن ف

لغ  شد و مب ند  سكت بل يب وا غاني از ج هزار اف صد  سه 

خود بدر نموده و پيش روي ولسوال گذاشت و گفت همين 

امشب مبلغ ششصد هزار افغاني ديگررا خدت شما تقديم 

كنم  سير مي يق را  يات تحق ضاي ه يك از اع هر  كنم و  مي

مصرف  از شما هدايت و از من تقسيم كردن و هر قدر كه

و خانواده مرا شود باكي ندارم مقصد كه پاي دخترم 

گر و ضاز ق تر زر گردن دخ تل را ب يد و ق يه دور كن

برادر و پدرش بار نمائيد و او در جريان تحقيق رفيق 

خود را نشان خواهد داد من بشما سوگند مي خورم كه 

جا جود نا كوچكترين يوي مو سردار  طن دارد و  ز در ب

توان و قدرت جنسي نداشت و از اين كار ها قبال ً خالص 

 د.شده بو

عد  شيد و ب جه ك موده فا ست ن خود را را مت  سوال قا ول

كنم و  شش مي حال كو هر  ست ب ناك ا طر  كالن وخ كار  فت  گ

شما همين لحظه نزد مرزا بهرام باجوري برويد عريضه 

يل آ يد و دل برايم گفت شتر  ضمونيكه پي يد از وربه م د

عدا ً  يد و ب ير بدار سردار تحر صغيران  سلطانه و  طرف 

يد  قديم نمائ من ت مر ب سازم و ا سمي ب ضوع را ر تا مو

گرفتاري مجرمين را صادر نمايم ديده شود كه از طرف 

سي  هر ك لي  شود و عين مي يات ت يث ه ساني بح چه ك يت  وال

باشد فرقي نميكند من رئيس منطقه هستم و بدون من و 
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بعضي ارگان هاي ولسوالي تحقيق صورت گرفته نميتواند 

پي  يق و  ضوع را تحق شتركي مو تي م هد و هئي يري خوا گ

 نمود.

نداخت  سوال ا پاي ول خود را در  گر  بار دي باب  ار

ولسوال وي را از جا بلند نمود و برايش وعده و عيد 

ما  يد و ا مل مينما ميلش ع بق  كه ط فت  سيار داد و گ ب

خود  سانيكه  به ك نورزد و  ساك  پول ام طرف  باب از  ار

شوره  بدون م يد و  يع نما پول توز ند  سوال الزم ميدا ول

ق سوال  عا ول عد از د باب ب گذارد. ار قدم ن باالي  دم 

گويي بسيار نزد ميرزا بهرام رفت وبه همان مضمونيكه 

در ذهن خود ترسيم نموده بود بميرزا بهرام شرح داد 

باب  ست ار شت و بد تاب نو با آب و  ضه  يرزا عري و م

سپرد. ارباب بدون فوت و قت به عجله نزد ولسوال آمد 

ل اموور تحقيووق و و عريضووه را تقووديم نمووود. ولسوووا

گرفتاري متهمين را صادر نمود سركاتب تحرير را طلب 

ضوع را  تا مو فت  مود و گ سمي ن جع  ر ساخته و بمرا

 ذيربط ابالغ نمايد.

هارتوت  يه چ نب قر سرعت جا سوده و ب خاطر آ باب ب ار

سراي  حرم  كه وارد  نوروز همين باب  يد ار سپار گرد ره

ه را طلب گرديد راسا ً به اطاق دختر خود رفت و سلطان

نموده و گفت پول هاي سردار در كجاست؟ سلطانه او را 

به اطاقيكه بانك سردار و بكس هاي بزرگ ساخت قديم 

روسي گذاشته شده بود رهنمايي كرد ارباب به پسران 

عد از  ند و ب يده نماي فل دروازه را م تا ق فت  خود گ

اينكه دروازه باز گرديد ارباب با چهار پسرانش وارد 

ي طاق گرد شته ا طاق گذا شه ا گي در گو صيف بزر يد  ده د

ق بزرگي كه از آهن و چرم ساخته وشده بود و ديگر صند

شده و صنعت زمان روسيه تزاري بود آن طرف ديگر نيز 

بچشم ميخورد. ارباب از سلطانه پرسيد كليد هاي صيف 

 ق در كجاست؟وو صند

سلطانه گفت هميشه با خود سردار بود ولي حاال بايد 

يب هاي واسكت و كرتي او را كه در كوت بند بروم و ج

آويزان است تجسس نمايم كه كليد در جيب او است و يا 

 در خانه گل بابونه مانده است.

سلطانه رفت و لباس هاي سردار را كه شب گذشته تبديل 

بود ت كرده  يق  ند تعل كوت ب مود و فو در  سس ن حص و تج

ي بار پال بار  سردار را  تي  سكت و كر هاي وا يب  دن ج
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بود،  ثري ن ها ا يد  لي از كل مود و شي ن فت و تال گر

ست درب  كه ميخوا لي زماني يد و مايوس گرد سرانجام 

الماري كاال را ببندد ناگهان دستش بصورت غير مترقبه 

به پيراهن سردار تماس نمود و صداي كليد ها بگوشش 

مود و  يان ن ند پا كوت ب يراهن را از  سلطانه پ سيد  ر

سردار فرو برد و دسته كليد دست خود را در جيب بغل 

طاق  خل ا سندي دا يت خور با نها مود و  يرون ن ها را ب

ست  باب نخ مود. ار پدرش ن سليم  ها را ت يد  يد و كل گرد

به باز نمودن صيف آغاز كرد ولي از اينكه هنرش را 

و تالش نمود به باز كردن  پنميدانست هر چند كوشش و ت

د گرديد و صيف موفق نگرديد الجرم با خشونت از جا بلن

 به پسران خود گفت من نتوانستم شما كوشش كنيد.

اشرف كه در جمله پسران ارباب هوشيارتر و مستري نما 

باز  به  فت و  پدرش گر ست  ها را از د يد  سته كل بود د

نمودن صيف آغاز كرد و بعد از سعي و تالش بسيار موفق 

كه دروازه  يد همين باز نما صيف را  تا دروازه  يد  گرد

باز گرص باب يف  مد و ار برقص آ شحالي  شرف از خو يد ا د

از مسرت و خورسندي زياد نزديك بود سكته نمايد. در 

مي خورد و بندل بچشم صيف پول هاي زياد و بي شماري 

بود و در روك  شده  يده  هم چ باالي  سر  سر ب نوت  هاي 

پايان صيف سكه هاي قديمي و انتيك طاليي دوره باختري 

هزار د صد  شد و دو  يده مي نوت ها د كايي از  لر امري ا

سيت  يك  كذا  بود و ه جود  يز مو لري ن جاه دا هاي پن

 الماس نوع برليان قيمت بها نيز جلب توجه مينمود.

هذا در  ند و ل فظ ك خود را ح شحالي  ست خو باب نتوان ار

 حاليكه قهقه مي خنديد به رقصيدن آغاز نمود.

ماس را بيرون  سلطانه دست خود را دراز نموده و سيت ال

تماشا نمود و بعد به آواز بلند گفت راست گفته  كشيد و

ماس  ندبود سيت ال بر  تر اك يزه دخ براي عز سردار  كه 

خريداري كرده است و اين همان سيت الماس است كه شايد 

شان  يي گل بابونه تقديم مينمود ولي خدا نصيب هر دوبرا

مرد بم ين پير كرد و ا سلطانه قن سيد.  هم نر خود  سيت صد 

خود بست و آهسته در زير لبان خود گفت  الماس را بگردن

شب  سيت را  ين  بل ا كنم و در مقا گردن مي خود ب سي  عرو

چشمان رشيد جان به نمايش ميگذارم درين موقع ارباب با 

آواز رعد مانند خود گفت دختر در جايش بگذاريد كه شايد 

كار  ست. روزي ب پيش رو ياد در  صارف ز يد م غرض ما بيا

جيب خود بگذارد را نيز در ماس ارباب آن بود كه سيت ال
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و سلطانه مطلب پدر حريص خود را بخوبي ميدانست سلطانه 

فظ و  من در ح ست و  تيم ا مال ي پدر  فت  گي گ لق تن با خ

 حراست آن مسوليت دارم.

باب   لر را ار هاي دا ندل  لرزان ب ستان  با د نان  غر ك غر

ف نداختن گر خود ا سكت  هاي وا يب  گر در ج پي دي كي  . تي

گرديد و در دل گفت كه شاهده عمل پدر متاثر سلطانه از م

ضرورت  شتر  پول بي به  صًا  باز شخ ستم و  خودم اوالد دار ه

مايم در  نوش ن عيش و  ها  سال  جان  شيد  با ر تا  دارم 

مرد  ير  ين پ شم و دل ا لي چ ست و تاج ني پدرم مح كه  حالي

حريص از مال دنيا سير نميشود سلطانه گفت پدر دالر ها 

ها ر يد آن چه ميكن هاي را  پول  يد و از  جايش بگذار ا ب

ضرورت  يد و  مي خواه قدر  هر  غاني  يد اف ساس ميكن اح

كه  يد  ست نزن گر د شياي دي ها و ا بدالر  ما  يد و ا بردار

 مال يتيم است.

كه  يد  قل نميدان كم ع تر  فت دخ شده و گ سرخ  باب  نگ ار ر

و امروز در صحبتيكه با ولسوال داشتم چقدر رنج كشيدم 

او صريحًا ترا به قتل سردار متهم چقدر خرد و خمير گشتم 

رم محسوب كرد ميدانيد كه هر يك جنمود و ما را هم شريك 

ما اعدام و يا سال ها عمر قيد خواهيم شد دل تو بخودت 

برادرانت و من نمي سوزد اگر اين كار را كرديم بخاطر 

تو بود ورنه ما چه ضرورت داشتيم كه سر بي درد خود را 

و سيالب غرق ا درين منجالب مصيبت بدرد بياوريم و خود ر

 بداريم.

ضحًا  فت او وا چه گ سوال  يد ول لت ميدان ستگاه دو فت د گ

متخصص و پروفشنل هستند عقل  ،همه هوشيار تحصيل كرده

به  يوار  عه از د خارج قل فر از  كه ن ند  باور ميك كي 

بلندي ده متر سر بام باال شود و در اطاق خواب سردار 

يش استراحت باشد داخل گردد در حاليكه خانمش در پهلو

 و بدون سر و صدا سردار را به قتل برساند.

ست  ين كاري بدون ا ته و  صورت گرف نه  خل خا كه از دا

ين  يق ا شما تطب تر  كاري دخ كن هم ير مم شه غ پالن و نق

است از خارج قلعه هرگز كسي باالي بام داخل خانه شده 

پا را از  شرفه  كوچكترين  سردار  سگان  ند و  نميتوا

ص يد فا ستماع مينما يدن و له دور ا به دو بال  ند  و مان

 پرسه زدن آغاز ميكنند.

او همه  گويامن در مقابل داليل ولسوال الل و گنگ شدم 

گ من دي ند و  يز را ميدا ماس چارة ر چ عذر و الت جز 

در پايش افتيدم و بوسه زدم و بخودش نداشتم و الجرم 
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تًا  يون دفع پنج مل كردم و عده  غاني و يون اف يك مل

غاني  سوالاف شوره ول يات بم ساير ه براي  ظر  را  در ن

كه تا پايان تحقيق است ببينم گرفته ام اينخودم كار 

و تكميل دوسيه و فيصله محكمه چقدر پول ديگر بمصرف 

ميرسد. پول هاي داخل صيف بسنده نيست و من مجبورم 

 از دالر ها كار بگيرم.

دوق ر پول كه بخواهيد در صيف و صنسلطانه گفت هر قد

بعضي اوقات با سردار مي آمدم و ديگر موجود است من 

ها را از ن كافي و پول  پول  جا  ندم درين مي گذرا ظر 

فر  جايش وا ها را در  لر  كنم دا خواهش مي ست  جود ا مو

سردار نيز دست نزنيد اسحق بگذاريد و بچيز هاي ديگر 

تيم  مال ي ستبرد ب ستند، د تيم ه صغير و ي شمت  و ح

به  تبمثا به آ ست زدن  طرف دارد د ضرر دو  كه  ست  ش ا

ست  تيم د مال ي صيكه ب كه اشخا ست  شان داده ا به ن تجر

خرت  ند و در آ شده ا بدبخت  خوار و  ندگاني  ند در ز ز

ب كه  ند  خدا ميدا يز  تار ه ن ناكي گرف عذابي درد چه 

 ميشوند.

خفه شو اين قدر موعظه را بس كن و بعد رو ارباب گفت 

ب بزرگ را  كس  تو ب فت  موده گ جان ن ني  كبه غ كه از  ن 

كه بكس چرمي بزرگ را  چقدر پول در آن است غني جان

داراي سه زنجير و ميله آهني بود باز نمود ارباب سر 

نوت از كاپي ده افغانگي را پيش نمود ديد بندل هاي 

شروع تا يكصد افغانگي و بندل هاي نوت پنجصد افغاني 

نوت  ضي  ست و بع شده ا يده  گر چ باالي دي كي  ها را ي

 م خورده است.موريانه ه

سلطانه گفت پدر من قبالً بشما گفتم كه پول بسيار است 

بگذاريد ارباب غم غم كنان لطفًا دالر ها را در جايش 

چاالكي با  شت و  صيف گذا لر را در  هزار دا صد  يك  يك و 

كه  مود  يب ن حت الج گر را ت لر دي هزار دا  هسلطانصد 

 متوجه آن نگرديد و فكر كرد كه پدرش همه دالر ها را

 در جايش گذاشته است.

ي يد و كل قايم كن صيف را  پدر  فت  آن را  دسلطانه گ

 يد.ئتسليم من نما

ارباب غم غم كنان و با عصبانيت دروازه صيف را قايم 

نمود و دسته كليد را بطرف سلطانه پرتاب نمود از جا 

ته و  سي رف ساخت رو بزرگ  صندوق  طرف  يد و ب ند گرد بل
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خود نمود گفت فرزند  استاده شد و سپس رو به غني جان

 قطيفه خود را هموار كن.

ظر  ست و منت مي خوا نين روزي را  خدا چ كه از  باب  ار

نين موقع و فرصتي بود با دو دست بندل هاي نوت را چ

كه  تا اين كرد  تاب مي جان پر ني  فه غ به قطي ته و  گرف

از ترس پدر و خوف بندل ها تمام گرديد و سلطانه  ههم

 خود را بلند نمايد. رسوايي ديگر نتوانست صداي

قره  سكوكات ن باب بم شم ار نوت چ هاي  ندل  يان ب در پا

افتاد دست و پايش به لرزه در آمد و چشمان حريص او 

چنان نشان ميداد كه هم اكنون دارد سكه ها را قرت 

 نموده و در شكم بزرگ خود فرو مي برد.

سكه  شرفي و  هاي ا سكه  بود از  بارت  مذكور ع سكوكات  م

چ مان قا غاني و هاي ز قران اف خارائي و  گه ب ار و تن

 بعضي ها هم از زمان بسيار قديم تر بود.

اين طرف و آن طرف ميدويد و فكر گي پاچارباب با دست 

مين  نه ه كه چگو كرد  بارز ده و مي ها را  سكه  نون  اك

انتقال دهد و او با شتاب زدگي به سلطانه گفت بوجي 

پدر جان بوجي و به چند بوجي ضرورت است. سلطانه گفت 

ند  ستم و چ نه ه مين خا من در ه ست و  خوب ني طايي  وارخ

ين  شند. ا جا ميبا مين  من در ه با  يز  من ن برادر  تا 

سه  هم نوا شحمت  سحق و  ست و ا خود شما نه  هم خا نه  خا

 هاي خود تان ميباشد.

باب  سردار روف ار ندان  شمت فرز سحق و ح فت ا در دل گ

گذارم هستند آن ها را نيز سر به نيست ميكنم و كي مي

نوش  عيش و  ها  پول  ين  با ا شوند و  بزرگ  ها  كه آن 

ند  ين نماي مايم و از ستفاده ن خودم ا يد  ها با پول 

ازين پول ها شركت ها و فابريكات بسازم زمين ها و 

ك سردار را نيز بزودي به فروش ميرسانم و نام و مالا

 را گل و نابود ميكنم.نشانش 

ف هاي او ن سردار روف و اوالد  نام  رت دارم و من از 

گاه  شم هيچ  گز فرامو هاي او هر كاري  كالن  ها و  حرف 

نميشود او همواره به هستي و دارائي خود فخر ميكرد 

را نسبت بمن بزرگ و صاحب رسوخ جلوه ميداد و و خود 

 مرا خورد مي ساخت.

شي  ترش خامو سخنان دخ بل  ظه در مقا مان لح باب ه ار

ه سكه  شب  گر ام فت ا خود گ كرد و در دل  يار  ا را اخت
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انتقال داده نتوانستم فردا اين سكه ها مال من است 

 و همه را بخانه خود انتقال خواهم داد.

ارباب شباشب بندل هاي نوت را بخانه خود انتقال داد 

رفت و پول هاي باقي و بعد بار ديگر بخانه ولسوال 

مود از  قديم ن بود ت كرده  عده  برايش و كه  نده را  ما

جراات  جه ا سوال و فينتي يات ول ساير ه با  كه  صله ئي

ستور  قرار د يد و  لع گردان خود را مط بود  موده  ن

يس و هر يك اعضاي هيات را ئولسوال درهمان شب سهم ر

هارتوت  يه چ طرف قر خاطر آرام ب سپس ب مود و  يه ن تاد

 حركت نمود و سپس داخل حرم سراي گرديد.

ن پالارباب و پسرانش در مورد قتل زليخا در هنگاميكه 

مي نمو لون طرح  خر گ صداي خر ند  يد د ند گرد خا بل زلي

همه به اطاق او داخل شدند و مشاهده نمودند كه چند 

قطره خوني از دماغ وي سرازير شده و خودش جان بجان 

آفرين سپرده است. با اين ترتيب آن زن مومنه و شريف 

فت و  هان ر شته از ج بان فر شتي  حامي و پ نه  و يگا

يالنه ذرق پالن هاي زمينه براي گرفتاري فرشته و تطبي

 ارباب خائن هر چه بيشتر و بهتر مساعد گرديد.

قام  طرف م صالحيت از  با  تي  سردار هيئ تل  ضيه ق در ق

همت واليت تعيين گرديده بود رياست هيات را غالم نبي 

يات را  ضاي ه شت و اع هده دا يت بع يه وال ندان امن قوما

صارم  سين  مد يا ساعدين  ارنوالڅمح ند م عيم فرهم و ن

واليت كندز و جنائي پوليس دوست محمد پژوهش  والارنڅ

يه و  ندان امن باد قوما خان آ سوال  هدف ول لدين  غوث ا

 آن ولسوالي تشكيل مينمود. ارنوالڅ

مت بي ه هدف  ،غالم ن لدين  غوث ا صارم و  سين  مد يا مح

پور  شاه  تل  ضيه ق بل در ق سال ق كه يك ند  ساني بود ك

بودند و  نواسه سردار نيز بصفت عضو هيات تحقيق شامل

گام  گروپ هدر آن هن ست  ستوفي ريا بدالحنان م  يأتع

 را بعهده داشت.تحقيق 

در روز دوم قتل سردار هيات واليت وارد ولسوالي خان 

آباد گرديد و با ولسوال خان آباد يكجا بطرف قريه 

 چهارتوت حركت نمودند.

ند  سردار گرديد سرايچه  مذكورداخل  يات  جا ه از همان

 غاز كردند. بكار تحقيق رسمًا آ

نخستين سوال رسمي )استعالم( از انيسه خدمتگار و بعد 

از الله كو پير محمد و زيبا خانم وي وهمچنان از غالم 
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لدين تاج ا فه  هاي  ،باي و خلي خانم  سلطانه  شفيقه و 

بطور جداگانه آغازگرديد وصورت جوابات اوشان سردار 

ر خان آبادتحري بقلم عبدالحميد سركاتب تحرير ولسوالي

وشصووت و امضوواي هريووك درپايووان ورقووه اسووتعالم اخووذ 

 ميگرديد.

انيسه فقط چشم ديد خود را بيان كرد و اينكه قتل از 

خبري نمود. الله كو كدام دست صورت گرفته اظهار بي 

ناظر مد  ير مح باي  ،پ غالم  باخ و  لدين ط تاج ا فه  خلي

ف خدمت از ق فر  سراي  لن حرم  مومي  بودن دروازه ع

نفر بيگانه را بداخل حرم سراي رود اطمينان دادند و

خرد  كن و از  ير مم يوار غ بام و راه د شت  دور از پ

خدمتگاران  ياث  ظر و غ بان ن نان قر ستند و همچ دان

به هيچ  مهمانخانه در جوابات خود اظهار نمودند كه 

كه از راه  ندارد  كان  شخاص ام شخص و ا قي  صورت و طري

اخل خانه ديوار و سرايچه و حرم سراي داخل قلعه و د

 شده باشد.

هاي  فر  تاري و ن مر گرف گري ا پي دي كي  سردار را ي

توقيف دادند و ميدان براي تاخت و تاز ارباب نوروز 

 و پسران وي خالي و شغالي گرديد.

شانيد و او را در  شته را ك پاي فر ضيه  سلطانه در ق

 قتل سردار متهم نمود.

بزور  شته را  سردار فر كه  فت  خود گ بات  و او در جوا

فيقش ف خود در آورده و او را از ر كاح  يد ن شار در ق

دا كرده است و لذا او در قتل سردار دست يازده است ج

و دليلي ديگري هم اضافه كرد كه فرشته از رفيق خود 

طن  شروع در ب نا م ند  شده و فرز له  يرا دارد حام ز

بطن فرشته شوهرش شخص پير و پا افتاده بود و موجود 

 شد.قطعًا از سردار نمي با

مود و  عي ن بي اطال هار  شته اظ طن فر جود ب شفيقه از مو

در جواب هاي خود اضافه كرد كه هرگاه فرشته حامله 

شب  كه  ني  ين مع به ا ست  سردار ا خود  مًا از  شد حت با

سحرگاهان  برد  سر مي شته ب نار فر سردار در ك كه  هائي

غسل ميكرد و خود را تميز نموده فرشته دوش ميگرفت، 

 ر تن مينمود.لباس پاك و جديد ب

ضوع را  مودو مو شته ردن سرداررا بدستورفر تل  شفيقه ق

فهم و عدالت هيات ارجاع نمود و گفت كه  ،به درايت

 صورت از بيرون كسي داخل حرم سراي نشده است.به هيچ 
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بات  براي جوا سوال را  صًا ول يات و مخصو كارد ه شفيقه 

بيشتر از ارباب نوروز كندن و بدست آوردن هر چه پول 

صول دو  براي ح خوبي  مدرك  يد و  تر گردان يز  بر ت برا

 بيشتر بدست شان افتاد.پول 

قات  له او در تحقي سردار و عم خانواده  قدماتي از  م

شام  گام  تا هن قات  سيد و تحقي يان ر به پا مان روز  ه

 ادامه داشت و بعد هيات جانب شهر حركت نمودند.

پوليسانيكه براي احضار و دستگيري نور زرگر و پسرش 

ظ فق مو ند مو شده بود ستگيري ف  يرا بد يد ز شان نگرد او

دو روز قبل از وقوع قتل سردار روف خان در نور زرگر 

شفاخانه  حي  سداد سرويس جرا يف ان نابر تكل سپين زر ب

 امعا بستري و تحت عمل جراحي قرار گرفته بود.

تواب هم از مدت ها بدينسو در كابل بسر مي برد و در 

 يل بود.فاكولته اقتصاد مشغول تحص

گرديد ولسوال  تبا شنيدن اين خبر ولسوال مات و مبهو

باب  مود ار ضار ن سمع وي نوروز را اح به  يان را  و جر

 رسانيد.

ما ارباب گفت من چاره كار را درست ميكنم اگر دست 

از گير ما به هيچ وجه به نور زرگر نمي چسپد پسرش 

 خالصي نخواهد يافت.

 ؟افتگفت چگونه خالصي نخواهد يولسوال 

باب  ين ار كرده ام از بابي  ستم و ار باب ه من ار فت  گ

 جعل كاري و حرام زادگي ها در كله من پر است.

 ؟ولسوال گفت صريحتر و زودتر بگو يعني چي

با مايم  بار ضار مين ني را اح شاهد عي فر  يك دو ن فت  گ

شهادت بدهند و بگويند كه تا بحضور شما و ساير هيأت 

شهر ك گر را در  نور زر سر  باد ما پ خان آ يا  ندز و 

 بچشم سر مشاهده كرده ايم.

ولسوال خنديد و گفت واقعًا ارباب مفسد و چاالك هستي 

نه  كن ور له  فت عج باز گ مي و  هم  بر  ما  پالن  مام  ت

 خورد.

 فردا شاهدان را هر چه زودتر حاضر بداريد.

فردا ارباب نوروز گل مير موتروان خسربره باز محمد 

سرش  با پ نررا  نزد  كلي ضر آن  يات حا مه ها  ودن و آن 

شهادت دادند كه اوشان تواب پسر نور زرگر را يك روز 

سر  شم  باد بچ لي آ بازار ع سردار در  تل  بل از ق ق

 مشاهده كرده اند.
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ش چنين بيان و اقرار نمودند كه موتر نرگل مير و كلي

روز كه شب آن سردار به قتل رسيد در عرض آن ها همان 

گرم آ باد  لي آ غالن و ع جوش راه ب موتر  شين  مد و ما

نمود الجرم موتر را در بازار علي آباد توقف داده و 

صروف آب  ند و م پارك نمود مراد  غه  تل تا لوي هو په

شم  گاه چ كه نا ند  موتر گرديد سر و روي  نداختن ب ا

اوشان به تواب پسر نور زرگر افتاد كه از يك موتر 

والگاه سفيد با دو نفر آدم هاي ناشناس بروتي پهلوي 

كا تواب د شدند و  ياده  قل پ ستانه  حاجي ا ستقيمًا ن  م

خريوداري  LMو چند قطي سگرت ال ام بدكان حاجي رفت 

يد و  موتر گرد سوار  فر  با آن دو ن باره  مود و دو ن

 بطرف كندز حركت نمودند.

ند  يك هر چ نر وي  ير و كلي گل م قرار  گذارش و ا كه 

ت خائن و أكاري مطلق بود هيدسيسه و دروغ محض و جعل 

را ن قاضي ئخات خور بدان ترتيب اثر داد ولسوال رشو

 طلب كرد و اقرار آن ها را درج وثيقه شرعي نمود.

نداني  يق قوما ناه از طر تواب بيگ لب  يب ج بدين ترت

ندارم و پوليس وزارت اامنيه واليت كندز بقومانداني ژ

داخله صادر و بدست ضابط قند آغا )قند آقا( فرستاده 

 شد.

ندارم نداني ژا نوان  قوما تواب را ع لب  پوليس ج و 

يز  گر را ن پوليس دي صادر و  صاد  ته اقت ست فاكول ريا

 جهت دستگيري تواب با ضابط قند آغا يكجاه فرستاد.

سي  مات و برر به معلو صاد  ته اقت ست فاكول خت ريا پردا

نه  ضري تواب هيچگو ير حا هم غ ساعت  براي يك تي  و ح

پور ليل شت را يت يندا نه موجود ضري روزا ا او ره و حا

ست  لذا ريا مود  مي ن يد  صديق و تائ ته ت در فاكول

 خواست.فاكولته از اعزام تواب بخان آباد معذرت 

و فشووار والووي كنوودز در اثراصوورار هيووات تحقيووق 

دوباره جلب تواب را صادر قومانداني ژندارم و پوليس 

خواهش  صاد  ته اقت ست فاكول تا و از ريا مل آورد  بع

به  يه تواب را يكمرت هت ارا بج سواالت جواب  يات ه  ه

بكندز اعزام بدارند تواب بيگناه تا آن وقت از هيچ 

ضي  حوال مري حال و ا تي از  شت و ح بر ندا يزي خ پدرش چ

بي خبر بود او با شنيدن خبر قتل سردار گيچ و گول 

 گرديد.
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دو روز قبوول از رسوويدن تووواب و توقيووف آن در محووبس 

بدون محرم شرعي از خانه ولسوالي خان آباد فرشته را 

خا سط سردار روف  باد تو خان آ شهر  هل در  قع چ ن وا

فراد  ند در ا ضار نمود لب و اح يق ج غرض تحق پوليس 

ميشد چادري بسر كرد و هنگاميكه فرشته از خانه خارج 

كه به بيگناهي با پوليس ها روانه ولسوالي گرديد او 

خود اطمينان داشت چندان مشوش نبود و با خود ميگفت 

ست مت ا ست و ،حكو ند  عدالت ا ظر خواه صاف را در ن ان

نه  ضعيف چكو عاجز و  يك زن  كه از  شت  سر دا تل  مل ق ع

به  دارميزند در حاليكه فاصله خانه من و جائيكه سر

كيلومتر ميباشد. عالوه بر قتل رسيده بيش از پانزده 

حدود ده متر ارتفاع دارد آن ديوار حصار قلعه سردار 

سگان آدم و امنيت آن از طرف نوكران سردار و خصوصًا 

مه خور يد و ه تامين ميگرد صد  صد في كه  وي  ند  ميدان

قتل سردار يك سازش و توطيه خانگي و دروني منزل است 

كدر اداري  كرده و  صيل  سان تح ضيه را پولي مًا ق و حت

و درك نموده و فاعلين دانشمند و با تجربه به خوبي 

 مرتكبين قتل سردار را تشخيص و مجازات خواهند كرد.
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 جريان تحقيق فرشته در

ند  يق برد يات تحق نزد ه شته را  طاق فر و او وارد ا

 گرديد و سالم داد و در گوشة استاده شد.

ولسوال بطور پيش گيري كه قاعده هيات تحقيق است و 

شته  به فر ست رو  خودش ميدان يز را  مه چ كه ه در حالي

 ؟نمود و پرسيد پدرت كجاست

برادر سيد  سوال پر باز ول يدانم و  فت نم شته گ ت فر

كجاست. فرشته باز هم بسادگي جواب داد از وي اطالعي 

صاد  ته اقت سو در فاكول ها بدين مدت  ندارم او از 

 مصروف تحصيل است.

مين و بل ه شب ق سه  ند او دو  فت ميگوي سوال بارديگرگ ل

جاه بود فرشته گفت نميدانم، ولسوال با صداي بلند و 

يدانم در  گويي نم يز را مي مه چ تو ه فت  يز گ يد آم تهد

همه چيز را بخوبي ميداني فرشته گفت من به اليكه ح

ندارم زيرا نه آن صداقت ميگويم كه از آن ها اطالعي 

يرون  نه ب صًا از خا من شخ نه  ند و  مده ا من آ نزد  ها 

شده ام و هم من هيچگاهي بدون اجازه سردار از خانه 

اوالد هايش خارج نشده ام شما مي توانيد از پري گل و 

ن من زن خا سيد  بي بپر گذار  شت و  ستم و از گ شين ه ه ن

خوشم نمي آيد و هر گاهي من قصد رفتن جا و بي مورد 

خانه پدرم را كرده ام باجازه سردار و اكثرًا با خود 

خود  نزل  باره بم سردار دو خود  با  ته ام و  سردار رف

 برگشته ام.

ست  كه د براي اين بود  چاالك  يرك و  لي ز كه خي سوال  ول

ست آورده و از ف يزي بد فت آو شد گ ته با گپ گرف شته  ر

مگر سردار باالي شما اعتماد نداشت فرشته گفت نخير 

چنين نيست و موضوع بي اعتمادي ميان سردار و من اصالً 

 قابل بحث نيست و سردار كامالً بمن اعتماد داشت.

ولي خوش داشت كه با خانم هاي خود يكجا برود و بر 

ل نمايم او را حاصگردد و من نيز ميخواستم كه رضايت 

سوال  بود ول شان  نام و ن بزرگ و داراي  شخص  يرا او  ز

ديد كه كدام سر نخ بدستش نيامد و از حرف ها و پرس 

حاصل نگرديد تحقيقات را طور و پال هاي شفاهي مقصدش 

يق  يات تحق كرد ه غاز  ستعالم آ عه ا سمي و ذري در ر

اسووتعالم اول معموووالً از فرشووته شووهرت مكملووه وي را 

 خواستار شدند.
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حاز  شته در م فه فر نت خلي شته ب شت فر نين نو ستعالم چ ا

مد  هانور مح كاري  گذر چاري شنده  حوم  ،با خانم مر

 سردار عبدالروف خان.

ستعالم دوم:  تواي ا ست مح سي را دو شما ك سموع  قرار م

بدالروف  سردار ع شتيد و  ستي دا بر د بزور و ز و خان 

باالي  سه اش  پور نوا شاه  تل  ضيه ق شار در ق آوردن ف

كا ،پدر له ن به حبا شما را  تان  خانواده   حبرادر و 

واقعيت دارد؟ اگر چنين خود در آورده است آيا موضوع 

 است اسم كسي را كه دوست داري بنويسيد.

برادرم جواب:  پدر و  ناهي  پور و بيگ شاه  تل  يان ق جر

يت دارد  ين واقع ست و ا شكار ا شن و آ گان رو مه  نزد ه

ده ما را تحت كه سردار مرحوم پدر و برادرم و خانوا

فشار جسمي و روحي قرار داده و مرا در قيد نكاح خود 

بر  كه خ فت  صورت گر ماني  ين ازدواج ز لي ا در آورد و

ستش  عًا دو كه واق من  يز  نام زاد عز جان  يد  شهادت حم

داشتم ازطرف وزارت خارجه شايع و به اطالع فاميل ما 

 رسانيده شد.

حميد كسي  سوال سوم: نظر به اطالعاتيكه داريم غير از

 ؟يز دوست داريد اسم وي را بنويسيدديگري را ن

من هرگز كسي را دوست ندارم و اين موضوع عاري جواب: 

 از حقيقت است.

آن روز سوال و جواب در همين جا پايان يافت و تحقيق 

نبي زيرا در همين موقع غالم براي فردا موكول گرديد. 

ل كرده و همت قوماندان امنيه واليت كندز كه شخص تحصي

از زمره ماستري پوليس هاي وزارت داخله بود با محمد 

سين  يت  ارنوالڅصارم يا يق وال يات تحق طاق ه وارد ا

 گرديدند.

ساعد  ند م عيم فرهم به ن خود  شم  شه چ با گو سوال  ول

ند و  ارنوالڅ طع ك جواب را ق سوال و  تا  مود  هيم ن تف

ندان  بادا قوما تا م يد  خارج نما طاق  شته را از ا فر

 ي سواالت و استفساراتي بعمل آورد.از وامنيه 

ترين و  يد  باد از پل خان آ سوال  هدف ول لدين  غوث ا

كثيف ترين اشخاصي بشمار ميرفت كه در پستي و رذالت 

 نظير نداشت.
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گردد بادمقرر  خان آ سوالي  كه بول بل ازين مامور  وي ق

قسم دوم مديريت قلم مخصوص وزارت داخله بود و باثر 

باط  خانمارت جايز  صوص بحنا لم مخ مدير ق با  ث يش 

سوال  سوالي ول ترين ول مد  پر در آ كي از  باد ي خان آ

 گرديده بود. رهاي واليت كندز مقر

قعًا به هدف خود رسيده بود با ف كه واغوث الدين هد

دست اندازي بهر طرف و فشاردادن مردم پول زياد بدست 

سردار  سه  شاپور نوا تل  ضيه ق چه در ق بود چنان آورده 

)سردار روف خان خان بحدي از دو طرف قضيه عبدالروف 

كريم داد(  حاجي  فري پول و  قول وا كه ب بود  ته  گرف

از دوستان خود قصه كرده  يمحمد شفيع ناظرش كه به يك

كه  بود  پول  لو از  سوال مم بزرگ ول هاي  كس  بود دو ب

شد او  شته نمي مين بردا تي از ز ندي ح ختش بل باز ب كه 

گر د مد دي پر در آ ضيه  بود ق ضوع كرده  طه بامو ر راب

تردستي و افتاده بود با قتل سردار روف خان به چنگش 

نموده گفت آميخته با تملق قوماندان امنيه را اغفال 

يق روال  شده و تحق شانيده  يك زن ك پاي  ضيه  عالً در ق ف

خود را  عالي و قانوني  ناب  يت ج ند موجود بال ميك دن

هم و  ارنوالڅ هاي م كار  شمايان را از  جا  صاحب درين

شما را  هاي  گران ب قات  يدارد و او باز م لت  سي دو اسا

شما بكار هاي مهم و اساسي ضايع مينمايد بهتر است 

خود رسيده گي كنيد و در هفته يك و در نهايت امر در 

كار  يد و از  شريف بياور باد ت خان آ به  ته دو روز  هف

يد  يد نمائ يق بازد با  ارنوالڅتحق قبالً  كه  يت  وال

ك فت  ساخت و با سوال  سوال ول شنهاد ول فت پي بود گ رده 

صاحب معقول است و بهتر خواهد بود كه ولسوال صاحب و 

ساعد  ند م پوليس و لى ارنواڅفرهم پژوهش  مد  ست مح دو

ما را در  ند و  پيش ببر يق را  كار تحق يت  نائي وال ج

 جريان تحقيق قرار دهند.

چاالك  تين و  سوال مف يب ول يه بدين ترت ندان امن قوما

ظلم تاز وبراي تاخت و زمينه را  واليت را اغفال كرد

 و استبداد و يكه تازي خود هموار گردانيد.

بود  يده  پوليس ورز ستر  كه ما با آن يه  ندان امن قوما

قرار  خود  سادگي  بي و  خوش قل تاثير  حت  گاهي ت لي  و

 ميگرفت.

پوليس  سلك  جزوي از م بارگي  شي و زن  كه عيا در زماني

نبود و او  بشمار ميرفت غالم نبي همت اهل اين كار ها
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بدين  شت  ياد دا فرق ز خود  هاي  سلك  هم م بديگر  ظر  ن

مد او در  مي آ بدش  بارگي  شي و زن كه از عيا ني  مع

 جواني حج كرده بود و پابند صوم و صالت نيز بود.

و خوي خصلت هاي نيكش پول هاي باد او با همه اوصاف 

حفظ آبرو و عزتش مي پذيرفت آورده را با در نظرداشت 

يرا بگفته خودش او هم در دستگاه فاسد و رد نميكرد ز

مومي  ندان ع بود بقوما بور  كرد و مج كار مي آن روز 

ژندارم پوليس وزير داخله حق داري كند و مقامات باال 

درد سرهاي  از و چشم طمع و اميد داشتند ورنه برايش

 زيادي بوجود مي آوردند.

شد و  سوب مي مره مح ندگي روز مه ز مان الز شوت در آن ز ر

كه اين مرض مزمن و خانمانسوز تا حال نيز از  چنانچه

صالحاتي  جه و ا نه تو ين زمي سته و در خت نب ما ر شور  ك

 صورت نگرفته است.

طاق  خل ا يت دا يه وال ندان امن كه قوما در آن هنگامي

يد  يق گرد يات تحق شته ه ستاده فر شمانش ا پيش چ صوم  مع

يد  شاخه ب ثل  سوال بود و م لي ول يد و مي لرز خوف  از 

نان  كار چ گپ م يه را ب ندان امن باني قوما چرب ز با 

و حتي يك كلمه گرفت كه او اصالً متوجه فرشته نگرديد 

در مورد او كه پيش چشمانش قرار داشت استفسار نكرد 

فرشته يك حرفي هم پرسان ننمود و از اطاق و از خود 

يد  كت خارج گرد ندز حر نب ك ست و جا خود نش موتر  و ب

ها كالن  قص  ست ن مين ا مود و ه كين ب ،ن گان و ارا زر

و بووه آواز دولتووي كووه شخصووًا بووداد مووردم نميرسووند 

چه  هر  ند و  گوش نميكن ندان  مان و درد دل درد م مظلو

مي شنوند از زبان ديگران و زير دستان بوده و همان 

بزرگان ميگيرند. لذا خيانت را قبول ميكنند و تصميم 

ستان  كه زيرد ست  يانتي ا تر از خ بار بزرگ ندين  چ

 ميكنند...!

مان روز  شته را ه عد وي را فر ند و ب يف داد مر توق ا

باساس سنت ديرينه ولسوال هاي خان آباد تسليم حاجي 

چاري باي عرب كه شخص نيك و با ناموس بود و از زمره 

بزرگان و معارف شهر خان آباد محسوب ميگرديد نمودند 

 دادند.رار وقو تحت نظارت 

في زندگي اقوام و مردمان مختلدر ولسوالي خان آباد 

بك قوم از ست از  بارت ا كه ع ند   ،عرب ،هزاره ،ميكن

باجواري هاي  شتون  يل ،پ كاري ،كروخ هاي چهاري جك   ،تا
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شيري ج ،پنج ندرابي و تا خود  كا صلي  بومي و ا هاي 

 منطقه.

صداقت و  نه  قب دواخا عرب ع باي  چاري  حاجي  حويلي 

تا  بود و  شده  قع  باد وا خان آ بازار  چوك  يك  نزد

سوالي  ميول صله ك ظارت  فا حت ن ني ت گاه ز هر  شت و  دا

بوواي عوورب قوورار ميگرفووت وي را تسووليم حوواجي چوواري 

حت  ند و ت سليم وي نمود شته را ت لذا فر ند و  مينمود

 نظارت قرار دادند.

حاجي فرشته را داخل حرم سراي خود نمود به خانم خود 

سردار عبدالروف و دختر صوفي تفهيم نمود كه وي خانم 

بايد درست و احترامانه با ميباشد و نور محمد زرگر 

 او پيش آمد و برخورد نمايد.

سال نه  باي زن ميا چاري  حاجي  خانم  فه  سنگين و  ،نظي

با وقار و در عين حال شخص مهمان دوست و خوش مشرب 

بود او بخوشي و پيشاني باز از فرشته استقبال نمود 

عد  ست آورد و ب حاجي آب د تر  حان دخ نگ ري بال در و 

( هموار گرديد و قابلي با ماست و دسترخان )دسترخوان

شد الس شته  سفره گذا حاجي و د روي  خانم  فه  عد نظي و ب

 رشته خواهش نمودند تا پهلوي سفرهريحان دخترش از ف

ندوه  غم و ا نابر  شته ب يد فر صرف نما نان  سته  نش

فراوان نتوانست بيش از دو سه لقمة بردارد و ازينكه 

بي  گال  يچن شار م لونش را ف گار گ حم روز ست از ر داد د

شت  طرات در شيد و ق عام ك صيل ط يد ا چون مروار شك هم ا

سرازير  بانش  فت و بگري يدن گر بايش لغز سار زي برخ

 گرديد.

خانم حاجي فرشته را تسلي داده و گفت خير است دخترم 

خالص  مت  ين ته شا هللا از سپد ان مي چ بديوار ن شك  خاك خ

 خواهيد شد.

ترش نه دخ حاجي و ريحا خانم  با  شته  شب فر يك  آن  در 

صوبح دو سوپاهي در  5فردا ساعت اطاق استراحت كردند 

ند  سته بود شان ب مر  ها را در دور ك شالق  كه  حالي

حاجي دروازه را  ند  باب نمود حاجي را دق ال دروازه 

ند  مي خواه ند و  ستاده ا سپاهي ا يد دو  كرد  د باز 

 فرشته را براي تحقيق ببرند.

ولسوالي بداخل خانه رفت و بعد با فرشته بطرف حاجي 

 حركت نمودند و سپاهيان متعاقب شان براه افتادند.

 ته را تسليم هيات نمود خود برگشت.حاجي فرش
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همينكه چشم ولسوال بفرشته افتاد گفت او زنكه راست 

شالق  ير  ير آن ز كن در غ في  خود را معر يق  گو و رف ب

همچون بلبل اقرار خواهي كرد فرشته دلش لرزيد و از 

ستن آ شالق بگري مام بيم  ند و ت فت بخداو مود گ غاز ن

مقدسات سوگند مي خورم كه من رفيقي ندارم و نه كدام 

 گناه و قصوري از من سر زده است.

فت مود و گ شاره ن سپاهيان ا به  سوال  يد را  ول ين پل ا

 .بزنيد كه اقرار كند

فرشته را زير شالق گرفتند و داد و فريادش به آسمان 

پيامبر را شفيع  بلند گرديد و او هر قدر روي خدا و

كرد در دل  ياد مي له و فر شالق نا ير  يد و در ز گردان

صداي  كرد و  ثري ن كوچكترين ا مان  سخت آن ظال سنگ و 

 ولسوال مرتب بلند ميشد و ميگفت بزنيد.

فرشته در زير باران شالق فرياد ميكشيد و ناله ميكرد 

من  سيد  خدا بتر يد و از  خدا را ببين فت روي  و ميگ

س ندارم و ك يق  كي را رف هر  شما  سم  مي شنا ي را ن

ين ئميگو گويم و از تا ب يد  من بگوئ سيد ب مي شنا يد و 

 جبر و ستم نجات يابم.

ن ظارت خا تواب در ن گام  بود و آواز داد و  هدر آن هن

ها  بديوار  خود را  سر  شنيد و  مي  خواهرش را  ياد  فر

 ميكوفت و ميگريست.

ش فرشته دو مراتب زير ضربات شالق ضعف نمود و باز بهو

آمد ولي او كسي را نمي شناخت و رفيقي هم نداشت تا 

 براي خالصي جان خود اسم وي را معرفي ميكرد.

باالخره دست از زدن كشيدند و فرشته را دوباره تسليم 

چاري  صد حاجي  سه  شته را  ند آن روز فر عرب نمود باي 

فوران  نازك او  بدن  خون از  كه  ند. بحدي شالق زد ضرب 

ثر چادري اش در ا مود  يد  ن پاره گرد پاره  شالق  ضربات 

صحن  سيد در  باي ر چاري  حاجي  نه  شته بخا كه فر همين

 حويلي ضعف نمود و از هوش رفت.

خانم حاجي و دخترش باالي سر فرشته اشك مي ريختند و 

و دسووت و پووايش را مووالش آب بصووورتش پوواش ميدادنوود 

مينمودند تا اينكه فرشته دوباره بحال آمد و از جا 

يد و د ند گرد حال بل ضعف و بي سپس  شد و  نه  خل خا ا

 بگوشة خزيد.

باز  ند و  ضار نمود يق اح غرض تحق شته را  باز فر فردا 

يد  غاز گرد شالق آ پوچ و ضرب  صداي  شنام و  سوال د ول
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بزنيد تا باالخره ولسوال گفت كه مكررًا بلند مي شد 

و اين خيره سر به اين سادگي اقرار اين طور نميشود 

فرشته به مفهوم ا بياوريد نمي كند. پشك ها و جوال ر

شك  جوال و پ فت  خود گ برد و در دل  پي ن سوال  سخن ول

يك سپاهي و بغل يعني چه درين اثنا دو پشك بزرگ زير 

 حاضر گرديدند.جوال پشمي زير قول سپاهي ديگر 

 ولسوال امر كرد زنكه را داخل جوال بيندازيد.

ش ند هم شته گفت به فر شويد يسپاهيان  جوال  خل  ره دا

ميكرد نظر از زير چادري هر طرف مات و مبهوت  فرشته

لي  شد و جات بخ صيبت ن ين م سلماني وي را از شد م تا با

افسوس كه نور اسالم از قلب آن ظالمان رخت بر بسته 

سنگ و سخت آن جماعت قلب بود و اصالً عاطفه و ترحم در 

 بي وجدان وجود نداشت.

صوم  شته مع صالً فر ست و ا يزي نميدان جوال چ شك و   از پ

لذا  شد  هد  سرش  وارد خوا يي ب چه بال كه  كرد  كر نمي ف

دهن جوال را با دستان لرزان خود باز نمود و اول يك 

پاي و بعد پاي دوم را در جوال گذاشت و سپاهيان از 

شيدند و  باال ك طرف  ته و ب جوال را گرف هن  طرف د دو 

فرشته را امر به نشستن دادند و همينكه فرشته نشست 

بزرگ را د شك  جوال دو پ هن  ند و د يز انداخت جوال ن ر 

هم  نوز  شته ه ستند و فر كم ب سخت مح ناب  با ط را 

نميدانست كه عوقبت امر چيست؟ درين وقت ضرب شالق به 

امر ولسوال همچون باران بجان فرشته و پشك ها فرود 

آمد هر شالقيكه بجان پشك ها اصابت ميكرد صداي مهيب 

گوشت هاي  و دندان گاز گلون شان بدر ميشد و با چن

بدن فرشته را پاره پاره ميكردند. پشك ها بغ ميزدند 

شيدند  يغ ميك ند و و چ ندان ميگرفت شته را د بدن فر و 

 با پنچال هاي خود ميكندند و پاره ميكردند.

و دل خراشي بود از يكطرف ضرب و خيلي هيبتناك صحنة 

شالق و از جانب ديگر زخم دندان ها و پنجال هاي آزار 

و فرياد فرشته مظلوم را بعيوق ميرسانيد پشك ها داد 

ها  شك  ناك پ صداي هيبت يغ و  شته و چ ياد فر داد و فر

و غم انگيز را بوجود آورده بود چنان صحنه تراژيدي 

كه اكثر مردمانيكه در صحن ولسوالي گرد آمده بودند 

جوال  خون از  ند  مي ريخت شك  ستند و ا زار زار ميگري

يد  شته سرازير گرد صداي فر ستو  خاموش آه سته  ه آه
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گرديد ولسوال ظالم و بي وجدان امر كرد تا دهن جوال 

 را باز كنند و فرشته را از جوال بيرون نمايند.

دهن جوال باز گرديد پشك ها مانند پرنده بمجرديكه 

ظار  عين از ان فه ال ند و طر جوال پريد بالي از  يز  ت

 غايب گرديدند.

لب كردند فورًا داكتر را ط ،فرشته بي هوش افتاده بود

و او عاجل دست بكار شد و به تزريق امپول و سيرم و 

بدن فرشته اقدام نمود فرشته و بستن جراحات پانسمان 

بي هوش بود تا اينكه بعد از دو ساعت چشمانش همچنان 

 باز گرديد و آهسته آهسته بخود آمد.

فرشته ولسوال رو به سپاهيان نمود و گفت بلندش كنيد 

خودم بلند مي بمن دست نزنيد طفًا با صداي حزين گفت ل

شوم او در حاليكه تمام اعضاي بدنش درد ميكرد بزحمت 

از جا بلند شد ولي دفعتًا سرش بچرخش در آمد و نزديك 

بود نقش زمين گردد داكتر غوربندي فورًا او را محكم 

شانيد و  چوكي ن باالي  سته  عد آه ته و ب فت گرف بيش گ

بي نه او از  يد ور ين آزارش نده فت و از هد ر ن خوا

شربت را  گيالس  عد  ست و ب شربت خوا شته  براي فر تر  داك

فرشته بدهن فرشته نزديك كرده خواهش نمود تا بنوشد. 

 فقط دو قطره از آن گرفت و بعد عذر خواست.

داكتر در هنگاميكه اطاق را ترك ميداد باز هم توصيه 

نمووود و گفووت او را بحووال خووودش بگذاريوود و تكليووف 

 ندهيد.

تن داكتر ولسوال نزديك فرشته گرديد و گفت رف بعد از

يد  لم كرد خود ظ جان  خود را خودت ب يق  گاه رف هر  و 

يد  مي نمود في  مي معر عذاب را ن يف و  قدر تكل ين  ا

 گناه خودت هست حاال بگو كه رفيقت كيست؟ديديد. 

قول ميدهم كه آزادت كنم و بعد با رفيق خود ازدواج 

 كن.

 شك ها و جان تو.در غير آن باز همين جوال و پ

باساس گفتار ارباب نوروز ولسوال صد فيصد باور كرده 

بود كه فرشته رفيق داشته و فرزند نا مشروع در بطن 

لم و  قدر ظ ين  سيد و ا خدا بتر فت از  شته گ دارد و فر

جفووا در مووورد يووك سووياه سوور مظلوووم و بيگنوواه روا 

مداريد. بخداوند سوگند مي خورم كه من رفيقي ندارم 

  بيگناه هستم.و كامالً 
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يده  سفيد و د شم  عًا چ فت واق يد و گ قه خند سوال قه ول

را تحمل ميكني و از درا هستي و اين قدر رنج و عذاب 

مي ورزي.  با  خود ا يق  سم رف يق بردن ا گر رف پس ا

  ؟نداريد اين مولود گناه كه در شكم تست از سلب كيست

و سلطانه زن جوانش شهادت سردار در حاليكه خانواده 

است كه سردار شخص پير و پا افتاده بود و ديگر  داده

از وي سر نميزد و تو حاال كه حامله هستي عمل جنسي 

 ؟پس اين طفل بطن تو از كيست

گرديد و در سخن ولسوال گيچ و مبهوط فرشته از شنيدن 

چه ني  من يع طن  فل در ب فت ط خود گ بان  ير ل خو  ؟ز من 

 حامله نيستم.

گ بزن و ب حرف  ند  فت بل سوال گ طن ول كه در ب و طفلي

 داريد از كدام شخص ميباشد.

در حاليكه عرق شرم و حيا از جبين فرشته سرازير شد 

لت  گش از خجا يد و رن نه سرخ گرد فت  گي گ سته  با آه

 نيستم بلكه من باكره هستم.تنها كه من حامله 

باكره حس شيطاني ولسوال بشور آمد و شنيدن كلمه با 

باكره  مه  با آواز كل مود و بلباكره را  كرار ن ند ت

 ساير اعضاي هيات يكي طرف ديگر با تعجب نظر نمودند.

سوال  يدول چرا نگفت پس روز اول  فت  چه  ،گ فت  شته گ فر

كه ميگفتم شرم و حيا مانع آن بود و من فكر ميكردم 

. ئيدشما حقايق را ميدانيد و انصاف را رعايت مي نما

لت  سان من خجا شدم و ان فظ ميك يا را ح شرم وح ست  باي

   مايد چنانچه كه بزرگان گفته اند.ن

 

شرم مردان را  كه در ناموسگاه اعتبار از ادب مگذر 

 وقار است و زنان را زيور است

 

سوس  لي اف گروه و شم آن  يا در چ شرم و ح سد و كه  فا

ت و عصيموجود نبود و آن ها با قلب مملو از متبهكار 

شمانيكه  كي چ شيد ي ناه ميدرخ شهوت و گ برق  از آن 

 ديدند و خنديدند.بديگري 

شاروال  جان  سن  آن روز مح
1

نار   يز در ك باد ن خان آ

يات  سم وي ه سوند ا جان پ كه  سن  بود مح سته  يق نش تحق

قبالً از  يز  شت او ن خراب دا شته  بود گذ ته  قرار گرف

فرشته خواستگاري كرده بود ولي بنابر سوابق بدش نور 

                                                 
1

 شاروال: كلمه پشتو: رئيس شهردارى رئيس بلديه. 
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في داد  جواب من برايش  كرد و  ست او را رد  گر خوا زر

از همان آوان كينه فرشته و نور زرگر را در دل محسن 

 مي پرورانيد و در فكر گرفتن انتقام بود.

سته در  مود و آه سوال ن به ول سن رو  قوع مح در آن مو

گوشش گفت كه آهوي زيبا به كمند پيچيده است هوش كن 

 كه رها نشود.

ند  حول نمود عدلي م طب  به  شته را  تر آن روز فر و داك

كرد و وي را معا نه  باكره ي بر  ني  خويش را مب يه  نظر

ير و  يق تحر يات تحق ستعالم ه حاذ ا شته در م بودن فر

 رسمًا تسليم اوشان نمود.

خانم حاجي فرشته را بخانه حاجي چاري باي فرستادند. 

نه  تداوي زنا ير  شته را ز فت. فر شير و گر بوي  تدا  اب

شير و  سه  تا كا ساخت  بور  شته را مج غن آورد و فر رو

غن  شد رو سر بك مه آن را  حاجي و ه عد  ند و ب نوش ك را 

سفند به گو قب دن ستاد و  ،را ع شقار فر به و ا زرد چو

شكل  تا ب يد  كرد و كوب يده  خوب م هاون  مه آن را در  ه

خم  خوردگي و ز ضرب  هاي  مام جا عد ت مده و ب مرهم در آ

مالش داد و آن شب فرشته هاي او را به آن چرب نمود 

باز شت  شديد دا كه درد و آزاري  جود ي سته  با و هم آه

 بخواب رفت.آهسته 

به  شته آن روز را  مد و فر سي نيا شته ك قب فر فردا ع

مود سپري ن مي  لي  ،آرا شت و هم گذ گر  شبانه روز دي دو

و ساعت ده شب سوم زنجير دروازه حاجي به صدا در آمد 

همينكه حاجي در را كشود حاضر باش ولسوال با سپاهي 

ند.  ستاده بود قب دروازه ا گري ع چاريدي باي  حاجي 

 پرسيد خيرت است و درين وقت شب چه ميكنند؟

يق وي  يات تحق ند و ه مده ا شته آ قب فر ند ع ها گفت آن 

 را براي تحقيقات طلب كرده است.

قوي  مان  صاحب اي يرت و  با غ شخص  كه  باي  چاري  حاجي 

بود با عصبانيت به آن ها گفت مثليكه اسالميت ازين 

ر مظلوم منطقه رخت بر بسته و هيات تحقيق يك سياه س

يق را  براي تحق شب  قت  ين و شرعي در حرم  كدام م بدون 

ند؟  به ميكن به مطال يد و  كه برو يد  يق بگوئ يات تحق ه

شته را  خودم فر فردا  ست.  يق ني قت تحق شب و جه  ده ب

 حاضر ميكنم و حاجت سرگرداني شما هم نميباشد.

عد  ست و ب حاجي دروازه را ب ند و  عودت كرد سپاهيان 

يد و در  نه گرد خل خا فت دا فرو ر قي  غم عمي ندوه و  ا
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خوا كه  گاه بحدي سحر  تا  كرد و  فرار  شمانش  ب از چ

يدار  ست ب يك نش نده تار خت و آي گون ب شته ن كر فر و بف

سميات  قت ر كه و سانيد و همين يان ر به پا شب را  او 

يد.  غاز گرد شد و آ يرون  نه ب خودش از خا ها  حاجي تن

سوال  نزد ول سًا  ته و را پيش گرف سوالي را در  راه ول

ته و گفت تحقيق در نيم شب و آن هم از يك سياه سر رف

لوم ست و  ،مظ كار نادر شرعي  حرم  بدون م بار و  بي روي

سوال  ست. ول شرع ا خالف  كار  خالق و  يت و الل دور از ا ل

فت  مود و گ صاحب ن ضر حاجي  يد حا مي فرمائ ست  شما در

 باش من سخن ما را درست نفهميده بود.

ما بگويد كه فرشته ما به وي دستور داده بوديم تا بش

را فردا ساعت ده قبل از ظهر بولسوالي بياوريد ولي 

 غلط فهمي و اشتباه صورت گرفته است.

ي گفت فرشته را حاضر كنم ولسوال گفت عجالتًا نه جحا

فعالً يكي از اعضاي هيات بكندز رفته است فردا كه وي 

خواهم  لب  يق ط براي تحق شته را  گاه فر يد آن ضر گرد حا

 نمود.

ال مفسد و شرير كه در رذالت كم از ولسوال نبود شارو

همه وقت همچون سايه ولسوال را تعقيب ميكرد و براي 

ناگون  هاي گو پالن  خود  نزد  شته  صال فر سيدن بو طرح ر

 مينمود.

آنروز شاروال نزد ولسوال نشسته بود و همينكه حاجي 

سوال چاري  به ول شاروال رو  ترك داد  طاق را  باي ا

  است فرشته را بجاي ديگري تحت نظارتنموده گفت بهتر 

له  حاجي ك ين  با ا يرا  يد ز يد بگير كه دار صدي  شخ مق

گفت بلي من هم به همين فكر بدست نخواهد آمد ولسوال 

 هستم حاجي آدم زرنگ و خيلي ها جدي است.

شاروال كه يك قدم خود را بمقصد نزديكتر يافت دفعتًا 

ه فرشته من بهتر است كپيشنهاد نمود و گفت به نظر 

قل  شاروالي منت لوپ  نتظم ك نه م حت بخا يده و ت گرد

براي  شب و روز  هم  سپاهي  شود و دو  ته  ظارت گرف ن

مراقبت او موظف گردد تا كسي نزد او رفت و آمد نكند 

بنام تحقيق به كلوپ شاروالي طلب و بعد او را شبانه 

يم. آوردن و سكي و وتكا ئميكنيم و عيش و نوش مينما

سوا من. ول مه  شنهاد بذ فت پي سندي گ نده و خور با خ ل 

 خيلي خوب و كار خيلي آسان.
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را فردا از خانه حاجي چاري باي طلب كردند و فرشته 

شاروالي  لوپ  نتظم ك نه م عدًا بخا شديدًا ب ستادند و  فر

كه ند  ستور داد ند و د قرار داد بت  حت مراق نوع  ت هر 

 ديد و واديد و تماس با او قدغن و ممنوع است.

كلوووپ يكووه فرشووته را بخانووه منووتظم عصوور همووان روز

شه  ند او در گو ظارت گرفت حت ن ند و ت شاروالي برد

بخواب رفته بود درين اثنا شاروال وارد خانه منتظم 

منتظم گفت صاحب گرديد و بعد پرسيد فرشته در كجاست؟ 

 در آن اطاق خواب كرده است.

 

 از البالي يادداشت هاي فرشته

ري آن روز شوم و آن و آن شب منحوس آعصر آن روز شوم 

شت  هاي ز پرده  كه  حوس  هم شب من حاال  يز آن  غم انگ و 

چون پرده سينما در مقابل چشمانم قرار صحنه به صحنه 

دارد و هنوز هم صداي گريه و ناله و زاري هاي من در 

گوش هايم طنين انداز است هيچ گاهي از خاطر من دور 

 ،ورشرم آ ،آن براي من ننگيننرفته و هر لحظه لحظه 

 كشنده و غم انگيز است.

عصر آن روز شوم كه شاروال پست و بي وجدان بمن  :هان

يق در  نام تحق مرا ب سيكه  شب منحو كرد و آن  جاوز  ت

ستند  شاروالي خوا لوپ  بدترينك شترين  ،از  غم ز و 

 روز هاي زندگي من محسوب مي شود.انگيز ترين 

شاروالي طلب كردن دسته مرا غرض تحقيق به كلوپ  :آري

سوالج كاران )ول يت  ندان  ،ارنوالڅ ،نا شاروال و قوما

سته  شاروالي نش لوپ  سالون ك باد( در  خان آ پوليس 

بودند و چند تا سپاهي در حاليكه شالق ها را دور كمر 

خود بسته بودند نيز در دو طرف دروازه شاروالي ديده 

لرزه  به  جودم  پاي و سرا  صحنه  شاهده آن  شدند از م مي

شت  خوف و ده تاد و  كان اف مرا ت لب  باز ق شالق  بيم  و 

داد فكر كردم كه باز هم مرا مانند روز هاي قبل تحت 

و بار ديگر مرا با پشك ها و شالق قرار ميدهند شكنجه 

 و شالق باران ميكنند. هدر جوال انداخت

فتم  خود گ هاي با  خم  شالق و ز هاي  نوز داغ  يا ه خدا 

خم دندان و پنجال هاي پشك ها از جانم دور نشده و ز

يام  بدنم الت شالق هاي  نه درد  خدايا چگو ست  ته ا نياف

چه  چه پار مرا پار ها  شك  بار پ ين  كنم و ا مل  را تح

 خواهند نمود.
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اين گروه ظالم و خدا ناشناس باز هم مرا  !خداوندا

في  سردار را معر تل  تا قا ند  قرار ميده شار  حت ف ت

 نمايم. منكه قاتل سردار را نميشناسم.

گارا گ !پروردر في كي را ب ناه را معر كدام بيگ ويم و 

نمايم و نام كدام شخص را براي خالصي جان خود از زير 

 ضربات كشنده و جانگداز شالق بر زبان آورم.

يك سياه سر عاجز و يك زن مظلوم و بيگناه كه  !خدايا

حدي و  بزرگ ا ياي  ين دن بود و در سمان ك ير آ در ز

مه  ين ه ند ا نه ميتوا ندارد چگو گاري  مدد  كوچكترين 

 ؟رنج و عذاب را تحمل نمايد ،درد

ي :هان مرا ز كه  ها را  صحنه  خاطر دارم آن  ست ب ر در

ضربات جانگداز شالق قرار دادند و يكنفر با شالق طرف 

راست و ديگر آن طرف چپ من استاده بود و از دو طرف 

زير ضربات كوبنده و جان سوز شالق گرفتند و شالق مرا 

شد و من مانند مار مانند باران به بدن من سرازير مي

چيغ ميزدم و  ،مي سوختم ،مي خوردمتاب و پيچ زخمي 

ياد  شيدم فر سيد و ميك من نمير بداد  سي  هيچ ك لي  و

شم  سوال بگو صداي ول كررًا  تا م بزن  بزن  كه  سيد  مير

قاتل سردار را معرفي نمايد تا اينكه در اثر ضربات 

 شالق و چنگ و دندان هاي پشك ها از هوش رفتم.

ب همان صحنه باز تكرار خواهد شد و من در امش !خدايا

 زير ضربات شالق جان خواهم داد.

تار  هايم از رف هنم پا ها در ذ صحنه  شدن آن  سم  با مج

ماند و يك دو بار بر روي افتادم كه ناگاه صداي رعد 

 مانند منتظم رشته خياالت مرا قطع نمود و تكانم داد.

بدنبال  صداي منتظم بگوشم رسيد كه گفت او زنكه :آري

عد از  برد و ب سالون  خل  به دا مرا  ست  يا او نخ من ب

دروازه ديگر بدهليز كشيد و از آنجا بطرف منزل باال 

 هدايت و رهنمائي نمود.

همينكه چند قدمي بدنبالش رفتم دروازه يكي از اطاق 

من داخل اطاق ها را باز كرد و دستور داد داخل شو. 

ست  قب ب طاق را از ع چرخش شدم و او دروازه ا صداي  و 

 كليد بگوشم رسيد.

به چار سمت اطاق نظر كردم ديدم تخت خواب بزرگي در 

آنجا گذاشته شده و يك پايه كوچ با ميز كوچك و دو 

 ايه چوكي فلزي نيز جلب نظر ميكند.پ
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من از  لب  كردم و ق شت  هايي وح لت تن طاق و حا ظره ا من

شكي  قم خ كرد و حل غاز  كان آ به ت شتر  چه بي هر  شدت  ب

 نمود.

اطراف مرا احاطه كرد و در همين موقع فضاي غم آلودي 

كه من هاج و واج در گوشه اطاق استاد بودم كه ناگاه 

و سر در آمد و در اطاق باز شد كليد دروازه به چرخش 

و كله ولسوال نمودار گرديد و بوي زننده شراب با هر 

 نفس كشيدنش فضاي اطاق را فرا گرفت.

نه  كار و گ شمان تبه با چ هاي او  شراره  كه  لودش  آ

يت و آتش شهوت از آن بوضوح ميدرخشيد بمن نزديك معص

شد و چنان بمن نگاه كرد كه داشت در همان دم مرا به 

عد  ضربات بل ير  مرا ز شب  كاش آن  برد و اي  فرو  و 

شك  با پ باز  ند و  قرار ميداد شالق  گداز  نده و جان كوب

شالق  ند و  مي انداخت جوال  ند ها در  تا باران مينمود

شرم آور  ،مي سپردم و آن صحنه هاي ننگينآنگاه جان 

هر  ظه و  هر لح ياد آوري  كه  يز را  غم انگ صحنه آن و 

لت  من خجا شندبراي  كرده ك مرگ  خي  تر ه آور و از تل

و اي كاش در همان روز هاي قبل در زير است نميديدم 

بچنان ضربات سوزنده و جانگداز شالق جان مي سپردم تا 

بار در آن شرم آور و خجالت  ،نگيزحال و احوال اسف ا

 روز و در آن شب گرفتار نميشدم.

چنين مظلوم و  خداوند زن را نمي آفريد و اگر آفريد

 خلق نميكرد. شناتوان

ناتوان بودم و كوچكترين قدرت  ،من مظلوم بودم :بلي

ظه  شتم و در آن لح خود ندا فاع از  به د سرعت  من ب

را باز نموده  كلكين نزديك شدم و خواستم تا پله آن

شر و از  باره از  يك  تا  گنم  ير اف خودم را بز جا  آن

سوال  ما ول يابم و ا جات  هاي آن ن مرارت  ندگي و  ز

نزديك گرديد و مرا محكم گرفته و بعد بسرعت برق بمن 

خت  باالي ت كرد و  ند  هوا بل به  شكي  ند گنج مرا مان

 پرتاب نمود.

كو گريه كردم ولي  ،ناله كردم ،من داد و فرياد كردم

 فرياد رسي كه بسر وقت من برسد.

سر  ياد  له و فر كردم و نا عذر  سوال  براي ول قدر  هر 

دادم و زار زار گريستم و گفتم مريض هستم تكه تكه و 

پارچه پارچه هستم باز هم خدا و رسول را برايش شفيع 

من در ساختم  هاي  له  ياد و نا ين داد و فر مه ا لي ه و
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در در زير چنگال قلب سنگ و سخت وي اثر نكرد و هر ق

مودم  فاع ن خود د پا زدم و از  ست و  حم وي د بي ر هاي 

 ولي موفق نشدم.

مام  شالق ت ضربات  ثر  كه در ا لوم  ضعيف و مظ يك زن 

و در اثر چنگ و دندان هاي زخم برداشته اعضاي وجودش 

گر  ست و دي شده ا پاره  پاره  بدنش  جاي  مه  ها ه شك  پ

باقي نما جودش  توان در و مت و  نه مقاو ست هيچگو نده ا

 ديگر بيش ازين چه كرده مي توانست.

هاي گرم ولسوال پاسدار قانون و مجري عدالت به اشك 

من كه دانه دانه بگريبانم سرازير ميشد رحمي نكرد و 

وقعي نگذاشت و سر انجام به ناله ها و فرياد هاي من 

بمن تجاوز كرد و جسم خسته و رنجور مرا بيشتر متألم 

مرجع  ،مرجع عدل و داد و انصافهان ولسوال گردانيد. 

نماينده و تمثيل كننده اخالق  ،داد رسي و داد خواهي

 و سياست دولت خودش به ناموس مردم تجاوز نمود.

سوال :آري سوال !ول عد از  ،ول پان ب باس چو گرگ در ل

شد  چه  فت  مود گ من ن ست رو ب شهوتش فرونش تش  كه آ آن

تو كارت  بودي ؟ب ته  من دروغ گف تو در !چرا ب گر   م

هنگام آخرين روز تحقيق نگفتي كه من باكره هستم پس 

 ؟چه شد بكارت تو و چرا دروغ گفته بودي

شه  يت پي خائن و جنا شاروال  كه از  فتم  جوابش گ من در

همينكه امروز مرا گفتم و تشريح كن. چگونه بپرس گفت 

ند  لوپ آورد نتظم ك نه م باي بخا چاري  حاجي  نه  از خا

از كسرت رنج و اندوه  يعني ظهر همين روزيكه گذشت من

و در عالم خواب از صورت در گوشه اطاق خوابيده بودم 

هاي  نج  كه بدبختي و ر كردم  صه مي مادرم ق با  خود 

ناگهان دستان بزرگ و درشتي بجان من تماس گرفت و من 

يدم  ستم د خود نش جاي  يدم و در  خواب پر شدت از  ب

ند.  ند ميز لب خ ستاده و  سرم ا باالي  من شاروال  فت  گ

ازين مصيبت خالص ميكنم بشرطيكه بگفت من كني و  ترا

بعد آهسته بروي من دست كشيد و من دستش را عقب زدم 

و از جاي خود بلند شدم و گفتم ترس از خدا كن تو هم 

من مظلوم را بيش  ،زن داري و اوالد داري ،ناموس داري

نرسووانيد. ديوودم دسووت درازي اش ازيوون اذيووت و آزار 

تماس گرفت و به بر من ر دستش بيشتر گرديد و اين با

گفت قول ميدهم كه ازين مشكالت نجات يابي دستشرا بار 

من  خدا ب خاطر  گر ب فتم ا كردم و گ خود دور  گر از  دي
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من و  سينه  هاي  بزخم  ير آن  خوب و در غ يد  مك ميكن ك

غض  قع ب ين مو شيد در ا مك نپا ين ن شتر از من بي لب  ق

حال زار يد و ب لونم ترك سي  ،گ ود و خنامرادي و بيك

ستم هائيكه در حق من روا داشته اند بشدت گريستم و 

لغزان لغزان بگريبانم سرازير گرديد اشك هاي گرم من 

ولي آن مرد پليد و پست فطرت بحال من كوچكترين رحمي 

نكرد و گفت يادت هست كه پدرت خواهش مرا رد كرد و 

ستگاران  نه خوا مود و از خا ير ن توهين و تحق مرا 

ت هست كه در روز اول جشن استقالل در بيرون نمود ياد

شاگردان و معلمين صحن چمن شاروالي در مقابل چشمان 

سب  بر ح قت  مان و مودي و در ه توهين ن ير و  مرا تحق

و تو چنان عكس تصادف دستم بسينه ات تماس گرفته بود 

كه من آن ساعت در زير آب و العمل از خود نشان دادي 

 عرق تر شدم

صادف فتم ت برايش گ مرا  من  سينه  صدًا  شما ق بود و  ن

 فشار داديد.

جاي  مه  كه ه يت بل سينه ها ها  نه تن حاال  فت  شاروال گ

كنم و  نت مي نون عريا ست اك من ا يار  بدنت در اخت

 ...بعد

زاري  ،م و عذر كردمديبا شنيدن اين حرف بپاهايش افت

فتم  حاح گ جز و ال به ع مودم و  شتم و ن نام زاد دا من 

شم ست  ست خوا مي توان خدا پدرم ن خاطر  پذيرد ب ا را ب

 دست از سرم برداريد و مرا رها كنيد.

شي  گي وح ند پلن جاشاروال مان چون ب مرا  يد و  نم پر

سمان  شدت دردآ كه از  مين زد  بر ز كرد و  ند  كي بل مرغ

چون  خود را  مان دم  مد و در ه چرخش در آ سرم ب دور

گوريالي وحشي باالي من انداخت و بعريان نمودن جسم من 

زاري كردم و خدا و يار التماس و عذر و آغاز كرد. بس

پيامبر را برايش شفيع آوردم ولي در قلب سخت و سنگش 

در چنگال هيچگونه اثري وارد نكرد و من مانند صعوه 

يغ  يزدم و چ پا م ست و  سر باز د ياد را  و داد و فر

دادم و در همين حال منتظم كلوپ همين شخص خائن و بي 

به ار خدمتي  خوش  ظور  جدانش و ناموس بمن بي و باب 

ست آوردن  ظور بد با بمن ناروا  حرام و  پول  شت  يك م

شاروال همدست گرديد و دهن و دستان مرا محكم بستند 

و داد و فرياد و آواز مرا خاموش كردند و لباس مرا 

از تنم بيرون نمودند و سر انجام شاروال بي ناموس و 
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من تجاوز نمود و پرده بكارت مرا )سند  هبي وجدان ب

غان ام تر اف يك دخ براي  بودش  كه ن باري  نت و اعت ا

م يل ن مد( زا مي انجا مرگش  فتم و  ودب هوش ر من از  و 

شما پا مال  ست اع ين ا قوق ا صاحبان ح قانون و  سداران 

 مردم.

ولسوال همينكه سخنان مرا شنيد رنگش دود كرد و چهره 

سياه و كثيفش سياه و سياتر گرديد و با حالت غضب از 

 اطاق بيرون گرديد.

ختم مي ري شك  سته و ا خود نش جاي  ستم و  ،من در  ميگري

ستم  مي خوا مرگ  خود  براي  ند  گر از خداو بار دي كه 

له  سر و ك شد و  باز  طاق  مودار  ارنوالڅدروازه ا ن

 گرديد و بعريان نمودن لباس هاي خود آغاز نمود.

خدا  خاطر  فتم ب مودم و گ حاح ن كردم و ال عذر  برايش 

ها  لي  يد خي سرم بردار ست از  ستم د جور ه سته و رن خ

ديدم او نشه است و اصالً حرف هاي مرا نمي شنود و فقط 

تشنه يك عمل و آن هم عمل ناجايز و ناروا و خالف دين 

است و او هم عمل ناروا را انجام داد و عطش و شريعت 

آن گل پاچاه بعد رذيالنه خود را فرو نشاند و رفت و 

يك آ هر  به  باد بالنو خان آ يه  ندان امن ند و قوما مد

روي خود را سياه كردند و رفتند. و من ديگر از حال 

 رفتم و مانند كالبد بي جاني باالي تخت افتاده بودم.

مجريان قانون و عدالت در حاليكه عفونت زننده آري: 

عدالت  ند  شد آمد بدر مي شان  يف  هن كث و شراب از د

 كرامت انساني را بجا نمودند و رفتند.

يگر از خود خبري نداشتم و من از هوش رفته بودم و د

 نميدانم كه چقدر زمان باالي من گذشته بود.

چشمان من زماني باز شد كه دو نفر سپاهي از زير قول 

هاي من گرفته و مرا از جا بلند كردند و با خشونت 

 گفتند برخيز تا بخانه منتظم برويم.

و الغري ديدم يكي مرد قوي هيكل و بروتي و ديگر خشك 

من هيچگونه توان و حركتي در استاده است  باالي سر من

يدم و خود  كت نميد ند كم ها گفت توانم آن  مي  فتم ن گ

زينه ميكنيم و از بازوان من گرفتند و مرا از پلكان 

نزل پ يا ابم ما ب بدنبال  ند  عد گفت سانيدند و ب يان ر

بگوشم رسيد كه گفت درين اثنا آواز منتظم پست فطرت 

 شما حركت ميكنم. حوالدار شما برويد من از عقب
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آهسته آهسته در حاليكه به بسيار زحمت قدم ميگذاشتم 

بطرف خانه منتظم روان شدم و در عرض راه متوجه شدم 

كه آن دو نفر با هم سرگوشي دارند و همان مرد الغري 

صاحب از  لدار  فت حوا مود و گ تي ن شخص برو به آن  رو 

 راه باغ عمومي برويم نزديكتر است.

حي در آن وقت شب در آنجا ديده نميشد ير وشب بود و ز

و نزديك كدام است و من و من نميدانستم كه راه دور 

 در اختيار اوشان قرار داشتم.مانند مرده متحركي 

نار  خت چ ير در ند و در ز مومي برد باغ ع خل  مرا دا

گردن كلفت بزرگي توقف كردند درين موقع صداي آن مرد 

من غري گفت اول و بروتي بگوشم رسيد كه به آن شخص ال

نفهميدم و  ميروم و بعد تو از حرف او من چيزي درست

با خود گفتم كه مقصدش اين است كه يكي پيش ميرود و 

تا بخانه منتظم برسيم ديگري با من دنبال آن ميرويم 

كه و  يك  ند و آن  گري دار ظور دي كه من ستم  عد دان ب

حوالدار بود بمن نزديكتر شد و از كمر من گرفت و بر 

م ها ز هردوي آن  له  به عج يغ زدم و  من چ نداخت و  ين ا

لدار  ند و حوا كم گرفت خود مح ستان  با د مرا  هن  د

عد  مود و ب يرون ن خود ب يب  خود را از ج يف  ستمال كث د

باز  شار  شدت ف هنم از  كه د شار داد بطوري لونم را ف گ

با ع يد و او  من جگرد بدهن  خود را  يف  ستمال كث له د

اه دهن مسدود گردانيد فرود برد و راي تنفس مرا از ر

تدا  ستند و اب كم ب ستانم را مح من د چادر  با  عد  و ب

 من تجاوز كرده و بعد سپاهي. هحوالدار ب

گر  كه دي تا بحدي ند  من افتيد جان  شخور ب سان ال آن كرگ

 ندانستم باالي من چه گذشت.

زماني چشمان من باز گرديد كه آفتاب غروب كرده بود 

ه اشك مي ريخت و بعد و خانم منتظم باالي سر من نشست

كه بفكر آمدم دانستم كه من از همان وقت شب تا عصر 

 همان روز ساعت ها در عالم بيهوشي بسر برده ام.

بود او  بان  يت مهر خورده و نها سال  نتظم زن  خانم م

 ،با اين شوهر شرابياوالد و بنيادي نداشت و سال ها 

 بدخوي و بد اخالق زندگي كرده بود و از شوهرش ،چرسي

كه بمجرديكه صداي منتظم طور حذر ميكرد و مي ترسيد 

سه  لش در قف كه د كرد و بحدي شت مي سيد وح شش مير بگو

  سينه اش بشدت ميزد و رنگش چون زعفران زرد ميگرديد.

بدخوي و  مرد  ين  با ا خود  ساله  ندين  ندگي چ او از ز
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را كه دستش چرسي بمن حكايت مينمود و اشك مي ريخت و 

جا شكسته بود و كوب منتظم از دو ر ضرب چوب ولتدر اث

بمن نشان ميداد و ميگريست و ميگفت كه سال هاست با 

كنم  كنم چ ندگي مي خوي ز بد  شت و  مرد ز ين  جز ا چارة 

ست  جود ني گري مو ندارم و راه دي صله  جرم صبر و حو ال

 بايد بسوزم و بسازم.

آن روز من از زن منتظم خواهش كردم تا احوال مرا به 

س مادرم بر لوميپدر و  يان مظ بدبختي و  ،اند و جر

مصيبتيكه باالي من آمده است براي شان بگويد ولي او 

باره ال من دو ست  عذرت خوا شوهرش م ترس  و زار  حاحاز 

كنج  شك از طره ا ند ق سوخت و چ لش  يدم د كردم و د ي

يك  شمانش سرازير گرديد و بعد گفت كوشش ميكنم كه بهچ

ت كسي براي طريقي خودم را به آن ها برسانم و يا بدس

 شان احوال بدهم.
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مهربان بيرون رفت و آب دست آورد تا من دست و آن زن 

شويم.  خود را ب خود را روي  سر  مت  سيار زح به ب من 

بلند كردم تا از جاي خود بلند شوم و دست و روي خود 

كردم  ساس  شديديكه اح نابر درد  لي ب مايم و يز ن را تم

محكم گرفتم نشسته نتوانستم و از بازو هاي چهارپايي 

خود را  ستان  ست روي و د يك د با  ستاده  حال ا و در 

شستم و بعد يك پهلو باالي چهار پايي خوابيدم. خانم 

غن آورد و  شير و رو من  براي  ني  ظرف چي يك  نتظم در  م

اعضاي بدنت نرم و گفت دختر جان يكدم سربكش تا تمام 

آسوده شود. من همچنان كردم و چند ساعت بعد درد هاي 

 تسكين يافت ولي نشستن براي من مشكل بود. من كمي

دو سه روزي از درد و رنج و خسته گي من نگذشته بود 

كه شبانگاه منتظم با دو سپاهي مرا از خانه كشيدند 

مرا  باز  ند و  شاروالي برد لوپ  به ك يق  نام تحق و ب

بووداخل يووك اطوواق انداختنوود و دروازه آن را قفوول 

ف يك مجراي هوا نمودند. اين اطاق كلكين نداشت و صر

به شكل كلكين مالقي داشت و پله آن هم پائين بود تا 

صداي بيرون نرود در ابتدا كه داخل كلوپ شدم ديدم 

سوال ند و  ارنوالڅشاروال و  ،ول سته ا سالون نش در 

مرا  هم  باز  يف  يد و كث جود پل سه مو ين  كه ا ستم  دان

براي عياشي و كام راني طلب كرده اند و باز هم صحنه 

مان ست و  ه شخاص پ شب آن ا يد. آن  كرار گرد لي ت شب قب

بي وجدان تا سحرگاه مرا نزد خود نگهداشتند و اعمال 

زشت و ناروا را با من انجام دادند و بعد از آن من 

لب  مرا ط عد  شب ب يك  بودم و  قدير  ست ت چه د بازي

مينمودند و تا سحرگاه همچون كالبد بي جاني در كنار 

زير اين آسمان كبود هيچ  من درآن ها قرار ميگرفتم. 

پدرم از شور بازار كابل و مادرم  ،كسي و كوي نداشتم

دام كاز گذر شاديان مزار شريف بود. ما در خان آباد 

خويش و اقارب نداشتيم. من حيران بودم كه چرا پدر و 

مادرم از من خبر و اطالعي ندارند و از حال و روزگار 

درم مريض و در من بي خبر هستند پسان ها دانستم كه پ

شفاخانه مدت ها بستر بود و برادرم كه بفكر من در 

كابل بود محبوس ميباشد و با آنكه ميدانم درين كشور 

وجود ندارد و گوش سخن مرجع بازخواست و عدل و دادي 

شنو و ديده اعتبار موجود نيست باز هم من كسي ندارم 
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كه محض بخاطر تسلي دل من بدروازه اين و آن رفته و 

 اد و فرياد مرا بگوش مسوالن اين مملكت برساند.د

اين وضع وحالت براي مدت ها ادامه داشت و شب هنگام 

مرا به كلوپ شاروالي مي بردند و مجلس شراب خوري و 

روزي و تا اينكه يك عيش و كامراني بر پا مينمودند 

 احساس كردم كه مادر شده ام.

حال  ستم ب سيار گري خود ب بار  صيبت  قدرم شك  و آن  ا

 من از آب ديدگانم تر و خيس گرديد.ريختم كه گريبان 

كه  :هان شد  چه با ين  پيش از مي  ندوه و غ صيبتي و ا م

دسته خيانت كاران من مولود گناه و عصيان حاال بايست 

را بدين تن ضعيف و ناتوان خود بهر طرف با خويش حمل 

ها و  نج  چه ر با او  يد  بدنيا آ كه  مايم و فردائي ن

 را بدوش كشم.مصايب ديگري 

 

 دو فاجعه
ناخن هاي و عذاب بسر مي برد بحديكه تواب زير شكنجه 

دست و پاي او را كشيدن ولي هر مراتبيكه جان شيريني 

گويم  كه مي مود  صدا مين يزد و  يغ م تواب چ كرد و  مي

باز  شد  ها مي شكنجه ر ير  كه از ز گويم و زماني مي

  ،و كي را بگويمدوباره ميگفت براي خدا چه را بگويم 

تل  يد ق من وارد گرد باالي  كه  شار و عذابي بس ف از 

سردار را بگردن گرفتم و حاال من كدام بي گناه ديگر 

را بنام معاون و همكار و رفيق همشيره پاك دامن خود 

كرده  تاب  خواهرم از آف كه  سوگند  خدا  كنم ب في  معر

ت پاكتر و از شير كرده دامنش سفيد تر است او با عصم

ما به شير پاك و نان حالل بزرگ  استترين زن امروز 

خطاي از ما سر نمي زند. شده ايم و انشا هللا كه هرگز 

بخدا به پيامبر و بروز آخرت كه من بي گناه هستم و 

به نه  هم  باز  ست  شده ا لوده  سردار آ خون  من ب ست  د

خداوند سوگند كه من در طول عمر خود بقريه چهارتوت 

ار شده باشم اين داخل حويلي سردنرفته ام چه جائيكه 

قلعه سردار كار را كساني كرده اند كه از چهار طرف 

قًا  ند و مطل بر بود با خ كامالً  سراي او  حرم  خل  و دا

 كامل داشته اند.آگاهي 

ير همينكه حرف هاي او تمام ميشد باز دوباره وي را ز

شالق و شكنجه ميگرفتند و تا اينكه تواب در زير لت و 

جان سپرد. اين حادثه باعث  كوب و شكنجه هاي گوناگون
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خوف  ها از  يد و آن  يق گرد يات تحق ني ه شويش و نگرا ت

ند  سازي نمود صحنه  سوليت  مان م تواب را در ه سد  و ج

 آويزاطاقيكه كوته قلفي بود توسط ريسمان منجي حلق 

شاندن  ظور پو تواب بمن كه  ند  شايع كرد ند و  نمود

 جرميكه مرتكب شده بود خود را حلق آويز كرده است.

تواب در يك اطاق كوچك كه از آن به منظور چوب خانه 

بود و في  ته قل شد كو ستاده مي ند  ا ستدالل نمود نين ا چ

چوب آورده  غرض آوردن  كه  جي  سمان من تواب از ري كه 

 شده بود استفاده كرده است.

در آن هنگام نور زرگر در شفاخانه بستر بود زمانيكه 

ند يات كرد سپين زر عمل شفاخانه  شين  نور را در  ما

براي  سامانيكه  يده و  خراب گرد حي  سرويس جرا توگالف  آ

ته  قيم نياف ست تع ند در كرده بود ستفاده  حي وي ا جرا

بي  گر مكرو نور زر شكم  هاي  كوك  يده و بود و  گرد

شم  شديدي در ك نور درد  عالوه  بر  بود و  كرده  شن  انفك

كرد  ساس مي تران خود اح سپس داك سري و  شكم او را اك

چيزي خارجي و بيگانه را مشاهده  نمودند و در بطن او

جرم  ند و ال ند نمود شن كرد باره اپوري شكم او دو و از 

پارچه هاي گاز و يك عدد پنس جراحي را كه در اثناي 

و عمليات از وارخطايي فراموش شده بود بيرون نمودند 

 لذا نور بيش از حد معمول به شفاخانه بستري بود.

ثه  عد از حاد ستادن ب فر فر تواب ن تل  نور را از ق و 

ند.  لع گردانيد تواب مط يز  لق آو يان ح تن جر با  نور 

يل  كه عل با آن بود  تازه  شكم او  هاي  كودك  نوز  كه ه

برايش اجازه خروج نداده بودند با سپاهيان داكتران 

سد  مود ج كت ن باد حر خان آ طرف  يز ب لق آو سرش را ح پ

مشاهده كرد و از هوش رفت و نور تا آن وقت از جريان 

سردار  تل  شكنجه ق حبس و  سر روف و  تر و پ و آزار دخ

 خود خبري نداشت.

زمانيكه نور به هوش آمد باز هم بداد و فرياد آغاز 

ا كووامالً توطيووه و جعوول كوواري نمووود و ايوون موضوووع ر

خانواده سردار دانسته و به صدا و آواز بلند ظلم و 

مه  ستگاه حاك عدالتي و د بي  عدي و  سوال ت خان و ول

داد و فرياد نور بدنبال روحيكه آباد را محكوم نمود 

در اثر ظلم و بيداد هيات تحقيق خائن و خدا شب قبل 

كرده بود سودي نبخشيد و ناترس بسوي آسمان ها پرواز 

به  فام  له  هاي ني بر  شت ا كه در پ مرغ روح او را 
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پرواز در آمده بود دوباره بسوي جسد مرده و بي جان 

به چ تواب را  سد  ست ج باز آورده نتوان پايي او  هار

 گذاشتند و بطرف گذر چاريكاري ها نقل دادند.

بود گل و الي  لو از  چه مم باراني و كو نازه  ،هواي  ج

تواب را فقط چهار نفر سپاهي دم گرفته و بزحمت نقل 

 دم دروازه حويلي نور رسيدند.اينكه تا  ميداد

سيمه در را  صدا در آورد و ن ير دروازه را ب نور زنج

يان با چهارپايي داخل حويلي باز كرد و ناگهان سپاه

 گرديدند.

خود را از  حواس  هوش و  پايي  شاهده چهار با م سيمه  ن

شد و  شك  خت و خ جاني كر بي  سم  ند ج ست داد و مان د

 زبانش الل گرديد.

مه  يه ادا ند ثان مدت چ براي  سيمه  لت ن ضع و حا ين و ا

سش  قل و هوا باره ع لي دو فت و عد يا يد و ب كار افت ب

باال خود را  نان  ياد ز نداخت فر تواب ا سد  و در ي ج

سر  با روح پ يد و  جدا گرد بدش  ندم روح از كال هما

 عزيزش در فراز آسمان ها يكجا شد.

سپاهيان رفتند و نور ماند و عالم تنهايي و دو جسد 

 بي جان زن و فرزند.

نور زرگر كه در همان لحظه كوهاي غم بسرش فرود آمده 

عد بود  مد ب هوش آ به  باز  كرد و  ضعف  بار  ند  در چ

خود را  بود  نده  كت ما تار و حر هايش از رف كه پا حالي

نور  يل ا بل دروازه وك تا مقا شان  شان ك قال و ك با ت

ظه  مان لح كه در ه بود  ماني  صادف باز ين م سانيد و ا ر

جه  غرض معال كه  نور را  يل ا نازه وك ند ج به ه سرطان 

رفته بود تازه داخل حويلي كرده بودند و صداي ناله 

 ي بگوش ميرسيد.و گريه از ميان حويل

خود را كه گويا صد ها تن بار نور زرگر دست لرزان 

ير  مت بزنج ست بزح قرار داده ا شار  حت ف گران آن را ت

دروازه رسانيد و يك دو مراتب زنجير را بشور آورد و 

خود از هوش رفت آمنه دختر وكيل دروازه را باز كرد 

و چشمش به نور زرگر افتاد كه از هوش رفته و بي حال 

 فتاده است.ا

مردمانيكه جنازه وكيل را نقل داده بودند نور زرگر 

را بخانه خودش نقل دادند منظره غم انگيز جسد تواب 

 و خانم نور را تماشا كردند.
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و ماتم در خانه وكيل انور بگوش ميرسيد ولي در سور 

خانه نور زرگر جز ناله و فرياد خود او ديگر صداي 

كسي نداشت كه با او غم بگوش نميرسيد زيرا نور زرگر 

كند و بحال فرزند جوان و خانم او اشك ببارد شريكي 

 و ناله و فرياد براه اندازد.

و همسايه ها بخانه وكيل انور و نور زرگر جمع شدند 

يز  فين و تجه سم تك جام مرا مادر را ان سر و  نازه پ ج

عصور جنوازه وكيول انوور و توواب و  2دادند و ساعت 

بقبرستان مجاور انتقال دادند مادرش را در حين وقت 

 و دفن خاك نمودند.

فاني را وداع  هان  نور ج ند  يب زن و فرز ين ترت با ا

يز و  ست عز نه دو نور يگا ند و  خود كرد يك  سايه ن هم

نور» يل ا پر « وك لت  ست داد و در آن حا يز از د را ن

 ماجرا و مصيبت بار تنهائي تنها ماند.

 

 پول حق را باطل ميكند

و جسم ضعيف و ناتوان خود در  زخميزرگر با تن نور 

ظلم روشن و آشكارائيكه در حق او  و جهت رهايي فرشته

سرش  تواب پ مدي  تل ع نان ق ته و همچ هر صورت گرف ب

دروازه سر زد و بهر دفتر و مقامي رجوع و داد خواهي 

نمود كسي بدادش نرسيد و سر انجام با قبول تحمل و 

نز به  خود را  سيار  هاي ب ير  لي توهين  وتحق د وا

 ،رسانيد و جريان بي گناهي دخترش و اينكه با او ظلم

گناهش را در زير تعدي و تجاوز نموده اند و پسر بي 

هالكت رسانيده اند در عريضه ئيكه لت و كوب و شالق به 

 داده بود بوالي تقديم نمود.ترتيب 

مو صادر ن يق را  كم تحق ضه اش ح پاي عري لي در  د و وا

يت را در رأس ستوفي وال كب از  م به مر عالي رت يات  ه

 مدير اداري واليت و مدير مخابرات تعين نمود.

باد خان آ طرف  نه  يات معي با ه ستوفي  كت  م مود و حر ن

 قرار داد.موضوع را تحت تحقيق و بررسي 

مستوفي بالدرنگ دوسيه را از نزد هيات قبلي مطالبه و 

سندي  فت و  عه گر حت مطال عًا در ت شته واق كه فر را 

يق يان تحق خور جر ست ن هر و دد به م بود  باكره  ه و 

 امضاي دوكتور دريافت نمود.

شخص صاحب قلم و ميرزا و از زمره مستوفي عبدالحنان 

سن  ير ح بود و نظ يه  سابقه دار وزارت مال مامورين 
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پيشه و خواجه 
1

داد كج قلم بحساب ميرفت. او از زمره  

يگ  صطالح از ر كه با فت  شمار مير هاي ب مرزا  عده  آن 

 شيد.روغن ميك

مستوفي تحقيقات را آغاز كرد و ولسوال و ديگر اعضاي 

هيات قبلي را سخت تحت فشار و تا زمان ختم تحقيق او 

مر  ظه ا مان لح يق در آورد و در ه لت تعل شان را بحا

 گرفتاري ارباب نوروز را نيز صادر نمود.

و  توفي بمثابه يك حركت و اقدام جديحركت آن روز مس

بي  كانقال فت  شمار مير ساير ب سوال و  پاي ول ست و  ه د

 اعضاي هيات را به لرزه در آورد.

عقربك ساعت درست و حسابي ساعت ده شب را نشان ميداد 

و باران شديد توام با رعد و برق مي باريد و از در 

سرك  ها و  چه  بام كو حي در و  شد و زيرو سرازير مي آب 

ل ،بازار طراف ك يده سرك و ا گذار د شت و  حال گ وپ در 

 نميشد.

ر همين حال دو عراده موتر يكي جيب و ديگر والگاه د

شاروالي  لوپ  بل دروازه ك مود. مقا قف ن موتر تو از 

يب  موتر ج لي و از  يات قب ضاي ه با اع سوال  گاه ول وال

 سر و كله ارباب نوروز با پسرانش نمودار گرديد.

و آن ها وارد كلوپ گرديدند و در سالون كلوپ نشستند 

چراغ اطاقش روشن بود  ،بود هنوز مستوفي بخواب نرفته

و اوراق تحقيق قتل سردار را كه از نزد هيات تحقيق 

 گرفته بود آرام آرام و بغور مطالعه مينمود.

ولسوال از جا بر خاست و بطرف اطاق مستوفي رفت و دق 

 نمود بعد از كسب اجازه وارد اطاق گرديد.الباب 

 مستوفي كه در حادثه قتل شاه پور نواسه سردار پول

سوال  ست ول ني از د جان هاي فراوا يق  بود و رف ته  گرف

چين ند  مديگر بود جان ه ها  ب لي  شاني زده و خي در پي

 سوووووووووووووووووووووورد بووووووووووووووووووووووا

 

                                                 
1

حس پشه خواجه داد كج قلم: مامورين نهايت با استعداد و در حين حال كج قلم و سخت گير  

 وزارت ماليه
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ولسوال بر خورد نمود و گويا چنان وانمود كرد كه  

 نديده و شناختي با هم ندارند.هرگز او را قبالً 

ولسوال باب سخن را باز كرده و گفت عالي جناب خيلي 

 !غضب هستيدها به قهر و 

مال  ست و ع كردن ا كار از  ين  گر ا لي م فت ب ستوفي گ م

و حق را نا حق و نا دولت بايد همين طور عمل نمايند 

حق را حق جلوه دهند و باالخره با چنين حالت مفتضيح 

به ناموس مردم تجاوز نمايند و بيگناهي را و حشتناك 

 به قتل برسانند.

شور ست از ك باز خوا كه  يد  كر ميكرد گر ف سفر  م خت  ر

 بسته و داد رس و فرياد رسي وجود ندارد.

ستاد  ست ا شارلتاني د باني و  چرب ز كه در  سوال  ول

خون نباشيد كمي جگر شياطين را از عقب بسته بود گفت 

پيشاني خود را باز كنيد ما و شما دوست و رفيق هم 

باور كنيد از ياد من نرفته ايد و حق شما هستيم و 

ع بر  ست و  ند ا طاق بل ظور از در  گراز )من ين  الوه ا

را نيز با خود آورده ام عقب موتر  (ارباب نوروز است

گرفته تا سكه هاي طال و نقره او از پول هاي كاغذي 

شد.  لو ميبا ها را مم پول  كه  يد  يار دار حاال اخت

 ميگيريد و يا بروزي خود پشت پا ميزنيد.

جاالك و دريا نوش بود اين همه  ،مستوفي شخص كار كشته

شد براي ت كه از  سوزي بل براي دل نه از  شونت وي  د و خ

يف  ظور تخو سايرين بمن سوال و  شار آوردن ول حت ف و ت

 هوار كردن راه و طرق بدست آوردن پول بسيار بود.

جمله ئيكه عقب موتر از پول كاغذي و سكه هاي طال و 

نقره مملو و پر است بدلش چنگ زد و هر لحظه مقدار 

خو هن  ها را در ذ سكه  سپس پول و  مود و  سبه مين د محا

ين خود گذاشته يشاني بر جبپربو دستش را كه از غضب ا

 ؟بود دور نمود و بعد گفت كه چند است

ولسوال گفت پول كاغذي دو مليون و ده عدد سكه طالئي 

كه  قره  سكه ن ته  يك خل يك و  قديمي و انت ها  لي  و خي

 شايد وزن آن نيم سير كابل باشد.

جامه نمي گنجيد مي خواست مستوفي كه از خورسندي در 

ترازو بر زمين زند گفت نه كدام ديوانه خواهد بود 

بزرگ و خطرناك جنائي به اين خس كه در چنين يك كيس 

ند.  مردار ميك خود را  ست  ها د كه از خوري  سوال  ول

البته در  ،تر و مفتن بود گفت دلت كمستوفي كرده چاال
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ست.  صيبت ني نورن باب  ها ار فتم تن كه گ وز پولي را 

ستثني از آن  يدهم م يت م من برا چه  ست و آن آورده ا

 ميباشد.

و سابقه را در نظر نگرفتيد و شما آشنائي حاليكه در 

يد شما فكر ميكنيد كه ما دعليق در آورما را بحالت ت

را خواهند گشت و يا طرد ابدي خواهند كرد اگر چنين 

پندار شما باشد اشتباه است زيرا اوضاع و شرايط اين 

حاالت طوريست كه بگير و را خودت بهتر ميداني. كشور 

 بده و سال ها حكومت كن.

حسين جان 
1

زنده باشد نصف اين پول را برايش تقديم  

تعين مي شوم و يك دو ولسوالي ديگر ث حكمران يكنم بح

 نيز زير دست من قرار خواهد گرفت.

گر  هاي دي شير روزي  يروم و  بل م به كا باب  با ار االن 

پول ها را نوش جان كنند و شما آنگاه  هستند كه اين

ضائنه ر نه اع ي ييس و  يد أه ضيه خواه ين ق يق ا ت تحق

 بود.

حرف هاي ولسوال تنگ مستوفي سست گرديد و با شنيدن 

 را هم نمي فهمي.با خنده گفت بدبخت تو مزاق )مزاح( 

بيار بيار پول ها را تا من سكه هاي طال را ببينم كه 

ست مان ا كدام دوره و ز يز  از  سي ن سكه شنا من در 

 مهارت دارم.

ستوفي  طاق م خل ا نوروز دا باب  ند ار ها را آورد پول 

يد  يز گرد باالي م ها را  پول  كه  عد ازين سرانش ب و پ

 گذاشتند از اطاق خارج گرديدند.

طال را از  هاي  سكه  مام  شتياق ت با ذوق و ا ستوفي  م

طه  يد خري شغول گرد شاي آن م به تما مود و  بدر ن چك  كو

سك يك  قت هر  با د قرار داده و  برق  شعاع  حت  ه را ت

ها  لي  ها خي سكه  فت  عد گ خت و ب شا پردا به تما مام  ت

شاني  باختري و كو نان  بوط يو شند قديمي و مر ها ميبا

اينكه بر اسب سوار است و كاله خود پيكدار بسر دارد 

تصوير از شخص سكندر مقدوني را نشان ميدهد سكه هاي 

است و سكه ختري بلخ سوار مربوط بدوره شاهان با وگا

در دست را نشان  ههاي ئيكه تصوير شخص استاده و نيز

شد.  ها ميبا شاني  طور كو شكا امپرا سكه كن هد  ميد

                                                 
1

 ير قلم مخصوص وزارت داخلهحسين جان: مد 
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مستوفي رو به ارباب نوروز نمود و گفت اين سكه ها 

 را از كجا كردي؟

ارباب نوروز مكث نمود و در فكر ارايه جواب بود ولي 

فكر ميكنم زي خوراك غاولسوال بجواب گفت مال موزي 

مان  كه در ز ست  بدالروف ا سردار ع يره  هاي ذخ پول 

لخ خود از ب هاي  سوالي  شرينتگاب  ،ول باد و  لت آ دو

كه  شايد زماني ها را  شاني  سكه كو ست و  ست آورده ا بد

هاي  به  صًا از خرا بود شخ شمالي  مران  سردار حك پدر 

 بگرام و يا از طريق اهالي بدست آورده باشد.

تحقيق قتل سردار را از باالي ميز بعدًا مستوفي دوسيه 

كارت  سند ب يان آن  مود و از م باز ن شت و آن را  بردا

بود از  سيده  تر ر ضاي داك هر و ام به م كه  شته را  فر

دوسيه كشيد و به ولسوال و ارباب نوروز نشان داد و 

شت  خود گذا يب  عدًا در ج فت ب مود و گ باب ن به ار و رو 

اعدام تست و  ارباب آيا ميداني كه اين سند سند حكم

هم چنان سند انفكاك و حبس ولسوال با مشاهده آن سند 

خون از  يد و  فران زرد گرد چون زع نوروز  باب  نگ ار ر

لرزه  به  سوال  لب ول نان ق هم چ مود و  فرار ن بدنش 

 افتاد.

هيات تحقيق مصروف عيش و نوش خود بودند در آن زمان 

ند  شته بود يق گذا كه در الي اوراق تحق سند را  ين  و ا

صروف ف گام م كه در آن هن سوال  ند. ول كرده بود موش  را

شي  نان عيا باب و همچ پول از ار ير  فت و گ كام گر و 

در فكر و خيالي چنين روايي از فرشته معصوم بود اصالً 

سندي نبود و آنگاه با ديدن اين سند چنان خود را گم 

و حالت رواني او طوري تغير نمود كه براي چند كرد 

رف مستوفي نظر ميكرد و يك كلمه خيره خيره بطدقيقه 

صالً زحرف از  نوروز ا باب  يد و ار مي گرد يرون ن بانش ب

سندي اطالعي نداشت و او نظر بگفتار سلطانه از چنين 

ميدانست مستوفي فرشته پاك دامن را حامله  ،دختر خود

سند  ين  شيد ا شوش نبا ير م فت خ ستاند و گ سكوت را شك

ا فردا پول حصه نزد من است و شما مطمين باشيد و شم

را كه اعضاي معيتي مدير مخابرات و مدير اداري واليت 

براي شان تسليم كنيد چاي من هستند فردا پيش از صرف 

يم ئمينما ءو همه امضامن صورت نظر هيات را مينويسم 

سانيم  لي مير سمع وا به  يان را  مع و جر خاطر ج شما 
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باشيد. مشروط برينكه ارباب باز هم جيب هاي خود را 

 بخارد.

شاروالي  لوپ  سوال وارد ك نوروز و ول باب  فردا ار

ند  يت و گرديد مدير اداري وال با  خابرات و  مدير م

 نشستند و صبحانه را همانجا با آن ها صرف نمودند.

مدير  بود و  سوال  ست ول يق و دو يت رف مدير اداري وال

 شناخت و معرفت نزديك داشت.با ولسوال  زمخابرات ني

مشب پول ناچيز كه از طرف مامور  مدير مخابرات با يك

گاو  هم از  يت و آن  كز وال بورد مر سيويچ  فون  تيلي

ضي  هم بع كرد و  گذاره مي شد  برايش داده مي غدودي 

چي هاي ار سوالي  هاي ول فوني  صاحب ،تيل مام  عه  ،ا قل

مرغ  خم  مرغ و ت برايش  قات  گاهي او باد  خان آ ذال و 

 ارسال مينمودند به همان خوش و راضي بود.

ل بطرف ارباب نوروز اشاره كرد و ارباب از جيب ولسوا

باالي  غاني را  هزار اف صد  سه  لغ  خود مب سكت  يق وا عم

هزار  صد  لغ دو  شت و مب يت گذا مدير اداري وال نو  زا

ما و  كم  فت  خابرات داد و گ مدير م ست  غاني را بد اف

 كرم شما.

سرت  پول از ك گرفتن  گام  خابرات در هن مدير م ست  د

مانيكه دانست مبلغ دو صد هزار خورسندي مي لرزيد و ز

افغاني است نزديك بود از خوشحالي سكته كند زيرا او 

در زندگي مبلغ بيست هزار افغاني را در يك وقت شمار 

نكرده بود. معاش ماهوار مديران در آن زمان از مبلغ 

ساالنه او مبلغ  شدو هزار افغاني تجاوز نميكرد و معا

ك شد  غاني مي هزار اف هار  ست و چ خرچ و بي صارف  ه م

 خوراك و لباس خانم و اوالد هايش را تكافو نميكرد.

مدير مخابرات پول ها را با خورسندي در جيب گذاشت و 

 از ولسوال و ارباب نوروز تشكر نمود.

ها و  سوال  كل از ول چرم و چ يت  مدير اداري وال براي 

بود و  بار  شت او  شب و چا يگ  سيد و د شعبات مير گر  دي

اشت و او به اشاره ولسوال پول ها اخ و دپ فراوان د

را در جيب گذاشت ولي در پيشاني اش چين و در رخسارش 

 گرفته گي و نارضايتي ديده ميشد.

هنگاميكه ولسوال به او اشاره كرد تا پول ها را در 

گذار يب ب مدير  دج سميكه  به ق سته  قع آه مان مو در ه

گوش شنود در  خابرات ن ستوفي  او م با م مروز  فت ا گ

ش شكم يند بن گراز  ين  فردا ا سد و  خود را بنوي ظر  و ن
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بزرگ )ارباب( را برايت مي فرستم باز هم جيب هايش 

مدير  شاني  سوال پي حرف ول شنيدن  با  يد  خالي كن را 

مدير  با  عد  مد و ب سرحال آ يد و باز گرد يت  اداري وال

 مخابرات هر دو جانب اطاق مستوفي حركت كردند.

ضيه  مون ق ستند و پيرا هم نش با  ها  مد آن آن  پي آ و 

براز  نين ا خود را چ ظر  صه ن ند و خال سنجش نمود كر و  ف

 نمودند.

دوسيه قتل سردار عبدالروف خان كه تحت نظر شخص امين 

باد  خان آ صاحب  سوال  هدف ول قاي  چون آ يانتي هم و باد

الشان جاللتمآب والي صاحب اتحقيق گرديده نظر به امر و

 تدقيق و بررسي گرديد. ،كندز مالحظه

ظه يكايك اوراق تحقيق و فحواي دوسيه متذكره با مالح

نه در  يات معي طرف ه كه از  مايم  ظر مين براز ن نين ا چ

هنگام تحقيق كامالً جانب انصاف و عدالت مراعات شده و 

ت و فشار خالف قانون و روش شونهيچ نوع اعمال زور و خ

گر دال  نور زر عاي  ست اد ته ا صورت نگرف سي  ديموكرا

تحقيق باكره بود و بعدًا با  برينكه دخترش در هنگام

وي تجاوز صورت گرفته كامالً دروغ محض و بي اساس بوده 

صديق  حاوي ت سنديكه  كدام  ندارد و  قت  نه حقي و هيچگو

ظه  سردار بمالح تل  سيه ق شد در دو نام با شته  كارت فر ب

 نرسيد.

حامله بودن فرشته خود دليل واضح و برهان قاطع دال 

ل سردار توسط رفيق اين بر رابطه ناجايز مذكوره و قت

 زن بدكار ميباشد.

خان در  بدالروف  سردار ع ناتواني  بودن و  قيم  يرا ع ز

اجراي عمل جنسي نظر بگفتار شفاهي و جوابات تحريري 

با  جوان و زي كه زن  مذكور  سردار  سومي  خانم  سلطانه 

است روشن و واضح بود و لذا موجود بطن فرشته رابطه 

 مينمايد.ناجائز او را صد فيصد تائيد 

ست  شكارا از د شن و آ يل رو جود دال با و شته  كه فر اين

داشتن در قتل سردار انكار ميكند و رفيق خود را كه 

به همكاري تواب پسر نور زرگر به قتل سردار مبادرت 

ورزيده است نشان نداده از داشتن رفيق و اجراي عمل 

ته  يل پخ ند دل كار ميك خود ان جايز  هارت او نا گي و م

جراي  فاجره در ا نان  يرا ز ست ز كاري او يت  مال جنا اع

در چنين موارد مكاري و استقامت زيادي از خود نشان 

 ميدهند.
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هيات تحقيق بنابر سياست ديموكراسي حكومت از آوردن 

 فشار خشونت و شكنجه جدًا خودداري كرده است.

ظور  گر بمن نور زر سر  تواب پ ست  شده ا شن  كه رو طوري

حت كه ت خود و اين جرم  شاندن  ضمير  پو جدان و  شار و ف

 خود قرار گرفته لذا دست بخود كشي زده است.

كوچكترين  بود و  قت  عاري از حقي گر  نور زر عاي  اد

 رد نزد ما هيات روشن نگرديده است.دليلي درين مو

مدير مخابرات( در  ،مدير اداري ،هر سه نفر )مستوفي

سيه  ضم دو خود را  ظر  ضا و ن خود ام تدقيق  صورت  پاي 

 ان موضوع را بحضور والي گذارش دادند.نمودند و جري

مدير اداري به ياور و حاضر باش هاي والي دستور داد 

لي وتا ور نزد وا سيدن او را  گر و ر نور زر باره  د دو

 بذرايع ممكنه جدًا جلوگيري نمايند.

بعدًا نور زرگر هر قدر كه كوشش كرد و گريبان پاره 

وزي در نمود و خود را بوالي رسانده نتوانست و حتي ر

شي و  يل فرو ندوي ت سرك م هارراهي  يت در چ عرض راه وال

بازار حلبي سازي خود را دم روي موتر والي انداخت و 

از چانس بد او مدير اداري واليت آن روز به اقامتگاه 

والي رفته بود و در بازگشت بطرف دفتر واليت با والي 

يكجا در موتر نشسته بود هنگاميكه نور زرگر خود را 

روي موووتروالي انووداخت و داد و فريوواد بووراه پوويش 

مداخله نموده انداخت مدير اداري خائن با دست پاچگي 

گفت كه صاحب اين همان نور زرگر شارلتان و دعوي جالب 

است و غير حق وقت گران بهاي شما را ضايع ميكند و 

سر راه  تا او را از  فت  لي گ شان وا ضر با به حا عد  ب

 موتر والي دور نمايند.

مال ر باشان )بادي گارد( والي نور زرگر را قفاق حاض

لي  موتر وا سر راه  موده و او را از  ند و ن دور كرد

بوالي  لوم  نور مظ سي  سيدن و دستر يب از ر بدين ترت

گرديد و بعدًا نور هرگز نتوانست تا خويشتن جلوگيري 

 را نزد والي برساند.

نمي تواند از دست دادرسي واليان كه مظلومي اين است 

ساند و داد ع ها بر نزد آن  خود را  يت  سد وال مال مف

 خواهي نمايد.

شكايت  گوش ب شند و  شته با عام دا بار  يان در  گر وال ا

مظلومان فرانهند و بدرد دل مردم گوش كنند بدون شك 

 كه داد مظلومي از ظالمي گرفته خواهد شد.
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بايد هفته والي ها وزرا صدر اعظم و حتي رئيس جمهور 

عام  بار  بدون يك روز  ند  يت بتوا شد و رع شته با دا

شكايت و  سانند و  ها بر به آن  خود را  بان  جب و در حا

خود  شكالت  خواهي م سانند و داد ها بر سمع آن  به  را 

لت  سر م ست از  لت د مال دو كه ع ست  ند و اينجا نماي

برداشته و ظلم و استبداد از كشور رخت خواهد بست و 

 ،الي هاعدل و انصاف تامين خواهد شد و در صورتيكه و

بور  كه زن ند مل هور مان ئيس جم ظم و ر صدر اع وزرا و 

ند  مردم نتوان شد و  هان با مردم پن ظار  سل از ان ع

مال  كه ع ست  سانند اينجا ها بر به آن  خود را  شكايات 

سو ها  بري آن  بي خ لت از  چون  ءدو موده و  ستفاده ن ا

بدر  مردم  جان  مار از  ند و د مي افت لت  جان م گرگ ب

ند چور ميكن ند و  ند و  ،ميكن عه را تاراج ميكن جام

همچون سپندوار در مجمر از قوغ و آتش مي سوزانند و 

 ملت را آتش مي زنند.خانه و خانمان 

و ساير اعضاي هيات هر چه زودتر دوسيه قتل ولسوال 

سردار را تكميل كردند و بمحكمه ابتدائيه خان آباد 

 ارجاع نمودند.

شده بود  را خواستارسال حبس  75براي فرشته  ارنوالڅ

مدت چهار سال ديگر را باالي آن ولي قاضي بي انصاف 

اضافه نمود و فرشته معصوم را بمدت شانزده سال حبس 

 با مشقت محكوم نمود.

ند.  قال داد ندز انت يت ك نه وال حبس زنا به م شته را  فر

لي  يد و خواه گرد عه  گر مراف عه نور زر مه مراف محك

باب  كه ار نابر آن عب ضي مراف قبالً قا يز نوروز  ه را ن

بود كرده  ضا  يده و ر يه را  ،د مه ابتدائ صله محك في

 تائيد نمود.
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 خاطره نخستين شب محبس كندز
 :از البالي يادداشت هاي فرشته

اين جاه محبس واليت كندز است، محبس در قريه ابراهيم 

خيل در جنوب شهر كندز در ساحه تخمين شش جريب مساوي 

هاي بلند يوار هزار متر مربع بطور خام كاري با د 75

شد  ضلع ميبا هار  يده و داراي چ مار گرد هر اع كه در 

 ضلع آن يك يك برج تر صد نيز تيار شده است.

 ،دروازه عمووومي محووبس بطوورف غوورب محووبس قوورار دارد

سمت  به  يد  بور ميكن حبس ع مومي م كه از دروازه ع همين

محبس يك جريب زمين بنام جنوب غرب محبس ساحه حدود 

ستقامت د به ا نه  مومي زنا طه و روازه ع ندان احا ز

غرب آن  سمت  به  چوبي  بزرگ  يده و دروازه  مار گرد اع

 نصب شده است.

دفترمدير محبس متصل دروازه عمومي محبس و طرف شمال 

حبس  شرق م سمت  شمال و  طرف  يده و  قع گرد غرب آن وا

ساحه  نه  سين زنا ندگي محبو ست و ز ظر زي نه در ن مردا

 گرفته شده است.

مرد خشك دماغ و خيلي ها زشت و بد مامور محبس زنانه 

شود از كوتك زدن زنان محبوس خوي است و هر گاه عصبي 

 هم دريغ نميكند.

امشب نخستين شبي است كه من در محبس زنانه بسر مي 

 ،اق استتنهوا خيلي گرم و فضاي اطاق پر از اخ ،برم

توأم با تفت و حرارتيكه از اطاق نمناك و بوي رطوبت 

ه فضا تصاعد مينمايد گلون مرا مي چهار ديوار آن ب

متعفن م شمزاز و  پر ا بد و  بوي  نان  شارد و همچ رز بف

 هاي مجاور مرا سخت اذيت ميكند.

ست و  :آه يدا ا يك و ناپ ها تار لي  نده خي من آي خداي 

يزي  خود چ شوم  شت  ضعيف و از سرنو تن  ين  يدانم. ا نم

بار گران اين همه و كدام زمان ناتوان من تا چه وقت 

 را تحمل خواهد نمود. مو آال مصايب

هم  بار و آن  قط يك ها ف مدت  سي  عد از ب پدرم را ب

موتر و از مرا ب كه  نگ زماني شي ر سوار ما سته  سر ب

هاي د شك  كه ا يدم  ند از دور د نه كرد گرمش دا اغ و 

بانش  به گري يد و  مي لغز سفيدش  سن  باالي محا نه  دا

سرازير ميشد و او كمي نزديكتر شد و گفت فردا نزدت 

 آيم. مي
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بري  :آه ست و از روز خ شال و دراز ا قدر ك شب چ ين  ا

 نيست.

گاهي  :آه ند و گا ست سرم درد ميك من د هوع ب حال ت

خودم را به نوشتن مصروف كرده ام تا غم ميدهد. من 

 هاي دروني خود را فراموش كنم.

عدد  كه او دو  ند  صيب ك ير ن نتظم را خ خانم م ند  خداو

قه بمن آورده بود يكصد ورقلم خود كار و يك كتابچه 

شرم آور را  حوس و  شب من عات آن  يان واق قبالً جر من  و 

 در آن يادداشت كرده ام.

كرده  :آه فرار  من  شمان  خواب از چ چرا  كه  يدانم  نم

 است و من مدت هاست كه از شر بي خوابي رنج ميكشم.

پانزده  هر  لي  ست و كم فرما لق ح شي مط جا خامو درين

پهره دار برج خبر( دقيقه بعد صداي خشن و زننده )با

مرا تكان ميدهد و رشته افكار  ،ترصد مقابل اطاق ما

 مرا قطع مينمايد.

من وارخطا اولين باريكه اين صداي خشن بگوشم رسيد 

ستاده  لبم ا كه ق بود  يك  يدم و نزد جاه پر شده و از 

شود ولي حورا اين زن كه ميگويند شش سال است درين 

صداي پيره داران محبس بسر مي برد بمن گفت نترس اين 

برج هاي ترصد است كه هر پانزده دقيقه بعد بمنظور 

اينكه محبوسين فرار نكنند اين آواز را بلند ميكنند 

 و با خبر ميگويند.

 

 موضوع بد يا عرف قبيح و زشت قبيله وي

روي است وقت كه مامور حورا زن خوش بر خورد و خنده 

پيشاني  اطاق رهنماي كرد او بامحبس زنانه مرا درين 

من  لوي  مود و په ستقبال ن من ا سم از  بان متب باز و ل

يان  من جر مود و  سار ن مرا استف حوال  حال و ا ست و  نش

مظلوميت و بيگناهي خود را بوي بيان كردم و او بحال 

 زار من خيلي ها گريست و اشك باريد.

مودم و او  سان ن ندگي وي را پر شت ز حورا سرگذ من از 

بعد بخود حالت جدي گرفته  واشك هاي خود را پاك كرد 

و گفت. خواهر جان سرگذشت زندگي من با قصه زندگاني 

خود  سن  باني ح تو قر يرا  فاحش دارد ز لي و  فرق ك تو 

نات  شوم و عنع هاي  سم و رواج  فداي ر من  شده اي و 

و پوچ و غير انساني اين اجتماع و محيط تاريك مزخرف 

 و قبيله وي شده ام و قصه من ازين قرار است.
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ختوور زيبووا و نازدانووه پوودر و مووادر خووود بووودم. د

من مرا خواستگاران زياد داشتم ولي اسد پسر ماماي 

دوست داشت و من نيز او را دوست داشتم و در ازدواج 

اصالت حما كدام موانع وجود نداشت و بنا بود همينكه 

برداشته شود مراسم نام زادي ما بعد زمين هاي شان 

ر شود ولي خشم زمانه بشور از يكي دو ماه رسمًا برگذا

 آمد و حادثه شومي بوقوع پيوست.

زمين با پسر ارباب شيردل برادرم در اثناي آب ياري 

گرديد و دره كالويز در قريه الله ميدان ولسوالي چار 

برادرم و جدال ميان شان بوقوع پيوست و باالخره جنگ 

شير دل  باب  سر ار خان پ عل  سر ل يل ب پره ب با  ضربتي 

 د و لعل خان در دم و در همانجا بقتل رسيد.فرود آور

ضوع  حول مو قومي م گه  به جر شود  سمي  كه ر پيش ازين

موي سفيدان جرگه مرا گرديد و سر انجام قرار فيصله 

باب  به ار ها  خون ب مين  يب ز عالوه ده جر بر  بد  نام  ب

پدر و برادرم به  ،شيردل پدر لعل خان تزويج نمودند

كردند. ارباب سه زن  نهادن و قبولفيصله جرگه گردن 

زن بيوه شاپيري ديگر داشت و من زن چهارم ارباب شدم 

لعل خان مقتول را مطابق عرف و عنعنات قبيله وي به 

سال  شت  بيش از ه كه  شيردل  باب  سوم ار سر زن  يونس پ

تزويج  عدت  ضاي دوره  عد از انتق شت ب شاه ندا ند  كرد

ساله  شت  يونس ه ساله و  سي و دو  گام  يري در آن هن پ

ود كه به هيچ قانون از قوانين پذيرفته شده جهاني ب

وصلت قابل پذيرش نيست و با آنكه زن چهار اين نوع 

بيش  ساله  شت  فل ه يونس ط شت و  شوهر را دا مر  ند ع چ

 .نبود آن دو رسمًا زن و شوهر گرديدند

 :و اما قصه خودم

من با آنكه زن رسمي و شرعي ارباب شيردل بودم در آن 

يك زن يت  نه حيث يز و  خا يك كن ند  شتم و مان را ندا

شته و  شاقه گما صعب و  هاي  كار  ظايف و  گار بو خدمت 

باب  خود ار شمول  خانواده ب ضاي  مه اع شدم و ه ظف مي مو

شت و  سخنان ز ند  گاه ميكرد من ن قارت ب فرت و ح شم ن بچ

درشت ميگفتند و مرا توهين و تحقير مينمودند و حتي 

رست انجام بعضي اوقات با وجوديكه كار هاي خودم را د

ميدادم باز هم مرا داو و دشنام ميدادند و لت و كوب 

 هم ميكردند.
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روز ها طويله اسب ها و ايل گو ها را پاك ميكردم و 

مينمودم و روزانه دو سير حويلي را آب پاشي و جاروب 

آرد گندم را خمير نموده و به تنور در گرم ترين روز 

 مي شستم هاي تابستان نان پخته ميكردم و ظرف و كاال

كار  فتن  گام خ تا هن ستم و  مي خي خواب  شفق داغ از  و 

 ميكردم و ساعتي مرا آرام و بيكار نمي گذاشتند.

ند و  كوب ميكرد لت و  مرا  ته  نه گرف باب بها سران ار پ

شال  موي ك مرا  ضيحتي  بدترين ف به  يز  باب ن نان ار ز

مادر لعل خان هفته يك دو بار مرا و خصوصًا مينمودند 

موي كشال مينمود و حتي بعضي اوقات كلك كوتك ميزد و 

كه  فت  مود و ميگ خل مين من دا شمان  خود را بچ هاي 

 چشمانت را بكشم و بخورم هنوز دل من يخ نميكند.

تم من جز گريه وناله و باريدن اشك كاري نمي توانس

براي خداگناه من انجام بدهم و براي شان ميگفتم آخر 

قدر ز ين  مرا ا چرا  ست و  من چي صوري  جر و آزار وق

سانيد  شكنجه ميدهمير ند يو  سخر ميگفت با تم براي د 

اينكه بد هستي و بد آمده اي و ارباب ترا بخون بهاي 

ال معني بد و بد گرفتن پسر خود بد گرفته است. پس حا

 را فهميدي؟

ني  گاه بمع ممن آن هوم كل پي  ةو مف بد  بيح  شت و ق ز

بين بردم كه انسان آزاد و زنده اي خالف تمام مقررات 

ست و  گري د شخص دي ناه  جرم گ ساني ب قوق ان لي و ح المل

گردد و  تول مي خانوادة مق شمن و  سليم د سته ت پا ب

 قرباني مي شود.

در آن هنگام كه مرا ارباب بنام بد تزويج نمود دختر 

قت  بار طا سال  مدت دو  بودم و  بيش ن ساله  شانزده 

يل و  تن عل ضعيف و  بدوش  صيبت را  نج و م ساي ر فر

حمل نمودم و حتي با داشتن تب و مريضي  ناتوان خود

حم نميكرد من ر من ب چين از  ضرب قم هم ب باز  ند و 

 حصال خدمت مينمودند.تاس

ديگر پيش برد  ،رفته رفته نهايت خسته و ناتوان شدم

من  مل  صله و تح من و حو قدرت  گران از  بار  مه  ين ه ا

ممكن نبود الجرم در يكي از شب هاي تاريك كه باران 

مي بار شدت  با ب چار  شد نا چا نمي يز راه از  يد و تم

مد  فت و آ باب ر نزل ار خل م كه دا باب  مزدور ار يد  عب

بوديم از  سته  هم ب با  كه  قول و قراري نابر  شت ب دا

حويلي ارباب فرار كرديم و با پاي پياده خود را دم 
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قارب  كي از ا نه ي سانيديم و بخا ندز ر شهر ك صبح ب دم 

شبانه رو ند  سه درك چ قع  يد وا يك عب سپري نزد ز را 

نموديم و هدف از توقف ما در قريه سه درك آن بود تا 

ما  ست آوردن  هت بد سرانش در ج باب و پ تالش ار سعي و 

فروكش نموده و ما آنگاه بخاطر آرام بطرف كابل حركت 

 نمائيم.

بعد از يك هفته من و عبيد آنجا را ترك داده و باالي 

يد قال م بل انت به كا ندم را  كه گ موتر الري  اد بار 

موديم  كت ن بل حر طرف كا شديم و  موتر سوار  كه  هنگامي

خل  كه دا شديم  جه  تًا متو يد دفع مري گرد پل خ بازار 

خمري استاده اند پوليسان و سپاهيان زياد در چوك پل 

و موتر ها را توقف ميدهند پوليسان موتر ما را نيز 

ين  ند در قف داد هالي تو گر از ا يل دي يك فام موتر 

راه بود ناگهان چشم من به لطيف غوربند نيز با ما هم

من  نه  تاد و دل از دل خا شير دل اف باب  بزرگ ار سر  پ

 جدا گرديد.

الي سرا پاي وجود مرا فرا گرفته و هيو هحرارت كشند

ند، سايه افگ من  سر  باالي  ها  مرگ  لي  سيدم و خي تر

يل حال ب مين  سيدم و در ه ن ،تر له تف يزه و مي بر ن گ ت

ها سارا در چ جودم اح طراف و  كردم ر ا يال  كردم و خ س 

باب  حويلي ار صحن  نون در  مين اك قرار دارم و از ه

پسرانش و اهل قريه دارند باالي من  ،چهار سمت ارباب

عه  چه و قط چه پار مرا پار ند و  له مينماي عه حم قط

نموده و گوشت هاي بدن مرا نزد سگان مي اندازند من 

ستور  يده و م شخيص پيچ يت و ت بل رو يد قا لي عب بودم و

در همين اثنا صداي لطيف بلند شد كه ميگفت آنه بود 

خودش است عبيد است همين نمك حرام است و آن ديگرش 

ست يد ،حورا ا شان كن ست پايان شان ا لدار  ،خود  حوا

همين ها هستند زود باشيد و از موتر پايان شان كنيد 

 و تسليم ما نمائيد.

گفت درست مامور پوليس كه شخص مسلكي و هوشيار بود 

ست و فه ا ين وظي جاب لي ا سب اي كه ح يدانم  من م ست  ما

ها چه رفتار نمايم و چطور اجراات كنم وظيفه با آن

سپاهيان  به  پوليس  مامور  شويد.  شويد دور  شما دور 

و و پسر ارباب نمايند دستور داد تا مردم را متفرق 

نفر هاي معيتي او را كه از چشمان شان خون مي باريد 

باني بودند بزور و فشار و خيلي ها آتشين مزاج و عص
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خود را  تا  ند  شش ميكرد ستند و كو مي خوا كه  در حالي

ند  چه نماي چه پار جا پار مان  سانيده و در ه ما ر از ب

يف و همرا ند لط موتر دور نمود قف  حل تو مي هام نش 

با  يده و  سليم گرد ما را ت جا  مان  ست در ه خود خوا

كه شخص هوشيار بكندز انتقال بدهد ولي مامور پوليس 

يفه شناس بود با درك نزاكت موضوع طور جدي عمل ظو و

و ما خود مان نموده گفت كه موضوع مربوط منطقه ماست 

وظيفتًا درباره آن رسيدگي و حراست مينمائيم شما فعالً 

 رخصت هستيد.

 و اين كار رسميات است و بايد رسمًا اجراات گردد.

كرد صرار  قدر ا هر  يف  شار  ،لط فزع ف جزع و  آورد و 

دو سيلي محكمي بر روي نمود ولي مامور پوليس بسيار 

او زد و با خشونت وي را از آن صحنه دور گردانيد من 

يد و سپاهيانعب ظت  حت حفا به  ،را ت خويش  حت  ما ت

و همان دم به ولسوال پل خمري ولسوالي پل خمري برده 

 پيش نمود.

پرس و  حت  مود و ت سار ن ما استف ضوع را از  سوال مو ول

را مو بمو از هوتا من تمام موضوع پال قرار داده و 

برايش  قط  خود را ف يت  يان مظلوم كردم و جر يان  ب

كان  كرده كما فزون  مه ا يك كل كه  بدون اين صادقانه  و 

شرح دادم. يا دروغ بسته باشم براي ولسوال پل خمري 

باال  خود را  سر  ست و  قه ب شمانش حل شك دور چ يدم ا د

ظاهراً  تا  ست  فت و ميخوا سات گر طف و احسا خود را  عوا

شك از  شد و ا كن ن لي مم يد و هان نما ما پن ظر  از ن

بود  ساني وي  سات ان طف و احسا كه زاده عوا شمانش  چ

خت  شته فروري غان ر كرده و از فار صيل  شخص تح سوال  ول

ها و  سم و رواج  بود و او از ر سي  لوم سيا قوق و ع ح

خو سرزمين  مان  مي  دعرف مرد نج  شت و ر فرت دا سخت ن

 برد.

ين  :هان شخص د ترس ،باوراو  ست و از  ،خدا  مردم دو

سي طرف داران  هاي ديموكرا عدالت و روش  يروان  و پ

حيم زاده  قاي ر فت آ شمار مير مردم ب سعادت  ساني و  ان

كه  پوليس  مامور  خان  مام داد  مري از ا پل خ سوال  ول

وظيفه اش را بخوبي انجام داده و از بروز يك حادثه 

كر نمود خطرناك و خونين جلوگيري كرده بود اظهار تش

خانه زنانه واقع در ششصد كوتي  مرا به نظارتو بعد 
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يد  ستاد و عب مري فر پل خ مري شهر  پل خ حبس  به م را 

 انتقال دادند.

ي يئتولسوال ه ،فردا ما را غرض تحقيق احضار نمودند

نژاد  ين  ست آر حت ريا ضوع ت يق مو غرض تحق   ارنوالڅرا 

يز ن سپل خمري تعين نمود و امام داد خان مامور پولي

 در زمره اعضاي هيات تحقيق بشمار ميرفت.

را هيات موضوع را تحت تحقيق قرار دادند و من آنچه 

ته  سوال گف براي ول يروز  ستعالم كه د جواب ا بودم در 

خان  مام داد  مرا ا بات  فتم و جوا يق گ يات تحق هاي ه

پايان نوشته شصت خود مي نوشت ومن در مامور پوليس 

متن جوابا من از  شتم  كه را ميگذا بود تي يد داده  عب

چيزي نميدانستم و بعد از همان تاريخ من ديگر عبيد 

 را نديده ام.

ند  يل كرد سيه را تكم جام دو ستند سر ان مي خوا و 

جاع  مري ار پل خ يه  مه ابتدائ كه بمحك ند. طوري نماي

ضي  ند قا قي و ميگفت شريف مت يت  شخص نها مري  پل خ

گار  سيپرهيز پاك نف به  شهرت ،بود و  عدالت  قوا و   ت

بسزايي داشت ولي افسوس كه فشار از طرف واليت كندز 

شير دل  باب  يد و ار شتر گرد به بي شوت  با دادن ر

مقامات باال ما را غرض تحقيق اراكين آن واليت و فشار 

هار سوالي چ به بول سوال  ند ول به نمود والي  دره مطال

فت  ته گ ماس گرف ندز ت يت ك لي وال غالن و وا يت ب وال

چهار دره براي شان ولسوالي  هفرستادن حورا و عبيد ب

يم  كرده ا يق  نه تحق مورد عادال ما در  جاني دارد  طر  خ

تدقيق  يات  ظر ه عد از ن يق ب ست اوراق تحق تر ا به

تا  يد  حورا و عب گردد و  جاع  ندز ار يت ك مه وال بمحك

زمان فيصله محكمه در محبس كندز فرستاده شوند بردن 

مرگ  چهار دره مناسب نبوده و خطربه ولسوالي آن ها 

 را در قبال دارد.

همان بود كه ما را تحت حفاظت و حراست پوليسان به 

واليت كندز انتقال دادند مرا به محبس زنانه و عبيد 

صله  ساس في عد با ستادند و ب نه فر حبس مردا به م را 

مه  سال محك مدت دوازده  براي حبس من ب شدم و  كوم  مح

 عبيد مدت هشت سال زندان تعين گرديد و اين ششم سال

 من است كه در زندان بسر مي برم.

اين زن هم يك خانم خيلي ها رنج ديده و مصيبت  :آري

نده  لب و آموز ها جا لي  هم خي صه او  ست و ق سيده ا ر
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كي از مصائب و رنجهاي ديگري زنان ميباشد و اين هم ي

است كه در آتش ظلم و بيداد عنعنه و رسم افغانستان 

پوچ  هاي  له وي و و و رواج  خرف قبي يك مز حيط تار م

 بنام بد تا پايان عمر مي سوزند و خاكستر مي شوند.

 

 نور زرگر با فرشتهديدار 

مو سپري ن حبس  شب را در م لين  شته او هان فر سحرگاه  د 

از خواب برخاست و بعد از اداي نماز از اطاق بيرون 

حبس  صحن م طرف  طرف و آن  ين  قه ا ند دقي يد و چ گرد

ي طاق گرد خل ا عد دا قدم زد و ب نه  ظه زنا هر لح د و 

شمانش  پيش چ پدرش  غر  ضعيف و ال تن  هاي زرد و  سار  رخ

مجسم ميشد و اشك مي باريد و باز بيرون ميرفت و بعد 

يد  طاق ميگرد خل ا فت و دا قرار و آرام نميگر ظة  و لح

قه  پدر دقي يدار  خود به آرزوي د با  كرد و  شماري مي

خدايا  فت آه  پدر ميگ مروز  كه ا ستم  شحال ه قدر خو چ

ي مي آ يك جانم  ها او را از نزد مدت  عد از  من ب د و 

 خواهم ديد.

در چوك بازار كندز نور زرگر از خان آباد حركت نمود 

را كه با خود آورده بود از موتر پايان شد و اشياي 

غازه  لوي م سرك په نار  مود و در ك پائين ن موتر  از 

نمود و خود منتظر گادي استاده شد جابجا حاجي حكيم 

پرت و سش  سكه حوا بود از ب شان  فت  پري كه ملت گادي ئي

مقابل دكان عبدالقهار ساعت ساز استاده بود نگرديد 

مي خواست آنجا را ترك كند زنگ زمانيكه  و گادي وان 

آمده بخود  زرگر نوره گادي را بصدا در آورد و آنگا

و متوجه شد كه گادي مي خواهد حركت كند لذا خود را 

ا محبس. گادي بعجله به گادي وان نزديك نموده گفت ت

وان مال هاي او را به گادي گذاشت و بعد جانب محبس 

 براه افتاد.

سرك  نار  حبس در ك تر دور از م صد م سافه يك به م گادي 

 عمومي توقف نمود.

نور از گادي وان خواهش نمود تا در انتقال امواليكه 

با وي  حبس  هن دروازه م تا د ست  خود آورده ا با  او 

 همكاري و معاونت نمايد.

يش روي گادي بست و په اسب را به تخته يضدي وان قگا

كاري  مك و هم گر ك نور زر با  موال  قال ا عد در انت ب

 نمود.
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 كه آوردهرا نور از مدير محبس اجازه گرفت و اموالي

حبس  بود خل م حبس دا بل دروازه م موده و مقا مومي ن ع

مر  بود و ا مراه  با او ه كه  سپاهي  كرد  قف  نه تو زنا

مامور حبس را ب نه  مدير م حبس زنا بالم عد ا كرده و ب غ 

محبس زنانه با فرشته مالقات نور در اطاق كار مامور 

 نمود.

در نخستين ديدار كه پدر و دختر با هم مقابل شدند 

جاني ها هي لي  ظات خي بود  ،لح يز  غم انگ بار و  قت  ر

فرشته خود را در آغوش پدر انداخت و از هوش رفت نور 

نهاد و موهاي سرش سر دختر خود را باالي زانوي خود 

مي شك  يداد و ا نوازش م خت را  به  ،ري كه  شته زماني فر

هوش آمد باز به ناله و گريه آغاز نمود و دستان پدر 

پدر فت  سيد و ميگ مي بو كرار  كرار و ت پدر  ،خود را ت

جان چه روزهاي را ديدم و چه رنج هاي را كشيدم و چه 

فتن آن  كه از گ مودم  مل ن ها را تح بدبختي  صائب و  م

وي بر اندام آدمي راست مي شود. پدر جان قامتم زير م

يده  خم گرد ناگون  صائب گو ها و م نج  ها و ر غم  بار  

ست. آن  تر  ،روه اراذلگا جدان دخ بي و شناس و  خدا نا

معصوم و بيگناه ات را زير باران شالق گرفتند و سپس 

با پشك ها در جوال انداختند و شالق باران نمودند و 

اي ناروائيكه نبود در حق دختر بي بعد ها از چه كاره

چاره بيكس و بي روبارت دريغ و مضايقه نكردند. پدر 

جدانفدر دل آن طايجان  بي و كوردل و  ،ه  حم  بي ر

 شفقت و حس انسانيت وجود نداشت. ،حيوان صفت ذره رحم

نور  يد و  مي بار شك  فت و ا سخنان را ميگ ين  شته ا فر

ته  خويش را گرف هاي  شك  خود دم ا كه  گر  ست زر نميتوان

قام  جان انت تر  ير دخ فت خ سلي داده و ميگ شته را ت فر

فت.  هد گر ها خوا خدا از آن  كنم و ما را  شش مي من كو

ترا  ياد و آواز  يزنم و فر خود را م سر  هر دروازه  ب

بگوش مسولين و زمام داران اين كشور خواهم رسانيد و 

 دادخواهي خواهم نمود.

ناليدن كه دل پدر و دختر آن قدر گريستند و زار زار 

 سنگ بحال آن ها آب ميشد.

فرشته از مادر و برادرش پرسيد نور در حاليكه غم و 

فوت  ضوع  شرد مو مي ف لبش را  هر آن ق كران  ندوه بي ا

 هستند.مادر و برادر فرشته را پنهان نمود گفت خوب 
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فرشته از جريان فوت مادر و برادر خود اطالعي نداشت 

شته  كار فر يت  گروه جنا يرا آن  ندز ند پر در  ةرا مان

ند و او در  كرده بود سير  خود ا ستبداد  لم و ا فس ظ ق

چهار ديوارحويلي مشتاق منتظم محبوس و زنداني بود و 

هر نوع ارتباط او را با خارج قطع نموده بودند روز 

ها او در حويلي منتظم زنداني بود و شبانگاه او را 

مي  يق  نام تحق شاروالي ب لوپ  به ك شيده و  جا ك از آن

 ند و مجلس عيش و نوش را مي آراستند.درب

ته  يك تخ ستر و  ست ب يك د قات  ختم مال گر در  نور زر

قالينچه و لباس هاي فرشته را كه با خود آورده بود 

هم  مود و  ترش ن سليم دخ كه ت مواد خورا قدار  يك م با 

موده و  بدر ن خود  يب  غاني را از ج هزار اف لغ ده  مب

شه  شا هللا همي فت ان ست وي داد و گ بر بد و زود زود خ

گيرايت خواهم بود خاطر جمع باش و بعد از جاي بلند 

گرديد و فرشته نيز از جا بر خاست و سپس دستان پدر 

خود را بار بار بوسيد و به چشمان خود ماليد و با 

 پدر خدا حافظي نمود.

كه او مرا فت  بدخترش گ حافظي  خدا  حين  عه فنور در 

تا تم هخوا ضوع را  شايد مو ست و  مات شده ا يز و مقا

 باالتر هم تعقيب و دنبال خواهد نمود.
 

تالش ها و مساعي نور زرگر و عكس 

 العمل اعتمادي

مي آرام  شته ك لب فر گر ق نور زر هاي  حرف  شنيدن  با 

و فكر نمود كه عدالت و انصاف بسر وقتش خواهد د گردي

سيد و بزودي ازين مشكالت نجات خواهد يافت ولي واه ر

 ؟و كجا ديده اعتبار كوحسرتا كه گوش سخن شن

نور به هر دروازه سر زد و به هر مقامي مراجعه نمود 

برخسارش از عقب هر  لي هاي نا اميدييولي با خوردن س

شت مي گ بر  يد  نا ام مأيوس و  شد و  نده مي   دروازه را

هاي زمانه بسرعت حركت ميكرد و فرشته با عالم چرخ 

كندز  هاي رنج و بدبختي شبانه روز را در محبس زنانه

پومپيدو صدر  7420سپري مينمود تا اينكه در بهار سال 

يدار از  مود و د ستان ن به افغان سفري  سه  ظم فران اع

شهرك صنعتي كندز و تماشاي بزكشي نيز شامل پروگرام 

 سفر وي بود.

اعتمادي با همتاي فرانسوي اش وارد كندز گرديدند و 

شت به تماشاي مسابقه بزكشي به استديوم رفتند و از د

شير ماهي و مناظر زيباي طبعي آن نيز ديدن نمودند و 
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بعد از آنجا بركشتند و شب را در هوتل سپين زر سپري 

 نمودند.

فرداي آن روز شهر كندز شلوغ بود و خاليقي زياد تجمع 

پاي  جاي  ها  سرك  فه  كه در دو طر ند و بحدي موده بود ن

 ماندن نبود.

س تالش ب سعي و  مت و  سيار زح به ب گر  با نور زر يار و 

ند  تك مان چوب و كو شالق و  ضرب  ها  مل ده  شكگتح ي کنج

مادي  به اعت خود را  مود و  تاب ن سرك پر خود را ب

بل دروازه  سرك مقا مادي در  گام اعت ين هن سانيد در ر

تل  ظر همسپين زر هو ستاده و منت خود تا سوي  اي فران

يدان  به م تل  يدو از هو مدن پومپ بر آ جرد  تا بم بود 

 ابل پرواز نمايد.هوايي رفته و جانب ك

نور با وجود ممانعت پوليس و سپاهيان خود را مانند 

قديم  خود را ت ضه  كرد و عري يك  مادي نزد به اعت برق 

مان  طرف مه مادي ب گوش اعت هوش و  كه  لي ازين مود و ن

فاتي  هاي او الت حرف  نور و  ضه  بود بعري خارجي اش 

نكرد و اصالً حوصله خواندن عريضه نور را نداشت و با 

نوبي حو ضه  گي عري من  رصله  فت  ستش داده و گ را بد

قديم  لي ت به وا خود را  ضه  ندارم عري ندن  صت خوا فر

 يد.ئنما

نور گفت جناب صدر اعظم صاحب من از دست ولسوال خان 

جاوز  بدخترم ت خدا  براي  شده ام  عارض  شما  به  باد  آ

بدالروف  سردار ع حق  نا  خون  عد او را ب ند و ب كرده ا

نوروز است گرفتار و محبوس  كه قاتل حقيقي او ارباب

مرا  ضه  سانيت عري خدا و ان نام  فًا ب ند لط موده ا ن

بخوانيد و بداد من برسيد باالي من چنان ظلمي صورت 

 گرفته است كه در تاريخ معاصر نظير ندارد.

حاال موضوع باالتر از صالحيت والي صاحب است زيرا قضيه 

ظر هيات ظالمانه ن ،در زمان والي سابقه صورت گرفته

داده و محكمه غير عادالنه فيصله كرده است و دختر من 

ميباشد جز اينكه خود شما بحيث فرد دوم  فعالً محبوس

سته  من ب بروي  ها  مه راه  گر ه يد دي جه نكن شور تو ك

 است.

ولي انگار كه گوش هاي اعتمادي اصالً حرف هاي نور را 

قت  ين و كرد در فاتي ن هاي او الت حرف  شد ب شنيده با ن

يدو  يد پومپ موتر روان گرد طرف  مد و ب بر آ تل  از هو

نور خود را به پا هاي اعتمادي انداخت ولي اعتمادي 
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سكر و  سط ع شنام او را تو پوچ و د هاي  حرف  ثار  با ن

 سپاهي از خود راند و دور نمود.

د و كوتك از لگو بوكس  ،سپاهيان نور را با ضرب قفاق

 آنجا دور نمودند.

جروح  تن م سته و  لب شك با ق طرف نور  خورده  ضرب  و 

كه  گان در حالي نه  ند ديوا يد او مان بازار روان گرد

سر  خورده و يك پيچ  گردنش  قه دور  قه حل ته اش حل لنگو

ديگر آن بزمين كشال بود با خود حرف ميزد و ميگريست 

تانكر  موتر  شديد  برك  هان آواز  كه ناگ فت  و راه مير

گر  نور زر خون  قه ب سد غر سپورت و ج تاز تران سفيد مم

داران وعووابرين پيوواده روهووارابخود معطوووف و  دكووان

جان ،متوجه گردانيد. نور در همان لحظه و در همان جا

ي از نظر ها تسپرد و روانش در پشت ديوار بلورين نيس

براي ضعيف او جور و  سم رن يد و ج ميش ناپد شر ه لم و  از  ظ

 جنايات گروه مسبتد و ظالم آسوده گرديد.

شت :آري فت و فر يا ر هم از دن ها نور  كه و تن ه را ي

بدون يار و ياور درين دنياي سراسر ظلم و فساد تنها 

 گذاشت.

ها شته روز  پدر ،فر ظار  به انت ها  سال  ها و   ،ماه 

برادر و مادر بسر مي برد و كوچكترين اطالعي از مرگ 

 و زندگي آن ها نداشت.

 

 باز هم از البالي يادداشت هاي فرشته
من :آه م ،خداي  صاحب  من و  گار  ست  !نپرورد سال ها

يك  نگ و تار ستان ت ين گور هار در ين چ يان ا و در م

دلم خيلي ها تنگ و  ،بسر مي برم ديوار بلند و لعنتي

باران  ند  هايم مان شك  ظه ا هر لح ست و  شده ا نازك 

تر  مانم را  بان و دا شود و گري مي  سرازير  هاري  ب

همراز و  ،ميكند اكنون جز اشك هاي خودم ديگر مونس

ط همين اشك هاي خود من است كه بسر همدمي ندارم و فق

 وقت من ميرسد و بس.

هان:اشك هم تاثيرمثبت داردو بافرو ريختن آن دل من 

 مي شود و آرام ميگيرد.صبر

 آري:

گويا چراغ        يك لحظه گريه گر نكنم كور مي شوم 

 چشم من از آب روشن است
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مادر با جان برابرم  ،اين پدر مهربان !آه: خداي من

 ؟عزيز من كجا هستند و برادر

 آنگار كه زمين چاك شده و آن ها غايب شده اند.

دل من خيلي ها ناقراراست واز حوادث شوم  !پروردگارا

 و غم انگيز مرا خبر ميدهد.

شايد  ست و  شنيده ام در كه از دور  ين آوازه هائي ا

شد.  مده با شان آ سر  بر  بالي  صيبت و  كدام م بوده و 

 مه ميگفتند درست است.يكه شريفه و نجئهمان حرف ها

و من درين دنياي فراخ و بزرگ خداوند هيچ كس و حاال 

من همه رفته اند و من مانده ام كوي ندارم و عزيزان 

و عووالم تنهووايي و دنيووايي از غووم و مصوويبت و كوونج 

 زندان.

آن هووا از دنيووا رفتنوود و موورا تنهوواي تنهووا آري: 

هان گذاشتند و حتي آن نبيل مولود ناجايز و ثمرة گنا

گان  كار و گر يت  قه جنا ساير طب باد و  خان آ سوال  ول

صورت آن  يك از آدم  كدام  سلب  يدانم از  كه نم قه  منط

مرا  يروز  يز د بود ن جدان  بي و طرت و  ست ف قه پ آن طب

الگي از دنيا رخت سفر بست و س تنها گذاشت و بعمر شش

كوچكش  سم  عت ج هاي طبي بايي  ضاي آزاد و زي كه از ف

زير خاك هاي سياه و نمناك براي نگرفته بود در  ةبهر

 هميش آسوده و آرام گرديد.

حورا آن زن شريف و نجيب مرا اكنون درين دنيا تنها 

صارف و  مام م كه ت ست  مين حورا ند و ه مك ميك ياري و ك

خرج و خوراك من بدوش اوست اگر حورا نمي بود من با 

نان جيره محبس چه ميكردم و همين حوراست كه بحيث يك 

مي خواهر نها ها ن مرا تن ساعتي  سوز  بان و دل يت مهر

 گذارد. خوش طبعي ميكند و مرا مي خنداند.

حورا دختر زمين دار است. پدر و برادرانش از او خبر 

روغن و گوشت تازه و تركاري  ،ميگيرند و برايش برنج

سد  ند و ا مي آور هار دره  سر از چ ته پ يز هف مايش ن ما

ازه و انواع دو بار از او خبر گيري ميكند و ميوه ت

كت  يد و از بر ضر مينما براي او حا باب را  كه  خورا

 حورا يك دو سه زن ديگر نيز اعاشه مي شود.

گري در  جايز دي لود نا نون مو فت و اك يا ر يل از دن نب

سولين  يت م ساد و جنا مره ف كه ث ته  جاي گرف من  طن  ب

 محبس است.
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درين جا هم مگسان چشم سفيد و گرسنه دور شريني جمع 

شوند و به  مي  جا  ين  ند. در مي نماي شباع  خود را ا

تعداد سي زن جوان و ميانه سال كه داراي كيس )فقره( 

هاي مختلف هستند زندگي ميكنند در ميان آن ها يك زن 

 زشت و بد خوي بنام زهره باشي محبس است.
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 سرگذشت زهره

لق و  بد خ شقرغان و زن  صالً از تا كه او ا فت  حورا گ

قتل خشوي خود بمدت شانزده درشت خوي است. زهره بجرم 

 سال محكوم شده است.

او با برادرش استاد ايرگش كه پيشه آهنگري دارد در 

شهر كندز زندگي ميكردند و قضا رشته زندگي او را با 

جوانيكه از جمله وطن دارانش بود پيوند زد و نام زد 

 گرديدند.

نامزد زهره بحيث محاسب در نمايندگي خواجه غار شركت 

و اسمش كبير بود. كبير بعد از خدمت مينمود سپين زر 

قول  سپار  لب و ره سكري ج خدمت ع هره ب با ز نامزدي 

سال دوره  جام دو  عد از ان يد و ب يا گرد اردوي پكت

مود و د صل ن ترخيص حا سكري  يت ع شامل مكلف باره  و

 .ماموريت گرديد

شد زن  گذار  ساده بر طور  ير  هره و كب سي ز شوهر وعرو

بال ميكردند و فرزندان چندي زندگي خوش و ساده را دن

بدنيا آوردند سپس كبير بحيث سر محاسب نماينده گي 

عد از آن  يد ب عين گرد عه ذال ت سپين زر در قل شركت 

زمان روز بروز زندگي كبير و زهره رونق گرفته و سر 

 يافت.سامان و 

زن و شوهر از زندگي خود خيلي خوش و راضي بودند ولي 

ا طرح ديگري ريخت و روزي گذر بود و قضاين خوشي زود 

 كبير غرض ديدار خويش و اقارب خود به تاشقرغان رفت.

كبير بخانه خويش  ،آن روز ها موسم انار و بادام بود

فه  جال وظي كار و جن فارغ از  ند روزي  خود چ قارب  و ا

 در آن منطقه خوش آب و هوا سپري نمود.

كبير هفت ساله بود كه بعد از فوت پدرش با مادر و 

 ر و سليمان برادرش بكندز نقل مكان كردند.خواه

آن هووا در تاشووقرغان زمووين و بوواغي نداشووتند و در 

تاشقرغان كدام شغل و كاري براي سليمان ميسر نميشد 

ندز  ناني بك لب  شغل و  ست آوردن  خاطر بد جرم ب و ال

آمدند و در منطقه گور تپه بمنزل يكي از وابسته گان 

ن جا بود كه خواهر خود رحل اقامت گزيدن و هم در هما

 كبير با يكي از مردمان آن محل ازدواج كرد.

منظره تاشقرغان و باغ هاي پي در پي كه پشت هم واقع 

شده است براي كبير جالب بود.تاچشم كار ميكند باغ 

صًا منطقه باغ جهان نما يادگار  بود و خانه بود خصو
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غرب تا كه در  سرزمين  مان تاريخي آن  شقرغان و در دا

كه از ي وكوه جالبي دارد  شنگ و  ظر ق ست من شده ا قع  ا

شمال ساحه  جا  يده  ،آن خوبي د شقرغان ب شرق تا نوب و  ج

 ميشود.

كبير اكثر اوقات در خانه مامايش بسر مي برد و دختر 

ترك  بود. او دخ ته  هم رف صنف د به  تازه  ير  ماي كب ما

 شوخ و قشنگ و سرخ و سفيد بود.

كوورده  النوووع عشووق و جمووال( نووام او را وينوووس )رب

 بودند.

مردم  گوش  ندان ب طراف چ كه در ا صري و كا نام ع ين  ا

آشنائي نداشت و كامالً غير مانوس بود ولي نميدانم كه 

ين نه ا مادرش چگو موده و  نام پدر و  يدا ن شنگ را پ ق

 باالي دختر خود گذاشته بودند.

فر  كدام ن ست و  مروج ني شي  شيدن دري شقرغان پو در تا

صتي  طور رخ گر  سمي ا بل مامور ر يد ق خود بيا بوطن 

ازينكه به سفر خود آغاز نمايد لباس شخصي مي پوشيد 

نه  كه بخا ند بمجردي كت ك شي حر با دري نًا  گر احيا و ا

وج خود برسد لباس خود را تعويض نموده و با لباس مر

 .مردمان محل گشت و گذار مينمايد

كبير با دريشي آمده بود و با همان دريشي بهر طرف 

مود مد مين فت و آ بود و ر لب  نوس جا براي وي شي  . دري

مود و  لوه مين بزرگ ج صري و  شخص ع ظرش  مه در ن سر ع پ

 سرلچ گشتن حكم شهري شدن و عصري بودن را داشت.

وينوس كم كم متوجه شد كه قلبش آهسته آهسته به نا 

ير  سم كب لبش ا يه ق كرده و در زاو غاز  طپش آ مي و  آرا

 جاي گرفته است.

مي نش ير  نزد كب گاهي  ترك گا پال دخ پرس و  به  ست و

اوضاع شهر كندز مي پرداخت و كبير هم بجواب سواالت 

از اجتماع مردم  ،او روشني مي انداخت و از شهر كندز

 و مدنيت صحبت مينمود.

يده آل و  شهر آ نوس  ظر وي ندز در ن شهر ك ته  ته رف رف

خواه  ظر او خاطر  شقرغان در ن حيط تا شد و م گر  لوه  ج

 تنگ و تاريك گرديد.

نوس روز فتوي ير گ به كب ظرم  ،ي  شقرغان در ن شهر تا

بمثابه قفس است و درين جا مجال بال و پر زدن نيست 

و اينجا محيط تاريك است و زنان نمي توانند آزادانه 

و گذار نمايند و در اجتماع ظاهر شوند و خود به گشت 
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بازار بروند و بدست خود سودا و ضروريات خويشتن را 

 خريداري نمايند.

پدر و مادر من در تاشقرغان چه ميكنند و  نميدانم كه

مراتب براي شان گفتم چند زندگي مينمايند. بخاطر چه 

ندز  يا ك مزار و  ست ب خود باي يد و  جاره بده باغ را ا

برويم و زندگي نمائيم. دل من درين جا تنگ شده است 

 و مي خواهم با شما چند روزي بكندز بروم.

كندز ميرويم و هم با خوبي است و كبير گفت پيشنهاد 

عه ذال  به قل عد  بوده و ب سليمان  نه  ند روزي در خا چ

 ميرويم.

وينوس و مادرش با كبير بسوي كندز حركت كردند و پدر 

به  لي  برود و ندز  ست بك مي خوا لش  كه د با آن نوس  وي

نسبت جمع آوري حاصالت باغ مجبور گرديد تا از باغ و 

نان ير و مهما يد كب سي نما بت و وار خود مراق نه  ش خا

همان روز بكندز رسيدند و چند روزي در خانه سليمان 

بود كش  مت  مت و زح با ه شخص  سليمان  ند.   ،سپري نمود

كار خشت مالي اشتغال داشت و بعد به سنگ ابتدا به 

 كشي پرداخت.

مع آوري  تي ج چه تعميرا سنگ پار باطر  قره  كوه  از 

مينمود و توسط موتر هاي كرايي به كندز انتقال داده 

 ميرسانيد.و بفروش 

يك هفته بعد كبير با مهمانان خود به قلعه ذال رفت 

و مادر كبير از ديدن برادر زاده و خانم برادر خود 

استقبال خورسند گرديد خانم كبير از مهمانان بخوبي 

دريووغ نمووود و از هوويچ نوووع خوودمت و مهمووان نوووازي 

 نورزيد.

و در و خوش مزه تهيه وطبخ مينمود او طعامهاي لذيذ 

كباب ماهي لقه نيز باالي ساير غذا هاي رنگارنگ  جمله

و بدون  سفره ديده ميشدماهي لقمه كه يكنوع ماهي خاص

يا فراوان در يداوار  ست و پ شدولي  يخار ا مو ميبا آ

ندراب  صالً از ا كه ا عه ذال  ياي قل كه در بدليل اين

سرچشمه ميگيرد و بدرياي آمو مي ريزد بصورت چشم گير 

مناطق قلعه ذال نيز بدست مي  آب هاي و وافر در ساحه

يد.  كت آ عه ذال حر سمت قل مو ب ياي آ قه از در ماهي ل

سفر  سير و  مري  پل خ غالن و  نواحي ب تا  ند و  ميك

 مينمايد.
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ترك  شته دخ بان دا بزن ميز جه  كه تو بدون اين نوس(  )وي

و مزاح مينمود تا شوخي باشد نا خود آگاه با كبير 

 ك نمود.رفته رفته حس بد بيني زن كبير را تحري

سبزه  ،كبير خانم خود را دوست داشت او زن بلند قامت

و ابروي سياه و درشت بود و چشمان سياه و داراي چشم 

خواني  هم  صورت وي  فه و  با قيا شت وي  بروان در و ا

 داشت و براستي زيبا جلوه مينمود.

سر انجام شوخي هاي وينوس و ژست و خيز هاي دخترانه 

طرف ير را ب ندك كب ندك ا ير  اش ا ساخت و كب يل  خود ما

ناگهان روزي احساس كرد كه وينوس را با تمام تار و 

 پود و جودش دوست دارد.

باز  صحبت را  مادرش در  با  ير  ها كب روزي از روز 

شوخ و  ست و  شنگ ا برادر زاده ات ق مادر  فت  موده گ ن

دلرباست. در ابتدا كم كم دل من بطرف او ميالن داشت 

رات وجودم او را دوست ذام حاال مي بينم كه با تمولي 

دارم و چه مي شود كه او را از برادر خود خواستگاري 

در موقع كه مادر و پسر سر گرم صحبت بودند نمائي. 

هره  مام ز با ت موده و  گوش را وچ ن قب دروازه  از ع

ميكرد. در ابتدا انرژي سخنان اوشان را گوش و تعقيب 

ست و كن ا ير مم فت غ كرد و گ فت  ير مخال من  مادر كب

حيات نواسه هاي خود را خراب نميكنم و زن همه اش يك 

زن است از سر اين سودا در گذر كه اوقات تلخي هاي 

 زيادي پيش رو دارد.

باالخره مادر كبير نظر به اصرار زياد و پا فشاري پي 

در يك فرصت و زمان مناسب هم پسرش موافقت كرد و گفت 

 د نمود.به تاشقرغان رفته و در زمينه اقدام خواه

نيد قلب سخنان مادر و پسر كه زهره آن را بوضوح مي ش

تش  نان آ لرزه در آورد و چ به  سد در وي را  نه و ح كي

قلبش مشتعل گرديد كه دلش مي خواست همان دم چون يوز 

ي صورت آن دو خ سر و  گي ب ظه  زپلن مان لح ند و در ه ك

ها  موده آن پاره ن پاره  شانرا  شت او ير  را و گو در ز

ضبن ندان غ صله اكش د بازهم حو لي  يد و يزه نما يزه ر ر

ندي  شكيبائي م سلط و  شتن م بر خوي نداد و  ست  را از د

 گرديد.

زهره باز هم خود را تسلي ميداد و  با خود ميگفت نه 

گپ  يك  حرف و  يك  قط  ين ف ضي ا ها بع مرد  ست.  سخن( ا (

اوقات همين طور حرف هاي را ميگويند كبير مرا دوست 
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يم فل دار پنج ط ما  ما  دارد و  سر  ند  تازه خداو و 

كبير زن را ه و روزگار ما بهتر شده است ودروشني نم

سياه و زرد  ،سفيد ،زن همه اش يك زن است ،چه ميكند

نه  ست و هيچگو سان ا يك ان مه  ساختار ه فاوتي در  ت

فزيكي آن ها وجود ندارد و فقط توافق روحي است كه 

 را به هم پيوند ميدهد.رشته قلب دو انسان 

سيار  سياه و ب بايي زن  جوان و زي مرد  ست  شده ا يده  د

هره  ستش چ حد پر خود را ب لي او زن  شكلي دارد و بد  و 

 دوست دارد.

سر و  بائي و  مان زي با ه نه  ير كابي فالن وز چه  چنان

و چنووان از صووورت و تحصوويالت عووالي زن نيگوور دارد 

خود را  خانم  نان  ست و چ ضي ا خوش و را خود  ندگاني  ز

عاشق و معشوقي شبانه روزي دوست دارد كه گويا مانند 

 را در عالم سعادت و نيك بختي بسر مي برند.

 بهتر است تحمل كنم و ببينم كه چه ميشود.

ماماي كبير بعد از مدت سه هفته بكندز و از آنجا به 

قلعه ذال آمد و بعد از سه روز تصميم گرفت تا خانم 

و دختر خود را گرفته جانب كندز حركت نمايد و شب را 

فردا در خا موده  سپري ن شيره زاده اش  سليمان هم نه 

در هنگاميكه آن ها بار حركت نمايد. جانب تاشقرغان 

شش متره ساخت سفر بسته بودند كبير يك تخته قالين 

ها با  يتركمن  په را  لوخ ت حايفساير ك قبالً ي ت كه 

 آماده كرده بود به ماماي خود پيشكش نمود.

لي ها نفيس و تماشاي تحايف و قالين شش متره كه خي

سراپاي او را  نداخت و  هره ا جان ز تش در  بود آ با  زي

 مشتعل گردانيد.

شب را در  ند و  كت نمود ندز حر نب ك ير جا نان كب مهما

خانه سليمان سپري نموده و فردا جانب تاشقرغان حركت 

 كردند.

كت  ندز حر نب ك ير جا نان كب كه مهما مان روزي شب ه

ادر خود باز نمودند كبير بار ديگر در صحبت را با م

ته  كه هف مود  ضا ن صرانه از وي تقا نده كرد و م آي

كت  شقرغان حر نب تا سليمان جا با  عدًا  ته و ب ندز رف بك

برادر خود نمايد و موضوع نامزدي وينوس و او را با 

ند.  فه ك صله و يكطر مادرش را في ير و  سخنان كب هره  ز

مينمود و اين بار كامالً مطمئن از عقب دروازه استماع 

يد  جراگرد سر در ا مادر و پ ست و  جدي ا ضوع  و  ءكه مو

 انجام اين پالن كامالً باهم توافق كرده اند.
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شمان  شك در چ ها ا هاي آن  حرف  شنيدن  قه از  هره حل ز

ها  لي  لبش خي ست و ق يد و روز ب يد گرد نا ام مايوس و 

هاي غريبي كبير و مساعي جان فشاني هاي خودش را به 

فت  خود ر طاق  به ا عد  ستن ياد آورد و ب غاز و بگري آ

 نمود.

كش  :آري مت  ها زح لي  سليقه و خي با  هره زن  بود ز

كه او  ند با زماني يك كارم شوهرش  كرد  ير ازدواج  كب

عووادي بووود و چنوودان روز و روز گووار خوووبي )كاتووب( 

 نداشتند.

كبير از زمان دوره عسكري و هم از درك مصارف عروسي 

يق  هره از طر بود و ز شده  شان  ضدار و پري لي قر خي

مك دوزيد هاي خا شتي  ختن پ هاي  ،سرميزي ،و ستمال  د

مي آورد و  ست  پول بد بزرگ  ضدار و شوهر خورد و  قر

مزد  ست  مدارك د هم از  مود و  مك مين خود را ك شان  پري

را نيز ذخيره خود پول قيمت يك فرد گاو دوشي )شيري( 

شيري  گاوي  فرد  يك  مود و  يداري ن عالوه خر بر  كرد و 

ف گل دوزي از راه  ياطي و  ماق خ ست و قي شير و ما روش 

خراب ك هم و  برهم و در ندگي  سامان بز سر و  ير را 

 را از قرض و قرضداري نجات داد.بخشيده و شوهرش 

محاسب شده و پول هاي اضافي سر و ريسكنونكه كه كبير

برق ومي آورد و صاحب زرق ديگري عالوه از معاش بدست 

گاه  نده و بار هره و آي كر ز كه بف عوض اين ست ب شده ا

هره را ا ست ز سرش زده ا نو ب هواي زن  شد  خود با فال  ط

 سخت نگران و غمگين گردانيد.

بي وفائي اين مرد و هوس زن مجدد زهره را چنان تحت 

صابش لي اع كه بك قرار داد  حي  شار رو ير  ف خورد و خم

مرد ين  به ا يد و  فرين  گرد هوس ن فا و بوال بي و

 فرستاد.

ندگي كرد ز فرار  هره  شمان ز خواب از چ شب  خوش و  آن 

غم و  بدنيايي از  يد. آرام او  بدل گرد لم م در دل ا

فائ بي و كه خود از  كرد و بزحماتي شكايت مي ها  مرد  ي 

 شده بود افسوس مينمود.متحمل 

يك نان مرد دو تا نشود من است ميگفت بهتر با خود 

فشاني  چقدر جان ،يدمزحمت كشبه اين مرد بدبخت چقدر 

نصف هاي شب خياطي كردم و چقدر رنج را متحمل شدم تا 

و گوول دوزي مينمووودم و سووحرگاهان در حاليكووه پشووت 

باز  ست  شمانم در مود و چ ني مين خواب گرا شمانم از  چ
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نميشد از جا بر مي خاستم و گاو را ميدوشيدم و شير 

ميكردم و ماست و قيماق تيار مينمودم را گرم و مايه 

آورده و زندگي مان را سر و تا باشد چهار پولي بدست 

بخشيم ولي چه ميدانستم كه اين مرد بي وفا و  صورت

و همينكه صاحب پول و دارايي ميگردد نا سپاس مي شود 

 در فكر زن ديگري مي شود.

 دلم بكار و زحمت كشي هاي خودم سخت مي سوزد.

 من چقدر زن احمق و بي عقل بوده ام.

نه و هرگز نمي گذارم كه بمرام خود كامياب گردد و 

شهدش را سه  يد كا سازم و دن با لوده  غم آ هر  يا را بز

در نظرش تيره و تار گردانم. زهره ابتدا تصميم گرفت 

كه اين شوهر بي وفا را از طريق زهر مسموم گرداند 

ولي تپ و تالش هاي وي بدنبال يافتن زهر بجايي نرسيد 

و بعد فكر كرد تا كبير را در هنگام شب به يك ضرب 

شتن  عد خوي پا در آورده و ب بدريا كارد از  يز  را ن

افگنده و از شر زندگي مرارت بار آينده خود را نجات 

شك و ترديد بدهد ولي در اجرا و انجام اين عمل هم 

ميگفت مثالً اگر كبير با ضرب يك هاي زياد داشت باخود 

كارد به قتل نرسد بعد باالي من چه روز و روز گاري 

 خواهد آمد.

نجيد و اما زهره شب نزد خود پالن طرح ميكرد و مي س

 باز به نتيجه نميرسيد.

ساب  يق ح غرض تطب ير  نان كب فتن مهما عد از ر سه روز ب

و ترتيب بيالنس ساالنه با حسابات مركز هاي نمايندگي 

خوبي  صت  ين فر شد و ا سته  سپين زر خوا ست  كز ريا بمر

ته و  ندز رف سرش بك بدنبال پ يز  ير ن مادر كب كه  بود 

نمايد و موضوع  حركتبعدًا با سليمان بطرف تاشقرغان 

 نامزدي وينوس و كبير را فيصله كند.

زهووره از تمووام مقصوود و موورام آن هووا مطلووع بووود و 

كرد  كت مي ندز حر نب ك ير جا كه كب صحن زماني هره در  ز

و رفتار كبير را بدقت زير حويلي قدم ميزد و حركات 

بود.  ته  ظر گرف ته و ن خود را گرف مات  كس دپلو ير ب كب

ف كوچكترين الت كه  يد از بدون اين هره نما سوي ز اتي ب

او عبور نمود و از دروازه حويلي خارج مقابل چشمان 

 گرديد.

ير  كت كب ين حر شت ا ظاري از وي ندا نين انت هره چ كه ز

دار گردانيد و لهذا او به قلب زهره را بيشتر جريحه 
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عجله اشك هاي خود را پاك نمود و به اطاق خود رفت 

پارد ولي هر شود و تن به تقدير بس طبر خود مسلتا 

قدر كوشيد خود را قناعت داده نتوانست و الجرم بوغمه 

 دلش تركيد و به هاي هاي گريستن آغاز نمود.

خود  با  يد و  سحرگاه نخواب تا  هره  سيد و ز فرا ر شب 

لي  مود و طرح مين پالن  كرد و  كر مي براي ف چارة  راه و 

خود دريافت نميكرد او با خود ميگفت كه اكنون كبير 

رار ندارد و مادر وي نيز بزودي بدنبال قسترسش ددر 

سفر ميكند پس تاشقرغان او بكندز رفته و از آنجا به 

 درين موقع حساس چه كاري از دست وي ساخته خواهد شد.

آن شب زهره بيرون ميرفت و باز داخل اطاق خود ميشد 

كان  طرف طفل كرد و ب ظر مي خت و او خود ن مي ري شك  و ا

بزرگ قصابي را برداشت  رفت كاردچند مراتب به مطبخ 

و بگلون خود نزديك كرد تا به يك كش خويشتن را از 

بي پايان دروني اش  يشر اين وسوسه و اوهام و رنج ها

راحت بسازد ولي هر دفعه قلبش به لرزه مي افتاد و 

ستان  شش د ياري مرتع خودش  سانيدن  تل ر به ق براي 

هر  هره  شت و ز خود بازگ صميم  جرم از ت كرد و ال نمي

خود بار خواب  خت  باالي ت شد و  خل مي نه دا كه بخا مي ي

فت  كم ميگر خود را مح هاي  شقيقه  ست  با دو د ست  وي نش

فكر ميكرد و چرت ميزد تا بحديكه درد شديدي سرش را 

فشار ميداد و رگ هاي شقيقه هايش همچون شماته ساعت 

تكتك پرش مينمود تا اينكه دامن افق سپيد و سپيد تر 

و در همان سمان نمودار گرديد شده و دامن آبي رنگ آ

غزش  برق در م ند  ناكي مان صميم خطر كه ت بود  ظات  لح

خطور نمود و بعد امثال ديوانه گان از جا بر خاست و 

كرد  غاز  نده آ ير بخ گر كب فت ا خود گ با  ست و  ته ا رف

 اين پيره زن كثيف در چنگ من است.

سته  سته آه شت و آه بالين گذا سر را در  هره  سپس ز

م فت.  خواب ر ير ب جه ادر كب ماز متو جام ن عد از ان ب

خواب  هره از  كه ز يد  سته گرد شتهبر ناخا چاي را  وسر

 نكرده است.

واسه هاي او خود چاي و صبحانه را آماده كرد و با ن

 خود صبحانه را صرف نمود.

حال وي را  يد و  خل گرد هره دا طاق ز به ا ير  مادر كب

 استفسار نمود زهره در جواب گفت مريض هستم.
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چاشت و شب را نيز خودش آماده كرد زهره  يغذا پير زن

ستمال  سر د شدت درد  شد و از  ند  جا بل صر از  گام ع هن

شك  سرت ا شمانيكه از ك با چ سته و  سر ب سيب را ب گل 

يرون  نه ب بود از خا شده  سرخ  سوزانش  گرم و  هايي 

 گرديد.

آن روز اول ميزان و هوا نرم و ماليم بود. مادر كبير 

توسط ريستن پشم نشسته و مصروف  باالي چهار پايي )كت(

ا چشمان پر از كينه و نفرت نگاهي بود و زهره بچيلك 

پير زن انداخت و در زير لبان داغ و پر حرارت بصورت 

كنار وي گذشت و داخل خود غم غم نمود و بي اعتنا از 

مطبخ گرديد و بعد كارد بزرگ قصابي را با بلو سنگ 

مطبخ نشسته و به  گرفته بيرون شد و بعد پهلوي ديوار

و آهسته آهسته با خود تيز نمودن كارد مشغول گرديد 

يايي از  لب وي در يان ق كه در م فت و در حالي سخن ميگ

مينمود نوك انگشتان خود را بكارد تالطم كينه و نفرت 

 كارد اطمينان حاصل نمود. نتماس داد و از تيز شد

زهره در هنگاميكه از تيز شدن كارد مطمين گرديد با 

سته در  مود و آه ظر ن يره زن ن صورت پ ضبناك ب گاه غ ن

سي  يدن عرو گر د بدبخت م يره زن  فت پ خود گ بان  ير ل ز

پسرت را با خود بگور ببري و سپس از جاي خود بلند 

يد و  طبخ گرد خل م شت و اق تكارد را در شد و دا گذا

خود از مطبخ خارج شده و مستقيمًا به اطاق خود رفته 

نداخ خواب ا به  خود را  باالي ت و  شب  غذاي  صرف  به  و 

 سفره حاضر نگرديد.

موقع خواب فرا رسيد زهره طفلكان خود را كه در اطاق 

ند  سيد و چ مادري بو شفقت  مي و  با گر ند  يده بود خواب

طاق  عد از ا يد و ب سرازير گرد شمانش  شكي از چ طره ا ق

فت طبخ ر طرف م شد و  عد در  ،خارج  ته و ب كارد را گرف

ق خود را بع ستان  كه د بود حالي كرده  قه  مرش حل ب ك

كه در صحن حويلي باالي آهسته آهسته بطرف مادر كبير 

بخواب شيرين رفته بود نزديك شد ديد پيره چهارپايي 

زن نگون بخت به پشت خوابيده و سپيدي زير گلونش در 

پيره روشنائي مهتاب نمايان شده است زهره بطرف چپ 

مي ط شدت  لبش ب كه ق سانيد و در حالي خود را ر يد زن  پ

دست چپ خود را به پيشاني پيزه زن گذاشت و با دست 

راست كارد را بقوت و فشار هر چه بيشتر به گلون وي 

شت  تك گذ مري و قانقر كارد از  مود و  شاه رگ كش ن و 
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هاي گردن پيره ذال را هم قطع كرد و خون چنان تيرك 

زد كه سر و صورت و لباس هاي زهره را نيز غرق خون 

خر گ صداي خر مود  گران ن صادق ن مه  يره زن مظلو لون پ

مين  كه در ه كه را  خود فابري سفندان  براي گو نا  اث

توحش  يداد م فه م يوار علو خود را از د سر  صادق  ساخت 

 خركرد كه مادر كبير خرحويلي بلند نمود و مشاهده 

زده و خون از باالي چهارپايي بطرف زمين سرازير شده 

 است.

ن انداخت و ديد را از ديوار پاياصادق با عجله خود 

كه زن كبير در حاليكه دست و سر و صورت و لباس هاي 

خارج  حويلي  هد از دروازه  مي خوا ست  خون ا قه ب او غر

هره  فرار ز مانع  فورًا  صادق  ند.  فرار ك يده و  گرد

گرديد و بال فاصله نور الدين پسر خود را طلب كرد و 

تا  ستاد  سوال فر سپين زر و ول نده  نزد نماي او را 

 وضوع را براي شان گذارش بدهد.جريان م

منزل كبير قوماندان امنيه و سپاهيان وارد  ،ولسوال

و زهره را كه قصد داشت خود را بدرياي قلعه گرديدند 

ذال انداخته و خود كشي كند دستگير نمودند و بعد از 

تحقيق و طي مراحل اصولي دوسيه نسبتي اش زهره بمدت 

ئيه محكوم گرديد ابتداشانزده سال حبس از طرف محكمه 

يد  شده را تائ عين  حبس ت مدت  يز  عه ن مه مراف و محك

نمود و اين چندين سال است كه او در زندان بسر مي 

 برد.

نده  گز خ كه هر ين زن  شمان ا شاهده چ عًا آدم از م واق

دور لبانش نقش نمي بندد خوف ميكند زيرا او با هر 

كي كه مقابل مي شود با چشمان غضب آلود و قلب پر از 

 كينه و نفرت برخورد ميكند.

ما و  ماع  حيط و اجت مت م ست و مال مت ني ستي او مال را

 مردان هوس باز است.
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 7421رويداد سال 

ساليكه سر آغاز مصوائب و آالم  7421رويداد سال  :آري

ست  ستان ا مردم افغان شماري  مروز بي  تا ا ساليكه  و 

مردمان كشور ما از پيآمد هاي شوم آن دمي نياسوده و 

 ي براحت نكشيده است.نفس

ثور بوقوع پيوست و  1ود كه كودتاي بدر آن سال  :هان

كاران  يت  كش و جنا شرير و آدم  ياد دزدان  عداد ز ت

كز و  حابس مر بدنبال آن م ها و  حابس ر فه وي از م حر

 واليات از وجود مردمان شريف و بيگناه مملو گرديد.

قار با و شريف و  هاي  سي ،خانواده  هاي سيا صيت   ،شخ

علمي و استادان محصلين و شاگردان مكاتب و  ،انيروح

مه  مه و ه تر ه مامور دف كارگر و  قان و  قه ده تي طب ح

علي الخصوص زنان عفيف و دختران با عصمت و پاك دامن 

حيط  تب و ادارات داز م تون مكا هاي پوهن نام  تي ب ول

زندان مختلف و تخريب كار و ضد انقالب دستگير و راهي 

و هاي تاريك و نمناك گرديدند هاي مخوف و سياه چال 

عزت و آبروي شان بر باد فنا و نيستي سپرده شد كه 

واقعات دل خراش و اسف انگيز ضد انساني ذكر آن همه 

شيدن ناخن ك شمول  كر آن  ،برق دادن ،ب كه ذ كردن  تو  ا

ضت  لم داران نه ند ع ست ميك مي را ندام آد بر ا موي را 

هم دند و دريغ نكراز آن ديموكراتيك خلق افغانستان 

من  پاك دا نان و  ترين ز يف  كه عف بود  سال  مان  در ه

شب مجالس خاد براي  ترين دختران از نظارت خانه هاي

نشيني و عياشي برده ميشدند و سحرگاهان با جسم هاي 

گاز  يدن و  سرت مك بود از ك سياه و ك هاي  تن  خونين و 

بي  نازه ) مرده و ج مدهوش  ست و  قه م هاي آن طب گرفتن 

هو بي   ير حال و  ها و ز چاه  سياه  مان  به ه پس  ش( وا

و خالصه در همان سال بود زميني ها منتقل ميگرديدند 

كه مردم كشور ما دسته دسته و جوقه در مركز و واليات 

تير باران شده و در گودال ها و گور هاي دسته جمعي 

 بخاك سپرده ميشدند.
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 هم از البالي يادداشت هاي فرشتهباز 

حبس يد م مدير جد مروز  شد ا ندان  نان  ،وارد ز مام ز ت

را جمع آوري و با يكايك آن ها ديدار و صحبت محبوس 

من و نام پدرم را در  منوبت من رسيد و اسنمود بعد 

 بسوي من نگاه ميكرد استفسار نمود.حاليكه عميقًا 

من خودم را معرفي كردم و گفتم اسم من فرشته و اسم 

شن با  ست و او  گر ا نور زر من پدرم  سم  نام يدن ا و 

خورد كان  ستي پدرم ت گر ه نور زر تر  فت دخ فتم  ؟و گ گ

نده  با خ كرد و  گاه  من ن شمان  قًا بچ عدًا عمي لي و ب ب

گفت ببين كه مرا نگرفتي و كبر كردي و به اين روز 

شدي.  تار  من گرف لي  بود و سمت  ير ق فتم خ جوابش گ در 

حاجي  سه  ستم نوا ضيا ه من  فت  شناختم او گ شما را ن

جان مد  من در آن شناحاال  ،مح ما  لي و ا فتم ب ختي گ

موقع نام زاد داشتم ضيا خنديد و گفت همان سخن اولت 

درست است كه قسمت نبود و تقدير و سرنوشت كار خودش 

 را ميكند.

تو  باالي  كه  چه  تو و آن ندگي  ماجراي ز مام  من از ت

آمده است كامالً مطلع و با خبر هستم. اكنون از دست 

ل ست و ساخته ني يزي  گر چ يت من دي كنم برا شش مي ي كو

مان  مدت ز ها  شي  مان بخش مايم و در ز فراهم ن سهولت 

حبس باقي مانده ات را كمتر بسازم و اسمت را در لست 

 بخششي ها شامل نمايم.

با ديدن ضيا و اينكه گفت اسمت را در لست بخششي ها 

شامل ميكنم دلم قدري تسلي گرديد و اين اولين بار 

ها مدت  قدر  ين  عد از كه ب صيبت بود  نج و م ساس  ،ر اح

 خورسندي نمودم.

براي يك محبوس شنيدن اسم آزادي و كم شدن مدت  :آري

 حبس بمنزله پيام زندگي براي يك جسم بي جان است.

من  طرف  خورد و ب قب دور  تب بع ند مرا لي چ فت و ضيا ر

شتاقانه  نه م ندان زنا عد از دروازه ز مود و ب ظر ن ن

 خارج گرديد.

فتم و مان ر طاق  طرف ا مد و  من ب من آ بدنبال  حورا 

پهلويم نشست و گفت تو او را مي شناسي گفتم آري او 

 از جاي ما و از شهر خان آباد است.

شخص  شهور و  نش آدم م سوخ پدر كال صاحب ر مين دار و  ز

ميگويند زمانيكه ضيا طفل خورد بود پدرش فوت  .بود

نمود او را پدر بزرگش كالن نموده است و از همين سبب 
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شتر بنام پدر كالنش شهرت دارد چنانچه كه است كه بي

جان و شنيديد  مد  حاجي مح سه  ضيا نوا فت  خودش گ او 

همين ضيا هم از جمله خواستگاران من بود ولي من در 

 آن زمان با حميد جوان مرگ نام زاد بودم.

جا  به اين حبس  يد م مدير جد كه  بل از اين فت ق حورا گ

ضي بودم او  سته  شريفه نش طاق  من در ا يد  ا را بيا

بخوبي مي شناسد و شريفه گفت كه ضيا خودش يك دوره 

ندانيان  حال ز يد از  ست و با يده ا ندان را د حبس و ز

 با خبر باشد و قصه حبس او ازين قرار است.
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 و ليلي الماس جوگيليلي 

ضيا قبل ازينكه محبوس گردد مامور پوليس شهر كهنه 

 بغالن بود.

 سهرات و بادغيدر آن زمان جت ها همه ساله از نواحي 

خطه واليت بغالن و كندز حركت نموده و در ساحه تقسيم 

غربال و ايلك  ،خيمه ميزدند و دفرحل اقامت ميگزيدن 

تيار مينمودند و آن را بفروش ميرسانيدند و كار هاي 

 ناجايز ديگر را هم انجام ميدادند.

در ميان اين خيمه ها خيمه تجيرنمايي در آن سال نيز 

د كه مربوط به يك زني بنام ليلي بود جلب نظر ميكر

او يكي از حسين ترين زنان آن روز بشمار ميرفت ليلي 

شت جوگي ندا نان  شباهتي بز نه  بود  ،هيچگو سين  او ح

له  شور و هله ست  مي نش گر  بود ا با  بود و دلر با  زي

ست  مي خا بر  گاه  هر  كرد و  پا مي پا صبر مت بر ور قيا

 مينمود.

ور صو در برخاستن وي  در نشستن او شور و هلهله :آري

 آغاز ميگرديد.و غلغله 

ته  فرا گرف جا را  مه  بايي او ه حت و زي سن مال آواز ح

ندبود  مي آمد صحبتش  به  هاي دور  مان از جا يك  ،مرد ن

و از آب ذالل كنج لب بخت آنكه به صحبت ليلي ميرسيد 

و دهانش سيراب ميگرديد و اال عمومًا خدمتگاران ليلي 

 ميكردند. بخدمت مراجعين رسيدگي

ست  كار ناشاي لي و  بايي لي سن و زي ته آواز ح ته رف رف

اعم از گرديد عمال دولت اين خيمه ها بر همه جا پخش 

ملكي تا پوليس و صاحبان پول و دارايي به ياد صحبت 

ليلي مي رفتند و حسن شارشور )شهر شور( ليلي همه كس 

ناطيس  چون مق لي از را  لي لي مود و جذب مين خود  طرف  ب

ه گل هاي نبود كه هر كس او را بو كند و او آن جمل

فقط بدست باال و طبقه خاص تعلق داشت و ساير اشخاص 

 به خيمه هاي ديگر سر و كار داشتند.

ضيا بر عالوه  ،يكي از شيفته گان ليلي همين ضيا بود

غالن  نه ب شهر كه سمت  مامور  كه  جواني و اين بود از 

وتر والگاه او مداشتن پول سرشار نيز برخوردار بود. 

صي فراوان  ،شخ برق  مورثي و زرق و  هاي  مين  شت ز دا

بود و  ست آورده  ني بد نش ارث فراوا پدر كال يرا از  ز

نيازي بگرفت پول رشوت و دست برد به اين سو و آنسو 

ساير  ند  پوليس مان شت. او  گر ندا سان دي صيل پولي تح
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خوش مشرب و خيلي ها هم نضيف و خوش لباس بود  ،كرده

 ه و عالقه بيشتر ليلي قرار داشت.لذا طرف توج

بار  كي دو  گر روزي ي بود ا لي  ته لي شق دل باخ ضيا عا

يد  شن او را نميد يد و روز رو مي چرخ سرش  گرد  سمان  آ

 در نظرش تاريك و تار ميشد.

ن مه روزه  يا او ه غوش او دن فت و در آ لي مير زد لي

 مافيها را فراموش ميكرد.

رتباط او را رفت و آمد هاي ضيا به خيمه جت ها و ا

با ليلي بوالي هاي واليت بغالن و كندز گذارش دادند و 

غو ش  مدهوش در آ ست و  ضيا م كه  ها  كي از روز  در ي

ليلي افتاده بود هر دو والي با پوليس ها و سپاهيان 

سيدند ها ر جت  گاه  حل خيم ياد بم صره  ،ز قه را محا منط

ند و  ستگير نمود لي د مه لي ضيا را از خي ند و  كرد

عداد از ها  ت مه  ساير خي يز از  گر را ن هاي دي فر  ن

 گرفتار كردند.

و همين بود كه ضيا مدت چندي را در حبس بسر برد و 

ثور از حوبس رهوا شوده و  1سر انجام بعد از كودتاي 

 بعدًا بحيث مدير محبس واليت كندز تعين و موظف گرديد.

 ليلي كي بود؟
مد يان آ لي بم فت  ،سخن از لي ين آ لي ا ين لي ستي ا را

بحق  ؟ار و از كجا بودبتن عامي و مالكي و از كدام جا

لطيف و  ،كه او زيبا بود قشنگ بود و خيلي ها نظيف

يز  جال گر سي را م بود. ك با  شهال و دلر شمان  ير چ از ز

گز  فوذش هر پر ن يز و  نه انگ بود. فت كن ن گز مم و هر

زلفان سيه و پيچ و تابش دا مي بود براي حلقه هاي 

مت بر پا مينمود و خرامش دل يد دل ها و قامتش قياص

جدا  شد  بل مي به او مقا كه  كس  هر  نه  را از دل خا

 :مينمود. به گفته آملي

آفت دوران بالي   زن شكن آن قيامت قامت مو

 مرد و زن

واقعًا او قيامت قامت و ايمان شكن بود. يك گوشه چشم 

و يا يك تير نگاه او كافي بود كه ساعت ها انسان را 

كوب ميخ  جايش  بري  در  ست دل مي خوا كه  گاه  ند و آن ك

ح كه دور يكند فقط با يك نگاه توأم با يك خنده مل

لبان قرمزش نقش مي بست و دو دندان طالئين كنار راست 

براي  مي  كه آد بود  سنده  گر ب شد دي مودار مي هنش ن د
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گوش درش  قه ب غالم حل شود و  هش  شين را ميش دوده ن ه

 گردد.

بود آري فقط يك ليلي خودش يك پورتريت و يك تابلو 

ست  ند و در يت هنرم ستاد نها يك ا ناتوري  تابلوي مي

شتي يام و ياپ مر خ تاب ع شتي ك تابلوي پ به  تاب  بمثا ك

 حافظ شيرين سخن بود.

واقعًا خودش تابلو شاخ نبات روي جلد كتاب ليلي  :هان

 حافظ بود كه گفته است:

اجووووووور   اين همه قند و عسل كز دهنم مي ريزد 

 باتم دادندصبريست كزان شاخ ن

به جت قطعًا به جت ها شباهت نداشت و هيچ جايش ليلي 

ها نمي ماند ولي او در قبيله جت ها بزرگ شده بود 

نميدانم كه اين جت ها و يا جوگي هاي دوره گرد كه 

هاي ساحه  سمت  تا ق هرات  سرزمين  شان از  گذر  شت و  گ

پروان ستان و  شمال افغان سر  سا  ،سرا بل را كاپي و كا

اين ليلي و اين آفت دل ها را از كجا رد يدر بر ميگ

 و كدام منطقه اختتاف كرده بودند.

دختر شش ساله  7442سال ها پيش درست و حسابي در سال 

قود  بل مف شهر كا نواحي  كي از  به در ي نام نجي اي ب

گرديوود و داغ ناسوووري در قلووب پوودر و مووادر گذاشووت 

يو نات راد جاي  ،اعال سان ب سس پولي مردم و تج كاري  هم

مين ن يا ز سيد و گو كرد ر باز  هن  لو را د به كوچ و نجي

اي فقدان دخترك بخاطر تسلي قلب ثشعرا در ر ،فرو برد

كه از آن مادر و پدر داغدارش اشعار سوزناك سرودند 

 جمله شاعري در يك بيت شعر خود چنين سروده بود.

چرا دختر نمي آيد   نجيبه زندگانيم فدايت 

 صدايت

د هر گاه سال فقدان نجيبه بيست و شش ساله بوليلي 

يلوي كوه لمحاسبه كنم با سن و سوال  7442را از سال 

صورت گرفته كامالً بوا سون و  7422ضيا هم در دستگيري 

 در همان زمان مطابقت دارد.سال ليلي 

روشن نيست ولي بهر حال اينكه ليلي كي و از كجا بود 

 او به هيچ صورت از خون و نژاد جت ها نبود.

مان روز ند در ه ستگير نمود ضيا را د كه  جت ي كوچ  مر  ا

ند.  صادر نمود حل  يز از آن م ها ها را ن جت  له  قاف

عبور ميكرد صد ها براه افتاد ليلي از هر كجائيكه 

بدام  تار دل  شق او گرف جوگي ع له  كه قاف تا اين شد  مي
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ها بمحل بود و باش زمستان اوشان مواصلت نمود و آن 

به  مه و ها  هرات خي شهر  طراف  گاهخا بر  ر خود را 

 افراشتند.

خدا دادش رقاص ماهري هم  حسن و زيباييليلي بر عالوه 

نر  قص و ه صي ر ها خصو لي  خاص و خي فل  بود و در محا

نمايي نيز مينمود و در يكي از شب هاي زمستان ليلي 

شغول  خان م براهيم  سناتور ا ستان  كي از دو نزل ي در م

رار و هنرنمايي بود كه طرف توجه سناتور موصوف قرقص 

سناتور دل درگ فت و  گر  ،رويگر يل داد و دي شق ل ع

نتوانسووت دل از وي برگيوورد و لووذا سووناتور بووه او 

كرد و سر انجام او را تايب گردانيد پيشنهاد ازدواج 

 و با وي ازدواج نمود.

سپي  :آري گاه رو لي را از خيم ند لي فان ميك هم طو حس 

ها و از زواياي سقوط و بد نامي بر مي گزيند و بر 

صومت شته مع شاند و فر مي ن شاهي  من و  ،خت  پاك دا

ظلم و ستم ميكشاند و از  ،عفيفه را در منجالب بدبختي

 دستي بدستي او را تسليم ميكند.

 

 بيماري خطرناك فرشته
مود و آهسته فرشته كم كم احساس كسالت و خسته گي مين

سراپاي  يداد.گاهي  يف م تب او را تكل مرده  سته  آه

سوزنده تش  جودش در آ شد  و يان مي سوخت و بر مي  و تب 

جودش  موده و كش ن فرو  قدري  تبش  ناتوان گاهي  سرد و 

ميشد و عرق از شانه ها و عقب گردنش سرازير ميگرديد 

 و سرفه هاي كوتاه و خشك او را بيشتر رنج ميداد.

مريض كه  با آن شته  كه  ،فر با آن بود و  يف  ضعيف و نح

پژمرده تر از برگ گالبش رخساره هاي ارغواني و لطيف 

با هم زي باز  لي  كرد و لوه مي نگ ج كم ر كش و  ،و  دل

دلربا بود و تير نگاه معصومانه اش در آخرين ژرفناي 

 قلب انسان فرو مي رفت.

لوم ين زن مظ شمان ا ند در چ يدانم خداو يل و  ،نم عل

بود كه هر بيننده بيمار چه تاثيري بوديعه گذاشته 

و در نخسووتين برخووورد در مقابوول جمووال دل آراي او 

تاب  بل آف كه در مقا يخ  ند  شهالي او مان سياه  شمان  چ

آب ميشد و چنان از خود ميرفت كه خويشتن  ،قرار گيرد

 را ساعت ها فراموش ميكرد.
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تاثير و كيفيتي كه در چشم خوبان است در كاسه  :هان

دنياي از كه در يك نگاه شراب نيست و همين چشم است 

ها را يت  ها و كيف عاني و راز  فاهيم و م گو  م باز 

 ميكند.

همين چشم است كه خودش حرف ميزند و يك كتاب را  :آري

سان  به ان موز را  هاي مر هان راز  يك ج ند و  يان ميك ب

 ميرساند و تفهيم مينمايد.

ضيا او را شبي خواست و با او خلوت نمود قول داد كه 

در جهت عفو باقيمانده مدت حبس او سعي و تالش بسيار 

گين و فالكت بار ننزين زندگي خواهد نمود ولي فرشته ا

قط  شت و ف قه ندا ندگي عال گر بز بود و او دي شده  سته  خ

شتاقانه  خود م براي  ند  بود و از خداو سته  مرگ ب دل ب

 مرگ را طلب مينمود.

ضيا اكثر شب ها او را طلب ميكرد و جسم نحيف و ضعيف 

كه  تا اين مود  يت مين يداد و اذ شار م شتر ف او را بي

 بيشتر گرديد.بيماري فرشته بيش و 

نه  عد از معاي تر ب ند و داك تر برد نزد داك شته را  فر

ته  پيش رف مرض  فت  مود گ شخيص ن لوز ت مرض او را تبرك

است باز هم همين ادويه را براي مدت شش ماه استفاده 

 كند بهتر خواهد شد.

 شخصًا ضيا از مريضي فرشته مطلع گرديد و ادويه او را 

فرشته نمود و شب  از دواخانه كوكب خريداري و تسليم

هنگام باز هم فرشته را طلب كرد ولي فرشته عذر آورد 

مرض  ين  ستم و ا مريض ه سخت  فت  يد و گ ناع ورز و امت

 ساري و خطرناك است.

مرا  مرض  فت  بود گ شراب  شه  شار از ن كه سر ضيا  لي  و

 نميگيرد و فرشته را به جبر و اكراه با خود برد.

 

 قتل خان رحيم كارمند شركت سپين زر

بود كه آن واقعه تراژيدي و المناك  7421اه اسد سال م

بوقوع پيوست و سراسر شهر كندز را تكان داد. واقعًا 

نفر بيگناه شوب هنگوام در منوزل  5كشتار دسته جمهي 

غمگين و  ها شان مردم واليت كندز را تكان داد و خيلي

 متاثر گردانيد.

خان رحيم كارمند شركت سپين زر بود و با ضيا مدير 

داشت او شخص نيك و عاجز و محبس قرابت و خويشاوندي 

نداشت و و به هيچ خوب و بد كس كاري بي آزاري بود 
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خانمش و  ند و او و  نه او ريخت شب دزدان بخا گام  هن

 ل رسانيدند.ه قتهفت طفل او را يكسره ب

فردا همسايگان خان رحيم به پوليس اطالع دادند كه در 

پوليس عي رخ داده است همسايگي اوشان قتل و قتال فجي

ا پوليس هاي مسلكي ديگر وارد منزل خان رحيم بجنايي 

اجساد پارچه پارچه و غرقه بخون را كوه  5گرديدند و 

 در صحن اطاق ها افتاده بود مشاهده نمودند.

ك با نافجيع و الم عخان رحيم و خانمش به بسيار وض

و مغز هاي سر شان به ضرب تير پارچه پارچه گرديده 

ر اطراف اطاق پاشان شده بود و بر عالوه هفت طفل چها

ضع يصغ با و نه  مين گو به ه يز  ناث او ن كور و ا ر و ذ

ترين قر ند بزرگ سيده بود تل ر به ق باري  خان ت  فل  ط

ساله و خوردترين آن يكساله بود جنايتكاران  74رحيم 

حرفه وي حتي به طفل شير خور و يكساله او هم رحمي 

 نكرده بودند.

كه از پوليس در خ شان را  كدام ن حويلي  صحن  نه و  ا

لي  ند و شد نيافت نده با كاران ما يت  قاتلين و جنا

 موضوع را تحت تعقيب و بررسي جدي قرار دادند.

تاد و  لك اف حيم در ت خان ر گادي وان  پاي  جام  سر ان

از گذشته باثر اقرار او الماس و لونگ نامان كه در 

فه وي  كاران حر يت  كرر و جنا جرمين مت له م ند جم بود

 گرفتار و دستگير گرديدند.

ستين  كه در نخ ند  ساني بود له ك ماس از جم نگ و ال لو

بوا سواير مجورمين و جنايوت ثوور  1روز هاي كودتاي 

حبس ده  كي از م تره  شي  مان نماي باثر فر گر  كاران دي

 مزنگ رها گرديده بودند.

اجساد نه شهيد معصوم بعد از غسل و تكفين به مسجد 

نه اجساد خورد و بزرگ  يد تماشامنقل گرديتخارستان 

با كفن هاي خونين كه در صحن مسجد پهلوي هم گذاشته 

شووده بودنوود خووورد و بووزرگ و دكووان داران و اشووخاص 

تاثر و م گذر را م مراه ساختوم غ مي  ،مي شك  مه ا ه

 ريختند و ميگريستند.

نه  طرف خا شت ب گام بازگ تب در هن تران مك سران و دخ پ

هان  كه ناگ شان همين شماهاي  شان چ مي ن  تولين  به مق

افتاد چيغ و فرياد ميكشيدند و بسرعت از مقابل مسجد 

و حتي بعضي اوشان شاك روحي فرار ميكردند تخارستان 

ند  مريض گرديد مدت  براي  شتند و  جه بردا بود نتي ين  ا
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تر فو  مان ع يت ه فر ثر آن دزدان و جنا كه در ا كي 

  كاران كه بنابر حكم شريعت و قانون به حبس هاي دوام

و دوباره محكوم شده بودند از حبس رها گرديدند دار 

ش غاز  ةدر هرگو سرقت آ يت و  تل و جنا به ق كت  از ممل

 نمودند.

و خانم گادي وان محبوس گرديدند لونگ و كنجه  ،الماس

 الماس نيز گرفتار و بزندان فرستاده شد.

با  لي  ين لي ما ا بود و ا لي  هم لي ماس  خانم ال سم  ا

داشت ولي باز هم جذاب و كشنده ليلي جوگي فرق زيادي 

جه  مودبود و تو لب مين خود ج ماس زن  ،را ب لي ال لي

ست مت و  ،سفيد پو ند قا بود حراصبل گردن  مه ي  و از ه

 بيشتر داراي چشمان فتنه انگيز و جادو آفرين بود.

شم :آري ست چ شم و داد از د هم چ چه  ،باز  شم  ين چ ا

عامي  ،جادو و سحري دارد كه در مقابل آن شيخ و زاهد

و مال همه و همه ثبات و خويشتن داري خود را از دست 

ميدهند و با يك نگاه همچون آهوي تير خورده از پا 

 مي افتند و اسير ميشوند.

حي  عذاب رو شته از  ندان فر ماس در ز لي ال مدن لي با آ

 نجات يافت و ضيا با ليلي الماس مصروف گرديد.

تب هاي  ،عليل و ناتوان گرديد ،فرشته روز بروز ضعيف

مسلسل و دوام دار و صرفه هاي كوتاه او را سخت رنج 

ميداد تا اينكه فرشته بيشتر در بستر بسر مي برد و 

 در صحن زندان كمتر ديده ميشد.
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 آرزوي مرگ

 :از البالي يادداشت هاي فرشته

مدت هاست در آرزوي تو بسر مي برم و  :كجا يي اي مرگ

هم ناز ميكني و  افسوس كه توانتظار ترا مي كشم ولي 

از من فرار مينمائي راستي عجب دنيايي و زمانيست كه 

 حاال از مرگ هم بايست ناز كشيد.

سال هاست كه من مشتاقانه در آرزوي مرگ بسر مي برم 

ولي هزار افسوس كه مرگ هم از من فرار ميكند و از 

 من دور و دورتر مي شود و بسر وقت من نميرسد.

لب خند ميزند از مرگ فرار آنهائيكه دنيا برخ شان 

ند  گز نميدان ها هر لي آن  من و مرگ از  ند و  كه ميكن

گاهي هم چهره زندگي بمراتب از مرگ كرده گره تر و 

 زشت ترا است.

در كه زندگي بدوش انسان بار مي شود و وقتيكه ي وقت

و باالخره زمانيكه هاي اميد برخ آدمي مسدود ميگردد 

ده مي شود ديگر آنگاه كاسه شهد زندگي با زهر غم آلو

 ؟زندگي يعني چه

گر  ندگي دي گاه ز ندارد در پس آن يي  ني  هوم و مع مف

چنين حال و احوال چنين انساني اصالً زنده نيست و روح 

او مدت ها قبل از بدنش پرواز كرده است و صرف كالبد 

بي جان اوست كه مانند مرده متحركي بهر سو كشانده 

 ميشود.

كه ان ست  مين جا شتاقانه پس از ه مرگ سان م بدنبال 

نه  مرگ يگا يرود و  لب وي وم يد آل ق ست آ  آرزوي وي ا

هره  كه چ ست  سبب ا مين  هااز ه شتي  مه ز با ه  ،مرگ 

 مرارت ها و تلخي هايش خواستني و زيباست.

من از خداوند مرگ مي خواهم تا بر بال هاي زرين مرگ 

سوار شوم و در پشت ديوار بلورين نيستي سفر نموده و 

ش هاي آدم از  مون  سيب مي ندگي و از آ هاي ز مرارت  ر 

 نما براي ابد و براي هميش آسوده گردم.

دلفريب است و قشنگ است اما نه  ،زندگي زيباست :هان

براي من زيرا من ديگر اميدي و آرزويي براي زندگاني 

 و زندگي كردن ندارم.

 اميد هاي زندگي من يكي پي ديگري نابود شدند. :آري

ه از زندگي قطع گرديد كه حميد عزيزم اميد من آنگا

سفر بست و هايش رخت از دنيا با همه اميدها و آرزو 

درين جهان تنهاي تنها مرا با عالم هاي رنج و مصيبت 
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بانم گوار و مهر پدر بزر جام  سر ان شت و  مادر  ،گذا

تواب  شيرينم  برادر  ترم  جان عزيز شتني و از  ست دا دو

ن هان رفت هم از ج بدنبال  مه  مه و ه ها و د ه مرا تن و 

 وحشت زا رها نمودند.بيكس درين ماتمكده 

يا ستي دن ند را ند ميز لب خ كه  برخ آناني خدا )ج(  ي 

با قدر زي نه  ،چ ما  ست ا يب ا قدر دلفر شنگ و چ قدر ق چ

هم  بروان در  ترش و ا بين  با ج ظه  هر لح كه  من  براي 

غم  نج و  هر روز ر شود و  مي  بل  من مقا با  شيده اش  ك

 ند.تازة براي من مي آفري

پذير و  شيرين و دل  هم  ندگي  ست و ز يا زيبا آري دن

خواستني ولي افسوس كه نه براي من بلكه براي آناني 

 زمان بمرام شان رفتار ميكند. چرخزيباست كه 

شنگ :هان سيار ق سيار ب خدا ب ياي  عًا دن با و  ،واق زي

ست بود نخوا مي  ناروا ن لم و  كه ظ شرط آن ما ب ست ا ي ا

واقعي آن وجود ميداشت و  بشرط آنكه انسانيت بمفهوم

اخالص  ،صميميت ،به شرط آنكه دنياي ما ماالمال از صفا

 و اخالق مي بود.

نميدانم اين زن اين موجود بدبخت و سياه روز گار را 

يده  ضاي چرا آفر گر مقت ند م مين ا يت ه فرينش و طبع آ

بوده است كه زن در آخرين مقام حيوانيت قرار داشته 

 ؟شدو حق و حقوقي نداشته با

غز گر زن م قد  ،م گر زن فا ندارد م شه  كر و اندي تف

ست ساس و آرزو ا گر آزادي و  ؟اح بي زنم حق ط ساوات   م

پذيرفته نشده است مگر مرد ها بهتر از زنان هستند و 

و  ؟مغز زنان و خرد و عقل آن ها كمتر از مردان است

آسماني براي  اين امتياز غير عادالنه را كدام قانون

 ؟استمردان قايل شده 

من از كتب و اديان ديگران اطالعي ندارم ولي در كتاب 

مان خود  سماني  تاب آ مان آري ك خود  سماني  مين  ،آ ه

كه من آن را بار بار در خانه قرآن مقدس را ميگويم 

با تفسير خود مان نزد مرحوم مولوي صاحب غالم ايشان 

جاي قرآن امتياز مردان را  آن خوانده ام من در هيچ

نا به ز سبت  يده ام ن ن طرف ند كه از  نده ام بل و نخوا

گان  خوييبزر خوش  ين  تاري در  ،د خوش رف قي و  خوش خل

شده  صيه  مردان تو به  نان  بل ز ته مقا گر نگف ست و م ا

بور و  خود را مج نان  كه ز ند  حق ندار مردان  كه  ند  ا

لف  خود مك سازند و  شان ب فال  شير دادن اط به  وادار 
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ستخدا يه ا خويش دا فال  براي اط تا  ستند  ند و ه م نماي

هر گاه زن خودش راضي به شير دادن باشد مانعي ندارد 

ولي همين مردان هستند كه خالف احكام آسماني و قانون 

شان  ماعي  ساني و اجت قوق ان مه ح نان را از ه مدني ز

 محروم گردانيده اند.

زنان در مقامات بزرگ كشوري جاي پايي و نقشي ندارند 

كه  كت  مان ممل نه و پارل يري و در كابي صميم گ كز ت مر

حقوق و وجايب اجتماعي است زنان اشتراك ندارند و هر 

سمبوليك  به  جز جن ند  كرده ا لم  ني را ع يك دو ز گاه 

 نقشي ديگري ندارند.

نان  كه ز بي  مع غر نه دوش در جوا مان و كابي در پارل

نيم  مي بي ند  قرار دار مردان  نيم بدوش  شاهده ميك و م

نه  صورت گركه هيچگو نان  باالي ز لم  ند و ظ ته نميتوا ف

از همه حقوق و امتيازات فردي و اجتماعي و زنان غرب 

ستند  خوردار ه ساني بر قوق ان خود در ساير ح كه  يرا  ز

نان  قوق ز ند و از ح شتراك دار يري ا صميم گ جع ت مرا

 سرسختانه دفاع مينمايند.

ستم مورد  مان  لف ز نان در ادوار مخت لم  ،ز عدي و تظ ت

ران را با لباس زيبا قرار گرفته اند در مصرقديم دخت

مي  بدريا  يل  عروس ن نام  سته و ب شنگ آرا يورات ق و ز

 افگندند.

اعراب بنابر عرف قبيله وي دختران معصوم را در زير 

ريگ هاي سوزان زنده بگور مينمودند در هند تا امروز 

زن را با جسد شوهرش باالي توده و انبار چوب و هيزم 

ه را در مووي نشووانند و بعوود آتووش ميزننوود و زن زنوود

زنده مي عام با جسد شوهر مرده اش يكجا زنده اجتماع 

حال سوزانند  تا  گر  ند م ستر مينماي شده و خاك يده ن د

كدام  يا  ند و  يل بينداز بدرياي ن مردي را  كدام  كه 

جا  شد يك مرده با كه  نش  مرده ز سد  با ج مردي را 

سوزانند  يد ب قط با كه ف هد  چه خوا ين  جز ا لي  پس دلي

ن اند كه خود قانون ساز و قانون بگويم كه همين مردا

هد از  شان بخوا كه دل  چه  هر آن لذا  ستند و  گذار ه

هيچگونه ظلم و تعدي در حق زنان دريغ نميكنند و اين 

 شد قانون و اين است قانون.
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 آخرين يادداشت فرشته

من :آه ضعيف و  !خداي  قدر  ستم و چ مريض ه سخت  مروز  ا

جگر خون و  ناتوان شده ام راستي امروز خيلي و خيلي

غم گين هستم زيرا امروز عزيز ترين دوگانه 
1

و دوست  

دوره حبس  ،صميمي و مونس راز ها و غم هاي تنهايي من

گرم و  هاي  شك  كه ا يد و در حالي يل گرد ندانش تكم و ز

داغ وي گريبان و دامانش را تر كرده بود با من خدا 

مي  كه ن با آن سيد و  مرا بو بار  بار  كرد و  حافظي 

من جدا شود و مرا تنها بگذارد ولي با دل  خواست از

واپسيكامل مرا در بغل گرفته و بوسيد و تكرار تكرار 

سد ك ين ا كرد و ا حافظي  خود وچوخدا  غوش  لو را در آ

فشرد و سر و رويش را بوسيد و با چشمان اشك بار در 

بار بار بطرف من و اسد مينگريست از دروازه حاليكه 

 نيز با خود يكجا برد.گرديد و دل مرا محبس خارج 

حورا دوگانه عزيز من از حبس رها گرديد و انشا  :هان

مايش  سر ما سد پ با ا سيد و  هد ر خويش خوا با آرزوي  هللا 

 خواهد نمود.ازدواج 

يت  خواهر نها يك  بان و  مادر مهر يك  ند  من مان او ب

مان  صوص در ز لي الخ حاالت و ع ترين  شديد  يز در  عز

شدن موش نا خدمات فرا من  ضي  مود و مري فراوان ن ي و 

كه ثمر جنايت مسولين زندان است همين طفل كوچك را 

كرد  بزرگ  قت او  مايش را در حقي سر ما سد پ سم ا و ا

 باالي او گذاشت.

حاالت  فل را در  ين ط كه ا بود  قت او  ستي در حقي را

 پرورش و محافظت نمود. ،مريضي و ناتواني من سرپرستي

طفلك چه روز  خدا ميداند كه بعد از سر من باالي اين

 و روزگاري خواهد آمد زنده خواهد ماند و يا خير؟

او نه پدر دارد و نه كدام اقارب و سرپرست كه او را 

سر و رويش را بشويد  ،از او  )آب( و آتش حفاظت كند

 و لباسش را عوض كند.

دلم بحال اين طفلك سخت مي سوزد زيرا طفلك بي پدر 

دا نشده و بدنيا چه گناهي دارد و خودش بخودي خود پي

ست.  مده ا ماع نيا مين اجت سداران ه مين پا سد و ه فا

بدنيا آورده  مردم او را  ناموس  حافظين  قانون و م

 اند.

                                                 
1

 دوست  –خواهر خوان  
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آن طفلك بيگناه ديگر كه در اثر ظلم و  ،چنانچه نبيل

اسووتبداد و جنايووت ولسوووال خووان آبوواد و يووا سوواير 

عدالت و حقوق مردم آن ولسوالي در  ،پاسداران قانون

طن  مد و  منب بدنيا آ حبس  مين م سپس در ه شد و  يدا  پ

تي  كه ح سيار  هاي ب نج  خواري و ر با  سال  شش  عد از  ب

جاه از  مين  يد ه ندان را ند يرون ز ضاي آزاد ب شمش ف چ

شت  حاال سرنو يد. و  سوده گرد ميش آ براي ه فت و  يا ر دن

اين طفلك چه خواهد شد او هنوز بدست و پاي خود نيست 

ست و ناتوان ا ضعيف و  لي  مر  و خي سال ع سه  كه  با آن

سب دارد  غذاي منا شير و  خوردن  غذي و ن سوي ت نابر  ب

 هنوز پاهايش قدرت حركت و رفتار را ندارد.

كه بعد از سر من كسي او را دلم خيلي نگران اسد است 

كه  شد  هد  يدا خوا سي پ يا ك كرد و آ هد  ستي خوا سرپر

و  ؟بخاطر خدا او را از زندان كشيده و نگهداري كند

من ب تيم لذا  فل ي ين ط قرار خاطر ا نا  شوش و  لي م خي

ستم  مادر ه من  كه  خاطر اين ستم ب براي ه مادر  لب  و ق

 يز يكسان مي طپد.طفل جايز و ناجا

من تجاوز كرده اند  همن و اين طفل چه قصوري داريم ب

عت بدنيا آمده است پس يو اين طفلك مطابق قانون طب

و  ديناو چه مالمتي دارد و يا من چه قصوري در برابر 

 آئين و اجتماع خود خواهم داشت.

من  :آه شمان  شود و چ مي  مالش  مالش  لم  من د خداي 

مين  شايد ه شود و  مي  ند  ند ب سم ب ند و نف سياهي ميك

 وقت واپسين و لحظات آخر عمر باشد.

خداي من دستم ديگر درست به نوشتن كار نميكند  :آه»

مي  لم  ندارد و د لم را  گرفتن ق توان  من  هاي  لك  و ك

ظالم خوا يات و م صورت جنا سم و  سيار بنوي سيار ب هد ب

اين گروه تبه كار و خدا ناشناس را يكايك شرح دهم و 

صًا خاطرات اين روز ها و هفته ها راكه خيلي ها  خصو

ير در آورم شته تحر ست بر ندني ا لب و خوا  ،خاطرات جا

كه قدرت نوشتن را ندارم. توان و نيرويي ولي افسوس 

 مانده است.در كلك هاي من باقي ن

صفحات را كه با آب ديده و خونابه دل رقم زده ام در 

يك سطر از سطور آن گزاف گويي و زياده روي نكرده ام 

قرار تا باشد روزي بدست انسان با درد و با احساسي 

گيرد و جهت معلومات هموطنان من و جامعه بين المللي 

از دختران به نشر بسپارد تا بدانند كه دختري آنرا 
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هواآد گر ،م و  نور زر تر  صه دخ شان و خال خود  تر   ،دخ

نور صوفي مشرب و با خدا و پرهيز گار در سرزمين پر 

آن هم يك زن، يك  ،اختناق و مملو از استبداد آن روز

مه  بيكسزن مظلو سم  ،و  با ج حروم  عاجز و م جود  يك مو

ضعيف و ناتوان خويش چه رنج ها ديده و زجر هايي بي 

ين روز و روزگار سياه، باعالم پايان كشيده و به چن

هاي درد و داغ و نا اميدي ها و نامرادي ها از جهان 

 «رفته است.

و بعد قلم از دست فرشته افتاد و يك دو بار با يأس 

كه مگس ها به سر و و نا اميدي بطرف اسد طفل كوچكش 

روي او نشسته و نيش ميزدند نظر نمود و بعد پلك هاي 

كرد و آه سنگيني  شمانش  شمانشچ سته چ شمان  ،سته آه چ

يكه روزگاري در شهر خان آباد شور و غوغا براه ئشهال

بود  مي ر ها  نه  ته و دل را از دل خا شد و انداخ پت 

 براي هميش خاموش گرديد. شچراغ زندگي ا

 :هان

م وشن نهال غون گلودري سحر بلبل همي گفت باغبان را 

 يردووونگ

ي وول        ار بيابوان پيوري ميرسود خبه       

 ل جوان گردد بميردوون گوچ

با همه نا اميدي ها و نا مرادي ها از فرشته  :آري

به اوج آسمان ها و سبكبال دنيا سفر كرد و مرغ روحش 

خود را از  شد داد  تا با مود  پرواز ن خدا  عرش  سوي  ب

 ظالمان بستاند.

تيمش آن  لك ي شعاطرف طف ير  سوزان در  عدر ز تاب  آف

مادر مادر  ،رويش نيش ميزدند حاليكه مگس ها بسر و

چه  لب او  كه در ق ست  خدا ميدان ست و  فت و ميگري ميگ

غليان ميكرد كه  ،دايي مادرجو رنج عظيمي از اندوه 

 طفلك توان اظهار و بيان آن را نداشت.

 77/2/5002روز سه شنبه مورخ 

 كشور پادشاهي ناروي –شهرك زيباي ليله ستروم 

 

ش درين فهرست نام نويس اشخاصيكه اسم

 كتاب ذكر شده است

 :الف

 اسحق پسر سردار عبدالروف -7

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 آمنه دختر وكيل انور -5

 انيسه خدمه سردار عبدالروف خان -4

 ارباب نوروز پدر سلطانه خانم سردار عبدالروف -2

 اشرف پسر ارباب نوروز -2

 سردار اكبر خان اجمل شوهر عزيزه دختر  -5

 افسقال نور  هللا از جمله معارف خان آباد -1

 ور پوليس پلخمريامام داد مام -1

 اعتمادي صدر اعظم افغانستان -5

 امير محمد خان كاكاي غالم سرور خان -70

 خان پادشاه افغانستانامير عبدالرحمن  -77

 اسلم تراكتورچي پسر همسايه مال صفدر -75

آپه سنگي ماه خانم قربان نظر نفر خدمت سردار  -74

 عبدالروف

 اسد طفل يتيم فرشته -72

 الماس دزد و قاتل خانم رحيم -72

 يعقوب خان پادشاه افغانستانمحمد امير  -75

جويايي حخكيم طبيب امير حبيب هللا خان پادشاه هللا  -71

 افغانستان

 امير حبيب هللا خان پادشاه افغانستان -71

 ارباب غفور صاحب سراي در شهر كندز -75

 ايرگش آهنگر برادر زهره -50

 پل خمري ارنوالڅآرين نژاد  -57

 ابراهيم خان سناتور -55

 احمد شاه تاجر -54

 ده معروف افغانستاناستاد سر آهنگ نوازن -52

 افسانه آواز خوان محبوب -52

 اكبر خان پدر عزيزه -55

 اسماعيل استاد نور زرگر -51

 پدر آمنه« وكيل انور»انور  -51

 اكرم داكتر -55

 آستانه قل دكان دار علي آباد -40

اكرام سماوارچي بازار خان آباد پدر گل اندام  -47

 خانم مال صفدر

 آدم خان -45
 ب:

وف باز محمد برادر سلطانه خانم سردار عبدالر -7

 خان

 بيگ نظر از جمله معارف شهر خان آباد -5

 عريضه نويس« ميرزا بهرام»بهرام  -4

 دكان دار بازار خان آباد« مال بوري»بوري  -2
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 بيبي نازكو مادر كالن حاجي كريم داد -2

 باشي فيض محمد شوهر همشيره نور زرگر -5

 :ج

 خليل جبران نويسنده معروف لبنانجبران  -7

 زرگرجان محمد )صوفي جان محمد( پدر نور  -5

 د:

 دوست محمد پوليس جنائي واليت كندز -7

 داود  -5
 هو 

 همايون فراهي داكتر -7

 هوگو نويسنده شهير فرانسوي -5

 هاشم خان مدير تخنيك فابريكه جنگلك -4

 هاشم پسر ارباب نوروز -2

 و: 

 وليد جمبالت مبارز لبناني -7

 وينوس دختر ماماي كبير -5

 ز:

 و قرباني ازدواج اجبارياد رنامزبيده  -7

 زهره خانم كبير -5

 زليخا خانم سردار عبدالروف خان -4

 زهرا نواسه سردار عبدالروف خان -2

 زلمي ضابطه قومانداني امنيه خان آباد -2

 زيبا خانم الله كو پير محمد -5

 ح:

 حميد نامزد فرشته -7

 پسر سردار عبدالروف خانحشمت  -5

 حسن پشه يكي از مامورين اليق وزارت ماليه -4

 حسين جان شاروالي خان آباد -2

 دل و دوست زندان فرشتهحورا خانم ارباب شير -2

 حاجي عصمت هللا زرگر رسته لب درياي كابل -5

 حاجي كوالبي از معارف شهر خان آباد -1

الدين خان مرد خير انديش و تاجر حاجي نظام  -1

 معروف خان آباد

 حاجي ميرزا خان دكان دار خان آباد -5

 حاجي كريم داد تاجر معروف خان آباد -70

 حاجي شاه نظر برادر حاجي كريم داد -77

ستان حاجي  -75 شهر گل گان  عارف و بزر له م از جم

 كندز

شهر  -74 گان  عارف و بزر له م نازكمير از جم حاجي 

 كندز
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از جملووه معووارف و بزرگووان حوواجي شاغاسووي  -72

ولسوووالي چهووار دره و پوودر عبوودالغفور جوواپ 

 انداز مشهور.

 حاجي محمود ماماي حاجي كريم داد -72

 حاجي توره كي شخص زمين دار -75

 مرگشاه شوهر زبيده جوان حاجي سليم  -71

 كوچك علي پدر نسرين صنفي فرشتهحاجي  -71

 حاجي غالم محمد -75

حاجي چهاري باي از معارف و طرف اعتماد مردم  -50

 خان آباد

 م حان مغازه دار سر چوك شهر كندزحاجي حكي -57

 حاجي كريم شاه مغازه دار سر چوك شهز كندز -55

 ك: 

 كبير سر محاسب نمايندگي سپين زر قلعه ذال -7

 وان خان رحيم شهيدكنجه گادي  -5

 ل:

 ليلما دوست و صنفي فرشته -7

 لعل خان مقتول پسر ارباب شيردل -5

 لطيف پسر ارباب شيردل -4

كه  -2 جوگي زن زيباي لي  سناتور لي خانم  عدًا  ب

 گرديد

 ليلي خانم الماس دزد -2

 المارتين شاعر و نويسنده فرانسوي -5

 لونگ دزد قاتل خان رحيم شهيد -1

 م:

 خان كوهدامنيميربچه  -7

 ماه طلعت مادر حاجي كريم داد -5

 حمد جان خان غازي وردكم -4

 عبدهللا فرغانچي خسر نور زرگرمولوي  -2

بدالروف  -2 سردار ع سه  گل و نوا پري  تر  هوش دخ م

 خان

بدالروف  -5 سردار ع سه  گل و نوا پري  تر  يا دخ مار

 خان

ي چاپ انداز و سيس اسپ هاي سردار محمد قل جوگ -1

 عبدالروف خان

 مدير عبدالصمد خان حكيم -1

  خانمولوي محمد شاه خطيب مدرسه محب هللا -5

 خان تاجر معروف خان آبادمحب هللا  -70

 مجيد خان قوماندان امنيه خان آباد -77

 ميرزا تاج محمد پدر كالن حاجي كريم داد -75
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 مال عبدالودود جن بند -74

مال صفدر پدر زبيده نامراد و شهيد راه ازدواج  -72

 اجباري

 معلم نظر محمد -72

 مشتاق منتظم كلوپ شاروالي )بلديه( -75

 اليت كندزو ارنوالڅمحمد ياسين صارم  -71

 محمد شفيع ناظر ولسوال -71

 مستوفي عبدالحنان مستوفي واليت كندز -75

 ويسل آبادمال عبدالشكور مال امام مسجد  -50

 ميرزا محمد يوسف مامور ماليه خان آباد -57

سر كاتب تحرير ولسوال ميرزا غالم محم دروازي  -55

 خان آباد

 محمد عمر خان حاكم -54

 ميرزا خان دكان دار خان آباد -52

 مولوي غالم ايشان -52

 مال بزرگ -55

 بوريمال  -51

 ن: 

 پدر فرشتهنور زرگر  -7

 نسيمه خانم نور زرگر -5

 و نامزاد مزمل نجيبه دختر قاري عباد هللا -4

 نجيبه گم شده -2

رنجن )الله نرنجن( صراف و جواهر فروش بازار ن -2

 چته كابل

 و صنفي فرشتهنسرين دوست  -5

 نظيفه خانم حاجي چاري -1

 ارنوالڅساعد منسيم مستان  -1

 نفيسه -5

 ارنوالىڅساعد نعيم فرهمند م -70

 نبيله نواسه سردار عبدالروف خان -77

 نور الدين پسر صادق نگران فابريكه -75

شخص  -74 سپين زر  ئيس  سابق ر شر  سرور نا غالم  شر  نا

 و وطن دوستبارسوخ 

 نجمه از جملة محبوسين زنانه -72

 :س

 سكينه همشيره نور زركر -7

 سردار عبدالروف خان زسليمه نان پ -5

 السليمان برادر كبير سر محاسبت قلعه ذ -4

فذ  -2 ند و متن ثروت م مرد  بدالروف  شهر سردار ع

 خان آباد
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 سلطانه خانم سوم سردار عبدالروف خان -2

سووردار نصوور هللا پسوور بووزرگ و متوووفي سووردار  -5

 عبدالروف خان

دوم متوووفي سووردار سووردار عبوودالوهاب پسوور  -1

 عبدالروف خان

 سردار عظيم خان پسر عمه سردار عبدالروف خان -1

پدر اج -5 خان  يت هللا  سردار سردار عنا ماد  مل دا

 اكبر خان

 سردار ذكريا مدير بانك كندز -70

 سيد ميرجان مرشد بزرگ -77

 ساربان آواز خوان -75

 سردار عطا هللا خان از معارف شهر كندز -74

 سردار محمد امين. -72

 ع:

 عزيزه دختر بيوه سردار اكبر خان -7

 علم گل خروتي دكان دار شهر كندز -5

 عباد هللا خسر مزمل -4

 چاپ اندازعبدالغفور  -2

 ر ارباب شيردلعبيد مزدو -2

 ليسه خان آباد 75عزت هللا كپتان صنف  -5

 عبدالقهار ساعت ساز -1

 عبدالحنان مستوفي واليت كندز -1

 سركاتب تحرير ولسوالي خان آبادعبدالحميد  -5

 ف:

 فرشته دختر نور زرگر و قهرمان اصلي داستان -7

 فريده دختر مولوي محمد شاه -5

 :ص

 صديق دريور سردار عبدالروف خان -7

 صفر گادي وان -5

 ق:

 قربان نظر نفر خدمت سردار عبدالروف -7

 قند آغا ضابط پوليس -5

 قلندر خان پدر بي بي نازكو -4

 ر:

 دختر حاجي چاري بايريحان  -7

 رشيد پسر ماماي سلطانه -5

 رام داس هندو جواهر فروش شهر دهلي -4

 ولسوال پل خمريرحيم زاده  -2

 ش:

 شفيقه خانم دوم سردار عبدالروف خان -7
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 شاه پور نواسه سردار عبدالروف خان -5

 شيرين زن باز محمد پسر ارباب نوروز -4

 خان مقتولشاه پيري زن لعل  -2

 شكسپير شاعر و نويسنده بزرگ انگليس -2

الل هندو پدر الله ترجن هندو صراف و جواهر شام  -5

 چته كابل فروش

 شريفه از جمله محبوسين زنانه -1

 شهاب الدين نان واي وسيل آباد -1

 شاه ولي شوهر همشيره زاده نور زرگر -5

 ت:

 در فرشته و پسر نور زرگرتواب برا -7

 تاج الدين آشپز سردار عبدالروف -5

 «چاپ انداز » توره بزكش  -4

 تاغه مراد هوتلي علي آباد -2

 خ:

 خان رحيم شهيد مامور شركت سپين زر -7

لم  -5 كج ق جه داد  سته وزارت خوا مامورين برج از 

 ماليه

 خان محمد تورن لوژستيك وزارت دفاع -4

 ارنوالڅذكر هللا مساعد  -2

 ض:

 بس واليت كندزضيا مدير مح -7

 غ:

 باي نفر خدمت سگ هاي سردارغالم  -7

 غني جان برادر سلطانه -5

 غياث نفر خدمت سردار عبدالروف خان -4

 غالم حيدر غوربندي داكتر -2

 غالم نبي همت قوماندان امنيه واليت كندز -2

 

 اسم اشخاصيكه به حساب ابجد نيامده اند

 گل آقا دگروال لوژستيك وزارت دفاع -7

ب -5 سردار ع خانم  گل  سردار پري  سر  دالوهاب پ

 عبدالروف

 پومپيدو صدر اعظم فرانسه -4

 گل مير -2

 گل اندام خانم مال صفدر -2

 گل پاچاه سر خوش قوماندان امنيه خان آباد -5

 پل خمري ارنوالڅآرين نژاد  -1
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 !اساظهار سپ
 

ردي از ديار فرزانه گان ماز فرهيخته 

و از تبووار آخوورين شوواهان « بدخشووان»

مت هللا قاي رح پور  باختري درواز آ يژن  ب

بمناسبت تشويق هاي مكرر شان در نگارش 

ايوون اثوور اظهووار سووپاس و قوودرداني 

 مينمايم.

 سيد محمد نادر خُرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران




