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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه کله  په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئموږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                                                                                 حميد انوری :ليکوال  ٠١-١١-٢٠١٠  ني
  

  را خوردها زی بوجی ـ کر
  

  ايکه نشسته بودی، با همه بزرگیۀطيار ، تهران خار مغيالن، در ميدان هوائیر وادی ُپرازد ،هی ميدان و طی ميدان
ی که گويا ُملک بی صاحبی را ادعای ندزی نام بود  آن يکی را کر. ، دونفر بودی آنرا در ميانو کش و فش آن

  لبدين بودی و زمانی هم در سفارت د زی نام بودندی که زمانی در خدمت کرهبری ميکردی و آن ديگری را داوو
اندرين عصر از قضای روزگار. مخفيانه داشتی  هایجمهوری اسالمی سر گوشیندک های  در تهران با آخوکر زی

 بزبان ديگر، خزانه دارمعتمدکرزی را رئيس دفتر و يا ، مبگفتۀ جالينوس حکي آن زرنگ دست آموز،و زمان 
  .یندبود

ی يا چيزی  و داوودزی اندر همان طياره گک در ميدان هوائی تهران، تا و باال همی رفتی  و منتظر کسکر زی
گاهگاهی هردو باهم کله . را سالی در نظر همی آمدیجانداران ، آن قهساعت به کندی همی گذشتی و هر دقي. بودندی

را ، زمانی هم قلمی بر همی داشتی و روی سفيد کاغذ زمزمه کردندیبه کله شدی و چيز چيزی در گوش همديگر 
زی و  لحظه ها همچنان به کندی همی گذشتی و کر. دیکردی و خطوط کج و معوجی در آن ايجاد کردنسياه همی 

. نظر همی افگندی و پا به پا همی شدی) چون اطفال در روز عيد(داوودزی بار بار به ساعت های قاب طالی شان 
  . خط همی کشيدی و زمانی هم داوود زی،روی اعداد رقم خورده در روی کاغذ بر کر زیگاهی 

 بی تاب بودی و کر زی.  داوودزی را پايانی نبودی-کر زیی و تو گوئی انتظار لحظات همچنان به کندی همی گذشت
  : گفتندیچنينمهی وبی تاب تر شدی و رو به داوودزی  همی نمود

   . عمر بچيم مره از ای پيسه تير، برو که بريم-
  .، پنج دقيقۀ ديگه هم سر زلفش صاحب بيست دقيقه انتظار کشيديمزی  کر-
  . دلی ماره از نوکری بد کردکد کهو نخره قه آسره يخود سرما ای يوروده چار . آمدنی نيسلر ـُ ای سفيرک چ-
صبر تلخ " ميگن . کمی ديگه هم انتظار ميکشيم . زی صاحب شما به اين انتظار کشيدن ها بايد عادت کده باشين  کر-

  ." داردشريناست ولی بر 
و سرخ تر همی نمودی و بعضًا قطرات عرق سردی هم  عصبانی معلوم می شدی و هر لحظه رنگ او سرخ کر زی

از شقيقه های وی سرازير همی گرديدی و داوودزی دستمال بزرگ گل سيب اش را از بغل جيب در همی آوردی و 
  . پاک همی نمودیکر زیعرق های  

 آشفته ،يشانزی که سخت پر  کر. گذاشتندیچرخ زمانکه چوبی را اليی ، توگوئی شدیلحظات کندتر از قبل سپری 
در يکی از چوکی ها  ای ه، ديگر از تا و باال رفتن در داخل طياره خسته همی شدی و در گوشو عصبانی همی نمودی

  .درخود فرو همی رفتی و سر برزانو همی گذاشتی و آهی از نهاد بر همی کشيدی وبر زمين و زمان فحش همی دادی
  .ینده کسی يا چيزی بودداوود زی از طياره پياده گرديدی و چشم برااما 

رنگی پديدار گشتی که آرام آرام به طياره نزديک و نزديک  عاقبت لحظات تلخ انتظار بسرآمدی و از دور موتر سياه
  .شدیتر

طياره و زمانی هم از نيمه راه بر همی گشتی و بسوی موتر بسوی او گاهی . و راه گمگشتی داوودزی دست و پاچه 
  .سياهرنگ  شتابان همی شدی

 ،عقربه های ساعت قاب طالی داوودزیاکنون تک تک ساعت شديد و شديدتر همی گرديدی و همزمان با تک تک 
ديگر تک تک عقربه های ساعت قاب طال با تک تک قلب  وی . ضربان قلب وی نيز شديد و شديد تر همی گرديدی

  .هم آهنگی داشتی و هردو با شدت همی تپيدی
 هنوز آن مرد از موتر سياهرنگ خويش . شدیيانه قد و نازک اندامی از موتر پيادهمرد م. موتر سياه توقف نمودی

پياده نگرديده بودی که داوودزی خود را شتابان به او همی رساندی و دوال همی گرديدی و رسم تعظيم بجا همی 
بعد . ی يا خيردرست تشخيص نمی شدی که آيا داوودزی با دوال گرديدن، بر دستان آن مرد بوسه ئی زد. آوردی

  . گرديدیههردو بصوب طياره روان
 سرازير همی  مستانه قطرات درشت عرق از جبين وی.  درست در درب ورودی طياره منتظر بودیکر زی
 که دستمال جيبی داوودزی در اختيار نداشتی، به ناچار با آستين دراز چپن خود، عرق از جبين کر زی. گرديدی

  .نده بازهمی شدیستردی و به مشکل لبانش به خ



 
 

 
  ٢تر ٢  له:و شميرهد پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده: ياد ير و لولـ،  دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

توگوئی . زی  به داوود زی همی نگريستی و داوودزی به کرکر زی. هر سه نفر بعد از مصافحه داخل طياره شدی
طياره ديگر آمادۀ پرواز بودی و اما . بازهم انتظار و اما اين انتظار کشنده تر می نمودی. چيزی را گم کرده باشندی

  .یندر حال پرواز بود داوودزی د– کر زیتو گوئی روح از بدن 
، درب ورودی طياره بارديگر باز گرديدی و چهار نفر با دريشی های سياه که ن لحظات قبل از پروازدر آخري

 داوودزی در يک لحظه باز همی شدی – کر زیچين پيشانی . بوجی را باخود حمل همی کردندی، ظاهر گرديدیچند
 دوبه گرسنه گانی شبيه بودی که بوی کباب به مشام شان  آنو چشمان هر دو گوئی از حدقه بيرون همی شدی

  .کردندیند عمامه سياه  مشايعت همی و اين چهار نفررا يک آخرسيدندی
داوودزی برگشتی و نفس  - رنگ بر رخسار کرزی،باديدن بوجی ها

هردو در يک لحظه از چوکی های خود قد راست  . راحتی همی کشيدندی
  .همی ايستادی و بسوی بوجی ها گام همی برداشتی

هنوز بوجی ها بر زمين نرسيده بودی که . یندصحنۀ جالب و ديدنی بود
بوجی . چهار دست پيش همی شدی و بوجی ها را سوی خود همی کشاندی

گين بودی و هر بوجی را دو نفر الزم بودی تا از جا بلند همی سنبسيارها 
 داوودزی  نرسيدی و هردو سر – کر زیی و چنين بودی که زور ندکرد

 –زی  ، کر...صحنۀ تماشائی ای بودی. به سر باالی بوجی ها همی افتادی
) يورو( داوودزی با تقال بوجی ها را باز همی کردندی و بسته های ضخيم 

 داوودزی در ميان -کر زیهرو طياره فرش همی گرديدی و بر روی ر
تو گوئی دو موش . یندبازی همی کرد) يورو( بسته های ضخيم و بيشمار 

  ميرسند بموقع ها بوجی هميش شما لطف تشکر،از                                           .سرمستانه بازی کردندیدر خريطۀ قروت 
با آن مرد ميان آمدن خمينی ازميدان هوايی پاريس به تهران با بوجی های پول  صحنه را بااين  ،ندک عمامه سياهوآخ
ندک و حاملين بوجی ها طياره را ترک گفتندی و طياره راه وآخ. دو آهسته همی خنديدی و هرکردندی   تداعيیقد

 و در پرواز می شگافتیدل آسمان ابرآلود و گرفته را ه )کرکس (الشخوری افغانستان پيش همی گرفتی و چون 
آن مردک ميان قد و نازک اندام که نمايندۀ تام االختيار جمهوری اسالمی ايران در افغانستان بودی، آرام . بودی

ا برخاسته و هرکدام يک ی که به مشکل از جند داوودزی بود-زی درجای خويش نشسته بودی و نظاره گر تقالی کر
  .خود همی کشيدندیبوجی را بسوی 

ندی ايران در افغانستان، کتابچه گک ای را از جيب بيرون و قد يا همان نمايندۀ تام االختيار جمهوری آخه ميانمردک
 داوودزی پيش کردی و -زی يافتی و بسوی کررا آوردی و بعد از جستجوی صفحات آن، عاقبت صفحۀ مورد نظر 

  .ینداز باال جيب خود قلمکی بيرون کردی و بدست کرزی همی داد
ی و ند بال درنگ و طبق معمول ناخوانده در پای آن صفحه امضأ نمود چون اين کار را بار بار آشنا بودندیزی کر

اما قرار معلوم داوودزی قادر . یند، امضأ  کردکر زی او هم مکلف بودی در زير دستخط .نوبت به داوودزی رسيدی
  . یندی، پس ناچار نشان انگشت گذاشتندبه نوشتن نبود

  :  اب به داوودزی  خطزی کر
  ».گرفته بودیحق خود راتو دفعه پيشتر .  از مه اس هابوجیاينبارعمر جان «ــ 

  ».، از مه اسهرقدر بوددفعه ديگه . از مه و شما نداره، صدقۀ سرت« : داوودزی
ه مه رئيس کی ميفامه که تا دفعۀ ديگ.  تا دفعۀ دگه کی مرده و کی زنده:کر زی آهسته با خود زير زبان چنين گفت 

  .جمهور استم يا نی
:                                                            داووزی که گوش بسيار حساس به اين چنين حرف ها داشتندی فوری چنين جواب دادندی

  .مه غم خوده ميخورم. يا آبی يا للمی. خوب ، نبودی يکی ديگهـ 
  .باز اگه نبودم خدا الاليمه زنده داشته باشه.  ره خو مه ميخورم هابوجی) همی ( امی .  اس برو، دم غنيمت-
  .خاد خورد) آب (  باز مه ميگم از خيرات َکَرم ، کدو  هم  او-
َبر ما يک گپ جور ) همين را هم ( ِای مردم باز امی رام .  عمر بچيم ده َغَضب خدا شوی کت از ای بوجی بازی-
  "چند بوجی از ايران گرفتی؟ "  سربازار شديم و هر کس خات گفت باز ديدی که رسوای). ردند ک( ت کدن خا
مرد واری بوجی . ا بند پايش اسره ت) مرغابی ( بگيره، مرغاوی ) آب ( دنيا ره او . نباش) قصه اش (   ده قصيش -

  .تر چشم سفيد بود بيشتربرنده اسهرکه بيش.  دنيا دنيای چشم سفيدی اس . بخو و مرد واری بگو که خورديمگکه
  ..... داشتندی داوودزی از تهران تا کابل بالوقفه جريان– کر زیگفتگو بين 

  .ند ها آفرين همی فرستادیوو اما مرد ميانه قد و نازک اندام ايرانی در دل بر هر دو همی خنديدی و به زيرکی آخ
آنسوی اقيانوس ها جريان اين داد و گرفت ننگين و شرم از ای ۀچند روزکی از اين ماجرا نگذشته بودی که روزنام

و طشت رسوائی رئيس جمهور را از بام به زير وزنامه اش به جهانيان رساند ر ربوسيلۀ شيپوآور را با آب و تاب 
   پايان . چينی همی خنديدیديگ   - داوودزی و بر انتخاب جورج-کر زیی و به ريش  ندافگند


