
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 7تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

  
  

 16/11/3112                   گلنار نیازی کوهی 
 

 در انتهای آن شب
 سوم بخش 

 

کنم خود شان است! سلیم آهسته  خورد. فکر می چشم میه که از شعله های آتش بوجود آمده بود بایاز دور روشنی 
 یا فیض را تعقیب نماییم؟  جا توقف کنیم و با خود زمزمه نمود. نظر تو چیست توریالی؟ همین

 

 ن هستی که خود شان است؟ توریالی به تیلفون با فیض، مطمئ
 از پشت تیلفون فیض، مواد کجاست؟ 

 جاست. توریالی، همین
 

که در پهلو داشت مرمی انداخت و آماده گذاشت. ناگهان فیض اشاره ای  هبه گفتۀ سلیم، توریالی به تفنگچ نظر
بین آنها  ییچید. طرف مقابل شاید حسن بود. حرف هایبخاطر توقف سلیم داد. صدای زنگ تیلفون همراه در فضاء پ

 رد و بدل شد، توریالی با تأیید حرف های طرف مقابل آمادۀ حرکت شد. 
 

توریالی در حالیکه دستش را در پهلو باالی تفنگچۀ پنهان نموده در زیر پیراهن داشت، از موتر پایین شد. روشنی 
 انعکاس آن در چشمان سلیم دیده میشد.  شعله های آتش که از فاصلۀ دور بنظر میرسید،

 

من شک دارم که آنها همان گروپ خریداران هستند یانه؟ توچه فکر میکنی؟ سوالش متوجه توریالی بود. توریالی 
 بعد از یک مکث کوتاه گفت:

 

 امتحان میکنیم! 
 

**** 
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آورد که کجا گذاشته  می ش فشارگشت. به مغز پالید، او دنبال چیزی در جیب هایش می توریالی جیب هایش را می
است. ناگهان بخاطر آورد که چراغ دستی را در بین بکس کوچک دستی اش که در کنار چوکی پیشروی موتر بود، 

چراغ دستی را برداشت. چند ثانیه کامالً خاموش به فضای  و کردت. با عجله دروازۀ موتر را باز گذاشته اس
شدند، دقت  هم تفکیک نمیشد ولی کلمه ها از به مشکل شنیده می اطراف گوش داد. به صدای حرف هاییکه از دور

کرد. چراغ دستی را با احتیاط بلند برد دو بار روشن و خاموش نمود. منتظر جواب از جانب مقابل ماند. با تکرار 
دوبار روشن و خاموش نمودن چراغ دستی از جانب مقابل، توریالی با گام های سریع بطرف موتر فیض کاکه که 

 در فاصلۀ دور تر از آنها توقف نموده بود، حرکت نمود.
 

چند تکان مختصر داده خواست خود را به پهلو برگرداند، ولی نتوانست. با صدای خیلی  نرگس انگشتان خود را
طوالنی خاموش ماند شاید منتظر جواب و یا رسیدن  ه ایشد، صدا زد: مادر آب. لحظ آهسته که به مشکل شنیده می

لبان خشکیدۀ نرگس دوباره با کلمۀ مادر آب بده، باز شد. اینبار نه منتظر جواب مادر  ادرش بود. آب از جانب م
ماند و نه هم منتظر رسیدن آب. او در حالیکه چشمانش بسته بود خواست از جا بر خیزد. دستش را در تالش 

خواست یک پهلو گردد، دستگیری دراز نمود، ولی چیزی نیافت که کمک برای بلند شدنش گردد. بطرف راست 
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ولی جای برای یک پهلو شدن نبود. با تکان های مکرر نرگس، لیال که سرش باالی شانه خمیده بخواب رفته بود، 
چشم باز نمود. ازینکه نرگس بعد از ساعت ها بیهوشی میخواست برخیزد، خواب از چشمان لیال پرید. آهسته 

مزمه نمود که لیال نفهمید. او دوباره در حالیکه سرش را پرسید، چه میخواهی نرگس؟ نرگس چیزی زیر لب ز
 نزدیک نرگس برده بود، تکرار نمود: چه میخواهی نرگس؟ 

 
 مادر آب! 

 

و با احساس.  آب خواستن و بودن نرگس را در  با شنیدن کلمۀ مادر لیال ساکت ماند. مانند پارچه سنگ، ولی با مغز
در آغوش پر مهر و گرم مادرش برگشته بود. چشمانش را  ه ایحظکنار خود فراموش نمود. در خیاالت خود ل

بست، دست نوازشگر مادر را روی سر و شانه هایش حس نمود، که با مهربانی مو های لیال را پشت گوش هایش 
کند. از گرمی دستان مادر  بندد. دست های او را لمس می گذارد. آنها را با نرمی جمع نموده الستیک مو می می

 گوید: مادر جان، مادر جان.... آهسته زیر لب میبرد.  لذت می
 

شد.  جو گر حوادث داخل فضای موتر میو  شیشۀ دروازۀ پیشروی موتر پایین بود. باد سرد شبانگاهی، چون جست
داشت تا چون قاصد سبک بال نزد مادران شان ببرد. ولی در بین  باد سرد پیام نرگس و لیال را با خود بر می

م راه ها، در ارتفاع کوه ها، در عمق دره ها، در بین سبزه و باران، در آمیخته شدن با شبنم تاریکی ها، در پیچ و خ
دزدیدند. باد سرد با دست خالی بدون پیغام و خبر با مادر  گلها و برگ ها، و در تصادم با سنگ و چوب از او می

 خورد. نرگس و لیال بر می
 

شد،  س و لیال با صدای خشمگین که خستگی در آن حس میسلیم سر از دروازۀ موتر داخل نموده خطاب به نرگ
مینکه بهوش آمد، گفت: چه گپ است؟ هردوی تان که مادر مادر را سر داده اید. این دختر) منظورش نرگس بود ( ه

 کنم خوردن و نوشیدن را بیاد ندارد.  مادرش است. فکر میاولین کلمه نام 
 

نمود. چند لحظه به حرف های سلیم فکر کرد. با آهستگی که صدایش  لیال وحشتزده از صدای سلیم چشمانش را باز
 خواست تشنه است!! لرزش نیز داشت گفت: نرگس پیشتر آب می

 

سلیم دروازۀ کنار نرگس را باز نموده، در فضای نیمه تاریک که فقط نور مهتاب از آن دور های دور در فضاء 
زه را دوباره بست. از موتر کمی اوبعد از مکث کوتاه در پاشیده شده بود، با دقت بصورت نرگس نظر انداخت.

کوشید در بین تاریکی  کرد. روبر گرداند، بطرف عقب خود، می فاصله گرفت. او در مورد چیزی فکر می
لیال، سرش را نزدیک صورت نرگس برد، نزدیک  صورت نرگس را ببیند. برای بار دوم برگشت نزد نرگس و

 با صورت نرگس تماس داشت. خیلی نزدیک تا وقتیکه صورتش 
 

تپید. سرا پای نرگس را با  سلیم نرمی و لطافت پوست نرگس را با تماس صورت خود حس نمود. قلبش بشدت می
 های خشکیده و بیرنگ نرگس توقف نمود.  انگشتان لرزان لمس نمود. انگشتان بیقرار سلیم باالی لب

 

د آب خواست. در صدای نرگس التماس بود. عطش بی نرگس با تماس دستهای سلیم آهسته در جایش تکان خور
کوبید  عین زمان که حسن با انگشت باالی شیشۀ موتر میواهش رهایی از بند اغماء بود. درپایان بود. درد بود. خ

تا سلیم را متوجه سازد، لیال نیز چشمانش را باز نمود. از دیدن سلیم در نزدیکی نرگس در خود لرزید. یک لحظه 
قصد قتل نرگس از طرف سلیم خطور نمود. ولی سلیم با تکرار نرگس خیلی زیباست خیلی.....دروازۀ در ذهنش 

یزی برای و بدل شد. با اشارۀ دست سلیم چ موتر را دوباره بست و به حسن پیوست. بین هردوی آنها حرف های رد
ردن چیزی از عقب موتر دستی را روشن نموده به عقب موتر رفت. صدای بهم خو چراغ حسن توصیه نمود. حسن

بعد حسن با دو بوتل نوشابه نزد  ه اییا ظرف چینی. لحظ شد. مانند صدای بهم خوردن دو بوتل شیشۀ و شنیده می
یکی برای آن دخترک خوب! در عین حال از گوشۀ چشم نظری  نرگس و لیال برگشت. بگیر دختر یکی برای تو و

 سدی افتاده بود، انداخت.به آن پسر بچۀ کوچک که روی چوکی عقب موتر مانند ج
 

، ت بر سر نرگس کشیده صدا زد: نرگسلیال دست دراز نمود، بوتل ها را گرفت در کنار خود گذاشت. آهسته دس
 خوری؟!  نرگس آب می
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نرگس دهن باز نمود. زبان خشکیده اش را به قصد نم نمودن لبان بیرون کشید. با تماس لبان خشکیده اش صدای 
ن دو برگ خشکیده، دو صفحۀ کاغذ بلند شد. سردی نوشابه را روی لبانش حس نمود. دهن باز مشابه به بهم خورد

خواست چشم در آن  کرد تا آخرین جرعه نوشابۀ شیرین را نوشید. ولی چشمانش همیشه بسته بود. مثلیکه نمی
 فضای تاریک باز نماید. 

 که نه حرارت خورشید بود.
 نه روشنی مهتاب، نه چشمک ستاره ها،

 نه نور لرزان شمع و فانوس.
 

 مهتاب و ستاره ها خود را پشت ابر ضخیم پنهان نموده بودند. تا شاهد بیچارگی آنها نباشد.
سلیم و حسن مصروف باز نمودن چوکی پیشروی موتر بودند. چوکی که تاچند لحظه قبل توریالی روی آن نشسته 

د بار دست بدست شد. سپس کنار گذاشتند. چوکی را دو بود، بسته های از قسمت تحتانی آن بیرون آورده شد. چن
باره بشکل اولی اش بستند. در فاصلۀ نه چندان دور با توریالی ملحق شدند. زیر گوش هم چیزی گفتند. توریالی با 
عجله آمد دروازۀ عقب موتر را گشود. روی طفل خوابیده درآنجا با کنار زدن تکۀ پوشانیده شده نظر انداخت. گوش 

ن گردید که زنده است. دوباره با سلیم و ئد. صدای ضربان قلبش را شنیده مطمرا نزدیک قلب آن پسر بچه براش 
حسن پیوست. یکجا با فیض کاکه بطرف اشخاصی که در اطراف آتش نشسته بودند، رفتند. دقایق زیادی آن همه در 

 اطراف آتش حلقه زدند، چیز های بین آنها تبادله گردید. 
 

 احتیاط دست دراز نمود تا دروازۀ موتر را گشوده بیرون برود، ولی مؤفق نشد. از پشت شیشۀ موتر به آنهاییلیال با 
کشید. چهره های آنها تشخیص داده  که گرد آتش نشسته بودند، نگاهی انداخت. شعله های آتش همچنان زبانه می

ود. لیال از آنها نگاه برچید به آسمان شد. فقط سرخی قهر سوختن خس وخاشاک در صورت هریک آنها تابیده ب نمی
دید. انگار  چرخاند جز تاریکی، سیاهی چیزی را نمی نظر انداخت، همه جا تاریک بود. هر طرف نگاه را می

لیال با احتیاط دستش را روی سر نرگس گذاشته صدا زد: نرگس صدای  زمین و آسمان لباس سیاه ماتم در برداشت. 
را تکرار نمود، هیچ جوابی نشنید. با دو انگشت دست چشمانش را با فشار مالید. شنوی؟ دوبار این جمله  مرا می

خمیازۀ طوالنی کشید. در حالیکه قدش را دوتا نموده بود، سرش را کنار نرگس گذاشت. با تمام انرژی پشت گردنش 
شنید. لیال  میرا خارید. چند لحظه همانگونه بیصدا سرش کنار سر نرگس باقیماند. صدای نفس های نرگس را 

سرش را اندک بلند نموده بصورت نرگس با کمک نور خفیفی که شعله های آتش از دور هدیه فرستاده بود، دقیق 
کوبید. هدفش بیرون رفتن  شد. او بیاد صحنه های روز گذشته افتاد که، نرگس با نهایت بیقراری به در و دیوار می

پیوندد. آری نرگس از آن قفس سیاه بیرون شد ولی در حالتی که از آن زندان خفقان آور بود، تا با فامیل خود ب
 خودش را نمی شناخت. 

 

ه لیال از صورت نرگس نگاه برداشت، در اطراف از داخل موتر تا دورها با نگاه سفر کرد. در نهایت نگاهش ب
 کوچک که در عقب موتر بیهوش خوابیده بود، میخکوب گردید. ۀصورت پسر بچ

 

اندیشید که،  چک هم شاید از جمله شکار های این آدم فروشان باشد!؟  لیال در بارۀ آن پسرک میآن پسر بچۀ کو
پسر بچه دستانش را از زیر پتو بیرون آورد. چند لحظه دستها را در فضاء نگهداشت بعداً به آهستگی هر دو دستش 

مقابل محکم گرفت تا بپا ایستاد. سرش گیچ را در پهلویش نهاد و با سر به چوکی لیال فشار داد. لیال از پهلوی چوکی 
 میرفت. توانایی بپا ایستادن را نداشت. 

 

 خوابی؟  ؟ چرا نمیه ایر صدا زد: او دختر تو چرا ایستادسلیم که دروازۀ موتر را باز نگهداشته بود با قه
از چشمانش  لیال که خیلی خسته بود با چشمان خواب آلود بطرف سلیم دیده دوخت و قطرات اشک یکی پی دیگر

 لرزید. روان شد. صدایش را در گلو خفه نموده بود، از شدت خستگی تمام بدنش می
 

سلیم  پسر بچۀ بیهوش افتاده در چوکی عقب را بر دوش برداشته بطرف موتر گروپ نشسته در نزدیکی شعله های 
 آتش رفت. آن پسرک بیخبر از همه چیز را در قسمت عقب موتر جابجا نمود. 

ماس نمودن انگشت هایش را جمع نمود تا خود را جابجا نماید، با تسرش را کنار سر نرگس بگذارد، پا ستلیال خوا
موتر درد شدیدی حس نمود و نالۀ جانسوزی بلند شد. ناخن پایش چند ماه قبل افتاده بود. زمانیکه در پایش به دروازۀ 
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دختر ها ارزش ن نداشت. بقول عثمان خان ) کرد، کفشی برای پوشید خانۀ عثمان خان شوهر مادرش زندگی می
کسی که برای اوالد خود احساس  یا لباسی بخرد. ( حیف است اگر برای دخترانش کفش وهیچ چیز را ندارند.

 توانست داشته باشد!!؟  ولیت نداشته باشد، پس لیال چه توقعی میؤمس
ییده بود. باالخره تصمیم به قطع این انگشت مانند انگشت ششم در پهلوی آنها رو او که حاصل نطفۀ دیگری بود

 ششم گرفتند. مانند چیز اضافی را از بدن خود دور کرده باشند، لیال را فروختند.
لیال با چهرۀ معصوم چشمانش را بسته بود، او خوابیده بود. هیچ فکر نکرده بود که فردا چه واقع خواهد شد؟  او را 

تا چه وقت به جرم دختر بودنش بسوی تاریکی  ارۀ او چه تصمیمی گرفته؟ کجا خواهند برد؟ زندگی و تقدیر در ب
های زندگی رانده خواهد شد؟ برای لیال خیلی زود بود در بارۀ آینده فکر و چاره جوی نمودن. مغز کوچکش توانایی 

 فکر کردن تا دور ها را نداشت. 
 
 

3 
که تا آن  ه ایش اذیت کننده بود. بشدت لحاف کهنوقتی لیال چشمانش را گشود، تابش مستقیم نور آفتاب به صورت

لحظه بدن او و نرگس را در آغوش داشت، کنار زد. لحظاتی چند همانگونه با بی حوصلگی چشمانش را باز و بسته 
خروشید، در کویر خشک صورتش روان شد. صدای هق هق ماند. ناگهان چشمۀ چشمان لیال  کرد، بجایش باقی می

کشید در فضاء پیچید. با پشت دستان  دون وقفه اش در حالیکه توأم دماغش را باال میگریه، نفس های عمیق و ب
 قطرات پیهم اشک هایش را پاک نمود.

 

صدای فریاد گونۀ زنی از فاصلۀ نزدیک لیال را تکان داد. ناگهان هیکل آن زن باالی سر لیال نمایان شد. چیزی 
 و چند بار باز و بسته کردن چشمان پاسخ داد.خسته   ت ولی لیال نفهمید فقط با نگاهبرایش گف

 

از کنار او روان بود،  کرد و دو سگ یکی پی دیگر زن سیاه پوش درحالیکه یک ظرف بزرگ را با خود حمل می
( بیرون رفت.  لیال اندک سرش را بلند نموده از گوشۀ چشم به اطراف خود نظر انداخت. با وجود غژدیاز خیمه )

از دستی به دستی تحویل داده  ه ایفهمید همچون بازیچ نبود. چون خود می« کجا هستم» جملۀ من اینکه عالقمند به 
شود. او چون خس و خاشاک در مقابل طوفان خود خواهی و غرور مرد ساالری قرار داشت که زنان را فقط و  می

ای همنوعانش بود. نمودند. این میراث کهن و دیرینه بر فقط همچون جنس برای فروش و یا تبادله استفاده می
جان افتاده بود،   ها مانند جسم بی  نگاهش بعد از چرخش به اطراف خیمه بروی پیره زنی که در گوشۀ دور تر از آن

 توقف نمود.
 

لیال خود را به پشت دوباره به بستر انداخت. دستان او با پوست چروکیده که در اثر این چروک پوستش خیلی ضخیم 
باالی سینه اش قرار گرفت. دوباره دستانش را بلند نمود، بدقت به  ه ایخورد. برای لحظرسید بهم گره  نظر میه ب

زده و  ناخن های دراز ولی بشکل نا منظم شکسته و مخفیگاه برای مکروب ها بود، نظر انداخت.  چشمانش هنوز نم
با فشار پاک نمود.  وضاحت ببیند. سر بلند نمود، بار دیگر چشمانش را با انگشتانه توانست ب اشک آلود بود نمی

رو بر گرداند در کنار خود نرگس را دید. فراموش نموده بود کسی در کنار او است. نگاهش بصورت نرگس 
آورد که نرگس همسفر شب گذشتۀ او بود. نگاه از صورت  میخکوب شده بود. شاید فراموش نموده بود، بیاد نمی

اف خود تا دور ها تا جاییکه نگاه اش اجازۀ عبور و اطر نرگس برچید. از جاییکه نشسته بود بعد از چرخش در
تماشا را داشت نظر انداخت. به مغز خود فشار آورد ولی اسم نرگس را بخاطر نداشت. دست باالی شانۀ نرگس 

از دور بگوشش رسید. صدای آشنای انسانها ولی کلمات نا آشنا،  یخواست بیدارش کند که صدا های گذاشت می
ش را متوجه صدا ها ساخت. چند مرد و زن با دان ولی در ماحول نا آشنا. حواسولۀ گوسفنآهنگ آشنای صدای زنگ

 هم صحبت داشتند اینکه روی چه موضوع نمیدانست.
 

معطر از بوی سبزه، بوی نم، بوی گل پیچک های وحشی، که از سر در گمی به  اءند نفس عمیق گرفت، فضلیال چ
پیچند. بوی آشنا به مشام، بوی نان گرم که در وقت گرسنگی دلپذیر  می گرد خود و هر چیزییکه در نزدیک دارند

ترین بو ها و مجذوب کننده بجانب خود است. بوی آتش، بوی دود، بوی گندم سوخته، همه باهم مخلوط فضای آنجا 
 را ِعطر آگین نموده بود. 
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ذالل چشمه زار. ولی ناگهان  خواست. آب سرد. آب داد. آب می لیال خود را بیقرار حس نمود. عطش آزارش می
جوی آن باشد. بعد و  حس کرد تشنگی جایش را به گرسنگی داد. بوی نان گرم گندم او را تحریک نمود تا به جست

لرزید، او  از چند لحظه مکث، برخاست چند قدم به پیش رفت پا هایش توانایی جلو رفتن را نداشت. زانو هایش می
ون رفت از خیمه ) منزلگۀ ولی احساس ضعف نمود. بجایش نزدیک راه بیرکوشید لرزش پا ها را کنترول کند  می

 ( نشست. صدای نالۀ نرگس او را بطرف خود کشاند. کوچی ها
 

 آهسته شانۀ نرگس را تکان داد. خود را کنار گوش نرگس نزدیک ساخت زیر گوشش گفت: برخیز! برخیز! اگر می
 ار کنی! توانی فر خواهی بروی همین حاال کسی نیست تو می

 

 نرگس خود را به پهلوی دیگر چرخاند. چند لحظه با سکوت گذشت. 
 

توانم به مکتب  کرد: مادر، مادر امروز کدام روز هفته است؟ شنبه؟ یکشنبه؟ من امروز نمی نرگس آهسته صدا می
 بروم. مادر جان لطفاً یکی از شعر هایت را برایم بخوان. 

 

بصورت نرگس نظر انداخت. چشمان نرگس بسته بود، ولی با مادرش شنید.  لیال حرف های نرگس را بدقت می
 گفت.  سخن می

 

 ناگهان اسم نرگس را بیاد آورد، هیجان زده صدا زد:
 

! چشمانت را باز کن نه مادرت اینجاست و نه هم فامیلت! برخیز اینجا خانه ات نیست نرگس، نرگس بیدار هستی؟
گی چشمانش را چند مرتبه باز و بسته نمود. ناگهان با بی حوصل سته وماند. آه نرگس همچنان با چشمان بسته باقی

خاطر ه با چشمان از حدقه برآمده به صورت لیال خیره شد. روز های گذشته و لحظاتی را که با لیال گذشتانده بود ب
 آورد. باخشم از لیال پرسید:

 
 ما را اینجا زیر این خیمه کی آورده؟ 

 نداد. لیال هیچ پاسخی به پرسش او 
 برای گشودن نداشت.  ه ایباره چشمانش را بست. مثلیکه عالقنرگس دو

 لیال بعد از چند لحظه مکث صدا زد:
 جوی نان گرم کشید. و  نرگس! نرگس! ولی نرگس هیچ جوابی نداد. لیال دوباره جسم خود را بطرف بیرون به جست

 

شده را به توته ها تقسیم نموده در بین کرد و دیگری نان های پخته  زن در نزدیکی آتش، یکی نان درست می دو
 خندیدند.  گفتند و می پیچاند. هردو باهم می تکۀ گلدار می

 

لیال با گام های آهسته بسوی آنها روان شد. با دیدن نان گرم آب در دهنش افتاد. با اشتهای کامل آب دهن را بلعید. با 
 شد. همچنان اشتها برای خوردن بیشتر می ر میها را مرطوب ساخت. با برداشتن هرگام به نان نزدیکت زبان لب

 گردید.
 

پخت با اشارۀ چشم و ابرو به زن سیاه پوش که چند دقیقه پیشتر از خیمه ظرف بزرگ که همان  زنی که نان می
  خمیر نان بود با خود آورده بود، فهماند که کسی در عقب او است. زن سیاه پوش روبرگرداند چیزی زیر زبان پچ

 پچ کرد هردو خندیدند. 
 

چشم به نان دوخته بود. دیگر طاقت نیاورد. آهسته گفت، گرسنه هستم! یک لیال در فاصلۀ دور تر از آنها ایستاد. 
 توته نان برایم بدهید!

 

های دراز که زلفانش را در دو پهلوی صورت با قیتک های  بین آندو نگاه ها رد و بدل گردید. زن با زلف
ستاره و در  سبز بشکل ماه و رنگارنگ بشکل دو دیوار محافظ صورت قرار داده بود. در پیشانی بین دو آبرو خال

پخت. دست دراز نمود، از بین تکۀ گلدار یک  ها را یکی پی دیگر می  زنخ چهار خال بشکل مستطیل داشت، نان
 توته نان برداشت و بطرف لیال دراز کرد.
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با برداشتن  در دهن گذاشت و با اشتهای کامل بلعید. بعد از ختم چند لقمه که ه ای نان را گرفت با عجله از آن لقملیال
هر لقمه وحشت از ختم نان در دست داشته داشت، به اطراف خود نظر انداخت. متوجه صدا ها شد. رمۀ بزرگ از 

بلعیدند. صدای  گوسفندان در تپۀ مقابل در حال چریدن بودند. مانند لیال با عجله علف های دور و بر خود را می
میداد. در قسمت پایینی تپه چند طفل با سن و سال متفاوت، قد زنگوله های گردن گوسفندان گوشهای لیال را نوازش 

های متفاوت باهم در حال بازی بودند. کمی دور از جاییکه زنهای کوچی مصروف پختن  های متفاوت و شاید چهره
ای ه ها در حالت تکان خوردن و دندان نان بودند چند شتر در حالیکه از کنار دهن قف سفید در حال چکیدن بود و لب

سبز رنگ آنها آشکار میگردید، قرار داشت. چند ماکیان و خروس در حال دانه چیدن از روی علف ها با کاوییدن 
توسط پنجال ها و منقاربودند. لیال خود را همچون پرندۀ در زیر آسمان نیلی، که این گنبد کبود انتهایی نداشت، آزاد 

 حس کرد. 
 

 رها شده از قید حصار ها،
 ند و زنجیر اسارت رها شده از ب

 از تاریکی و وحشت
 رها شدن از دلهرۀ مردن و پوسیدن در گوشۀ ظلمت

 از سکوت، از تنهایی
 ولی این حس آزادی او بیشتر از چند لحظه طول نکشید.

 

قرار از خوشی با دیدن گل و ریحان   انداخت سبزه و گل و برگ بود. صدای پرنده های بی لیال هر طرف نظر می
سرودند. صدای بهم خوردن بال  انه غزل های گوشنواز خود را باطرز ها و صدا های مختلف مییک عاشق که هر

شوند.  خیز از پشت مادر روان می پیچید. صدای بع بع بره های شیر خوار که با جست و کبوتران که در دره می
 کرد. شماری میسرایید. و یا در انتظار نگاری لحظه  صدای تولۀ چوپانی که در حسرت یار از دست داده می

 

از عقب او را بخود آورد. صدای آشنا.  یلیال غرق در نوازش گنجینه های در آغوش داشتۀ طبعیت بود، که صدای
آزرد. رو برگرداند، نرگس را دید که  نمود. لرزش آن صدا قلب لیال را می صدای که لیال آنرا از آن خود حس می

آید. لیال با  هم پیچیده و گام های لرزان بسوی او میهای در از خیمه بیرون آمده با رنگ زرد، لبان خشکیده، مو
نگاه او را تعقیب نمود. او دلهره از افتادن نرگس داشت. مانند مادری که نگران از افتادن فرزند خود در اولین 

 اش میباشد. گامهای زندگی
 

تن نان بودند، با عجله خود را ولی فاصله بین آندو طی نشده بود که هردو خانم کوچی که تا آن لحظه مصروف پخ
 به آنها رسانیدند. کشان کشان هردو را بسوی خیمه بردند. 

 

گفتند که نه لیال  خواست که برایش اجازه بدهند تا آب بنوشد. اما آندو در جواب چیزی می نرگس با تذرع از آنها می
 فهمید و نه نرگس.  می

 

خیمه خوابیده بودند. ناله از درد و سرفه های پی در پی زن  هردو با پا های بسته در کنار خانم پیر و مریض زیر
که آنها آزادی سلب شدۀ شان را  ه ایدر انتظار بودند. در انتظار معجزپیر سکوت در خیمه را می شکست. و آندو 

 بیابند. وای که چه سخت و تلخ بود انتظار طوالنی و بی نتیجه.......
 

اطفال و زن و مرد مخلوط که در خوشی چیزی جشن بر پا نموده ها در نزدیکی خیمه، صدای  صدای عوعو سگ
نرگس انعکاس داشت. با چشمان باز نرگس چیزی را  گذشت در میان جمجمۀ سر هایش می بودند، از پردۀ گوش

شود. زبان در دهنش مانند چوب  کرد در گودالی پرتاب می رفت، حس می دید. در تاریکی مطلق فرو می نمی
دن زبان را نداشت. قطره آبی در بدنش نمانده بود. هوای گریستن داشت ولی اشکی از خشک بود. توانایی جنبان

چشمانش نمیچکید. میخواست فریاد بزند تا آخرین حد توانایی، ولی بطری بدنش خالی از چارج بود. حنجره بدون 
 بطری قادر به انعکاس آهنگ صدا نیست! 
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العمل را  دید و نه توانایی عکس هایش حس نمود. نه چیزی را می های گرم را کنار صورت و گوش  نرگس نفس
بخشید. که تا نزدیک پنجه های پا رفت. ناگهان چیز  های گرم و مرطوب سرتا پایش را حرارت می  داشت. نفس

 د. های حرارت بخش از او دور ش سردی با پایش تماس نمود و بعد از چند لحظه نفس
 صدای مردی در فضاء پیچید. 

 

های دراز که تا   صدای سرفۀ عمیق زن پیر که کنار نرگس و لیال خوابیده بود حرف او را قطع نمود. زن با زلف
قدم برداشتن و گذاشتن پایچۀ های تنبانش خیلی پیشتر از او حرکت میکرد، در  رسید که با هر باالی شانه هایش می

 با خشم پرسید: کنار مرد ظاهر گردید. مرد 
 چرا پا های این دو را بستید؟

 شد گفت:  زن که زبانش بند بند می
 برد.  از فرار شان ترسیدیم. آنها نزد ما امانت هستند. همینکه سلیم آمد آنها را می

را کنار صورتش حس نمود. ولی اینبار نفس ها گاهی  یهای  در همین لحظه نرگس دو باره رطوبت و حرارت نفس
 و گاهی آرامتر مثلیکه بوی آشنای را تشخیص بدهد. شد عمیق می

 

 مرد فریاد زد: 
 ببین سگ روی آن دختر را نخورد!

  بیش نمی یدهد، نفس سگی است. که ما آنرا حیوان ها که سر تا پای او را نوازش می  نرگس فهمید که آن نفس
ها است. نرگس در حالی که از   سانشناسیم لیکن در بعضی موارد به مراتب وفادار، صادق و با احساس تر از ان

( افتاد، که او و برادرش گیدیکرد بیاد سگ خودش ) فرط گرسنگی و تشنگی خود را بین مرگ و زندگی حس می
 کردند. ها با آن بازی می معروف ساعت

 

ان ( خیلی کوچک را در دست داشت بخانه آمد. معروف و نرگس از دیدن چنگیدییک روز پدر نرگس در حالیکه )
( در دهلیز خانۀ شان آماده ساختند. هر روز بعد از بر گشت از گیدیکه شب اول بستر خواب برای )شادمان بودند 

( گیدیهوا را می آموختند. رفته رفته ) مکتب به ) گیدی ( دویدن، بازی با توپ، قاپیدن هر چیز پرتاب شده در
خوابید. با دیدن آنها پشاپیش  دروازۀ خروجی چشم براه می ( پشتگیدیکرد. ) یک اجرا میه های آنها را یک ب  گفته

 فهماند که تا برگشت از مکتب من اینجا بودم. رقص کنان می
 

( را نداشت. بوی خوش غذا او را بیشتر تحریک برای گیدیدر بارۀ ) ینرگس دیگر توانایی یاد آوری یاد های
 تواند تکان بدهد.  میکرد. ناگهان حس نمود دهنش خشک نیست. زبانش را  خوردن می

پچ جویدن لقمه های غذا، باال   صدای پا، بدنبال آن فریاد و خنده، صحبت با یکدیگر، بهم خوردن ظروف آهنی، پچ
 کشیدن دماغ ها یکی پی دیگر و  فضاء را پر نموده بود. 

 
 پایان بخش سوم

 
 ادامه دارد

 
 

 


