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(1) 

درختان عاشك از حسرت عشك زرد شده بودند و از دور خود نمایی می کردند. آغاز فصل پاییز بود، 

موتر بس طبك معمول با شیشه های کثیف، الستیک های کهنه وظاهری که حاکی از کهنه بودن موتر 

بود، کنار سرک عمومی هوتل پروان ایستاده نمود. سه زن، یک پیرمرد ویک طفل شش ساله سریع به 

صی از عمب موتر فریاد زد تا موتر ایستاده شود. موتر با کمی سرعت، دوباره موتر باال شدند. شخ

آبی به و شلوار  مرتب، بلوز سفید ایستاده شد و این شخص که جوانی بیست ویک سال بود، با صورتی 

موتر باال شد. این جوان با احترام به چند نفری که در سیت موتر بودند سالم کرد و پهلوی شخصی مسن 

ً شصت ودوسال داشت و چنانچه از ظاهرش برمی آید به طرف کاکه تم ر روان بود، نشست. دو ریبا

چوکی پیشتر دختری با صورت چون ماه، لب های میگون، موهای سیاه و چشمان سبز که چهره زیبای 

او خود بیانگر لدرت خداوند بود، نشسته بود. هدفونی به گوش داشت و بعضاً سرش را تکان می داد. او 

موتر بس همه روزه لبل از ساعت هشت حرکت کرده واز مسیر ختری مغرور، بی تفاوت و شوخ بود. د

جاده عمومی به طرف شهر کابل حرکت می کرد. مسافرین در جریان راه با همدیگر به سخن زدن و 

ً سخن به دست به  بیشتر درمورد سیاست واوضاع نابسامان کشور سخن می گفتند طوریکه حتی بعضا

شدن نیز می انجامید تا اینکه راننده موتر را ایستاده می کرد و آنها را به بیرون شدن از موتر  یخن

شنبه و آغاز هفته بود، جوانی که از او لبالً نام رفت مصطفی نصرت زاده نام داشت. او هشدار می داد. 

اه یک هوتل بنام درست در کوچه ممابل چهار راه هوتل پروان زندگی می کرد. درست در همین چهار ر

پروان بود که سبب نام گذاری این چهار راه بنام هوتل پروان شده بود. به طرف شمال چهار راه یک 

مسجد بنام سرور کاینات )ص( بود، این مسجد یک مسجد جامع بود که تعداد زیاد از نمازگزاران مکرر 

ی پر شور، با انگیزه و همیشه جوانمصطفی به این مسجد میامدند و کمتر زمانی این مسجد خالی می بود. 

دد آن بود تا برای محیط اش موثر والع گردد، چیزی که در کمتر افراد افغانستان به چشم می در ص

خورد. با هر کسی که روبرو می شد، ناخود آگاه تبسمی بر لب می کرد و آنها را به تبسم جادویی خویش 

نیاز داشت تا با کسی صحبت کند، با یگانه دوست معتاد کرده بود. در ولت های بیکاری وزمانی که 

ویارش، احسان راز دل می کرد و هر دو به نزدیک دریاچه لرغه می رفتند و کنار آب از صدای پر 

ر کم کم نزدیک شهر کابل شد، باهم به سخن زدن می پرداختند. موتو  طالطم دریا لذت می بردند

اسه اش که طفلی بیش نبود، نوبت ماه خوش روی با لب مسافرین یکی یکی پیاده شدند، زنی مسن با نو

های میگون، موه های سیاه و چشمان سبز رسید. دختر تا خواست از موتر پایین شود با مصطفی 
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برخورد کرد، مصطفی معذرت خواهی کرد، دختر با چشمان لهر به سوی مصطفی دید و سخن بر لب 

و نمی توانست سخنی بر لب بیاورد زیرا می خواست  نیاورد و گفت: لطفاً بفرمایید. مصطفی مکس کرد

تا با مکس اش بیشتر از این چشمان سبز و محسور کننده برخوردار گردد. بعد از اندکی تامل مصطفی 

پاسخ داد: خواهش میکنم، لطفاً بفرمایید. دختر بی آنکه توجهی به مصطفی کند، از موتر پایین شده و به 

در دانشگاه ابن سینا مصروف مطالعه ادبیات پارسی دری بود و بیشتر  مصطفیطرف دانشگاه روان شد. 

سه نفره، خودش، ولت خود را به خواندن کتب مختلف شعر وادبیات سپری می کرد. مصطفی در فامیلی 

پدر ومادرش زندگی می کرد. مادر مصطفی زنی چهل ساله معلم بود و زن فهمیده و با درایتی بود که 

را مریم صدا می زدند. پدر مصطفی نادر نصرت زاده، در یک شرکت لوژستیکی آشنایان مصطفی او 

مدیر بود و مصطفی زندگی بهتری داشت. فامیل مصطفی از کابل بودند و بیشتر الارب آنها در خارج از 

به دانشکده ادبیات نام نویسی کرده بود وحال نیز کشور زندگی می کردند. مصطفی سه سال لبل 

مصطفی در صنفی بیست وشش نفری درس می خواند و تمریباً مصروف سال سوم این دانشکده بود. 

نیمی از هم صنفان او را دختران تشکیل می داد ولی مصطفی هرگز به کسی دل نبسته بود وبیشتر به 

هرگاه سخن از عشك بر می آمد، وی اشخاص را به عشك به عنوان هوا و هوس می نگریست طوریکه 

هوس گرا بودن متهم می کرد اما وای از عشك که خود عاشك نداند که عاشك شده است ودراین وادی 

 سرگردان به پای لیال بتپد. 

سه ساعت درسی صنوف مصطفی اختتام یافتند، با احسان لدم زده به طرف خانه روان بودند، احسان چند 

ورد امتحانات برای مصطفی گفت اما گویا مصطفی غرق در افکار خود صدای احسان را کالمی در م

نمی شنید وپاسخی نداد، احسان بار دیگر نیز با صدای بلند گفت: مصطفی خوب هستی؟، مصطفی آرام با 

ت، مصطفی به خانه رفایین آورد وهردو از هم جدا شدند. دو چشم به نشانه پاسخ تائید، پلک هایش را به پ

با مادرش سالم کرد و مثل همیشه چند لحظه به موسیمی گوش داده و به خواب رفت، مصطفی عادت 

داشت تا بعد از ظهر به مدت یک الی دو ساعت خواب کند و شبها تا دیر ولت بیدار می بود. امروز 

خود حیران  تصادفی بیشتر خوابید وتا ساعت پنج خوابید و ولتی بیدار شد با تعجب به ساعت خود دید و

بود که چرا برای چهار ساعت خوابیده است. رویی تازه کرد، با مادرش در صالون نشست وهردو منتظر 

پدر فامیل بودند. در تلویزیون خبرها نشر می شد و بار بار از انتحاری و انفجار ها در سطح افغانستان 

ر بمبی در پهلوی گوش شان صحبت می شد، مردم همه با این صداها دیگر آشنا شده بودند. حتی اگ

انفجار می کرد، همه عادی بودند و خمی به ابرو نمی آوردند طوریکه مردن بیست تا سی نفر روزانه 
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بسمی پاسخ عادی شمرده می شد و اگر دو یا سه صد نفر در انتحاری زخمی یا کشته می شدند، مردم با ت

 عادت کردیم. می دادند: 

(2) 

د. مهتاب نیمه از پنجره اطاق مصطفی به رویش می تابید. مهتاب نیمه، نیمه نیمه شب های پاییز زیبا بو

مهتاب دیگر کی بود؟ مصطفی با خود غرق در خیاالت و افکار سرگردان خویش بود، این حالت را 

هرگز تجربه نکرده بود. حالتی ناچار، فکر کردن به چیزهای ناممکن. دیدن کسی که هرگز او را ندیده 

لواپس شدن برای او. تنها چیزی را که مصطفی می توانست به خاطر داشته باشد، نگاه دختر بود و حاال د

به سوی او در موتر بود. ولتی دختر با لهر به سوی او دید، این مصطفی بود که در حمیمت در لعر 

ببیند و  دریای چشمان سبز او فرو رفته بود و حال نمی توانست از این دریا بیرون آید، مگر اینکه او را

برای او از دلواپسی اش بگوید. مصطفی تا نیمه های شب غرق در افکار وخیاالت خویش، بیدار بود، با 

 رد چیزی را گم کرده است ومی بایدآنکه کوشش می کرد تا بخوابد اما نمی توانست بخوابد چون فکر ک

ود، نور مهتاب فضای آسمان را یش، پیدا کند. تاریکی همه شب را فرا گرفته ببل از بستن چشم هال آن را

 عاشمانه و شاعرانه می ساخت و وای بر آنکس که در این هوا، عشمی به دل نداشت و للمی به دست. 

 

(3) 

خود نمی دانست او را آغاز روز جدیدی از جنس روزهای دیگر با هوای گرفته چون حال مصطفی که 

چه شده است. روزی برای کسانی با تنفر، برای بعضی ها با مهر وبرای بعضی ها با کسالت و خستگی 

زمان را حس نمی کرد. چون ساعتی که برای روزی تا چند ساعت مصطفی گذشتن بیشتر از دیروز. 

خانه بیرون شد. دوتا کتاب  دیگر کوک شده باشد، صحبت نمی کرد، بی خیال، از خود بیگانه  وتنها از

ربختانه موتر دختر را دیده بود. شوجایی که روز لبل در  در دست داشت و به چهاراه هوتل پروان رسید،

امتداد راه تا رسیدن امروز تا ساعت نه صبح منتظر بود، موتر آمد به موتر باال شد اما کسی را ندید، در 

موتر باال می شد با  به هرشخصی که بهز خود بیگانه به شهر، چون کسی که خود را گم کرده است وا

آغاز شده بود.  روز سختی برای مصطفی اما کسی را که گم کرده بود، نمی یافت. دلت می نگریست

آغاز یک سفر جدید بود با راه طوالنی که در مسیر راه نیاز به شهامت و شجاعت بخاطر رسیدن به 
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نوشتن در  ن به این سفر را ندارد، کسی باشد که ارزشممصد نیاز است. سفری که هرکس جرات رفت

نشگاه رفت وبی آنکه به چیزی توجه کند، دوباره راهی خانه شد. با لصه ها را داشته باشد. مصطفی به دا

 دوستش احسان در میانه راه لدم زده آغاز به لدم زدن کردند. 

 احسان: مصطفی، امروز مثل همیشه نیستی، چرا؟

 مصطفی: نمی فهمم، مگر لبالً چی بودم که حاال باشم. 

احسان: امروز متفاوت تر از دیگر روزها، به کسی نمی خندی ورفتارت عوض شده، چنان معلوم میشود 

 که گویا به دنیای دیگری وارد شده باشی. 

ندارم. در  لبالً به عشك داشتم، حاالاحساس می کنم که دیگر با تموا نیستم، احساسی را که مصطفی: 

زندگی اولین بار است که للبم برای کسی می تپد که نمی شناسم اش ونام اش را نمی دانم. احممانه است 

 مگرنه. 

 به به، خوش آمدی رفیك به دنیای ما.  احسان:

آه از روزی که خود ندانی در کجا هستی ودیگران از تو تولع مصطفی: احسان، مرا مسخره نکن. 

داشته باشند. من چنین حالتی را دارم ونمی توانم درک کنم در کجای از این جهان رسیدن به جاها را 

 هستم. 

گفتگوی احسان و مصطفی تا رسیدن مصطفی به خانه شان طول کشید، هردو باهمدیگر خداحافظی کردند 

فی به خانه آمد. مصطفی بی آنکه به کسی سالم مصطجدا شدند.  ،و ازهمدیگر با آغوش گرفتن یکدیگر

دل بی طالت مصطفی طاق شده بود ولند در دلش آب می کرد. کند یا به چیزی فکر کند به خواب رفت. 

گویی سالهاست غذا نخورده و آب ننوشیده، زرد وزار به جای خود افتاده بود. تنها چیزی را که به یاد 

واب را از چشمان مصطفی ربوده بودند ولد چون سرو دختر که داشت همان چشمان سبز دختر بود که خ

چون بتی ایستاده خود نمایی می کرد. مصطفی کمتر زمانی به عبادت خدا می پرداخت. مصطفی از جای 

 خود برخاست، دست به باال گرفت و با حالتی ناچار شروع به سخن با خدا کرد:
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نشان دادی  ک بار دیگر این مهربانیست که تو برای منخدایا، تنها چیزی را که از تو می خواهم دیدن ی

وتنها روشنایی تو را در زمین می خواهم. خدایا، کافیست تا یک بار ممابلم بیاید تا برایش چند سخن از 

 دل بگویم. 

به نوشتن نامه به مهربان اش کرد. همینکه نوشتن لبل از خواب کاغذ سفیدی برداشت وشروع  مصطفی

 رد، ناخودآگاه به خواب رفت و احساس می کرد که خداوند دعایش را لبول کرده است. نامه را تمام ک

(4) 

مادر خانواده )لیلی( آغاز میشود. لیلی زن پنجاه سال با سر صبح پرجنجال خانواده خان زاده با فریاد 

زدیک اش به سفید که معموالً موهایش را سیاه میکند وکوشش میکند تا جوانتر از سایر زن های دوستان ن

نظر برسد در شهر کابل در فامیل پنج نفره، دو پسر وسه خواهر به دنیا آمد. بعد از جوان شدن ودر 

جواد مردی خوش اندام وخوش لیافه آشنا میشود. هردو سه سال پس از آشنایی با  دوران دانشگاه با

پدر صاحب پول ومال  یکدیگر عروسی می کنند و آغاز به زندگی موفمی می کنند. جواد مردی که از

زیادی بود، التصاد را در دانشگاه کابل مطالعه کرده بود ومرد متفکر ونواندیشی بود طوریکه دوست 

داشت تا همه فرزندان اش دارای تحصیالت عالی باشند. این دو زوج به ترتیب صاحب سه دختر ویک 

دوازدهم مکتب فارغ شد، با جوانی فرزند شدند. فرزند بزرگ آنها نگار، یک سال بعد از اینکه از صنف 

بنام وارث عروسی کرد واز فامیل اش دور شد وبه والیت هرات نمل مکان نمودند و نگار معموالً در 

درمیان این فامیل تنها کسی که متفاوت بعضی عیدها و یا محافل خوشی دوستان اش به کابل میامد وبس. 

لیال نام د، حاال بانو بزرگ خانواده محسوب می شد. وی تر از همه، مغرور، زیبا، لد بلند و بی پروا بو

داشت. مادرش ولتی چهره دختر دومش را در زمان تولد دید که بیشتر با خودش شباهت دارد، تصمیم 

گرفت تا با کمی شباهت نام دخترش را لیال بماند. لیال، چه نامی، کاش لیال بمانند لیال وفا می داشت 

ساله وبا لیال در یک  13دختری می داد. دختر کوچک خانواده بنفشه، وغصه های دیگران را ارزش 

عمر نام داشت. پسری ده ساله، تازه برادر کوچکتر از همه و تک فرزند خانواده اطاق زندگی می کردند. 

با دوستان در بازی کردن در کوچه سپری می کرد. مادر خانواده صنف چهار شده بود وبیشتر اولات اش 

د برای تحصیل از خانه بیرون شوند، تیار می کرد وچون بیشتر اعضای فامیل صبح ولت بایصبحانه را 

دانشگاه شد. لیال، و راهی  از خانه بیرون شدلیال لبل از ساعت هشت همه با عجله بیرون می شدند. 

بیست سال داشت وتازه سال دوم هنرها را شروع کرده بود. شخصی با خصوصیات متفاوت تر از هنر 
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ی در دنیای هنر نماشی. چطور امکان داشت لیال که شخصی مغرور وبی احساس بود به هنر ژرفای ول

لیال بعد از سپری کردن امتحان کنکور به دانشکده نماشی کامیاب شده وجود انسان یعنی نماشی وارد شود. 

دیک چهارراه هوتل سال بعد، بار دیگر امتحان بدهد. لیال همینکه به نز بود و چاره نداشت جز اینکه یک

پروان رسید، مردی را پیشروی خود دید که به طرف وی دلیك می نگرد واز چشمانش عشك می طرواد 

با آنکه می دانست حتماً این شخص به وی دل سپرده  در چشمان کسی تا هنوز ندیده بود. لیالچیزی را 

یاه او معلوم است اما با آن ودیگر چیزی را در درون برای پنهان کردن ندارد وهمه چیز در چشمان س

هم، توجه به مرد نکرد وبه موتر باال شد. مصطفی که حتی نام این مهربان را نمی دانست، کوشش کرد 

تا با او صحبت کند و نامه ای را که شب برای او نوشته است بدهد اما بار بار دست اش را پیش کرد 

لیال نشست وتا اینکه موتر به ر چوکی عمب ودوباره عمب کشید. هردو به موتر باال شدند. مصطفی د

شهر رسید، غرق در افکار خود به لیال می نگریست و نمی توانست حرفی به لب بیاورد. زمان به شدت 

می گذشت وگویا اصالً زمانی برای مصطفی وجود نداشت، این اوج سرعت بود که برای مصطفی می 

نست که در کجا نشسته است وبه کجا میرود، فارغ از گذشت ولتی او به چشمان لیال خیره می شد. نمی دا

جهان برای دیدن دو چشمان. دختر از موتر پایین شد، به دانشگاه رفت وبعد از چند ساعت دوباره به 

طرف خانه راهی شد. مصطفی نزد ایستگاه موترها منتظر لیال بود. همینکه لیال به ایستگاه رسید، با دیدن 

ود فکر کرد این نیز بمانند سایر مردها برای چند لحظه هوس برای وی مصطفی تعجب کرد اما با خ

موتر نزدیک چهار راه هوتل پروان رسید ولیال از موتر پیاده شد. مصطفی پیش از این خانه ایستاده اند. 

لیال را ندیده بود و امروز تصمیم داشت تا منزل لیال را بیابد تا بتواند بعد از این سراغ وی را بگیرد. 

خانه مصطفی داخل شد، مصطفی با تعجب به خود گفت: مگر چطور ممکن همینکه لیال به کوچه پهلوی 

است که من سه سال میشود اینجا زندگی می کنم و در کوچه جنوبی پهلوی خود این دختر را ندیده ام. 

 ً دنیا برای عاشمان جای بزرگ و کوچکیست، گاهی در این دیار بزرگ نمی توانی پنهان شوی والعا

وگاهی در این دیار کوچک نمی توانی کسی را بیابی. این چه امریست در این جهان برای عاشمان 

نوشته بود با ترس  مصطفی بی آنکه به خود باشد، نامه را که شبسرگشته و گم گشته در پی دلدار. 

ان به طرف لیال پیش کرد. لیال نامه را گرفت ولی توجه به مصطفی نکرد. مصطفی با ترس، سرخم ولرز

ا دور انداخت و به مصطفی از او دور شده است، نامه ر به طرف خانه راهی شد وهمینکه لیال دید که

ای پنجره خانه وارد شد. خانه لیال، دو منزل داشت طوریکه دخمه لیال در منزل دوم وبه طرف سرک دار

 تاب از آنجا طلوع وغروب می کرد. بود که صبح ولت وشامگاه آف
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یا برای همیشه از او دوری کند، چون  دختر باشدت که چی کند؟ آیا فردا نیز منتظر مصطفی نمی دانس

امه اش چه عکس العلی خواهد داشت. مصطفی با خود در کشاکش چنین نمی دانست که دختر در ممابل ن

خانه رسید. نمی دانست چه کار کند؟ از همه کارهای زندگی دور شده بود، از کتاب خواندن، اندیشه ها به 

 را متفاوت تراز دیگران کرده بود. از نوشتن شعر، از بودن با دوستان اش وهمه این کارهای که او 

گروهی از طفالن که در مکتبی بنام محمود هوتکی مصروف درس خواندن بودند، رخصت شدند وبه 

ف خانه روان بودند. طفلی با بیک سیاه، یخن لاق سفید وصورتی الغر وارد کوچه لیال شان شد. عمر طر

با خود بازی کرده به طرف خانه روان بود که در نزدیکی خانه شان، نامه ای را یافته، به بیک خود 

همه باهمدیگر گذاشت و وارد خانه گذاشت. همینکه به خانه وارد شد با مادر وخواهرانش سالم کرد و 

 برای خوردن غذای چاشت آماده شدند. 

زمان به سرعت می گذشت، تازه شام شده بود. لیال و بنفشه در اطاق مصروف درس خواندن بودند 

وباهمدیگر در مورد درس های بنفشه صحبت می کردند. لیال در مورد درس های جدید خود با بنفشه 

وعمر داخل اطاق شد وبا پوزخندی شروع به خواندن  تک شد-صحبت می کرد که دروازه اطاق شان تک

 کرد:  ،کاغذی که در دستش بود

 مهربانم،

کجا هستی؟ تا در این نم نم باران، بوی تنت مرا تازه کند. همچو خاک باران زده، آهسته آهسته به نزدیکم 

 آیی ومن از بوی تنت جان گیرم.

همینکه تا این لسمت نامه را خوانده بود، لیال متوجه شد، این همان کاغذ سفیدی است که امروز در دستان 

اش بود، با سر وصدا نامه را از عمر گرفت ونامه را الی کتابچه اش گذاشت. دروازه را به روی عمر 

س پریشانی داشت ونمی بست. منتظر بود تا بنفشه بخوابد وبه تنهایی نامه را بخواند. نزد خود احسا

دانست که در این نامه چه نوشته شده است، ولی همینکه نگاه های پرشرر مردی را که امروز دیده بود، 

 پیش چشمانش مجسم می کرد، با خود می گفت: دیوانه است. 

کم کم مهتاب به طرف غروب کردن می رفت وشب تار وتاریک، تنها این مهتاب بود که شب را زیبا می 

 . لیال نامه را با ترس باز کرد وبه خود اطمینان نداشت که می خواهد این نامه را بخواند یا خیر؟ساخت

 با ترس نامه را باز کرد وشروع به خواندن کرد:
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 ناز من، 

کجا هستی؟ تا در این نم نم باران، بوی تنت مرا تازه کند. همچو خاک باران زده، آهسته آهسته به نزدیکم 

آیی ومن از بوی تنت جان گیرم. پر بگشایم واز این لفس تنهایی رها شوم. کجا هستی؟ تا در این شب 

شوم و بخوانم. کجا  های مهتابی و سرد پاییز، به آغوش بکشمت وهمچو گل شگفته ای، برای تو تازه

هستی؟ تا در این دیار غربت، سخن ام را برای تو بازگو کنم. این جماعت حرف مرا نمی فهمند، آخر 

مرا مسخره می کنند. ولتی ازتو می نویسم و برای شان می خوانم، مرا مسخره میکنند. آیا که شود 

باغ پر از گالب، دستان تو به  روزی تو نیز با من و ما هر دو در آستانه شگفتن گلی باهمدیگر در

دستانم، چشمانم به چشمانت، تو با نگاه های شرر آفرینت و آن تیر چشمانت، تن مرا بربایی ومن هنوز 

 برای تو ایستاده و تو را تماشا کنم. 

 ناز من، 

کجا هستی؟ تا همچو تک بیت شاعر، غزل های شوریده عاشمان، به دام گیسوی تو مارپیچ شوم و مرا 

انی نباشد، پایانی از این هستی، از این دیار ترس وتنهایی. کجا هستی؟ تا همچو پرنده در درون لفس پای

 ذری دل باخته است، برایت بنالم ومن بلبل چهره ناز وآن چشمان خونین تو باشم. که برای رهگ

 ناز من،

ن به تو ناز می گویم، کجا هستی؟ تک ترانه های من بی نام تو هستند و من هنوز نامت را نمی دانم. م

شاید این زیباترین واژه برای توصیف تو برای من است. من خود به خود نمی فهمم، اینکه در کجای 

گیتی بدون تو هستم؟ آیا جسد من بی روح تو هنوز نفس می کشد یا من بسته به روح تو با جسد خود 

ن حسرت های چند ثانیه ای سالیانه، از زندگی می کنم؟ آه، کاش من و تو، یک بار باهم ممابل شویم تا ای

چشمان کور من خدا حافظی کنند ومن برای یک نگاه تو برای تماشای دنیا بایستم. عادالنه نیست، من 

 حسرت های چند چند ثانیه ای سالیانه را در لحظه ای از دلم بتراشم و روح خود را بدست آرم. 

 

 بامهر
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 دلداده تو 

 

کرد وخیلی با احساس یک آه کشید وبا خود شروع به فکر کردن کرد. آیا ارزش را تمام لیال خواندن نامه 

امکان داشت شاید او به این عشك دل ببندد وبعد از آن تنها بماند، هرچیزی دارد به چنین عشمی دل ببندد. 

برای او اتفاق بیفتد. عاشك شدن، دل دادن و بعداً گیر ماندن در پای عشك سوزانی که کسی تولع اش را 

نداشت. عاشك شدن، دل دادن و بعداً دور شدن از معشوق به لیمت جان باختن. عاشك شدن، دل باختن و 

 صتی برایت پیش خواهد آمد. بعداً تپیدن برای تنها نگاه دلدار که خود ندانی چه زمانی چنین فر

شبی بود، هردو متحول شده، هر دو للب هایشان بیشتر می تپید ونمی دانستند این تپش برای چیست؟ چه 

لیال کوشش می کرد که بعد از خواندن نامه خود را بی پروا به این نامه نشان دهد اما نمی شد؟ خواه 

ا منعکس می سازد. لیال نیز که هرگز به چنین ون ما ربخواهیم وگر نخواهیم این بیرون ماست که در

حالتی برخورد نکرده بود، نمی دانست چه کار کند؟ برای پسر پاسخ مثبت بدهد یا منفی؟ برایش مشکل 

تمام می شد ولتی می خواست پاسخ مثبتی داشته باشد اما غرورش اجازه نمی داد و می خواست تا بیشتر 

شتن را داشت و ارزش حک شدن در للب لیال را داشت یا خیر؟ بفهمد که آیا این پسر ارزش دوست دا

بیشتر از  آخر مجنون باید ویژگی بارزی نسبت به سایر مردان داشته باشد تا او مجنون شود، عشك او

کامیابی به در برسد. مجنون باید  عاشك شدن بهواز امتحان دوست داشتن به دیگران برای لیال باشد 

 . ها را داشته باشد ومی باید به پای عشك لیال چون آتش سوزان بسوزدارزش نوشته شدن در لصه 

ی جراتی چند روزی از این حادثه گذشت، نه لیال جرات داشت تا به مصطفی چیزی بگوید ونه مصطف

بود ومصطفی مجبور بود تا بیشتر رفتن به موتر ودیدن دوباره لیال. تازه امتحانات خزانی آغاز شده برای 

انداخت  بعد از اینکه لیال نامه مصطفی را دریگر مطالعه کند وبرای امتحانات آماده باشد. از هر ولت د

ببیند، می ترسید از آن نگاه های  واز سوی لیال پاسخی دریافت نکرد، دیگر جرات نداشت تا به سوی لیال

 رمصطفی مجبوبیشتر از بیشتر اسیر خود می کرد.  بخاطر امتحانات خزانی، سرد که هرروز او را 

 بود، روزانه تا شام درس بخواند. 

(5) 
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ل خانه لیال چون درخت شام بارانی پاییز بود. نم نم باران از شاخچه ها به پایین می ریختند، درخت مماب

از سرما می لرزید. لیال در اطاق خود را حبث کرده بود و پرده کلکین خود را کنار نمی برد. تنها مانده 

خانه لیال بیائید و او را ببیند. خانه لیال ی خود برای دیدن مهربان اش جرات کرد تا به مصطفی این شام، ب

عمب وارد این کوچه  مصطفی لرار داشت و مصطفی می باید از کوچهخانه درست در کوچه جنوبی 

لیال مصطفی با صد دل نادل، یک دل شد وتصمیم گرفت تا به دیدن شود وبه خانه لیال نزدیک شود. 

تکیه زد. به  برود. مصطفی نزدیک خانه شد، روبروی خانه لیال، به درختی که در آنجا لرار داشت،

به پنجره اطاق می نگریست تا اینکه آن ماه سوی پنجره اطاق لیال خیره شد. مصطفی پلک نمی زد و

که به سوی سوی او می دید. لیال دیری بود ه ودیوانه وار به شبهای تار مصطفی تابید ومصطفی عاشمان

بیرون نمی دید زیرا از این در هراس بود که مبادا با مصطفی ممابل شود وشوری که در دل داشت، در 

صورتش نمایان شود. این دیدارچند دلیمه ای چنان سریع سپری شد که مصطفی نمی دانست در این چند 

ه شده بود ومیان للب های وی لیال خیردلیمه می تواند حسرت های دیرینه خود را رفع کند یاخیر؟ به س

 هردوی شان کلماتی رد وبدل می شد:

مصطفی: آه، کاش آن روی چون مهتاب ات را از نزدیک ببینم، این دوری برای من چون تنور داغیست 

 که من در آن افتاده ام ومی باید بسوزم. 

، شك به دلم نمی گنجد. من چیزی از عنمی توانم، غرورم اجازه نمیدهد که تو را دوست داشته باشملیال: 

 گرچه می خواهم تا ترا از نزدیک ببینم اما من در این زندان نفرت حبس شده ام. 

آیا والعاً نیاز است تا عشك انسان لربانی زندان نفرت شود، چرا؟ مگر من انسان نیستم، مگر مصطفی: 

 من غرور ندارم. 

ها شوم، چطور می توانم لبول کنم که کسی را لیال: من متفاوت تر هستم، من نمی توانم که از این حالت ر

 از خود بیشتر دوست داشته باشم؟ 

دوست داشتن کسی فمط للبی نیاز دارد که بر او بتپد. مگر من چه کمبودی دارم برایت ای مصطفی: 

 عشك؟ 
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. یال هنوز به خود باور نمی توانست که با مصطفی ممابل شده وچند دلیمه به سوی چشمان او خیره شدهل

لیال بخاطری که نمی خواست شور دلش برای مصطفی آشکار شود، پرده پنجره را بروی مصطفی 

پوشاند. به تخت خواب رفت وآرام آرام شروع به گریستن کرد. نمی توانست باور کند که در زندگی برای 

که کسی  اولین بار به سوی چشمان کسی دیده و از چشمانش عشك را خوانده است. نمی توانست باور کند

 که هرگز غرورش را لربان عشك نکرده بود، حاال می باید برای دیدن مصطفی ایستاده باشد. 

جودات، با کسی که هرگز مصطفی نمی دانست که او در زمین است یا در اوج آسمان ها دور از همه مو

در خواب هایش نبود، اکنون در صحبت است. با بسته شدن پنجره اطاق لیال، ناامید اما خوشحال، از ریلبب

اینکه لیال را دیده بود، نمی توانست به کاالی خود بگنجد و زار زار از چشمانش اشک می آمد و به 

راه یاری می طرف خانه آمد. هوای سرد شام پاییز وروشنی چراغ های خانه های همسایه ها او را در 

کردند. مصطفی دلیما لدم گذاشتن خود را حس نمی کرد و دیرتر از همه ولت به خانه رسید. مصطفی که 

به آن چشمان سبز خیره شده بود وعشك را از آن چشمان خوانده بود، نمی توانست بعد از این بدون آن 

 باشد. چشمان زندگی کند و فکر می کرد تا هر لحظه باید در ممابل آن چشمان 

چند روز از طرف شام، مصطفی بعد از مطالعه درس های دانشگاه، تا شام ناولت ممابل خانه لیال ایستاده 

می شد وبه پنجره خیره می شد. هفته ای به همین منوال سپری شد و لیال در این یک هفته هیچ روزی 

یر هفته تا نا ولت شب ممابل پرده را کنار نبرد تا دلداده اش را با دیداری سیراب کند. مصطفی شب اخ

طفی برای خانه لیال ایستاده ماند ونمی توانست باور کند که چرا لیال برای دیدن او حاضر نیست. آخر مص

، بخاطر اینکه لیال را ندیده بود خیلی حزین بود و مصطفی شام ناولت به خانه آمددیدار لیال جان می داد. 

ذی به روی میز گذاشت و شروع به نوشتن کرد. نامه را ختم می باید خود را خالی می کرد. للم وکاغ

زمان به کندی می گذشت، مصطفی تا صبح نه کرد وتصمیم گرفت تا فردا نامه را برای لیال بدهد. 

لرار داده خوابید، برای اینکه چرا لیال نمی خواست او را ببیند، پاسخی پیدا نمی کرد واین او را در تنگنا 

شید. ستاره های آسمان تاریک می شدند، مهتاب کم کم غروب می کرد و روشنی وروح او را می خرا

مصطفی به طرف مکان آشنایی با لیال می رفت. منتظر بیرون شدن لیال از شد، مرغ ها بانگ می دادند. 

خانه بود. لیال امروز با صورتی مرتب وزلفان پریشان اش بیرون شد. مصطفی نمی توانست بطرف لیال 

شم ببیند زیرا از این هراس داشت که مبادا باعث آزار لیال شود و این عشك بود که مصطفی چشم به چ

می خواست چون حاضر نبود کوچکترین زیانی برای لیال برسد. مصطفی دست به جیب برد، نامه خود 

ی را با سر خم به طرف لیال پیش کرد. لیال بی تفاوت نامه را گرفته و به راه خود ادامه داد. مصطف
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دوباره به خانه آمد و انتظار داشت که این حالت برای او خاتمه بیابد. این حالت، این کشاکش نیکی وبدی، 

ر می کرد که هنوز در هوس این کشاکش هوس وعشك. مصطفی باور نمی کرد که عاشك شده است وفک

اوست که در است چون ولتی یادی از لیال می کرد، احساس گناه می کرد وفکر نمی کرد که این حك 

لیال به موتر باال شد، بی خود وبی خودتر از همیشه به ذهن خود از زن چشمان سبز، یادآوری کند. 

طرف دانشگاه می رفت. همینکه وارد دانشگاه شد، به طرف راه روی شمالی دانشگاه رفت جایی که 

نامه را بیرون آورده و درختان عاشك زرد شده پاییز افتاده وخمیده از دانشجویان پذیرایی می کردند. 

 مضطرب شروع به خواندن نامه کرد:

 

 مهربانم،

تا کجا ها باید برای تو برم. من همچو عماب رخنه کرده در کوه، از آسمان ها گذشته و باالی باران ها 

آشیانه کردم. باالی باران ها، آشیانه من فمط آن زلفان مشکین تو بود. تا کجا ها باید برم برای تو، من 

ود نامه نوشته ام. شاید این همچو بلبلی که برای گلی زار زار می گریست، برای تو از چشمان گریان خ

نامه ها را بیش از کاغذی ندانی اما این نامه ها اشک های بی کسی وآغوش تنهایم از نبودن توست. ببین، 

این چنین گریان، زار وخسته، پریشان و ناالن چه کسی برای کسی می نویسد جز من که عاشمانه وار 

ست. پایانی، لحظه ای غیر از فکر وخیال تو بر سر برای تو می نویسم و در این عشك من هیچ پایانی نی

نیست مرا. آخر عشك می باید چنین باشد که عاشك چون باران زار زار بگرید وگر پاییز رسد زودتر از 

همه زرد شود، گر بپرسند که چرا زرد شدی، سردی هوا را بهانه کند. ولتی این سردی هوا سردی 

لی می برد اما توچه سخت است برایت یک بار دیدن این نبودن توست که کسی را از فصلی به فص

چشمان تا من لحظه ای از نزدیک در چشمان تو شناور شوم و خود را گم کنم. دلخوشی من نیز لطع شد. 

همان پنجره چوبی که نورش تنها شبانه برای من می تابید. نور چشمان تو ونگاه های سرد تو که مرا 

 د. اسیر وبیش از پیش اسیر می کر

خدا چه مهربان و چه ظالم بود. آنگاه تو برای من درخشیدی، من تازه مهربانی خدا را دیده بودم. تبسم 

خدا در لب های تو وچشمان کور من با نور تازه الهی آشنا شده بود. خدای ظالم، این دوری تو برای من 

ی دادم که چرا مرا بسته خیلی سخت می گذشت طوریکه من فمط اگر از تو دور می شدم خدا را طعنه م

به کسی کردی که نتوانم دیدنش. این مهربانترین چه مهربانی را با من معرفی کرد و این ظالم ترین چه 
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ظالمی را در حك من رها کرد دراین گیتی. چنین سراسیمه آیا که شود تو دوباره از آن پنجره به سوی 

ان وچشمان گریان به سوی تو لبخندی بزنم و من نگاه کنی. یک تبسم کنی ومن اشک در چشمان، تن لرز

همان ساعت، ساعت مرگ من باشد. من بیش از این چه می خواهم، تبسم تو بر من، همه دنیای من با این 

 تبسم آغاز شده و امید دارم تا با این تبسم به خواب جاویدان بروم. 

اده، تن داده، روح از دست داده و مهربانم، آیا مرا حس می کنی؟ کسی چنین دق کرده در پی دلدار. دلد

خسته و پیوسته در حسرت دیدار دلدار. یادهای تو برایش هر لحظه دردهای بیشتر می آفریند. آیا همین 

است عشك، این عشمی را که او هوس می پنداشت. حاال او نه آغوشت را می خواهد ونه بودن با تو را، 

 این تبسم ات زندگی را با مرگ یکجا سپری کند.  کافیست تا به سویش ببینی تا او برای مدتی با

 

 بامهر 

  دلداده تو

 

، با خود شروع به فکر کردن کرد. آیا امکان دارد کسی بدون عشمی لیال خواندن نامه را که تمام کرد

برای کسی چنین نامه ای بنویسد. آیا این همان چیزی نبود که من از کسی تولع داشتم؟ آیا همین عشك 

بلد نیستند تا برای معشوله شان شعر بنویسند و من ن پسران سرزمیمی گفتند که ن می خواستم. نبود که م

اشک هایش نامه بنویسد و نامه بنویسند اما نه اینطور نیست. این اوج عشك است که کسی برای کسی از 

 دوری کنم.  اونها تبسم اش، زندگی را می خواهد. آیا هنوز نیز از این عشك دل بکنم و از حتی برای ت

 

وری که از نزدیکی با لیال با خواندن این نامه چون موم نرم شده بود ومی خواست تا از این غر

مصطفی او را منع می کرد، بگذرد. لیال از این تراوش عشمی که به دل داشت می هراسید ونمی خواست 

لیال بعد از اینکه از می گفت. تا دیگران درباره آن بفهمند به همین خاطر برای کسی در مورد این عشك ن

روبرو شد  سر کاکایش که جوانی بیست وپنج ساله بودبا پدانشگاه تمام شد، راهی خانه شد. در مسیر خانه 

 کاکای لیال جالل نام داشت ودو پسر وسه دختر داشت. پسر. وهردو تا رسیدن به خانه لیال باهم لدم زدند
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بعد از فراغت از مکتب، به کار با  ل نام داشت. اسماعیلبزرگ اش که بیست وپنج سال داشت، اسماعی

ً زشت پدرش آغاز کرده بود وتجا رت لالین را می کردند. این جوان، شخصی بدخو، چهره نسبتا

وابروهای درشت بود. وی لد درازی داشت. اسماعیل از زمان طفولیت با لیال سخن می گفت و این 

ده بود واسماعیل دوست داشت تا لیال را به عمد خود در آورد عشوه وناز لیال، در دل اسماعیل شیرین ش

گفتگوی اما پدر لیال اجازه نمی داد تا دخترش تا به اتمام رسانیدن دانشگاه خود، با کسی ازدواج کند. 

گرمی میان لیال و اسماعیل آغاز شده بود، در جریان این گفتگو، اسماعیل تاکید کرد که درهمین روزها 

تا به دیدار لیال به خانه شان بیاید اما لیلال مکرراً تاکید کرد که دوست ندارد تا با او ازین وی می خواهد 

بیشتر درمورد چیزی صحبت کند اما چنانچه از لهر شدن اسماعیل معلوم بود، وی تصمیم خود را از لبل 

شد. کم کم آب به روز به کندی سپری می بیشتر با لیال صحبت وراز دل کند. گرفته بود ومی خواست تا 

 برای دوبارهعاشك  طرف غرب که به مسافه طوالنی از خانه لیال دیده می شد غروب کرد وتپش للبهای

دیدن مهتاب شان آغاز یافت. شب بود، ستاره ها می برآمدند ودراین میان ستاره لیال، در للب اش می 

درخشید واو را روشن می کرد. ستاره ای را که هرگز ندیده بود وحاال لبول کرده بود تا بیشتر از 

مردان کارگر ین عشك ارزش بدهد. آسمان صاف می شد وکم کم روشنی ماه بیشتر می شد. دیگران به ا

در سرکها هنوز همانجا بودند وبرای لممه نانی، شب را نیز در سرمای پاییز مانند روز سپری می کردند. 

صبح روشنتر از همیشه آغاز شد. مصطفی ولیال با خیاالت یکدیگر یکجا ودورتر از همدیگر، از خانه 

دو نفس ها را در سینه حبس بیرون شده وهردو رهی چهارراه پروان وبه منتظر موتر بس بودند. هر

کرده بودند ونمی توانستند از ترس صحبت با یکدیگر سخن بگویند. هردو به به موتر نشستند، موتر به 

اما امروز سرعت و زودتر از همه ولت، طوریکه مسافه این چهارراه تا مرکز شهر سی وپنج دلیمه بود 

ه این زمان به زودی بگذرد زیرا تازه در کمتر از بیست دلیمه گذشت. مصطفی گرچه نمی خواست ک

معشوله اش را با نگاه های متفاوت از همیشه می دید و این چیزی بود که همیشه آرزویش را داشت اما 

صدا ها در سینه ها حبس شده  این دیدن زیادی طول نکشید وموتر به مرکز شهر رسید. همه بیرون شدند.

مصطفی فکر می کرد که در ستیج میلیون  یال می دیدند،بودند، گویا همه موجودات به طرف مصطفی ول

مصطفی با  نفری لرار گرفته وباید چنین وظیفه را که گویا در تئاتری نمش بازی میکند، انجام دهد.

 حرکت به طرف لیال آهسته وبا لحن مالیمی شروع به سخن زدن نمود:

 سالم، آرزو می کنم خوب باشید؟ مصطفی: 

 مت باشید. تشکر وسپاس، ساللیال: 
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 مصطفی: حمیماً نمی فهمم چی بگویم اما من هنوز نام شما را نمی دانم؟ 

مگر نیاز است من نام خود را بازگو کنم. مشخصاً نام معشوله مجنون هرچه بود، من هم همنام او لیال: 

 هستم. 

الیی تان مصطفی: لیال،پس بعد از این شما را لیال صدا می زنم. من هم مصطفی هستم. در کوچه با

 زندگی می کنم. 

تم ازینکه از نزدیک می بینم شما را. آیا مشکلی بود که خواستید لیال: خوب مصطفی، خیلی خوشحال هس

 با من صحبت کنید؟ 

ه هر حال من فراموش کردم که چی می خواستم بگویم. ب . مصطفی وارخطا وبا لحنی سریع: نخیر، نخیر

 از آشنایی تان خوشحالم. 

 فهمم چی لسم بگویم اما.....نمی لیال: 

 اما چی؟ راحت باشید. مصطفی: 

اگر امکان داشته باشد، فردا خانه ما بیائید تا با هم بنشینیم. امکان ندارد تا در ممابل همه باهم حرف :  لیال

 بزنیم. 

 مصطفی: خانه شما؟ خیلی زود نیست. 

 اسخ داد: البته اگر شما بخواهید؟ لیال که گویا لهر شده بود سریع پ

 مصطفی با تن لرزان، رنگ پریده: حتماً. 

 اهم بود. فردا ساعت یازده لبل از ظهر. به امید دیدار. لیال: به خداوند می سپارم تان را، منتظر تان خو

 مصطفی جواب داده نتوانست وهردو از همدیگر جدا شدند. مصطفی به این فکر می کرد که این نزدیکی

خیلی سریع پیش می رفت وخود حیران بود که چرا لیال او را به خانه شان دعوت کرده بود اما آنچه 

از مصطفی در این دنیا  معلوم بود لیال بیشتر از مصطفی درگیر این عشك شده بود ونمی توانست که دور

رود یا خود را تسلیم به ترس کند. با فکر کردن زدگی کند. مصطفی فکر می کرد که آیا فردا نزد لیال ب

در مورد لیال بیشتر از هرچه غرق در افکار خود، وارد دانشگاه شد و امروز روز امتحانات اخیر 
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سمستر خزانی اش بود. امتحان را به خوبی سپری کرد اما مثل همیشه عالی نبود. از دانشگاه که بیرون 

راهی شد. زمان خیلی به کندی می گذشت، زمان رسیدن به افکار خود به طرف خانه  شد، غرق در

د. فردای که لیال وعده کرده معشوق خیلی دور نبود اما هر ثانیه چون سالی برای مصطفی سپری می ش

بود، جمعه بود ولرار بود تا فامیل لیال در محفل عروسی یکی از نزدیکانش شرکت کنند و لیال در خانه 

ی به مصطفی دل بسته بود، به کمتر کسی اهمیت می داد و حاال مانند گذشته به تنها می بود. لیال از ولت

فکر رفتن به محافل ونشستن با دوستانش نبود و کوشش می کرد تا بیشتر زمانش را در خواندن کتاب 

ای رخصتی تا دیر وولت می های شعر ونوشتن سپری کند. تا نیمه های شب خواب نمی کرد وروزه

خان زاده مثل همیشه با فریاد زدن مادر خانواده برای بیدار شدن دخترانش، الی فامیل صبح جنجخوابید. 

به محفل عروسی شروع شد. همه اعضای فامیل بیدار شده، صبحانه را خوردند و کم کم آمادگی رفتن 

ه نیز لباس های دوستانشان را آغاز کردند. مادر خانواده جامه جدیدی به تن کرد وبرای عمر وبنفش

دیدی به تن کرد. لیال که دلهره داشت که گویا مادرش یا پدرش وی را مجبور به رفتن به محفل نکنند، ج

بعد از رفتن فامیل به محفل خاطر جمع شد وبه آرامی در اطاق خود نشست وبه درخت بیرون وروبروی 

ایر مردان اطاق اش می نگریست تا مصطفی را زودتر از همه بیابد. مصطفی دیگر برای او مانند س

مصطفی صبح ولت بیدار شده و به نبود، کسی از جنس فرشته ها در لباس یک مرد وبنام مصطفی. 

دیدار دوستش احسان به کنار دریاچه لرغه رفت. هردو روی دو صندلی ممابل همدیگر وپهلوی دریاچه 

طر می کرد و نشستند، طوریکه صبح ولت بود و بوی خوش آیند دریا وسردی هوا این بو را بیشتر مع

س راحت می کشیدند. مصطفی شروع به سخن زدن در مورد لیال کرد وبرای او یادآور شد که هردو نف

لیال از وی تماضا کرده است تا به خانه شان برود. احسان در حیرت بود که چرا لیال چنین درخواستی 

خانه می بود وبا فامیل اش کرده است. هردو ساعتی باهمدیگر گفتگو کردند وچون احسان امروز باید در 

در پاک کاری خانه کمک می کرد از مصطفی اجازه خواست و به او گفت تا نزد لیال برود. هردو 

خداحافظی کردند. مصطفی امروز مثل همیشه، پطلون آبی، یخن لاق سفید وکرتی آبی به تن داشت. 

کمتر از یک ساعت با تکسی  زدن به طرف خانه کرد واین مسافه یک ونیم ساعته را در شروع به لدم

صطفی از این در سپری کرد. خود نمی دانست که چی تصمیم بگیرد، به دیدار لیال برود یا نرود؟ م

هراس بود که گویا لیال از وی رنجیده و حاال او را به خانه بخاطر ممابل شدن با خانواده اش یا پدر اش، 

طفی پنج دلیمه دیگر داشت ومی باید انتخاب می خواسته است. ساعت مصطفی ده وپنجاه و پنج بود و مص

کرد که به دیدن لیال برود یا نه؟ مصطفی یک دل با صد دل نادل، تصمیم گرفت تا به دیدن لیال به خانه 

اینکه رفتن به خانه معشوله ات عار باشد خیلی سخت است اما شان برود وبه طرف کوچه لیال راه افتاد. 
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همینطور بود، اینکه چگونه لیال حاضر شده بود تا مصطفی را به خانه شان سنت های حاکم در افغانستان 

 وت کند، خود لیال نیز نمی فهمید. دع

پنج دلیمه از یازده لبل از ظهر گذشته بود. دو جوان، دو دلداده و دو عاشك روبروی هم در دو صندلی 

اولین بار برای هردو بود که هموار نشسته بودند، هردو نمی دانستند که چه بگویند چون این برای 

. کلمات عاشمانه ای میان هر دو دلداده رد ر می کردند ویکدیگر را می دیدندباهمدیگر از نزدیک دیدا

وبدل شد، کلماتی که دیگران از شنیدن و فهمیدن آن غافل بودند. هردو با نگاه به چشمان یکدیگر، عشك 

اسیر ودیوانه همدیگر می شدند. مصطفی همچون را در چشمان یکدیگر می خواندند وبیشتر از پیش 

دریای لرار گرفته در ممابل طوفانی، خود را از دست می داد و نمی دانست که برای رسیدن به ساحل 

شیداتر از همیشه ازینکه در ممابل مصطفی لرار گرفته بود، چگونه حرکت کند. لیال، لیالتر از همیشه، 

ود را برای مصطفی سپرده بود واین عشك است وزمان دختری احساس ترس می کرد. لیال همه وجود خ

عشك او همه وجود خود را برای پسری تسلیم میکند که او را بیشتر از خود دوست داشته باشد و به پای 

از جان خود تیر باشد. مصطفی می ترسید که مبادا این عشك به معصیت وگناه کشانیده شود و ازینکه در 

ار بوسه ای از ، خود را ناتوان حس می کرد. لیال چشمان خود را بست وانتظممابل لیال نشسته بود

مصطفی داشت. آه، آتش سوزانی، لیال روی لب هایش آتش سوزانی را حس کرد که او را به سوی خود 

فرا می خواند. خود نمی فهمید که این چیست اما این بدون شک زیباترین لذت در زندگی اش بود. 

د بفهمد این کار را کرد و بعد از این از خانه لیال خارج شد وبه طرف خانه راهی مصطفی بی آنکه خو

شد. مصطفی بی خودتر از همیشه لدم می زد وحس می کرد که همه دنیا ایستاده و او را تماشا می کنند. 

خانه آنطرف تر اسماعیل با لدم های سریع به سوی خانه لیال می آمد وازینکه خبر داشت که لیال در کمی 

ولتی نزدیک خانه لیال شد، می باشد، می خواست تا با او در مورد عالله اش به وی صحبت کند اما 

جوانی را دید که بی خود وسرمست از خانه بیرون می شود. اسماعیل لهر شده بود و نمی فهمید که چه 

ازیک سو ترس واز سوی  به جنگ ونزاع بپردازد اماکند، آیا این جوان را ازبین ببرد. آیا با این جوان 

دیگر محبتی که او به لیال داشت، در نظر وی لیال را معصوم نشان داد واین عشك است که دلداده از 

صدای دروازه بلند شد، لیال با آشفتگی ووارخطایی ند تا برای او برسد. هرنوع گناه معشولش حذر می ک

و آمده است تا با او خداحافظی کند چون به طرف دروازه رفت. لیال فکر می کرد که گویا مصطفی است 

در ولت جدایی آنها بدون صحبت از همدیگر جدا شدند. دروازه باز شد و لیال با صورتی پریشان 



 21 صفحه   ion.afhakbarzada@technatالکترونیکی: مامس ت
 

اسماعیل را ممابل خود یافت. زبانش بند می آمد و نمی دانست که چه بگوید تا اینکه با فشار زیاد شروع 

 به حرف زدن نمود:

 چطور خانه ما آمدید؟ اسماعیل، و پریشان: لیال با صورتی سراسیمه 

 تولع داشتی که چه کسی بیاید؟ اسماعیل با صورتی لهر ولحنی تند: 

 لیال: هیچ کس. فمط همینطور. از دیدن ات آشفته شدم. 

 اسماعیل: اصالً باور نمی توانم که تو اینطور باشی؟ 

 لیال: چطور؟ 

 اسماعیل: ولت آمدن به خانه شما، کسی را دیدم که از خانه شما بیرون شد. 

 لیال که پاسخی نداشت، سر خود را به پایین انداخت وپاسخی نداد.

 اسماعیل: لیال، من دیوانه وار عاشمت هستم. حاضر هستم تا از تمام جهان بگذرم اما از تو نگذرم. 

اسماعیل پاسخی نداد واسماعیل سریع از خانه لیال دور شد وبا لیال که پاسخ اش روشن و واضح بود، به 

حالتی ناچار وحزین به طرف خانه خود حرکت کرد. سیگاری روشن کرد واز عمك دل با دودهای 

سیگار آه می کشید. باور نمی توانست کسی را که از ولتی خود را شناخته بود، دوست داشت حاال کسی 

تی اسماعیل لیال را گفت که دوستت دارم، لیال خاموش وبه عالمت منفی دیگری را دوست داشته باشد. ول

سر خود را حرکت داد و این خود نمایانگر عدم عالله لیال به اسماعیل بود که اسماعیل را رنج می داد. 

بود واسماعیل  که چی کند، دنیا باالیش آتش گرفته اسماعیل چند سیگاری پی در پی دود کرد ونمی فهمید

 ن بکار می رفتند، استفاده می شد.در میان چوب هایی که برای روشن کرد چوبی همچون

(6) 

ختان برگ های شان ریخته بودند. کوچه های کابل، گل آلود بود تازه فصل زمستان فرا رسیده بود. در

در بعضی از جاده های عمومی یا جاده های فرعی ومردم به سختی عبور ومرور می کردند طوریکه 

کم شود و راه برای آنها مردم مجبور بودند تا دلایك یا حتی ساعت ها منتظر باشند تا شدت باران یا برف 

باز شود. دست فروش ها مثل همیشه کنار جاده های عمومی به فروختن اجناس مورد نیاز مردم می 
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ردن مخارج زندگی می بودند. ی شب نیز در همانجا بخاطر پیدا کوحتی بعضی ها تا نیمه ها پرداختند

هنوز مردم در فصل  برلی شکایت دارند، اینکه در لرن بیست ویکم مردم کابل بیشتر از همه از بی

بود. بعد و این برای مردم لابل لبول نیباشد، آنها برق نداشته باشند مزمستان که نیاز مبرم مردم به برق 

ی برای بار نخست در زمستان برف زیادی باریده طوریکه در سایر نماط افغانستان تا از سالهای زیاد

یک ونیم متر برف باریده بود. عده از مردم بخاطر کم شدن بی آبی خوشی می کردند و متاسفانه در 

ند و بعضی والیات در نتیجه سیالب تعدادی از مردم کشته شدند. آه از افغانستان، گاه مردم در انتحار مرد

خودمانی شان آمدند و ه هم از زلزله وگاهی از برف کوچه. احسان ومصفی هردو به مکان همیشگی گا

مثل همیشه کنار دریاچه لرغه روی دوصندلی نشستند و به نوشیدن چای داغی که داغ نیز از درد آه می 

می داد که  انمصطفی سرما خورده بود. صدای مصطفی گرفته بود و صدایش نشکشید، مشغول شدند. 

 ه صحبت در مورد لیال و مشکالت اش نمود. ارد. مصطفی شروع بوی حال خوبی ند

، یک مشکل بزرگ دارم. پسر کاکای لیال، اسماعیل شاهد بیرون شدن من از خانه لیال طفی: احسانصم

 بوده و بعداً لیال را تهدید کرده که برای فامیل لیال موضوع را بگوید. نمی فهمم که چی کنم. 

 اسماعیل چی می خواهد؟ احسان: 

مصطفی: فکر می کنم که اسماعیل نیز مانند من دل به عشك لیال بسته و حاضر است هرکاری کند تا لیال 

ک فامیل اسماعیل بخاطر خواستگاری به خانه شان را از دست ندهد ولیال گفت که در روزهای نزدی

 خواهند آمد. والعاً من باید چی کنم. 

 ک بار با اسماعیل صحبت کنیم اما کوشش کن خونسرد باشی وحادثه ای اتفاق نیفتد. احسان: بیا ی

 مصطفی: پس فردا همین جا دعوت اش می کنم. 

 

مصطفی حال خوبی نداشت و نخواست تا بیشتراز این با احسان صحبت کند و هر دو به طرف خانه 

 شد.  ی کرد و اینکه فردا چه خواهدراهی شدند. مصطفی به فردا فکر م
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(7) 

امروز لرار بود تا فامیل  یال بیشتر از مصطفی اندوهگین بود وهر لحظه اندوه اش بیشتر می شد.ل

اسماعیل به خواستگاری او بیایند. للب وی می تپید، گرچه او به فامیل اش باور داشت که این کار به این 

ر مادرکالن مادری فامیل لیال به اسرازودی ها حل نخواهد شد اما این حدس لیال غلط از آب بیرون آمد و 

لیال پاسخ مثبت به فامیل اسماعیل وبه اساس سنت های حاکم در افغانستان، شرینی لیال برای مصطفی 

تا شام ه بود ولرار بود داده شد. لیال آنمدر بدبخت بود که حتی هنوز مصطفی با اسماعیل صحبت نکرد

اندوهگین تر از همیشه، خود حیران بود نبه بود ولیال همین روز هردو صحبت کنند. بعد از ظهر سه ش

که چطور این حادثه اتفاق افتاد. هنوز لیال چندباری مصطفی را سیر ندیده بود تا این عطش عشك او رفع 

شود و للب او سریع تر از هر ولت دیگر برای مصطفی می تپید اما چه نتیجه داشت، بازهم تنها امیدش 

 آه که این صحبت چه پایانی داشت. ماعیل بود، صحبت کردن مصطفی با اس

ابرها لهر بودند، سریع می باریدند اینکه برای چه خود خدا هم نمی دانست. دانه های باران به آب پر از 

طالطم دریاچه لرغه اصابت می کردند، موج های جدیدی تشکیل می شدند وگاهگاهی این موج ها تا 

به طرف غرب کابل لرار گرفته بود. ولتی  دند. دریاچه لرغهفی واحسان می رسیی مصطنزدیکی صندل

و راه ورودی را ممابل چشمان تان می  از منطمه زیبای چهاراهی لمبر می گذشتی، دلیك دریاچه لرغه

دروازه ورودی به طرف شمال بود وولتی از دروازه ورودی وارد می شدی، به طرف راست دیدید. 

درختان بید بودند و به طرف چپ راه منطمه عمیك که به ارتفاع سی متر پایین تر، جنگل کوچک از 

هردو کنار دریاچه نشسته بودند. ورودی، دریاچه لرار داشت. مصطفی واحسان پیشتر از این منطمه، 

ه احسان  اسماعیل کم کم باندوهگین بودند، اولی از غم این غم جدید واحسان از غم بهترین دوستش. 

 شد وبه صندلی پهلوی احسان نشست.  ومصطفی نزدیک

 اسماعیل با لهر وچینی به پیشانی بسته: می خواهم تنها صحبت کنیم. 

مصطفی با اشاره به احسان فهماند که باید آن دو تنها صحبت کنند. احسان آنها را ترک کرد و از گوشه 

 ای رخ دهد.  آنها را زیر چشمان خود داشت تا مبادا کدام حادثه

لبل از این هر رابطه ای که میان تو و لیال بوده مربوط من نمیشود اما بعد از این من و لیال  اسماعیل:

 ونمی خواهم تا تو مزاحم لیال شوی.  نامزد هستیم
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آیا هرگز بارش باران را باالی زمین دیدی. با دیدن تو دلیماً للب من تکه تکه می شود ومانند مصطفی: 

 زمین از هم جدا می شوم. 

 اسماعیل: بیشتر از این چیزی به صحبت کرده بالی نمانده. 

 مصطفی با صورتی پریشان: اما من ولیال همدیگر را دوست داریم. 

را ترک کند. چند لدمی پیش رفته بود، مصطفی لهر بود ونمی اسماعیل لهر شده وخواست تا مصطفی 

دانست که چه عکس العملی نشان دهد. ناخودآگاه به طرف اسماعیل دوید ومشتی بر صورت اسماعیل 

زد. اسماعیل خواست تا از خود دفاع کند و مشاجره کوچکی میان هردو آغاز شد. چند مشت ولگدی میان 

ه سنگ های طرف چپ راه ورودی لرغه لرار گرفته واز اسمعیل پایش بهردو رد وبدل شد اما ناگاه، 

ارتفاع سی متری به پایین افتاد. مصطفی وحشت زده شده بود و نمی دانست چه کاری کند، احسان از 

مصطفی خواهش کرد تا هردو از آن ساحه دور شوند اما مصطفی لبول نمی کرد ولی چنانچه از باال 

شد، خون آلود بود و به سنگ های این ارتفاع برخورد کرده و شاید مرده بود. اسماعیل معلوم می چهره 

 هردو وارخطا وبا عجله از آن ساحه دور شدند. 

 *** 

به رنگ سیاه از سرک عمومی پغمان به طرف کابل  2222با موتری مودل کروال مردی چهل وپنج ساله 

، با عجله موتر را ایستاده کرد و دو جوانی رک لرغه رسیدان نزدیک سروان بود. بعد از گذشتن از پغم

د و به طرف شهر کابل حرکت کردند. این مرد روز پر از را که در ممابل اش دید، به موتر باال کر

نیم ساعتی د و احسان ومصطفی را  دلیك ندید. هرسه مصروفیت را سپری کرده بود، گیچ بود، شب بو

احسان مصطفی را تا رسیدن به خانه مصطفی همراهی کرد ر جدا شدند. دند و بعداً از همدیگدر راه بو

ا بی خبر یا خود رومصطفی اندوهگین و پریشان بود، نمی دانست که چه کند خود را به پولیس تسلیم کند 

به این حادثه نشان دهد. مصطفی در جدالی میان نیکی وبدی گیر افتاده بود ونمی دانست که چه کاری 

ز یک سو این لتل سهوا شده بود واز سوی لانون لتل سهو را نمی شناسد خصوصا ولتی انجام دهد. ا

صحبت در مورد لانون افغانستان می بود که فاسدترین نظام جهان بود. اگر بی گناه می بودی یا گناهکار 

می باید زجر می کشیدی ومصطفی انتخاب کرد تا در این میان خود را به آخرت و خدای خود واگذار 

 کند و از سزای این دنیا حذر کند. 
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*** 

مردم دسته دسته به سوی لبرستان در حرکت بودند وعده ای از مردم به هیاهوی میان مردم برپا بود. 

خواندن نماز جنازه مصروف بودند، عده از فامیل های نزدیک اسماعیل  زار زار گریه می کردند و 

پدر اسماعیل اندوهگین بود و صحبت نمی کرد ولی ست دادن اسماعیل اندوهگین بودند. بسیار از د

کوشش می کرد تا خود را بی تفاوت نشان دهد چون گریه کردن برای مرد در افغانستان وجود نداشت، 

ساعت شش صبح بود که مرد گریه نمی کرد در حالیکه همه پنهان از دیگران با خود گریه می کردند. 

اش رسیده بود و بعداً برای دفن کردن او آمادگی گرفتند و آنها خبر پیدا شدن جنازه اسماعیل به فامیل 

حتی نتوانستند که با جنازه عزیزشان چند ساعتی را سپری کنند و دو ساعت بعدتر جسد اسماعیل را به 

لبرستان برای دفن کردن بردند. برادر کوچک اسماعیل، الهام دوسال کوچکتر از اسماعیل بود وبرادر 

دوست می داشت. الهام از شنیدن خبر مرگ اسماعیل شوکه شده بود ونمی دانست که بزرگ اش را خیلی 

این خبر را باور کند، کسی را که در طول زندگی اش با او بود و حاال او را فمط در لالب جسدی می دید 

و بدون حرکت. مادر اسماعیل از همه بیش تر اندوهگین بود، بی خود به هر سو می دید و اسماعیل 

اد می زد، همه اعضای فامیل کوشش می کردند تا مادر خانواده را آرام سازند اما مادر که اسماعیل فری

بیش تر از همه برایش عزیز بود، نمی توانست و تحمل نمی کرد که پسرش را بی روح وبی حرکت 

می  گینی، بی خود به هر سومادر اسماعیل زرد شده بود وهمچون درخت لرزیده از طوفان سنببیند. 

برای جسد لرزید. دختر بزرگ خانواده که عروسی کرده بود با شوهرش به خانه مادرش آمد و همه 

اسماعیل گریه می کردند. همه در لبرستان بودند، مصطفی که شب تا صبح نخوابیده بود از یک سو می 

ی در مورد خواست تا در جنازه اسماعیل حضور داشته باشد و از یک سو می ترسید که مبادا کسی چیز

حادثه فهمیده باشد. نماز جنازه اختتام یافته بود و کم کم مردم به طرف خانه شان در حرکت بودند. 

اسماعیل کرد، دست خود را باال کرد تا برای اسماعیل دعا کند اما مصطفی خود را نزدیک به لبر 

توانست باور کند، پریشان شد، به طرف لبر اسماعیل خیره شد، نزدیک لبر مردی را دید که نمی همینکه 

رد و حیران بود که این مرد کیست؟ چند دلیمه خیره به مرد می نگریست و غصه ای از گلو فرو ب

مصطفی به یاد آورد که این همان مردیست که شب گذشته در موترش با چشمانش از حدله بیرون زد. 

واز آن ساحه با ترس دور شد. پیش از احسان سوار شده بودند وکم کم وآهسته آهسته پا به عمب گذاشت 

ر چیزی نبود اما با دیدن این دیدن این مرد که شوهر خواهر اسماعیل بود، مصطفی ترسی نداشت وبه فک

مرد، رنگ از رویش رفته بود و فکر می کرد که هر لحظه امکان دارد تا پولیس او را به جرم لتل 
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کسی جز ینکه اسماعیل مرده بود و لیال دیگر برای از ااسماعیل بازداشت کنند. با وجود این مشکل، 

مصطفی انتظار نمی کشید، خوشحال بود. لیال از مردن اسماعیل مدتی اندوهگین بود ولی با این اندوه 

همزمان خوشحال نیز بود از اینکه دیگر در لید اسماعیل نبود و می توانست مصطفی را ببیند اما آه که 

خود دور شد. ترس همه وجود مصطفی را فرا گرفته بود، برای چند خیلی زود از عشك  شوقاین مع

در اطاق خود می بود وکسی را نمی دید، به دانشگاه نمی رفت واگر کسی سوال می کرد که  روزی پیهم

ترس چه چیز بدیست، ولتی هیچ چیزی را از دست نمیرود، مریضی را بهانه می کرد.  چرا به دانشگاه

م تا با آزمایشی اینها را نگهداریم یا ازدست دهیم چون می ترسیم و این ترس نداده ایم، حاضر نیستی

مصطفی بود که از ترس زندانی شدن خود را در اطاق خود زندانی کرده بود و می ترسید که مبادا کسی 

اعیل او را در آن حادثه شناخته باشد یا آن مرد که در لبرستان بود او را ببیند و همه چیز نابود گردد. اسم

لیال، از دنیای از امید ها که با بودن با لیال آن امیدها تازه می شد و همچو رفت، با دنیای از نگفته ها به 

اسماعیل به دیار ابدیت شخصی سرگشته روزها در بیابان برای آب، امید ها او را زنده نگهداشته بود. 

هر حالتی راضی بود تا با لیال زندگی کند و پیوست، ابدی شد اما بدون لیال، آیا برایش آسان بود ولتی به 

 بود. چیز برای رسیدن به او گذشته از همه 

(11) 

اندوهگین تر از همه برای افتاده بودند، مادر وپدر خانواده همه از فرط خستگی و اندوه به هرگوشه ای 

از دست دادن اسماعیل غصه می خوردند و افسوس می کشیدند که چرا خدا این چنین زود او را از 

خانواده اش دور ساخت. کمی آن سوتر در کنج خانه، خواهر بزرگ اسماعیل وشوهرش فکر می کردند 

اسماعیل خودکشی کرده است که اسماعیل از طرف شب در نزدیک دریاچه چه کاری داشت و اینکه آیا 

یا این حادثه نبوده است؟ ولی همه اعضای فامیل به هرسو که می دیدند نمی توانستند که دلیلی برای 

خودکشی اسماعیل پیدا کنند زیرا این کار محال بود وبس! اسماعیل کسی نبود که به این زودی ها از دنیا 

از آن ارتفاع به پایین انداخته باشد. همه در تعجب بودند سیر آید یا خود را به کام مرگ بیندازد و خود را 

از الارب اش یا هم این که چه کسی می تواند این کار را با او بکند؟ شخصی از دوستانش، شخصی 

خانواده اسماعیل تا فکر می کردند چیزی به فکر شان نمی رسید اما شوهر خواهر حادثه بوده است؟ 

 کرده، سر خود را باال کرد وآهسته آهسته شروع به سخن زدن کرد: بزرگ اسماعیل چشمانش را بزرگ 
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شبی که اسماعیل کشته شد، من از طرف پغمان به کابل می آمدم و در نزدیکی های جاده لرغه، دو نفر 

را دیدم که سراسیمه و پریشان منتظر موتر بودند و گویا می خواستند از جرمی فرار کنند، رفتار می 

اما مطمین نیستم که او کی  پیش چشمانش مجسم کردمیکی از آنها را روز دفن اسماعیل  کردند و فکر کنم

عمده ای هستند واگر لرار باشد تا زندگی کسی را بخاطر مرده ای تباه کنند، مصمم بوده. انسان ها خیلی 

زیز خود را از تر از همیشه و با عمده ای بیشتر رفتار خواهند کرد. خانواده اسماعیل نیز مانند کسی که ع

چند روزی به همین گونه سپری شد، اعضای . نددست داده باشند، تشنه انتمام و پیدا کردن لاتل او بود

لیال وپدر اسماعیل در مورد لیال به فکر کردن خانه کمتر به صحبت می پرداختند تا اینکه جالل، کاکای 

اینکه اسماعیل مرده بود، آنها می ود و ناموس آنها به حساب می آمد. لیال نامزد پسر آنها بشروع کرد. 

ار باید در مورد لیال چاره ای بسنجند و بیشتر خانواده به نکاح کردن لیال با برادر کوچکتر اسماعیل اسر

داشتند. برادر کوچکتر اسماعیل، ابراهیم مردی نوزده ساله، با جسامت بزرگی، شخصی تندخو وچینی بر 

ابراهیم به این پیوند و از همدیگر کمتر تفاوتی داشتند. نی، گویا ابراهیم آیینه اسماعیل بود، هردپیشا

رضایت نداشت اما چه می توانست بکند ولتی مسئله ناموس در میان بود، ناموسی که مردم افغانستان 

شان نرسد. حاضر هستند تا همه دنیای شان ازبین برود، اما کوچکترین آسیبی به غیرت و ناموس 

ند سریعتر از همه احوال شایعه شد و خانواده لیال در حیرت بودند که چه پاسخی صحبت در مورد این پیو

به این پیوند داشته باشند؟ آنها نمی توانستند پاسخ منفی به این پیوند داشته باشند زیرا در البالی این 

خانواده لیال مجبور در اسماعیل، منع می کرد. ج با برافرهنگ و عار گیر مانده بودند که آنها را از ازدوا

ابراهیم با تا به این پیوند پاسخ مثبت بدهد و نظر لیال اهمیتی نداشت. لیال از شنیدن اینکه وی باید بودند 

ازدواج کند، نمی دانست که چی بگوید و سخنی بر لب نمی آورد و در مورد این حادثه برای مصطفی 

 د. نیز با حالتی گریان خبر دا

*** 

اضطراب وترس مصطفی با شنیدن خبر اینکه لیال با برادر اسماعیل ازدواج خواهد کرد، بیشتر می شد، 

از یک سو می ترسید که شاید هر لحظه امکان داشته باشد تا پولیس او را به جرم لتل دستگیر کند و از 

برایش می تپید با  سوی دیگر این حالت. چند روزی می گذشت که لیال را ندیده بود و زردتر از همیشه

همه وجود، عشك برای مصطفی خیلی زود تمام شده بود، هنوز معشوله اش را سیر ندیده بود و می باید 

تصمیم می گرفت که چه کاری کند، فرار کند و از لیال دور شود یا خود را به پولیس تسلیم کرده ودر 

لت دالیل خود را می گفتند و چیزی افغانستان بماند، جدال بزرگی در ذهنش شروع شده بود، هردو حا
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نمانده بود که مصطفی دیوانه شود و از این جهان رخت ببندد. در این میان تنها دلیل بودن او لیال بود اما 

لیال نیز بیگانه شده بود ومصطفی بی ناموس نبود که بخواهد لیال را فرار دهد یا عمل دیگری را انجام 

ن ونرسیدن به معشوله، چه حالت مشکلی است! بخاطر چند سخن دهد. از عشك دور شدن، در عار بود

مردم برای همیشه زندگی را برای خود جهنم بسازیم و خود نیز بدانیم اما تمثیل کنیم تا مبادا دیگران 

بدانند که ما رنج می کشیم. شاید نیمی از مردم جهان با چنین حالتی روبرو شوند، همه متزلزل اما مانند 

نشان دهند وسخنی بر لب نیاورند. مصطفی آن چیزی که در درون  نند تا خود را لویمصطفی کوشش ک

داشت نمی توانست به بیرون نشان ندهد وخیلی زود خانواده مصطفی فهمیدند که مصطفی به مصیبتی 

دچار شده است و آنها باید او را کمک کنند، مصطفی درباره لتل سهو اسماعیل به پدر ومادر خود گفت 

اده او بر رفتن او اسرار داشتند، اینکه باید از اینجا بروند و زندگی جدیدی را آغاز کند؟ پدر وخانو

مصطفی در مدت کوتاهی گذرنامه و ویزا برای مصطفی آماده کرد چون نمی توانست ببیند که پسرش در 

صه های شدن زندگی اش بود، را تماشا کند. مصطفی با غچنین حالتی باشد و هر لحظه امکان تباه 

پنهان، اندوهگین و چهره ای گرفته، به کوچه لیال وارد شد، دلایمی منتظر ماند تا لیال را ببیند و برای بار 

آخر او را ببیند، هنوز لب هایش از آن آتش سوزانی که با بوسه لیال، حریك شده بود، می سوخت و اشک 

برادر مگر اینکه کار ضروری می داشت. در چشمانش منتظر بود اما لیال حاال خیلی به بیرون نمی رفت 

کوچک لیال، عمر از خانه بیرون شد، به طرف غرب کوچه روان بود، مصطفی ممابل اش ایستاد و نامه 

ای را از جیب خود بیرون کرده وبه عمر داد وگفت که این نامه را برای لیال بده و بگو که دوستش این 

گذاشت و از کوچه لیال دور می شد، دور شدن برای  لدم میرا فرستاده است. مصطفی آهسته آهسته 

حتمی، احساس یاس وناامیدی در چشمانش واضح دیده می شدو این رفتن مصطفی بود به سوی اروپا. 

مصطفی لرار بود تا به ترکیه برود و بعداً از آنجا با کشتی به یونان برود واین سفر انتخاب میان زندگی 

 د مصطفی انتخاب می کرد. و مرگ در لایمی بود که می بای

عمر چند ساعتی در کوچه با سایر اطفال بازی کردند و بعداً به خانه که آمد به یاد آورد که نامه را به لیال 

بدهد. به اطاق لیال رفت، لیال آنجا نبود، به اطاق نشیمن رفت ودید که لیال آشفته و پریشان دراز کشیده 

ست. نامه را به او داد و گفت که شخصی این نامه را به او داده ورو به سمف خانه در افکار خود غرق ا

و خود را دوست لیال معرفی کرده است. لیال نامه را گرفت، از نامه معلوم بود که کسی جز مصطفی 

برای لیال نامه نمی نویسد، با دیدن نامه کمی خوشحال شد چون دیری بود که از مصطفی چیزی نخوانده 

 رد و آهسته آهسته شروع به خواندن کرد:بود. نامه را باز ک
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 دنیای مهربانم،

دنیا بد نبود، بدی دنیا در ما بود. بیچاره دنیا که بخاطر اعمال ما بدنام شد. چه انسان های نیز با نام دنیا 

ام چه شرر های آفریدند. دنیا نامهربان بود، دنیا از ما کینه گرفت، دنیا به کام ما نبود. بیچاره دنیا که در د

افکار پلید وپست انسانها بدنام شد. همچون دنیا بسیاری انسانها نیز در دام بعضی دیگر به دام افتیدند و تا 

آخر در این چال بالی ماندند تا اینکه مرگ آنها را از این دام رهانید و به چال والعی شان رسانید. دنیا، 

یت دسیسه بسازند وپشت تو برایت چاهی را ارزش داشتن برای این انسان های پلید همینمدر است که برا

آماده کرده باشند تو در آن بیفتی ودیگر هرگز برای آنها ارزش نداشته باشی. آه از افکار پلید این مردم، 

با نام دنیا همچون تئاتر با ما بازی کردند، همه چیز را نابود کردند، خاک زیر پای ما نیز فرو رفت و ما 

ی کدام گناه ما چنین است که باید خاک زیر پای خود را نیز ازدست دهیم. شاید خود حیران بودیم که سزا

این سهم ما از سرنوشت بود، از سرنوشت که کسی را گدا و کسی را شاه آفرید. چه تفاوت می کرد ولتی 

ی شاه ما نه گدا و نه شاه بودیم و در میانه ایستاده و می بایستی انتخاب می کردیم شاه یا گدا باشیم؟ ولت

می بودیم، همه می گفتند که شما از پای دار آویزان خواهید بود وگر گدا می بودیم درین دنیا از پای دار 

آویزان می بودیم. چمدر این انسانها افکار پوچ دارند، نه شاه را دیده می توانند و نه گدا را. اگر آنها را 

خواستیم گفتند که ما حسود هستیم. آخر چه باشد سبب خواستیم، گفتند که ما از آنها کم هستیم واگر آنها را ن

 این سردرگمی در دنیا؟ روزی با ما، روزی با دیگران. 

رنج های بی شمار، حسرت های دیروز، ازدست دادن های امروز، امید های بیهوده به فردا و دنباله آن 

ن به هر کاری، دنیای ما یک عمر تباهی، غرق در افکار پلید برای بریدن از حالتی ناچار به دست زد

بود. چمدر انسان با این مموله دنیا زود آشنا میشود، به دنیا آمدیم، در دنیا هستیم و از دنیا می رویم. چه 

مزخرف ولتی فکر می کنیم که به کامیابی رسیده ایم درحالیکه در اوج جهالت و رذالت با یکدیگر در 

 جنگ هستیم بخاطر دوتا حرف بیگانه گان. 

در حیرت بود ولتی می دید بندگانش، بندگانش از یک ریشه، با دو ساله می رویدند و برای لطع خدا 

ریشه یکدیگر آب را بر یکدیگر لطع می کردند. اولی در هوس شاخه های دراز و میوه های پربار. 

 دومی در هوس نابودی اولی. چه پست بود این لصه لیلی ومجنون، ولتی دوستان لیلی ومجنون برای

خوشی عزیزان شان این وصلت را روا نمی داشتند، این اوج جهالت بود که ما فکر می کردیم انسان 
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بودیم درحالیکه پایینتر از حیوان در گودال عمیمی از افکار پلید دفن شده بودیم وهر روز حیوانات از 

 بوی تعفن ما ضعف می کردند. آخر لصه دنیا همین بود، همین جهالت ورذالت.  

 

 بامهر

 مصطفی تو

 

لیال همینکه نامه را به اتمام رساند، فهمید که مصطفی می خواهد از او دور شود و او را ترک کند، نمی 

فهمید که چه بگوید یا چه نگوید، تنها این حالت، اوج ناامیدی در زندگی اش بود. لیال حاضر بود تا حتی 

ه گوشه ای دیگر از جهان تنها با مصطفی باشد و با مصطفی برای همیشه از این دیار وکلبه دور شود و ب

مصطفی جاگزین تمام نبودن های لیال بود اما این نامه، نامه دوری مصطفی و لرار بود تا روزهای آینده 

ابراهیم را لطعی کرد و هرگز فکر او با برادر اسماعیل ازدواج کند. خواندن این نامه، ازدواج او با 

 نکرده بود که از مصطفی دور شود. 

(12) 

جشن بزرگی در منزل ابراهیم برپا بود، همه اعضای فامیل بعد از، از دست دادن اسماعیل، انتظار 

خوشی را داشتند تا خود را فارغ از همه چیز خوش بسازند و برلصند. مردم گروه گروه و بعضاً طاله 

های بشاش و شاد به طرف منزل ابراهیم روان بودند، عده ای مردم برای پذیرایی ایستاده  ای با چهره

بودند، شخصی که حدود سی ودو سال داشت و از دور از چهره ای نمایان بود که لرار است تا در این 

عروسی آواز بخواند، با صدای دلخراشی ترانه های خوشی محافل را می خواند و عده ای نیز می 

در این میان، در اطاق کوچکی، چند زن با چهره های از لبل زیباتر و آرایش شده، دخترک صیدند. رل

ماه رویی را گرد کرده بودند، لیال در میان این زنها چون پرنده که انسان او را یافته باشند، گرد شده بود 

مردان با آخوند  که چرا مصطفی او را ترک می کرد. گروهی از و سراسیمه و پریشان فکر می کرد

منطمه بخاطر نکاح لیال رفتند و نکاح زودتر از همیشه انجام شد. همه جا خوشی بود، چند فردی به داخل 

محفل شده و از صاحب محفل خواهش کردند تا برای دلایمی ساز وسرود را متولف کنند چون آنها جنازه 

را حاال به  شد. جوانی غرق شده است و او داشتند. خبر این جنازه و مرده به تمام محفل خیلی سریع شایع
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خانه شان آورده اند. احسان که از مرگ دوستش حزین بود، به داخل منزل لیال داخل شد، پسر بچه ای را 

که در همان نزدیکی ها می دید، نامه ای را داد تا به لیال ببرد. این پسرک که درست راه رفته نمی 

با چند بار افتیدن و دوباره ایستاده شدن، نامه را به اطاق لیال برد و  توانست و بعضاً به پایین می غلطید،

 به لیال داد. لیال بی تفاوت نامه را باز کرد و شروع به خواندن کرد:

 

 مهربانم،

من رفتم. من نرفتم، من می باید می رفتم. ولتی از آن لعر دریا بیرون آمده نتوانستم، می باید غرق می 

ردم که اسیر لعر دریا برای همیشه بمانم و این برای من نبود، کسی که می خواست شدم یا انتخاب می ک

تا دنیا پیشروی چشمانش همچو دختر کولی برلصد و او برای آنها ساز بزند. شاید تمدیر بود، شاید تمصیر 

، بیشتر بود، به هر حال تمدیر یا تمصیر من می باید می رفتم. در این گودال زندگی که من غرق شده بودم

از هر روز بیشتر در این منجالب غرق می شدم و برای بیرون شدن، خود را از دست می دادم. دریا یا 

موج، دریا، موج چه فرق می کرد ولتی در لعر دریا با موج یا خود دریا ممابل می شدم، من گور رفته 

ه لیمت رهایی از دام هوس بودم و می باید بیرون می شدم. من را ببخش، من می باید می رفتم، رفتم ب

ورویا های پایان ناپذیر. من دیگر آن توان گذشته را ندارم تا با همه به جنگ بپردازم تا برای بدست 

آوردن تو، الیك باشم. من دیگر تغییر کرده ام، این عشك تو مرا تغییر داد. من در این عشك چنان شتابان 

رد شده ام، هوس، رویا یا عشك.هوس، رویا، عشك، وارد شدم که خود نمی دانستم از کدام دریچه وا

چشمان من کور بود ولتی تو را می دیدم چون دیگران برای من بی ارزش شده بودند. من برای تماشای 

چشمان تو فارغ از جهان گشتم. من الیانوس ها را فراموش کرده بودم ولتی آن چشمان سبز تو ممابل 

ت و من عاشمانه ودیوانه وار برای یک بار دیدن این الیانوس می چشمانم، مرا به الیانوس تو وارد ساخ

تپیدم. تپیدن، تپیدن چه زیبا بود وچه سخت، ولتی من برای دوری از تو دل خود را آماده می کردم، دل 

من سخت می تپید را از تو دور نشوم اما ولتی برای نزدیک شدن به تو آماده می شدم، ضربان للب من 

تا اینکه للب من برای دیدن تو از من خداحافظی کرد و من در لالب جسدی بالی ماندم. بیشتر می تپید 

تنها آرزویم این است که تو خوشبخت شوی واین نامه من برای تورسد، تو آن را بخوانی ومن با یادگار 

را متحمل تو در دستانم، در لب ساحلی به خواب جاویدان تا در دنیای جاویدان خود، با خود تنها این غم 

 شوم و از دور برای خوشی تو کف زده، جان دهم.
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 خدا حافظ ای عشك!  

 

 بامهر

 دلداده تو                                                              

 

خواندن نامه در لیال احساس عجیبی به وجود آورد اینکه چرا در این نامه از مرگ یاد کرده است یا چرا 

آخرین بار به دیدن اش نیامد. بیچاره لیال که هنوز دوباره به طرف محفل نرفته بود که  مصطفی برای

صدای بلندی را به گوش اش شنید: مصطفی چرا ما را تنها گذاشتی، خیلی جوان بودی؟ آه آه 

مصطفی!!!!!!!!!!!!!!!! این صدای مادر مصطفی بود که برای ازدست دادن پسرش فریاد می زد. رنگ 

لیال پرید، مصطفی، مصطفی چرا ما را تنها گذاشتی، یعنی چی؟ لیال فکر کرد که گویا این صدا  از چهره

ها را بخاطر حالت بد روانی اش شنیده است و اصالً چیزی نشده است؟ با صد دل نادل به طرف ابراهیم 

، موتر حرکت کرد، محفل خیلی سریع گذشت و هردو به طرف موتر رفتند تا به خانه ابراهیم بروند

آهسته آهسته حرکت کرد. راه غربی بخاطر جنازه که شده بود، بسته بود و مجبور شدند تا از راه شرلی 

که در امتداد آن منزل مصطفی لرار داشت بروند، موتر آهسته آهسته می رفت و در این میان، جنازه 

ال در حیرت بود که این جوانی بیست وچند سال با لالب عکسی باالی تابوت، از پهلوی موتر گذشت، لی

چه کسی است که چهره اش برای او آشناست. ناامید، بی انرژی از جا خود را تکان داد واین چهره را 

شناخت، عزیزی بود که به او دل بسته بود. لیال بی هوش شد و برای لحظاتی به هوش نیامد، ولتی به 

لیال تازه به جهنم که انتظارش را داشت، سرش ابراهیم در منزل ابراهیم است، هوش آمد دید که باالی 

وارد می شد و این آغاز یک لصه جدید از لیال و ابراهیم بود، لصه ای که آغازش با بی هوشی لیال به 

اما همه یادگار مصطفی برای لیال، للب واین همه دنیای برگرفته شده از مانده های آغوش  همراه بود.

  مصطفی برای او درد ماند وبس... 

 یانپا


