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                                                                      ۸۲۸۲تمبر پس ۸۲دوشنبه                                             محمد حسین انوری            

 "سفر در افغانستان ویران شده"                               

، یک (Jan Goodwin)"ن گودوینج"خانم ویران شده، نام کتابیست نوشتۀ افغانستانسفر در 

نویسندۀ مشهور انگلیسی که در مورد مبارزات دلیرانۀ مردم افغانستان در مقابل تجاوزگران روسی 

 .پرچمی آنها، به رشتۀ تحریر درآمده است -خلقی  و مزدوراِن بی مقدار، بی وجدان و شرف باختۀ

 .این کتاب جالب و دلچسپ، چشم دید های نویسنده را به شکل بسیار واقعبینانه بیان می کند

صورت گرفته "محمد حسین انوری" به دری، توسط زنده یاد انجنیراز آلمانی ترجمۀ این کتاب 

وظیفۀ تایپ و تصحیح آنرا در حد توان است که در هنگام حیات شان به این کمترین سپرده شد تا 

دهم تا آمادۀ چاپ و طبع گردد، مگر هنوز کار تایپ و تصحیح آن به نیمه نرسیده بود که   انجام

اجل گریبان آن کاکای محترم و مهربانم را گرفت و داعی اجل را لبیک گفته و راهی دیار باقی 

 .گردیدند که روح شان شاد و یاد شان گرامی باد

زیر  از جائی که در این چند سال پسین، بخصوص دو سال اخیر، یک تعداد انگشت شماریاز آن

جهت پرده افگندن بر جنایات و رزالت های بی حد و  پرچمی،  –دار گریخته گی های خلقی 

حصر حزب منحلۀ شان و رهبران شرف باختۀ شان، و نیز خاک پاشی بر جنایات اربابان روسی 

کنند تا برف بام خود را بر بام مبارزین و مجاهدین واقعی و حقیقی شان، سرسختانه تالش می

آن، اگر در  تصمیم گرفته شد تا این ترجمه را با همه کمی ها و کاستی هایلذا افغانستان بیندازند، 

ترجمه و تصحیح صورت گرفته باشد، بصورت مسلسل در همین صفحه به نشر رسانده و در 

 ".، هر که در او غش باشدشودسیه روی "تا  دهیمخدمت هموطنان قرار 

بگذار این جمع وجدان مرده و شرف باخته، چپ و راست و هفته و چهارشنبه، مضمون بنویسند و 

نوشته های کج و معوج در سایت های محتلف بیرون دهند، تجزیه و تحلیل کس مخر و دل بد کن 

قاموس وطنفروشی و خیانت تهیه و را در این سایت و یا آن سایت منتشر کنند، تفرقه بیندازند، 
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ترتیب کنند، تبلیغات مشمئز کنندۀ حزبی خود را به خورد یک عده بدهند و فیل شان یاد هندوستان 

کند؛ اما مردم افغانستان پوست کلفت و کرکدن مانند این وطن فروشاِن جنایتکار را در چرمگری 

 .می شناسند

آن، بخواهی، نخواهی، ممنون و مشکور سربازی ها و افغانستان و مردم جنگزده و برباد داده شدۀ 

قربانی ها و از جان گذشتن های مبارزین و مجاهدین واقعی و حقیقی افغانستان هستند و خواهند 

پرچمی در داخل کشور به خدمت امریکا،  -بازهم بگذار یک عده از این فرومایگان خلقی .بود

زلزل در حکومت های فرمایشی قرار گرفته و نان قرار گرفته و به مقامات مت... روس، ایران و 

سر از این سایت  از این وجدان مرده ها،دیگر یک مشت  ارکنند و بگذمار به نرخ روز زهر 

فروخته شده بکشند و یا آن سایت دیگر و تمام جنایات خود را با کوبیدن بالوقفۀ  مجاهدین و 

لحشوران سرافراز افغانستان  بنویسند و تالش مبارزین واقعی و حقیقی، به پای آن جانباختگان و س

، ما ....و خنثی باشیم و" بیائید قاموس بنویسم"، "بیائید گذشته ها را فراموش کنیم" کنند که گویا

 گذشته ها فراموش شود و تاریخ هم حافظۀ قوی دارد اما هرگز نمی گذاریم

 !!!درود بر روان پاک شهدای سرافراز راه وطن و آزادی       

                                 

 ویران شده افغانس تان سفر در 

 (Jan Goodwin)ن گودوینج: نویسنده

 محمد حسین انوری: ترجمه

 

 قسمت دوازدهم

پولیس پاکستان اشتباهی وی  بدون عینک داخل افغانستان برود، زیرا دو مرتبه تور ترجیع می داد

را به نام اینکه خارجی است از موتر پایان کرده بود، البته پولیس پاکستان زیاد هم مقصر نبود، 

چون تور با ریش کوتاه خود، بیشتر به یک فرانسوی یا هسپانوی شباهت داشت تا اینکه افغان 

 .باشد
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و نقل به رنگ زرد در مقابل ما نمایان راضی شوره زار گذشته بودیم که یک موتر حمل اتقریباً از 

حمید گفت که اینها مجاهدین هستند و وظیفه دارند تا ما را در این سفر همرائی کنند، موتر . گردید

، من در داخل آن چهار مرد مسلح حامل ما توقف کرد، قوماندان پیاده شده در موتر دیگر سوار شد

ۀ معین در میان  به حرکت خود ادامه دادیم، هنگامی که فاصلرا مشاهده کردم، هردو موتر به یک 

قۀ ما طوری وانمود کرد که با ما تعلق ندارد، در دربه پوستۀ کنترول مواصلت کردیم، موتر ب

پوستۀ بعدی پولیس سرحدی پاکستان اشاره کرد که در یک گوشه ای توقف کنیم، با دیگر با لنگی 

خواب هستم، من شنیدم که پولیس از رانندۀ ما سواالتی صورت خود را پوشانیده وانمود کردم که 

کرد و اسماعیل کوتاه جواب می داد، بعد دروازۀ موتر باز شد، حمید و تور فوراً مقابل دروازه 

دروازه  دشتافتند تا بدین طریق مرا از دید آنها پنهان سازند، دو سه دقیقه به صحبت ادامه دادند، بع

به حرکت درآورد، زمانیکه از مقابل پوستۀ تالشی اندکی دور شدیم، بسته شد و اسماعیل موتر را 

لنگی را از صورت خود تور و حمید از خوشحالی کف زدند و به من گفتند حاال می توانی 

، هر کنترول هم گذشتیم و اکنون سه پوستۀ دیگر باقی مانده بود  برداری، ما از سیزدهمین پوستۀ

یم، فاصلۀ یک پوسته با پوستۀ دیگر هم کمتر می شد؛ در بین دو اندازه که به سرحد نزدیک می شد

پوستۀ کنترول مدت کوتاه توقف نمودیم و عبدل قوماندان دوباره با ما ملحق شد، تور کلشینکوف 

وی را به من داده گفت اینرا در میان دو پای خود محکم نگهدار و خود اسلحه را در میان دو پای 

، با ل مرا به صفت یک رزمندۀ آزدایخواه، بصورت کامل تضمین کردمن قرار داد، کلشینکوف رو

به مشکل دیگری نیز دچار شدم، یعنی در لحظاتیکه موتر در جادۀ ( AK47)داشتن این سالح 

ناهموار به شدت تکان میخورد، من به تعداد کافی دست نداشتم که هم خود را، هم لنگی سرم را و 

ایکه موتر تکان می خورد، قسمت ُبران فلزی اسلحه در گوشت هم اسلحه را محکم گیرم؛ هر بار 

ایم فرو می رفت، در چنین حالت، به حال هم مسلکان مرد خود حسرت می خوردم، چون آنها می پ

 .صورت خود را با لنگی بپوشانند توانستند ریش بگذارند و در هنگام کنترول مجبور نبودند

کردم، در شرایط فعلی درست نبود که شکایت کنم، ما  ناخوشایند خود را تحملمن موقف دشوار و 

هنوز به سرحد مواصلت نکرده بودیم، پس نباید همراهانم چنین تصور کنند که من زنی هستم که 

 .در اخیر گریه کنان فرار خواهم کرد

اینجا میرام شاه است، به طرف راست جاده، میدان :" حمید مرا از چنین افکارم بیرون آورده گفت

که توسط پیلوتان افغان هدایت می شد در اینجا  MI24ئی قرار دارد، دو هفته قبل دو هلیکوپتر هوا

فرود آمدند، پاکستانی ها خیلی تعجب کردند، اینها بدون اطالع قبلی از سرحد عبور کرده بودند و 
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بدین طریق یک عمل خطرناک را انجام دادند؛ امکان داشت توسط راکت های پاکستان سرنگون 

آنها را به فرود آمدن مجبور می کردند، غربی ها از این حادثه  F16ردیده یا اینکه طیارات گ

روسها ادعا . خیلی خوشحال شدند و اکنون می توانند این هلی کوپتر ها را کنترول و تجزیه نمایند

اند و کردند که هلی کوپتر ها در داخل خاک افغانستان توسط طیارات پاکستانی تعقیب و ربوده شده 

مسترد نمودن هلی کوپتر ها و پیلوت های آنها را از حکومت پاکستان تقاضا کردند، مقامات 

را خاموشانه به اسالم آباد  لوت های افغانیبه گونۀ دیپلوماتیک خاموشی اختیار کردند و پپاکستانی 

فاظت شدید در میرام اکنون هلی کوپتر ها تحت ح. رامی بازجوئی نمایندآانتقال دادند تا از ایشان با 

 ."شاه قرار دارند

حمید دفعتاً با خوشحالی گفت که بعد از یک پوستۀ کنترول در خاک افغانستان داخل می شویم، 

بهتر جلوه کرد از اینکه در بین  محتی اندیشۀ اینکه بعد از این پیاده روی دشوار را آغاز میکنم برای

 .رد به پیش بروماین موتر با چوکی های سخت و بدون فنر تکان خو

اف رما در مقابل شانزدهمین پوستۀ کنترول توقف نمودیم، پولیس های سرحدی با لباس نظامی اط

موتر ما را معاینه کردند و نگاهی به داخل موتر نیز انداختند، بعد با اشارۀ دست فهماندند که 

ما اکنون در خاک حمید و تور بازهم از خوشحالی کف زدند، قوماندان عبدل گفت که . حرکت کنید

ا که خوشحال می شوند ه، من در این لحظه احساس آرامش کردم؛ مانند افغانافغانستان داخل شدیم

 .که به وطن خود برگشته اند، گرچه در آنجا جنگ جریان دارد

پنج دقیقه گذشته بود که موتر ما دفعتاً توقف کرد، در بیرون آواز چندین نفر شنیده می شد که تقریباً 

کنان صحبت می کردند، از گوشۀ پرده بیرون را نگاه کردم، در حدود پنجاه مرد لنگی دار  فریاد

دورهم جمع بودند، یکنفر از داخل موتر صدا کرد که بخواب بخواب و من نیز خود را به خواب 

زدم، آواز مردان در بیرون بلندتر و عصبانی تر گردید، هیچ کس در داخل موتر حرکت نکرد، 

انت موتر به مشت زدن آغاز کرد؛ یکنفر دیگر از در راننده باال آمده شروع به دشنام یکنفر در ب

دادن نمود، اسماعیل از موتر پیاده شد، من پرسیدم که چه خبر است، یکی جواب داد که ما هم نمی 

من در اول فکر کردم که شاید با یک گروپ . دانیم، البته موقع مناسب برای سوال کردن نبود

و با یکی از حیوانات شان تصادف کرده باشیم، یا یک طفل زیر عرادۀ  مواجه شده باشیم مهاجرین

دفعتاً موتر ما در حال توقف، شروع . موتر شده باشد، اما ما چنین تصادفی را احساس نکرده بودیم

ط سقو کرد به تکان خوردن، اول آهسته آهسته و بعد شدیدتر، من فریاد زدم که اینها میخواهند ما را

دهند و خواستم از جایم بلند شوم، تور آهسته به من گفت بخواب، من دوباره به جای خود نشستم و 
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به صورت مردانیکه از بیرون ما رانگاه می کردند، نظر انداختم و در ضمن لنگی خود را هم 

رای مرتب نمودم، قوماندان عبدل هم از موتر پیاده شد، آواز دشنام دادن هم بلندتر گردید، من ب

زندگی قوماندان هراسناک شدم، سالح همه در داخل موتر بود، افرادیکه در خارج از موتر بودند، 

لی بعد وهمۀ شان سالح داشتند، در یک لحظه فکر کردم که شاید توسط قبایلی ها ربوده شده باشیم، 

 .از این فکر منصرف شدم زیرا طرز برخود آنها چنین نبود

الخره این دو نفر ساس خطر کرده و ترسیده بودند، بادگی قوماندان احتور و حمید هم در مورد زن

، فکر خود را متمرکز کرده نمی توانستم و علت آنهم هم از موتر خارج شدند و من تنها باقی ماندم

این بود که اصالً نمی دانستم موضوع از چه قرار است، در این لحظه چنین به نظرم آمد که در 

تر هنرپیشه هستم که بازی کنان در جست و جویم هستند، اما من خود را به یک نمایش کمیدی تیا

خواب زده ام و چنین وانمود می کنم که اصالً کر بوده و در  بستر مرگ افتاده ام، در این وقت 

یک شیشه ای موتر را شکستانده و تعدادی خود را باال کشیدند، هریک می خواستند مرا نگاه کنند، 

ناک بطرف آنها نمودم، بعد چشمانم را بستم، چند لحظه بعد یک نفر داخل موتر من یک نگاه غضب

گردیده به سویم آمد و لنگی را از سرم برداشت، وقتیکه مرا نگاه کردند، همۀ شان با آواز بلند 

خندیدند، یکی به زبان انگلیسی گفت بیا بیرون؛ قبل از آنکه لولۀ تفنگ خود را به طرف من نشانه 

 .از جایم تکان نخوردم و پرسیدم که تور و حمید کجا هستند گیرد، من

 .قوماندان عبدل سر خود را داخل موتر کرده گفت بیائید بیرون

من به دستور او عمل کردم ، زمانیکه به بیرون قدم گذاشتم، غریو جمعیت هم زیاد شد و من چندین 

رداشته بود معلوم می شد که انتظار بار کلمۀ فرنگی را شنیدم، از چهرۀ کسی که لنگی را از سرم ب

من از میان . یک خارجی را داشتند، اما از اینکه خارجی مورد نظر زن است، متعجب شدند

جمعیت خود را به طرف عبدل کشیده پرسیدم که چه خبر است، در جوابم گفت که ما را دستگیر 

پرسیدم که . ر هم نمی کردمکردند؛ از این کلمه حالم دگرگون شد، در مورد دستگیر شدن اصالً فک

در جوابم گفت که در شرایط کنونی افغانستان، . آیا ما اکنون در داخل خاک افغانستان نمی باشیم

پوسته های کنترول سرحدی پاکستان، شب درمیان مانند سمارق از زمین بیرون آمده  و در خاک 

کتارۀ حد بخشی وجود  افغانستان پیش می رود، گرچه در اطراف ما هیچ یک تعمیر سرحدی یا

، پوسته های نداشت، بعداً اطالع یافتیم که پاکستان از موقع استفاده کرده در هر محلی که اراده کنند

 .سرحدی خود را در داخل خاک افغانستان جابجا می کنند
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افسر پاکستانی زبان انگلیسی نمی دانست، عبدل سخنان او را برایم ترجمه کرده گفت که ما را به 

م شاه میبرند و در آنجا محکمه می شویم، حمید و تور همینجا می مانند، من سوی آنها نگاه میرا

؛ دفعتاً در نظر من خیلی جوان معلوم شدند و کردم، اندوه و مایوسیت از چهره های شان نمایان بود

هر دوی شان در یک موتر پولیس، تحت مراقبت نشسته بودند، یکنفر بازوی مرا گرفته به سوی 

ولیس هدایت کرد، افسری که مرا دستگیر کرده بود، خود وظیفۀ رانندگی را به عهده گرفت و به پ

افسر پولیس . من دستور داد که در پهلوی راننده بنشینم، عبدل قومندان نیز در پهلوی من نشست

بور نیز سوار  ۳۲۳زمانیکه میخواست موتر را به حرکت درآورد، دو نفر دیگر با تفنگ های 

فوری رشتۀ عبدل قومندان . مرا با خود گرفته بود  AK47شدند، یک نفر دیگر کلشینکوف  موتر

یک صحبت را با راننده که یک مرد الغر اندام بود، آغاز کرد، معلوم می شد که یک موضوع 

صحبت جدی و هیجان آور قوماندان با رانندۀ موتر هر . مشخص را با وی در میان گذاشته است

، دست خود را از حصۀ شانۀ من ه دقیقه دوم می کرد، بعد لهجه اش کمی آرام شدمرتبه دو الی س

رام کند، ولی راننده با آگذشتانده، بازوی راننده را می گرفت و با کلمات مالیم میخواست او را 

این بازی دوباره تکرار می شد، دستان این دو آنقدر از . عصبانیت دست خود را پس می کشید

. حرکت می کردند که من می ترسیدم مشت یکی از آنها بینی مرا خواهد شکستل صورت من بمقا

این مباحثه سی و پنج دقیقه دوام کرد و ما دوباره به آن محلی رسیدیم که از آن آمده بودیم، اما از 

ما ار کنار خیمه های مهاجرین تازه وارد که در اطراف آن چند رأس اسپ و خر . یک راه دیگر

عبدل که خیلی ناراحت به نظر می رسید به . علف سرگردان بودند، می گذشتیمدر جست و جوی 

. و همیشه پول طلب می کنند زبان انگلیسی به من توضیح داد که اینها همۀ شان رشوه خور هستند

من کوشیدم که راننده را رشوه دهم تا ما را رها کند، اما این شخص خود را مهم جلوه داده و 

می تواند پول بگیرد، این کار را آمرش میکند و باید با او صحبت کنیم و میگوید اظهار میدارد که ن

اگر من پول اخذ کنم، آمرم فکر میکند که من بیشتر پول گرفته ام، از آن مقداری که به او میدهم و 

 .ما باید با آمرش در میرام شاه صحبت کنیم

نج ساعت اصالً توقف نکرده بودیم؛ سرم از فشار زیاد می ترکید، احساس عصبانیت می کردم، پ

عصبانیت من از این لحاظ بود که در نزدیکی هدفم دستگیر شده بودم و ماه ها پالن گزاری من در 

 .این پروژه به هدر رفته و به آن خاتمه داده بودند، قبل از آنکه آنرا آغاز کنم

دۀ باریک پیچید، من از عبدل چهل و پنج دقیقه بعد به بازار میرام شاه رسیدیم، راننده به یک جا

، لحظۀ بعد در مقابل یک او جواب داد که باید آمر راننده را پیدا کنیم. سوال کردم که کجا میرویم
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دکان بوت فروش که مشغول صرف غذا بود، توقف کردیم، رانندۀ ما در داخل دکان ناپدید شد، بعد 

ه آمرش اینجا هم نمی باشد، باید دنبال او از ده دقیقه دوباره برگشته با اشارۀ سر به ما فهماند ک

ما در بین بازار به حرکت ادامه دادیم بدون . بگردیم، جریان را عبدل برای من ترجمه می کرد

راننده گفت که آمر شاید به قرارگاه برگشته باشد و مسیر خود را به . انکه امر را پیدا کرده باشیم

مقابل یک ساختمان که به شکل یک قلعۀ مستحکم طرف قرارگاه تغییر داد، چند لحظه بعد در 

اعمار گردیده بود، توقف کردیم، راننده به داخل ساختمان  رفت، عبدل به من توضیح داد که راننده 

 .میخواهد آمر خود را بیرون بیآورد تا در مورد موضوع با ما صحبت کند

خجالت زده توضیح داد که آمرش  چند دقیقه بعد راننده با سه افسر نظامی دوباره نزد ما برگشت و

، ولی افسر سیاسی مسؤل این منطقه از موضوع مطلع گردیده است و هم در اینجا هم نمی باشد

بعد به ما دستور داده شد که . کرده و به میرام شاه آورده اند میداند که ما را در سرحد دستگیر

کردند، در لوحۀ عقب دروازه  مؤظفین ما را با اطاق رحمت هللا رهنمائی. داخل ساختمان شویم

، آقای رحمت هللا، در عقب یک میز تحریر کوچک "دفتر سیاسی غالم خان تحصیل"نوشته شده بود

شمال بادپکه که از سقف آویخته بود، کاغذ ها را به اهتزاز در . با پوش تکه ئی سبز  نشسته بود

رنگ نموده بر روی کاغذ  آقای رحمت هللا بصورت متواتر یک قلم را داخل بوتل. آورده بود

، از چشمان سبز رنگ و مو های زرد رنگ اش پیدا او یک مرد خوش قیافه بود. چیزی می نوشت

اطاق . بود که یک پتان است، نظر به قیافه اش  می توانست در هر دو طرف سرحد متوطن باشد

ند مرد لونگی چ. بدون پنجره با یک گروپ بدون شیت که بیش از چهل وات نبود، روشن شده بود

دار تکیه به دیوار نشسته، بعضاً نصوار دهن خود را  در یک قطی آهنی که به همین منظور در 

 .شده بود، تف می کردند کنجی گذاشته 

رحمت هللا سر بلند کرده به زبان پشتو چیزی به عبدل . من و عبدل در مقابل میزش ایستاده ماندیم 

بدل را بیرون ببرند، بعد او رو به من کرده  با انگلیسی هدایت داد که ع گفت و به دو پهره دار

زمانیکه عبدل از اطاق خارج شد، من خود را خیلی . روان گفت که ما را تحت نظارت نگهمیدارد

 .تنها احساس کردم

کمیسار سیاسی یک چوکی بوریائی را که در مقابل میز کارش گذاشته شده بود به من نشان داده 

با لباس مردانه خیلی مضحک به نظر می . من با احتیاط بر چوکی نشستم. گفت، لطفاً بنشینید

 :بعد از من پرسید. رسیدم

 برایش گفتم -اسم -
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 من دیدم که در کاغذ نوشت دختر چارلس گودوین -اسم پدر -

 من امریکائی هستم -تبعه -

 ابرقدرت -امریکا –هاها  -

 آیا شما هم اینطور فکر نمی کنید؟ من در جوابش گفتم که در شرایط فعلی پاکستان ابرقدرت است،

 .او کمی خندید

دفعتاً قلم و کاغذ را گذاشته از جایش بلند شده گفت لطفاً با من بیائید و بدین ترتیب تحقیقات تکمیل 

 .شد، من به دنبال او به راه افتادم

اخیر  ما به سوی یک موتر ایکه در همان نزدیکی توقف کرده بود روان شدیم و ذریعۀ آن به جانب

او رو به من کرده گفت که حاال وقت صرف غذای ظهر ما است و مرا . پوستۀ امنیتی روان شدیم

یک . هم دعوت کرد که هنگام صرف غذا با او هم صحبت شوم و هر دو داخل یک اطاق گردیدیم

و چند بشقاب روی آن  پیشخدمت وارد شده و یک پارچه تکه را در روی زمین هموار کرد

ز خوردن غذا منصرف شده پرسیدم که در اینجا تشناب است و خواهش یک پیاله من ا. گذاشت

چای نمودم، وقتیکه از تشناب برگشته داخل اطاق شدم، از من پرسید که چرا لنگوته را از سر خود 

او . قبل از آنکه به صرف غذا آغاز کند، تیلفون زنگ زد. بر نمی دارید چون هوا خیلی گرم است

جایش گذاشت و به من توضیح  و چند کلمه صحبت کرد و گوشی را دوباره در گوشی را برداشت

نمایندۀ اطالعاتی محلی ما بود و شنیده است که یک خارجی نزد ما می باشد و می خواست که  داد

متأسفم که اکنون . نمایندۀ اطاعات امنیتی ما اکنون با پشاور در تماس می شود. نام شما را بداند

من درک کردم که هر نوع معامله به مقصد . تعلق ندارد و چیز دیگر نگفتبه من دیگر موضوع 

او شروع . اگر رحمت هللا رشوه هم طلب می کرد، اکنون دیگر دیر بود. آزادی ام بی نتیجه است

به صرف غذا نمود و در ضمن به من گفت که شما یکی دو روز اینجا می مانید، بعد شما را به 

او گفت کسی چه میداند، لیکن . پرسیدم که بعد با من چه معامله می شود من. پشاور انتقال میدهیم

من فهمیدم که او نمی داند با یک زن زندانی . مشکل اینجاست که شما را در کجا نگهداری کنیم

رحمت هللا . نظارت خانۀ اینجا صرف برای مرد ها در نظر گرفته شده است. چگونه معامله کند

میل آشپز من اقامت کنید، بعد گفت نه آنجا کثیف است و برای شما خوب گفت که شاید شما نزد فا

 .بهتر است شما را در تعمیر محکمه ببرم. نیست

که برای افامت قاضی تعین شده بود که بعضی روزها جهت دائر  زمانیکه عمارت محکمه را دیدم

 یالیست بعضنمودن جلسۀ محکمه اینجا می آمد، به من واضح گردید که برای یک زن ژورن
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عمارت یک منزله از سنگ اعمار گردیده بود و چهار اطراف آن با . امتیازات نیز میسر است

سه طرف چمن صحن حویلی را بته های ُگل یاسمن و گالب زینت . دیوار های بلند احاطه شده بود

 مستخدمین از. تنها دروازۀ بزرگ آهنی  علت توقف مرا در اینجا به خاطرم آورد. داده بود

 .اطاقهای خود بیرون آمده، مرا با تعجب نظاره میکردند

 .محافظ مسلح من آنها را با آواز بلند دشنام داد که همۀ شان فوراً برگشتند

در داخل اطاق دو . او مرا در اخیر عمارت داخل یک اطاق نموده، دروازه را با شدت برویم بست

دگی زیاد، باز نمی شد، مگر یک تشناب با پنجرۀ آن در اثر زنگ ز .گذاشته شده بودچپرکت آهنی 

 .یک غسل خانه وجود داشت  و هردو خیلی کثیف بوده و بعضاً آب هم جاری نمی شد

من بر روی یک بستر نشستم و از خود پرسیدم که اکنون با من چه معامله صورت خواهد گرفت و 

تحمل . ی خواهد بودساعت سه بجۀ بعد از ظهر بود، معلوم می شد که یک روز طوالن. چه وقت

 .  کردن از خصوصیات ذاتی من نبود و هم از انتظار کشیدن نفرت داشتم

اکنون نیز معلوم می شود . همچنان از این نیز نفرت داشتم که چیزی ندانم و در تاریکی قرار گیرم

 .هردو حالت را باید بیآموزم نکه ای

. قدم عرض داشت  ۱۸و  طول قدم ۱۴در این لحظه شروع به قدم زدن در داخل اطاق نمودم که 

بعد از . این حالت قدم زدن مرا بیشتر دیوانه میکرد، نظر به اینکه مستقیم به سوی دیوار نگاه کنم

در این موقع تعدادی زیادی مگس . پنج دقیقه از قدم زدن منصرف شدم و دوباره بروی بستر نشستم

ز خود دور کنم، اما دفعتاً به فکرم تالش میکردم به کمک دستان آنها را ا. به من هجوم آوردند

رسید که اینها اقالً برایم یک محفل را تشکیل داده اند و از این محفل انتظار بیشتری نباید داشته 

من می دانستم که مگس ها مزاحمت ایجاد می کنند، اما اکنون شروع کردم که آنها را با دقت . باشم

به من چنین معلوم شد که آنها در حرکات و فعالیت . تماشا کنم و خط پرواز شانرا مراقبت نمایم

یک ساعت به زودی سپری شد و من شروع کردم که یک نوع زیبائی . های شان یک سیستم دارند

لحظۀ بعد در تشناب دو . را در آنها کشف کنم و به تلخی خندیدم، زیرا از حشرات خوشم نمی آمد

مشغول تماشای آنها بودم . ک آب تپ شنا می کردندبقۀ کوچک را یافتم که از زیر نل آمده و در اند

از تشناب خارج شده و در داخل اطاق یک مرد را دیدم که قبالً او را . که دروازۀ اطاقم باز شد

 چرا شما خالف قانون عمل کرده اید؟: او با لحن تند به من گفت. ندیده بودم

 چرا شما اینجا آمدید و شما کی هستید؟
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 ...ادامه دارد


