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 تثليث جادو
  

 !تريه روزی ، ترياک ، تفنگ ؟
  

 می توانم به يک قهوه دعوتت کنم ؟

، چوکی هميشگی کنار پنجره وکافه  ی که نفس تنهايی گوشه ،لذت بخش بود کيفيت اين جمله چنان

 برايم به درياه يزی بئهمه را چون فرو ريزی برگهای هفت رنگ پاو وای غمگين ويلن آشنيدن 

 .کشيدتصوير 

تا آمد  ،ن را با نوشيدن قهوه تسکين بخشم که بتوانم خستگی های ذه، ز آ ن بود گذر زمان تند تر ا

و تلخی دلچسپ آن ، قهوه سرد شده بود  ،ز روی چشمش برداردشک را با دستمال کاغذی اا قطره 

 ز قهوه تر ا تلخ، گريه های شک ت اقطرا از ُپرچشم  ۀپيال ،ز گلويم پايين رفت طره قطره اق

 مگرتا کی ؟ تا چه وقت ؟؟ 

رد و زاريده زاريده نوشيدن ک بغضش را با قهوه مخلوط  ،کرخت و شکننده مقابلم نشسته بود 

ی ئبه جا .دور رفتم بسيار دور ،باران بود عبور کردم  ی بگينهچشمش که چون آ  ۀز برکا ،گرفت 

سرزمينی که کارد  ،شک ديده می شستند ا ارسيدم که مردمانش بريده گی گردن عزيزان شانرا ب

 !!شک می نشاند ش تخم اهر قطره ا یو خون به بها، ارزش شاهرگ را تعيين ميکرد 

و قطره قطره در  ختندير یا گذشت سالها آهسته آهسته مموازی ب ، شک شب و روزين کاروان اا

بيه يک سمفونی دردناک ن شآ زمگر ضجه های ناشی ا، تشنه گم ميشدند  ی تش گرفتهخاک آ

پای ، قاريان فاتحه خوان و کالغهای سياه  دگر که باز خون چسپناک و تيره ۀتا لحظ، شنيده ميشد 

 شکی به قطرهز امصيبت را ا، اخه های عريان در گورستان همگانیدرختان گرد گرفته و ش
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يشان خشک و ماتمزا ،ا ميزبان دايمی که با دستان سرد گوره ای حفره ،شکی پيام برساند ا

و گلهای پژمرده و خاک آلود را به رسم نشانی ، هرازگاهی تابوتی را به آغوش می کشيدند 

ن را به مهمانی فصل ها می و توته های گوشت سوخته و قرسمه بسته از خو ، لگدمال ميکردند

 . ...يز برگريز ئهمه فصل ها يکرنگ پا ، ُبردند

دست گرفته  هنرا بسرهای ُبريده و خونچکان شا ای عده ،يدويدند رزمين همه به دنبال هم من سآ در

ورترين قسمت های دنيا آنها تا د  ديگرها را دنبال می کردند ،با کارد های بلند و ُبرنده  ای و عده

عظمت  ، و رنگ شده باخون  دست داشته پيوسته با کاردمگر با همان شکل و شمايل ، ميدويدند 

الی پنجه های هريکی خون ز و ا ، سفنج فشرده ميشدچون ا کدامجنگ ها در مشت کوچک هر 

جای دگر باز با تشنگی آنرا می  و زمين در، ، چسپناک  خون جوانخون تيره ،  ، می چکيد 

 .ش فرو می ُبرد د مکيده شده را به شکم آماسيده او جس ، نوشيد

که صدای ، شکها و تابوت ها ميرفتم ز عقب کاروان اا ، شکسته قامت و پنهان در شال سياه شب 

 .بخودم آورد یچاه بن برآمده ازای  گرفته

خاک و خون کشيدند آرش را ، ناسوده کجا رود که را به  وطندار جوان ديگر ما باز ميدانی ؟

  آسوده شود ؟

 تفنگ  ز جنگلدور ا هبسرزمين دگری  ، دردردا و حسرتا که خون افغان حتا در فضای آرام 

 !روی سرک پاشيده شد ؟

 قاتل ؟: پر از سوزش و درد پرسيدم  ،مثل که مار گزيده باشدم

 .ست ميگويند افغان ا: گفت 

اين   ،ياد مان داد ه برادر کشی را ب( دم آ)  ی ز قبيلهمانده برجای ا ی هو باورم شد که رسم ديرين

پرچمی / و دار و دستهء خلقی ( زار ت) دودمان  دوران در، ن دست بيگانه پروراه ا ز خود کشی ب

 .قوام يافت و به دارالخالفه برادران به خون تشنه هم به معراج رسيد 

آرش ) وقتی پدر  ،مد يادم آه چيزی ب( هفت ثور ) کودتای  وحشتزا و آدمخور ز تاريکی هایا

ش و آر، ق مرگ شد ز غصه دو مادرش ا ، زدند پرچمی به تير/ را آدمکشان خلقی ( رفيقی 

در سالهای اجبار کوچيدن و کوچانيدن اين دو پرنده  ،ن ده ، يازده سال بيشتر نداشتند برادرش هارو

سکوت دنيای  شدند تا در( تاگور)آواره گان راهی ديار ی و النه ويران با کاروان بی وقفه مجروح

 ،شان کرد د که زير بال خويش بزرگ سالها گذشت حسابش را مامای شان ميدان. خود گور شوند

هفت سال  ، ختند و راه ورسم هجرت و فرقت را خواندن و نوشتن را آمو  ،جوان شدند و برومند 
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از وحشت سياهی و سياست ، از دهشت خيانت و آمدند تا  اين سرزمين آمدند ،پيش ا ز امروز به 

ينوايی و راکت های کور ، انتحاری و انفجارات کشنده ای برادران دين ، از ب ۀحمل خباثت ، از

 ... . ارند ذرا در سرزمين دگری به آزمايش بگ امان باشند ، آمدند تا بخت خود هيوالی جنگ در

آ واره گی ها و   ز جنگ توام با بی جا شدن ها ،زخم ها و خراش های روانی ناشی ا عقده ها ،

گی را به اين اوت راه ، کجراه و نيمه راه زندامتزاج با آوار فرهنگ ها و روش های بيگانه و متف

ز افغانی پاشيده نی اخو ، شدن اين عقده ها و زخم ها باز دريا بيگاهی   تا گاهی جوان ها آموخت

 !!که باشد رنگين گردد   ز جهاندر هر کجای ا ای و جاده ، شود

تيره روزی ، ترياک و ) جادوی  ،تثليث جادو بود و صدها آرش ديگرهم تبار،رش کشته شدن آ

، هشت ثور ، جهل و جهاد و دنباله روان کاروان خونريز دتای هفت ثور رمغان ننگين کوا( تفنگ 

 .  ، تباهکن وويرانگرمزدوران استخبارات جهانی 

  

  
 

 


