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 يک سفر از مزار شريف تا کابل ۀخاطر
 

 بھمراه پدرم در شھر اواسط ماه عقرب است و من مدت چھار ماه است که از فاميل دور و

تمامی ما در مزار شريف بوديم و من شامل مکتب بودم اما برين  قبل. بسر ميبرم مزار شريف
دسته جمعی بکابل  پنج ماه قبل قبله گاه تصميم گرفت که من بعد فاميل در کابل زندگی کند و

گردد و مرا تی که در مزار شريف داشت بايد برچون قبله گاه نسبت تجار نقل مکان نموديم و
انده بود نبز با خود آورد تا سال تعليمی را تکميل م در مکتب مزار نيمه تمام مکه صنف درسي

را  م تکميل و امتحانل دور ھستم اکنون که سال تعليميازفامي لھذا مدت چھار ماه است که .نمايم
تجارتی بودن برای  ۀحجر را ميکند در که خدمت ما نفری يک قبله گاه و سپری کرده ام تنھا با

 .من بی اندازه مشکل است

از طرف ديگر برای  ،ساعت تيری نياز مبرم دارم است و به تفريح و 14 و 13سن من بين 
را بخواب می بينم و  ھرشب آنھا .در کوچکم بسيار دلم تنگ شده استبرا و خواھران ،مادرم
 را ميدانست و در تجسس بود تا شخص پدرم تمام اينھا .سپری ميکنم را با غم و انده ھاروز

زيرا خودش  ،شد بيابد و مرا توسط آن بکابل بفرستدکابل با ۀمئنی از دوستان که روانمط
سفر از مزار الی . رھا کرده و عازم کابل گردد نميتوانست تنھا برای بردن من کار خود را

راه بودند و  شبر در سر ک وطھای رباکوتل .کابل در آن ايام سه شبانه روز را در بر ميگرفت
 .موجود بود =ت زيادھا مشکدر کوتل ھا مخصوصاً نسبت خامه بودن راھ

بخت با من ياری کرد و روزی قبله گاه مژده داد که دو نفر از دوستانش که دو برادر ميباشند 
ھا از خوشی سر از پا نميشناختم و شب. و مرا با ايشان ميفرستد کابل ھستند ۀھفته روان در اخير

برای رسيدن به  د ومادر مھربانم الی نصف شب خوابم نميبر خوشی ملحق شدن با فاميل و از
 .دقيقه شماری ميکردم آن روز

در آن اوقات  .رسيد و قبله گاھم وسائل سفر مرا آماده کردروز موعود که پنجشنبه بود فرا
بايد  ،درين مسافرت طو@نی سه شبانه روز که ھوتلی نيز برای گذشتاندن شب در سر راه نبود

پدرم يک  .شت بود با خود ميداشتندبال توشک وو لوازم خواب را که عبارت از لحاف  مسافران
شده را که ھرکدام در د که بنام بستره بند ياد ميشد خريدار نمود و لوازم يا جاخوابی کرمچی را

روز پنجشنبه ساعت . مرا بسته کرد ۀبستر و داد خود را داشت جا بين بستره بند جای خاص
 دو نفر از .مآن حرکت ميکرد با پدرم حاضر شدي موتر از که ھشت صبح در يک سرائی

که با آن بايد  موتری .را از قبل ميشناختم آنھا که در با@ ذکر گرديدند نيز رسيدند من دوستانی
برای  بر بود وفقط بار پوشيده نداشت و موتر شورليت ھفت تن بود که بادی سر ،سفر ميکرديم
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و يا بس وجود نداشت  سرويس و در آن زمان چيزی بنام .بردن اجناس و اموال ساخته شده بود
 .مسافران با ھمين موترھای چکله سفر ميکردند

سيت  دوستان ما درو  من .  بود با پدر بزرگوارم با چشمان اشک آلود وداع نمودم او نيز متاثر
نفر ديگر با@  12الی  10ھا ھا و جوالعقب با@ی بار در پھلوی دريور جا گرفتيم و پيش روی

اينھا موظف بودند محبوسی را  .را جلب کردم دو نفر تفنگ بدوش توجھ بين آنھا شدند که در
موتر بحرکت افتاد ھوا آنقدر سرد نبود شب گذشته باران فراوان  .تسليم نمايند بکابل رسانيده و

سرک  .و روشن است و آفتاب درخشش خاص خودش را دارد باريده و امروز آسمان صاف
سخت  ان شب گذشته سفت وخامه است اکنون به اثر بار مسير حرکت ما که مثل عموم  سرکھا

سرعت به حرکت موتر ب .@ی شده است سبب گل و جايھا آب جمع و بعض شده و صرف در
از شھر مزار . توصل به فاميل خوشنود بودم من به اثر ھوای مطبوع و ياد آوری افتاد و

اين دشت طو@نی را که آفتاب در افق آن  .شريف خارج و به دشت تاشقرغان وارد گرديديم
 .پيموديم و به شھر تاشقرغان رسيديم ،گتر معلوم ميشدبزر

انگور انجير خشک  مقابل دکانھای  پر از زرق و برق تاشقرغان که مملو از انار، موتر ما در
درينجا ازدحامی از دريوران و کلينران و سواريھای که با . جات بود توقف کرد و غيره ميوه

ما ھمه فرود آمديم، ھرکدام بعضی چيزھا  .آمده بودند وجود داشت ی از طرف مقابلئموترھا
ھا قرار دارد مدور پخته شده و بر روی تبنگھای چه که بشکل کل نانھای گرم تاشقرغان ،خريدند

چای . يدممن يک قرص از کوماج تاشقرغان که شھرت زياد دارد خر .را تحريک ميکند اشتھا
 کلينر از آب و. ديمخورکرد  را بر طرف خستگی ما ی ک=ن که تمامئسبز در پياله ھای غوره 

 . موب=ئل موتر خبر گيری کرد و دوباره براه افتيديم

سرک اين کوتل که خامه و  .کوتل رباطک رسيديم ۀبه دامن ھمچنان از شھر آيبک گذشتيم و
 ير موتر به گل فروتاجاھا  باد ندارد، اما در بعضت به اثر باران سخت تر شده و خاکخاکی اس

بزرگ چوبی است که  ۀدنده پنج کند .ور ميشود از دنده پنج استفاده کندميرود و کلينر مجب
اين دنده پنج ھا مخصوصاً در ايام  .چوبی دراز دارد ۀدست بشکل مکعب مثلث ساخته شده و

ير موتر در گل بند ميشود کلينر تاه ھای کلينران جا دارد و ھمينکه شان زمستان ھميشه با@ی
ه شدت ميزند و دنده پنج موتر را ازينکه بطرف عقب بلغزد ب دنده پنج را تايرفوراً در عقب 

يا  که موتر در سه با@ئی ھفتاد درجه بعد ازيندرين سرک طو@نی و سر .جلوگيری ميکند
کوتل  ۀروذه بيا  سربا@ئی و ۀبه آخرين نقط ھا دنده پنج خوردچھار جای به اصط=ح موتر ران

در ارتفاع زياد  و. مغرب را دارد ل بجانبآسمان صاف و روشن است و آفتاب مي. رسيديم
 کوه بچه ھا بنظر می آيند که مسلسل و ھستيم که ھرگاه بطرف پائين نگاه کنيم دره ھا و

ميخورند  و در ھمه جا درختان پسته بنظر .اختتام آنھا پيدا نيست وار افتاده اند و آخر وزنجير
يا  اين درختان و .دال جا دارندعمق يک گو يا بيخ يک صخره روئيده اند و يا در با@ و که در

بلکه  .را پوشانيده اند اما در ھيچ جا بشکل انبوه وجود ندارند ميتوانيم نيم درختان ھمه جا گفته
يک پلنگ وجود دارد تمام دره ھا و دامنه ھا  ۀگرد که در بشکل پراگنده مانند لکه ھای سياھی

آشکارا م=حظه ميکنم و  من درينجا زيبائی و عظمت طبيعت را .بخشيده اند را زينت خاصی
را  خود عقرص آفتاب از طرف مقابل شعايد و آھستگی فرود می آ موتر به  .آن حظ ميبرم زا

دفعتاً موتر تکانی خورد و از رفتار . ميشود خيرگی چشمان بجانب ما فرستاده که گاھی سبب
يک بدنه بطرف پيش تکان ميخورد ولی دوباره  موتر قدری .قوی کرد دريور گير را باز ماند،

عقبی موتر در يک گودال پر از گل فرو رفته  تايريک  .بجای اولی خود می آمد آن خم ميشد و
جا بجا  تايراست اما  ماشين بلند ۀجضصدای  .ثر واقع نميشودؤده ميشود مھر قدر پيش ران و

برابر به حجم خود گل  کوشش کلينر نتيجه نداد و دنده پنج نيز .سليپ ميکند دور ميخورد و
 را پائين کرد و خود دريور سر .ھا ھمه فرود آمديمسواري دريور فرود آمد ما. بودبرداشته 

خواھش کرد تمام  به کلينر ھداياتی داد و با@ی جلو نشست و .مشکل را به دقت معاينه کرد
 دود از آن بر ھا از عقب تيله کنند و ماشين موتر را چا@ن کرد صدای ماشين بلند بود وسواري
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ديگران مشوره کردند که  Qخره دريور واب .تر دنده پنج ميزد اما نتيجه ندادکلينر متوا ،استميخ
@ی شده بشکل يک جويچه  ھمه گل و که سبب اين آن جا ھموار شود و آبی اينجا و بيل بايد با

يک بيلچه را از تول بکس کشيد و با دو نفر ديگر شروع بکار  بيل و کلينر يک .رد شود
تمام  و .را داشت شده بود ولی آفتاب ھنوز ھم تابش خود تاکنون يکساعت وقت ما تلف. نمودند

من ازين پيش آمد  .سمت چپ روشن نگه داشته بود عميق ۀجوانب ما را بشمول در اطراف و
حتی وداع پر  ،ھمه چيز را فراموش کرده بودم خوش نبودم اما مناظر ماحول آنقدر زيبا بود که

چھار نفر جوانان تنومند به معيت کلينر سه  .خوشنودی از رسيدن بنزد مادر را از تاثر پدر و
انی که کار نميکردند در ديگر من به اتفاق محبوس مجرم و دو نفر عسکر و کار ميکردند و

بوديم و تماشا  عميق بود نشسته کوچک لب سرک که مشرف به دره بزرگ و ۀيک ديوار
 زرد رنگ ئکه دفعتاً بک شي. شده ميرفتندکم کم دراز سايه ھای درختان پسته  .ميکرديم

 آھو ۀيکی صدا کرد که آھو ديگری ھم کلم .را جلب کرد بسيار دور از ما توخه ھمه ما ۀبفاصل

ديگران نيز صدای ما . چنين معلوم ميشد که در حالت چرا باشد واقعاً يک آھو، .را تکرار کرد
 دريور ھمه به يک نقطه جمع شدند و به که بکار مشغول بودند بشمول کلينر و آنانی. را شنيدند

ھمين اثنا دفعتاً دريور از يکی از عساکر مراقب شخص محبوس  در .آھو پرداختند تماشای
عسکر امتناع  .که آن آھو را شکار کند يک عدد کارتوس به او بدھد مع خواست تا تفنگش را

دھی جواب گوی وقت تسليم سه عدد کارتوس داده شده که در ورزيد و گفت برای من صرف
ھمگان .بدل  ھمه خانه کرده بودشايد بدل خود ھمين عسکر ھم شکاردرين وقت شوق  .ميباشم

ھمت  وليت يک کارتوس را قبول کن وؤشکل که ميشود مس به عسکر روی آوردند و گفتند بھر
دور آھو شکار شده  ۀيک گلوله ازين فاصل م که باکجا معلو اما از .کن تا اين آھو شکار شود

داشت و گفت يک گلوله را با تفنگ بمن بدھيد و  نان کامليزنی خود اطمريور به نشاند .بتواند
 .را به نشان بست قبول کرد و دريور آھو خواه و ناخواه عسکر نامبرده .من بگيريد آھو را از

که چند قدمی  آن طرف آھو بعد از آن در است واختفنگ بر ۀصدای فير بلند شد و دود از ميل
را  بسرعت در سراشيبی دويدند و خود نچند نفر از جوانا .بزمين خوردبرداشت به يک پھلو 

کاری را انجام  معلوم نميشد که آنھا چه برای نيم ساعت در انتظار مانديم و .به آھو رسانيدند
را که دارای  يکنفر تنھا سر آھو آنھا نمايان شد ۀرس ما سر و کلديد ۀسرانجام در فاصل ،ميدھند

نفس  کشان و را کشان آھو ۀود بدوش کشيده و سه نفر ديگر جثشاخھای بزرگ تاب خورده ب
چندی به پوست کردن  خوشی بين ھمه ايجاد شد، خروش و يک جوش و .زنان بسمت با@ آمدند

ھای پسته دن چوب و افروختن آتش بجانب درختچندی ديگر برای آور پرداختند، تکه کردن و
ھای نعمت گ=ت پسته نيز ياد ميشود اززمين که بنام جنھای پسته درين سردرخت ھجوم بردند

اين جنگ=ت از قديم با@ی اھالی اين . که ھيچ نوع تکليف و زحمت  بکار ندارد خدادادی است
سبز پسته به  وقتی دانه ھای .قصبه معين است ھر قريه و ۀحص سرزمين تقسيم شده و حد و

اب و لوازم ته با اسبن قريه جات جھت چيدن پساخندان شد تمام ساکن نپختگی رسيد و دھنشا
و جمع آوری شروع  نمعين خويش به چيد ۀحص آمد ھجوم می آورند و ھر کدام در حد وکار

ترک  و دشاخ بماند دوام ميدھن که تا يکدانه پسته ھم که در درا شول پسته مينامن ميکنند که اين
 ينان آب وپسته چ. جاھا بيشتر ھم دوام ميکند بعض در شول ھا يک الی دوھفته و .محل نميکنند

را در  نھاآآورند و گفته ميشود که بعضی از  خود می باش با نان تمام مدت را با لوازم بود و
ھای مناطق گرم و دور از آب مار که مصروف چيدن ھستند مار نيش ميزند، زيرا درين اثنائی

چيدن است ماری را زير  پسته چين در حاليکه با تمام توجه مصروف. زھر دار فراوان ھستند
منتظر چنين  و پسته چين که از قبل .ترس جان پسته چين را نيش ميزند يا مار از ميکند و پا

 را چاقوی تيزی آماده دارد و به سرعت يک پارچه از گوشت و پوست بدن خود ،حادثه است

چون زھر مار بداخل ھمان  در ھر حصه ای که باشد با چاقوی خويش ميبرد و جدا ميسازد و
ھای اين است پسته چين نجات می يابد و دغ يگر جا ھا انتقال نکردهاست و  ھنوز به د پارچه

مھم ديگر اين است که بايد شول پسته  ۀنکت. سته چينان ديده شده ميتواندنوع بريدگيھا در اندام پ
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 ھا قبل ازم رسيده باشد، زيرا ممکن است بعضتا وقتی شروع شود که پسته به پختگی عام و

بناًء وزارت زراعت . آوردی رت خرابی کيفيت پسته را بار مصو وقت شروع کنند که در آن
 در وطن عزيز ما پسته در سمنگان ، .جنگل بانان خود اين مراقبت را انجام ميدھد ۀبوسيل

چيده شود دارای چنان  وقتی به پختگی برسد و ،جاھای ديگر وجود دارد بادغيس  و بعض
ن دانه ھا ھای پسته که اکنوکه به درخت ھمسفران ما .جھان نظير ندارد کيفيت عالی است که در
در شاخھا ديده نميشود ھجوم برده بودند با کنده ھای  ھای کلفت چيزیگچيده شده و بدون از بر

ھای خشک آتش افروختند و از شاخچه ھای تازه  با کنده. گشتندشاخچه ھای تازه بر خشک و
 ھائیروز گذشته موتر .شودضرورت حس مي اکنون  به آب نيز .سيخ برای کباب درست کردند

باران  حفره ھائی بوجود آمده و ير آنھاتاما در گل بند مانده اند در زير  که مثل موتر امروزی
کوچک آب شفاف در  را پرکرده که اکنون ما چھار الی پنج مخزن شب گذشته تمام حفره ھا

قطعات منقسم  هآھوی بخت برگشته ب .که بھر مقصد از آنھا استفاده شده ميتواند .اختيار داريم
از گوشت آھو  و. کباب شد و بين ھمگان تقسيم شد گر آن جابجا در سيخ کشيده وج دل و .شد
 خورده شد، ھاکه کباب تا زمانی .ھای بعدی استفاده نمايندی داده شد تا در منزلاکدام حصه  ه ھم 

@ی موظف بودند کار خود را خ=ص و دم  موتر از گل و تايرن کشيدن وکه به بير کسانی
 .ده بودندوھموار نم ھا را صاف وتاير روی

 .حرکت گرديد ۀميرفت که موتر آمادمغرب فرو آفتاب مانند يک مجمر آتشين آھسته آھسته در

و موتر  .در جاھای خود قرار گرفتند و صدای يا U خير و برو بخير بلند گرديد ھرکدام
 .بحرکت آغاز کرد

سرای از زير اين کوتل يک کاروان. ميشداز کوتل رباطک پائين شديم و ھوا کم کم تاريک 
فرسوده شده با آنھم  در ايام زمستان طرف  مانده که اکنون کھنه و کاروان باقی قافله و زمانھای

 ۀپيمائی به درواززيادی نبود و بعد از يک ساعت راھ ۀتا آنجا فاصل. ميگيرد استفاده قرار
بستره  .کھن است به روی ھمه باز بود ۀبلند بزرگ که يادگار ازمن ۀاين درواز .سرای رسيديم

ما مسافران ديگری که از جانب کابل آمده  قبل از. سرای شديمرا گرفته داخل کاروان ھای خود
ديگر اين طرف و آن طرف ايستاده و جمع و جوش  چند موتر .اند درين جا اطراق کرده اند

 .مسافران پذيرائی ميکند دار ازسراي و .زياد است

اقھای مترادف وجود دارد که صرف دارای يک دروازه اند که تای ادر ھردو سمت اين سر
 .اقھا راھنمائی کردتدار به يکی ازين ااھم را سرايدوستان ھمر من و .آلود استدود تماماً سياه و

خشتی وجود اق يک چارتوسط ا در .و يک چراغ ھريکين دود زده را برای ما روشن کرد
سرای وان چوب برای بلکه  از و .ھا را پھن کرديم بستره ھای خود شت که در اطراف آندا

روشن کرديم و گوشت آھو آتش  ،بدل پول برای ما آورد طلب کرديم و چوب خشک فراوان در
اين  .دھليز را گرفت اق وتبوی کباب تمام ا .وبی که با خود داشتيم در کشيديمھای چرا به سيخ

چای خواب  خوردن کباب و د ازھای مسافران ما بودند صورت گرفت بعاقتعمل در تمام ا
ما را کوفت و  ۀداغ کلينر دروازفردا صبح وقت قبل از شفق .خوابيديم ما غلبه کرد و ۀبا@ی ھم

ب=ً ماشين را روشن کرده بود قيور رد عجله بر آمديم و به .حرکت ميباشيم ۀاع=م کرد که آماد
شب  ھای دوشی خورديم ونان چاشت را در دکان از دشت خواجه الوان گذشتيم .براه افتاديم و

روز  ھم مثلباز .باش بھتر دست گيری کرد گذشتانديم دوم را در شھر پلخمری که  جای بود و
که در زير شبر به دکان  بود ظھر ساعت بعد از دو آمديم وگذشته صبح وقت از پلخمری بر

در . تآمد دارند مشھور اس که درين مسير رفت و دکان فاروق بين تمام کسانی .فاروق رسيديم
روتی با زرد، ق تخم بريان در روغن .دکان فاروق عموماً دو چيز به مشتريان عرضه ميشود

کسالتم  مقدار پياز خام اين قروتی با يک. من قروتی فرمايش دادم .روغن زرد و نانھای چپاتی
 .روی تازه کرده و دوباره حرکت کرديم آب جاری دست و ۀکنار جويچ در .را بر طرف کرد

پشه  برف پشه درينجا ھوا سرد و .ماماً غروب نکرده بود که به کوتل شبر رسيديمھنوز آفتاب ت
کلينر با دنده  موتر به آھستگی با@ ميشود و .خم ھمگان بيم دارند ازين کوتل پر پيچ و .ميباريد
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از طی  دترسيديم از شبر بخوبی گذشتيم و بعمي نظر به آنکه بيم داشتيم و. خدمت است ۀپنج آماد
درينجا شب را به دکان  .و@نی ساعت يازده شب به چھاردھی غوربند رسيديمت طچندين ساع

رسيدم کسی از  وقتی بخانه .ا صبح جانب کابل رھسپار گرديديميک سماوارچی گذرانديم و فرد
پشت ديد با عجله  دور مرا با بستره ام در پسر کوچک ھمسايه که از. آمدن من خبر نداشت

باوری دم رد بودند با نامن خ برادرانم که از خواھران و ،مادرم .مادرم را خبر کرد دويد و
روی  خود ميزد و ب=يم را بسر مادرم درد و .دروازه آمدند وقتی مرا ديدند از خوشی گريستند

با خواھران  .با اشک چشمانم تر کردم من نيز دست ھايش را بوسيدم و .ميبوسيد چشمانم را و
 .برادرانم روبوسی نمودم و گريستيم و

گی شود و درد و غم ھجران به يک بارست که بعد از ھجران به وصل راه کشوده چه حالتی ا
آن زمان برايم بھشتی بود که  واقعاً آن زندگی در. بھشت ھستم خيال کردم که در .نمايد فرار
در آن زيستم  و از آن به بعد روز به روز و سال به سال چھره ھای سياه زندگی  چند یساليان

ھا را در مغز و ذھنم زنده نگه سف و حرمان ياد آن روزأکنون با تا که ،برايم روی آورد
 ختم. ميدارم
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