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 کابليان با خون می نويسند

) ٣٩( 
  ھر چه گريه کردم فايده نکرد

نبلۀ  اه س انزدھم م ود١٣٧١پ ا را در آتش سوزاندندھست.  ب ايمنی .  و نيست م ه ت ه خود را ب شار گريخت ا دست خالی از اف ب

ر   شوھرش در روزھای اول جنگ کشته شد و من بی. خانۀ دخترم در تايمنی بود. رسانديم ه دخت ودم ک نھايت جگر خون ب

دا علی کراچی پدر خود را ھ  ش غالمگک  بچه.  يک پسر و دو دختر داشت.جوانم بيوه شده است ه پي د روپي رون و چن ر روز بي

اه . شود  کردم که جای ديگر سرگردان نمی  ھمين که از خود سرپناھی داشت، شکر خدا را می. کرد  می رم پن ۀ دخت ه خان ا ب م

 .آورده بوديم

 گک ما را که با خون دل  چون خانه. شب و روز گريه می کردم که خدا اين گرگ ھا را گم کند و به غضب خود گرفتار نمايد

 .کردم  رو به خدا نشسته به تمام سالح واالھا دعای بد می. در افشار جور کرده بوديم ويران کردند

ا در . زد  شوھر بيچاره ام از بس که فير شنيده بود، کر شده و گپ نمی ود و م ه ب ران رفت يش اي بچه ام حسين علی دو سال پ

کت بدھد برای ما ھفتاد ھزار کلدار آورده بود، پولی که از بابت فقر و خدا او را بر. تايمنی بوديم که از راه پاکستان به کابل آمد

رد  ھای ما را بس می  جمع کرد، زيرا يک سال خرج ما و نواسه  گرسنگی ما را خاطر ه غالم. ک ن   ب د از اي تم که بع علی گف

 . مشکل بوداو ھم خوشحال شد زيرا به يک نفری بردن کراچی بسيار. مامای خود را به کار کراچی شريک کند

شد،   روزی که جنگ شديد می  .آوردند  غالم علی و حسين علی ھر روز کراچی را بيرون می کردند و شبانه مقداری پول می

در غالم  ماندم و می  رويم، من نمی  گفتند به کار می  ھرچه می ل   گفتم که پ ين کراچی شھيد شد؛ در نزديک پ علی پشت ھم

جا شد، شما احتياط کنيد، طرفی که فير و جنگ باشد نرويد؛ مرمی که ه بيچاره جابمحمودخان مرمی آمد و به کمرش خورد و 

انی که در کابل کشته می  طرف را نمی  از تفنگ برآمد دشمن و بی ين اطرف ھستند، از  شوند بيچاره و بی  شناسد، تمام اين

 .رسد  ھا که در سنگر نشسته اند کسی به قتل نمی  گرگ

وديم.  آرام بوديمبچه ھا کار می کردند و ما ھم رم روی ُصفه نشسته ب ا دو نواسه، شوھر و دخت . يک روز که ھوا گرم بود، ب

داشتم،   آمدند، چشمم را از دروازه بر نمی  می ديرتر میھا ک  ھر روز که بچه. ھا از کار نيامده بودند  نماز ديگر نزديک و بچه

ود. من به تشويش بودم که يک باره چھار نفر مسلح داخل حويلی شدند. آمدم  رفتم و می  می ده ب . نفھميدم دروازه را کی باز مان

ه د. شما کی ھستيد؟ طرف ما نياييد: ی صدا زدمئاز جايم برخاستم و با وارخطا. ندآنان به طرف ما آمد د و داخل خان رم دوي خت

ول: کرد به ُصفه رسيد و تفنگش را بااليم گرفت و گفت  نفری که جلو ھمه حرکت می. رفت ھای حسين کجاست؟ ھر چه   پ
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د: گفتند  آنان با صدای بلند می. گريه کردم فايده نکرد ال را ! کليد بکس را بدھي ای غالمغ ستاده و بن يش روی او اي در حسين پ پ

دنش جاری گشتگرفت ولی او نوبت  ر ب د . نداد و با قنداق تفنگ چنان بر فرقش کوبيد که خون ب اد و چن ه زمين افت بيچاره ب

ود، بی. کرت دست و پا زد د و ريش درازی ب د بلن ا ق اق شد  نفر دوم که مرد سياه چھره ب ا فقط يک بکس . مکثی داخل ات م

ودداشتيم، آن را ھم حسين خريده بود زيرا تمام اشيای ما در افشا ه ب ول را گرفت و . ر از دست ما رفت بکس را شکستانده و پ

تم. من خود را پيش روی شان به زمين انداختم و گريه کردم که حداقل نيم پول را بدھيد. بيرون شد ول: برای شان گف ن پ ا   اي ھ

ر .  نداريمرا حسين دو سال در ايران مزدوری کرده آورده است، از خدا بترسيد، به حال ما رحم کنيد، ما ھيچی ه دل گب ی ب ول

و غالم علی با آنان   خواستند از دروازۀ حويلی برآيند، حسين  تا می. آنان رحم نبود و مرا با نوک پا از پيش روی خود پس کرد

االی غالم  شما در خانۀ ما چه می: حسين با صدای بلند پرسيد. رو شدنده روب ه ب ان بالوقف د؟ يکی از آن ر کرد،   کردي علی في

االی نواسه.  پايش خوردمرمی به ه کردم و خود را ب داختم  من خود را به دروازه رساندم و حسين را پشت سر تيل ان . ام ان آن

 .ديگر توقف نکرده از آنجا دور شدند

داوی را نداشتيم.  افغانی که حسين شان کار کرده بود داشتيم٢٠٠آن شب فقط  ول ت ردا . غالم علی را به شفاخانه برديم، اما پ ف

رايم قرض .  به منزل حاجی رمضان که آدم خيرخواھی بود رفتم و جريان را برايش گفتمصبح انی ب ه دو ھزار افغ خواستم ک

  . ھر وقت خدا برايت داد، برايم پس بده: حاجی برايم سه ھزار افغانی داد و گفت. بدھد

ه يک چشمش ھم به کلی ديد خود را از شنيد با اين ضرب  پدر حسين سه روز بستر بود و تا آن وقت که گوش ھايش چيزی نمی

 .لنگيد  وقتی مرخص شد پای چپش می.  روز بستر بود٢٠غالم علی . دست داد

 

 

 


