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  کابليان با خون می نويسند
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  پايم بی حرکت بود

ر  سمت راکت. ای نداشت راکت باری بر اين منطقه ديگر فايده. بودشھر کھنه به کلی ويران و از سکنه خالی شده  ا ب ھ

رده . ھای حريفان متمرکز شده بود ھا و پوسته پايگاه رار ک ما ھمان روزھای اول درگيری از يخدان به قلعۀ زمان خان ف

سر خودهبوديم و چون در يازد اه  جدی ھمان سال اين منطقه ھم در آتش سوخت، دست زن، دختر و دو پ ه ش ه ب  را گرفت

ريختيم و گ ۀ ن ه. شھيد و از آنجا به کارت ه خان و ب ۀ ن ران و در و دروازه در کارت يم آن وي ه ن رديم ای ک اه ب  .ای نداشت پن

ا  ھمسايه. ھای روزھای اول به جای نامعلومی فرار کرده بود مالک اين خانه در جنگ ن ج ه اي ھا ھمه از ساير مناطق ب

شناسند در آن  مالکان اين خانهکه آمده بودند و بدون اين ران را ب ا جاب ھای وي ده ھ ده بودن ا ش ا . ج سايۀ م رين ھم نزديکت

ر و دو )  ثور١٣(زنی بود که روز چھارم جنگ  پير در اثر اصابت راکتی به منزل شان در چھلستون، شوھر، يک دخت

شب . زن اصالً خواب و خورشی نداشت پير. کرد اش زندگی می پسر خود را از دست داده بود و خود با پسر بازمانده

ه .ريخت کرد و اشک می ای نشسته چيزی زير لب زمزمه می و روز در گوشه ان ک سرش عثم ا ١٨ پ ز ت ود ني اله ب  س

رد اش را از دست داده با کسی صحبت نمی حدی تعادل روانی ار می. ک ا کراچی کوچکش ک ق  او ب رد و از آن طري ک

 .نمود امرار معاش می

ردم و ، پسر بزرگم ھارون را نزد مستريجا شدن در کارتۀ نوه  موتر بودم، بعد از جابمن که مستری ی در آنجا شاگرد ک

دگی می خودم موتر پيکپ يکی از دوستانم را که در ويرانه ياه سنگ زن صفه ھای س رد، ن ار را شروع  ک ه، ک ای گرفت

اه دوستم مستری يوسف که موترش را نصفه. کردم ده و ای گرفته بودم، در م ی دست راستش را پران  جدی پارچۀ راکت

رديم ماندم و با ھم نيم می من ھر شام پول عايد را خدا و راستی پيش رويش می. از کار افتاده بود ارم راضی . ک او از ک

آمدند و ھر چه  کردم، چون افراد مسلح ھر شب به کارتۀ نو می ھای پشت خانه پنھان می  شبانه موتر را در ويرانه.بود

ر زرگری در يکی از شب. بردند خواست می ل شان مید سلح دخت راد م د ھا اف ه . را بردن ه ديوان د از آن حادث درش بع پ

 .کرد او روزھا در کوچه نشسته با خاک بازی می. شد

ه رفت و من  ھارون به مستری. گذشت يک سال از آمدن تنظيم ھا و جنگ ھای کابل می. روزھای اول ماه ثور بود خان

ای ھيد در حرکت شتايرھ اه ش ه طرف ش سته ب سته آھ ابی آھ رده، جھت کاري وتر را چک ک ال . دم م اً انتق ارم عموم ک

ی سرک اول شاه شھيد به سوی دھان چمن دور زدم ئاز گوال. کردند ی بود که از محلی به محل ديگر فرار میئھا فاميل
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ه: که مرد ريش سفيدی دست داد و گفت ه  چند عدد کلکين و دستک خان ه خيرخان رده ب اوری ک ه جمع ام را در شھر کھن

ردن راست م او سر. بعد از جورآمد کرايه، حرکت کرديم. ام دھم، امر پوسته را ھم گرفته انتقال می د . را به پوسته ب چن

ینفر  ه ازبکی صحبت م سلح ک د و م م د، آمدن دن کردن ا. را بردن فيد را پ دئريش س رده داخل حويلی بردن صدھا . ين ک

اقی ن م. دو موتر ديگر ھم پارک بود. ين جا گدام کرده بودنداھا را کشيده در ھای خانه کلکين، دروازه و دستک ه ات را ب

داخت، ن پيرمردی که م. ند که دريوران آن دو موتر اندآنان گفت. بردند که دو نفر ديگر ھم در آن نشسته بودند را به دام ان

ی ا نم سرت را رھ اوری پ وتری را ني ر م ه اگ د ک ه بودن رايش گفت ه و ب ان گرفت ا  افراد مسلح پسر او را گروگ ذا ب يم، ل کن

  . نکردرا رھا کنند، فايده ن من ھرچه عذر و زاری کردم که م. رسيدن موترم پيرمرد و پسرش را رھا کردند

ه . را نياوردندن در برگشت موتر م. شبانه دستانم را رھا کرده با چند نفر ديگر موترھا را بار زديم از قومندان پرسيدم ک

داردادر: ام کوفت و گفت آنکه جوابی بدھد با قنداق به شانه موتر من چه شد؟ و او بی ردن را ن . ين جا کسی حق سؤال ک

ه در . ا بار کرديمھای يک بجۀ شب موترھا ر تا ساعت رار را گرفت صميم ف وقتی موترھا در تاريکی به حرکت افتادند، ت

ه از  موتر می. بودنددو نفر مسلح در سيت نشسته . ھا خود را پنھان کردم ھا و چوب بادی موتر ميان دروازه خواست ک

وتر ئگوال ردهی به جادۀ عمومی دور بزند، من ھم از کم شدن سرعت م تفاده ک اخود را اس داختمئ پ ين . ين ان ه زم ی ب وقت

ودم پم احساس نم ای چ زم. خوردم درد شديدی در پ تم بگري ا خواس نات ا روش ه ب شت سر ک وتر پ ی چراغش ئ از سيت م

ه . تشخيص شده بودم، چند فير پی در پی بااليم شد وار چپ خود را به ويرانۀ مجاور رساندم و با سرعت از چند خانه و دي

  . بعد از آن با عجله حرکت کردند. اين طرف و آن طرف مرا پاليدند ولی نيافتند. ی پنھان شدمکرده، در گودال شده عبور

ود. تا صبح از پايم خون می رفت شان کشان . مرمی به زانوی راستم خورده ب ا صبح ک ستم و ت ايم را سخت ب ا لنگی پ ب

رچند کراچی پشت ھم و با سرعت سوی م. صبح وقت بود. خود را به جاده رساندم زن  ندوی در حرکت بودند که پسر پي

را نشاند و در حرکت ن اش م باالی کراچی. خون اطرافم را سرخ کرده بود. را ديد و با تعجب به سويم دويدن ھمسايه م

تادن ی پيدا کرد و متکسي. شد د۴٠٠ام را در  خونريزیجلو. را به شفاخانه فرس ستر گرفتن د و .  ب زدم آم ارون ن عصر ھ

د از .  بستر به خانه رفتمبعد از سه روز ا می٢٠بع ايم خوب شد، ام ی  روز پ د و قوت قبل از دست . اش را نداشت لنگي

 .را خراب کرد که يگانه درآمد مستری يوسف را نيز به باد دادن رفتن موتر نه تنھا خانۀ م

ا شدن در اصفھان وه بعد از جاب. برای خانواده ام راه ديگری جز ايران رفتن باقی نماند ارون در ج ار، ھ  جور شدن ک

چند بار به مستری يوسف نيز پول فرستادم، زيرا دلم به حال شش . مستری خانه و خودم به سگرت فروشی شروع کردم

 .سوخت اوالد قد و نيم قد او به شدت می

  

 


