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  کابليان با خون می نويسند

) ۴٢( 
  زن به ديوار تکيه کرده می گريست

دتبعد از آن که جنگ ھای شديد،  ا  جنوب کابل را ويران کرد، با فاميلم به قلعۀ زمان خان فرار کردم و تا م ا در آن ج ھ

ر  جدی با وجودی که قلعۀ زمان١١درگيری شديد . ماندم ا خود را در زي ی نگه  خان را به شدت ويران کرد ولی م زمين

اره  جدی به شدت ضربه ديد ١١ام در درگيری  تکسی. رانی بود کار من تکسی. داشتيم ا مصرف گزاف دوب ه آن را ب ک

ھا تقسيم شد، ھميشه در مرکز شھر و  جا شدند و شھر کابل ميان تنظيمه ھای مسلح جاب بعد از آن که گروپ. ترميم کردم

ه خوشحال. کردم ھا کار می مکروريان صادفاً ب ا ت تم يکی از روزھ ه رف ه . مين ورد حمل احۀ پوليتخنيک م شتم س در برگ

يدندخواستم . قرار گرفت ان م. از مقابل سيلو دور بزنم که يک گروپ مسلح بر پيکپی سوار رس وتر پ رده، ئيرا از م ن ک

ه خودم را نکشتند. ام را بردند تکسی ودم ک اندم و خوشحال ب ه رس ه خان سيار ب ا زحمت ب ودم. خود را ب ار ب دتی بيک  .م

يم ديگر را .ن بود خريدمندار خود را فروختم و تکسی يکی از دوستانم را که روندۀ پاکستا و دار ولش را داده، ن  نصف پ

 .راه شده قسط کردم و به اين شکل کارم دوباره روب

ا ان تنظيمی رھ ه از گرگ د ک ردم پايتخت خوشحال بودن ل، م ا از کاب ه، ئیبعد از آمدن طالبان و فرار شبانۀ تنظيم ھ  يافت

د و . طالبان امنيت را تأمين خواھند کرد تقرار يافتن ته شد کشی خططالبان اس ل برداش رای . ھای تنظيمی در کاب ديگر ب

ه . ام در شھر مشکلی وجود نداشت رانی تکسی ق شريعت«وقتی تسلط طالبان بر کابل کامل شد، ب د» تطبي . آغاز نمودن

من که از قومندانان تنظيمی به شدت نفرت . اندازه نمودن ريش، به چادری کشاندن زنان و بستن مکاتب را شروع کردند

ا کارھای  نھايت خوشحال بودم و برای ھر سواری از امنيت آنان تبليغ می  با آمدن طالبان بیءاشتم، در ابتداد ودم، ام نم

ھا داشتم نسبت  بعدی طالبان نفرتی به اندازۀ انزجاری که از تنظيم

  . به آنان نيز در من پيدا کرد

ردم،  ذار می ک ام شھر را گشت و گ ه تم من که با تکسی ام روزان

د گاھی سه بار ھم نماز پيشين را به زور بااليم می ان . خواندن طالب

شين می ھا و جاده ھا دکان ساعت از پي ام ادای نم ستند  ھا را به ن ب

ان را شالق می و در ھر چھار د راھی زن يکی از روزھای . زدن

ه دو طالب بچه، زن جوانی را گشتم ک کردم و به دنبال سواری می  از مقابل فروشگاه آرام آرام عبور می١٣٧۶تابستان 
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ه خاطری  د، ب که چادری به سر داشت و با زن مسنی مقابل فروشگاه ايستاده بود، با شالق مورد ضرب و شتم قرار دادن

ان (شوھرش ھمايون . زن بيچاره مريض و از نزد داکتر برگشته بود. ھای زن جوان کمی فراخ بود که پاچه از مکروري

شيد  مادرش فرياد می. گرفت که متوجه لت و کوب خانمش به وسيلۀ دو طالب بچه شد دوا میدر داخل دواخانه، ) کھنه ک

د و دو طالب  ھمايون که جوان ورزشکاری بود بی. خواست که عروسش را نزنند و از طالبان می ه دوي ا از دواخان مھاب

ا خون سرخ شد ه سر و روی شان ب رد ک ان لت و کوب ک ان.غير مسلح شالق به دست را چن ردم از دک ده،   م ا برآم ھ

ردم . گذاشت کردند، ولی کسی به خالصی آنان پا پيش نمی صحنه را تماشا می درين اثنا پنج نفر طالب مسلح که تجمع م

واری شدند م ھر طرف مت ردم ھ د، م من . را از دور متوجه شده بودند، از طرف تعمير مخابرات شروع به دويدن کردن

سوار تکسی کرده به سرعت از صحنه خارج و به مکروريان رساندم و خودم به قلعۀ زمان ھمايون را با خانم و مادرش 

 .خان رفته، ھمان روز بيرون نشدم

ه می ه محل حادث اب طالبان مسلح وقتی ب د ع ند، چن ديداً لت و کوب میرس دار را ش د دکان ر  ر و چن ردم نمب د و از م کنن

 .نمايند اطالعی می خواھند، اما کسی آن را نداده اظھار بی تکسی را می

ودم شته. يک ھفته بعد از اين حادثه از خيرخانه به سوی شھر در حرکت ب ه پ ۀ کلول ه ھر در منطق ستاده و ب ا اي ی تنھ  زن

وتر نمی» محرم شرعی«زن تنھا بود و داد، اما چون  ی دست میتکسي ا خود نداشت کسی او را سوار م را  ب رد، زي ک

د د دي رد جزای سختی خواھ ه . طالبان اعالم کرده بودند که ھر کس زنی را تنھا سوار تکسی ک ردم و زن ک من توقف ک

يد، گفت وارخطا به نظر می شگاه والدت می: رس ست، اگ خواھرم در زاي يچ کسی پيشش ني د و ھ انی ن ر مکن را برس

ردم. دلم به حالش سوخت. نھايت خوشحال خواھم شد بی ستگاه . او را سوار تکسی کرده به سوی زايشگاه حرکت ک در اي

يدند م پرس ا تحک د و ب وتر را دست دادن ستاده، م سلح اي ا می: اول کلوله پشته دو نفر طالب م ن زن را کج تم اي ری؟ گف : ب

شگاه می ريض دارد و زاي ار م داردرود، بيچ سی را ن ويم نشست و م. ه ک ب پھل تۀ نزديک ن يکی از دو طال ه پوس را ب

دن زن را در يک اتاق و م. راھی انصاری برد چار د لحظه . را به اتاق ديگری برده و تحقيق را شروع کردن د از چن بع

اد. فريادھای زن و صدای شالق طالب باال شد ه آخر از فري د ک ان زدن وم را داخل چادری چن ادزن مظل م افت شيدن ھ .  ک

 .رفتی وان چه رابطه داری و کجا می پرسيدند که با تکسی پيوسته می

در م. ھنوز شکنجۀ زن به پايان نرسيده بود که دو نفر با يک بندل چوب داخل اتاق شدند ستند و آن ق را ن آنان پاھايم را ب

من ديگر . رسيدند که با زن چه رابطه داریپ با فرود آمدن ھر چوب می. کرد زدند که پاھايم ديگر درد را احساس نمی

 .از جواب دادن ھم افتادم

شيدندن عصر روز بود که دروازۀ اتاقم را باز کردند و م ود. را بيرون ک وترم در حويلی نب ه آن ن م. م اقی ک را داخل ات

ود دانی ب د،زن زن ی.  بردن رده، آرام آرام م ه ک وار تکي ه دي ادری ب ر چ ست زن در زي ه. گري ستم در گوش ب . ای نش طال

ه س بچ د م ه باي صيحت را گذاشتؤای ک ظ و ن ای وع د، بن وده باش ته ب شا. ول پوس ذاب فح ت ءاز ع ا در روز قيام  و زن

ستيد. به ما چه رابطه دارد» نصايح«حيران بودم که اين . صحبت کرد ما آزاد ھ ه ش د گفت ک تم. بع وترم کجاست؟ : گف م

 .ايم، فردا بيا و موترت را تحويل بگير  روان کردهئیبه خاطر انجام کاری جا: گفتند

دم رد. لنگ لنگان از اتاق برآم ام حرکت می ک ا مشقت تم م ب ای عذر و زاری را . زن ھ دم، زن بن ته برآم ی از پوس وقت

ايم . زيرا شوھرش از او خواھد پرسيد که از صبح تا حال کجا رفته است. اش بروم گذاشت که با او به خانه ه پاھ ا آن ک ب

ۀ او  کرد، راه رفته نمی  و به شدت درد میزخمی بود ه خان ه ب ود ک ام ب رده، ش توانستم، اما وضع زن بيچاره را درک ک

ه م. رسيديم ودأشوھرش قبالً در وزارت فوايد عام ی م. مور ب د، متعجب شدن وقت ا زنش دي وم می. را ب ه از  معل د ک ش

ه نظر میخسته و . صبح تا شام جاھای بسياری را به دنبال زنش گشته است ه ب يد گرفت ان دم دروازه . رس ان را ھم جري

 .شوھرش که آدم تحصيلکرده و ھوشياری بود، از من به خاطر عذابی که کشيده بودم، عذر خواست. برايش توضيح دادم
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 رسيده از دور ديدم که يکی از ھمان دو طالبی که يک ھفته به پوسته نا. فردا صبح به خاطر گرفتن موترم به پوسته رفتم

ان . کرد داری می قبل توسط ھمايون لت و کوب شده بود، مقابل دروازۀ پوسته ايستاده، پھره ۀ ھم ه خان شتم و ب فوراً برگ

وان حرکت . زن رفته و جريان را به شوھرش تعريف کردم آن مرد با غيرت به پوسته رفت و به اين بھانه که گويا من ت

 .رايم سپردندارم، در بدل رسيدی موترم را تحويل گرفته، ب

ودم پاھايم تا يک ماه بی. بسياری از پرزه ھای قيمتی موتر را عوض کرده بودند اده ب ستر افت ود و در ب د از . حرکت ب بع

ا زن و دو .يک ماه تداوی آھسته آھسته در پاھايم حس و حرکت پيدا شد و دو ماه بعد سر حال شدم روختم و ب  موترم را ف

ۀ  ١٣٧۶ ميزان ٢٢فرزندم در  ل روان اه قب ار م ا چھ دم و ت ران ش ان) ١٣٨۴(اي ه وضع افغ وق ک ان ف ا در کرم اده  ھ الع

 .ام شروع نمودم تکسی گرفتم و دوباره به ھمان شغل گذشته. خراب شد، دوباره به کابل برگشتم

 

 


