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  کابليان با خون می نويسند

) ۴٨(  
  تا حال تعادل روحی خود را باز نيافته است

رديم. ابل می گذشتيک سال از جنگ در ک دل ک ه ب ود. ما در اين مدت سه بار خان ده ب اقی نمان ا ب رای م زی ب . ديگر چي

اأدر حکومت نجيب م. خان فرار کرديم بوری بوديم، بعد به گذرگاه گريختيم و از آنجا به قلعۀ زمان اول در ده ن ئيمور پ

ر١٣محمود . ای بودم، زنم معلم بود و دو طفل داشتيم رتبه اله و ن ود٩گس  س اله ب ۀ من در وزارت و .  س ديگر از وظيف

  .معلمی خانمم خبری نبود

ود  جدی ميان شورای ھماھنگی و دولت، ساحۀ مکروريان و قلعۀ زمان١١جنگ  رده ب ه . خان را به شدت ويران ک ا ک م

ان ۀ زم بالً در و بعد از آن جنگ به قلع ه ق تانم ک ران يکی از دوس ه وي ۀ نيم رديم، در خان رار ک ه خان ف د عام زارت فواي

ود، جاب رده ب وديمه ھمکار بوديم و او قبالً به ايران فرار ک ا شده ب ود. ج ده ب ه جور مان اق خان ط يک ات در و دروازه . فق

د در . برايش پيدا کرده، ديوار چپه شده را با بوری، پرده گرفتيم ه بودن چند خانوادۀ ديگر ھم که از جاھای مختلفی گريخت

تيم.  فقط يک فاميل از باشندگان اصلی منطقه بود.آنجا جمع شده بودند راودۀ خوبی داش م م ا ھ ا ب ا . م وپ ي ه ت گھگاھی ک

رديم ھا پنھان می ھا و ويرانه آمد، خود را در پشت خاک راکتی می دان . ک رده چن ر و صدا عادت ک ا في راستی ديگر ب

  . راحتی بکشيمتوانستيم نفس در مجموع اين منطقه کمی آرام بود و ما می. ترسيديم نمی

ذا واد غ ا پلچرخی م ستون و ي ه میئیھر روز با بايسکل از چھل ن منطق ه اي رده ب داری ک روش آن   را خري ا ف آوردم و ب

ا . کرديم امرار معاش می رو گوي ی مھ ی ب خانمم که در مکتب ب

دھای  راوان و رفت و آم معلم بود، بعد از ھر چند ماه با تالش ف

دگی  گوشهگرفت و  مکرر معاش خود را می ای از مشکالت زن

  .کرد ما را حل می

خان به صفت مستری  يکی از ھمسايه ھای ما که در پل محمود

 سرطان ٢٧شام . کرد، آدم بسيار دلسوز و مھربانی بود کار می

حين برگشت به سوی خانه در نزديکی مسلخ راکتی در جوارش 

شويش داشت و م وقت ميلش تا نافا. اصابت کرده، بيچاره را با بايسکلش تکه تکه ساخته بود دن او ت ا از نيام م ن ھ را ھ

ديم  نمیئیاو چون ھيچ وقت بدون اطالع فاميل جا. در جريان قرار دادند ا صبح نخوابي اد ت ردا . رفت، ما با نگرانی زي ف
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روز ش. خان رفتيم صبح با پسر مستری به پل محمود تاد دي ه اس ه شاگردان دکان را باز کرده بودند و گفتند ک ه رفت ام خان

ن. است ا اي شيديم ت فاخانه سر ک د ش ه چن افتيم ب ستر ي فاخانۀ چارصد ب ه جسد او را در ش رديم، . ک ه ب ه خان ی او را ب وقت

ا شد سايه. محشری به پ ه می ھم ه گري ا ھم د ھ ازه. کردن االخره جن ن  ب رده دف تان ب ه گورس اد ب ان آه و فري اش را در مي

  .کرديم

یبرادر مستری سيدگل نام داشت رد  و در قلعۀ وکيل زندگی م ا اصابت . ک اده ب ر افت ل در جنگی گي اه قب ز ھشت م او ني

رای يک روز فاتحه گرفت سيد. مرمی به پای چپش معلول شده بود ده، ب ستری آم ۀ م ه خان سرش ب ا زن و يک پ . گل ب

د ه ھم. دوستان و ھمکاران مستری آن روز تا عصر بر فاتحه نشسته عزاداری کردن ردا صبح ک ستری ف م م ا در غ ۀ م

ردم رادر. غرق بوديم، بايسکل را گرفته به سوی چھلستون حرکت ک ا ب ود ب دان  محم ده در مي ه برآم ستری از خان زادۀ م

ده، جاب کرد که گلولۀ توپی در چند قدمی شان اصابت می کمی دورتر از خانه بازی می ه کند و ھر دو سوراخ سوراخ ش

  . چون محل حادثه از خانه کمی دور بود کسی متوجه آن نشده بود. شوند جا شھيد می

رادر ا ب ی او را ب د ول اری صدا بزن ستری  ساعت ھای يازده خانمم به منزل مستری رفته تا محمود را به خاطر ک زادۀ م

خواھر، در آن ميدان : زند  صدا میبرآيد که پير مردی از دور او مشوش شده به کوچه به دنبال او می. يابد در خانه نمی

وط کی ھستند غ و . دو نوجوان تکه تکه شده و خونالود افتاده اند، معلوم نيست مرب ا چي ده و ب ه خود نفھمي انمم ديگر ب خ

ی. رساند فرياد خود را به آنجا می انم و بچه. شود ھوش می بدن تکه تکه شدۀ فرزندش را در آغوش کشيده و ب ھای  خ

  .رسانند زنان ھمسايه خانمم را با ھزار مشکل به خانه می. برند سند و ھر دو شھيد را به خانه میر مستری ھم می

ان ۀ زم ه سوی قلع زار مشقت ب خان در حرکت  ساعت ھای دوی بعد از ظھر يک بوری آرد را بر بايسکل انداخته با ھ

ستھرچه ک. کنان در گذرگاه مقابلم ايستاد بودم که اسماعيل پسر مستری گريه ه نتوان د، گفت زی بگوي ه چي رد ک . وشش ک

اره برگشت. ريخت ھايش می فشرد و اشک بغض گلويش را می ايم و دوب ر بي من . فقط با دست خود اشاره کرد تا زودت

را صدا زدند که بوری آرد افتاد، ن دو سه نفر رھگذر چند بار م. بوری آرد را انداختم و به سرعتم افزودم. ديگر نفھميدم

رد،  کردم که خود را به اسماعيل برسانم، اما او بسيار سريع حرکت می ھرچه کوشش می. قب خود را نديدمولی من ع ک

  .ترسيد تا ھمچو خبری را برايم بگويد او واقعاً می. که از من بترسد و فرار کند، نتوانستم خود را به او برسانم مثلی

دنش میوقتی خانه رسيدم، نرگس پشت ديوار خانه چپه افتاده بود ام ب د  و تم ه . لرزي رفتم و داخل خان او را در آغوش گ

ی خانمم بی. ای که در تکۀ سفيدی پيچيده شده بود نشسته بودند دو زن ھمسايه کنار مرده. شدم سو حس و ب ر  حرکت آن ت

  .اش در کنارش افتاده بود قدر خود را زده بود که بدنش سرخ و موھای کنده شده آن. افتاده بود

قلبم فرو ريخت، . وقتی رويش را برھنه کردم، تمام بدنش سوخته بود. ای پيچيده بودند  پسر دلبندم را در تکهمحمود جان

يک بار بغض . نرگس به چيغ زدن شروع کرد. لرزيد پاھايم می. ھرچه کوشش کردم خود را استوار نگه دارم، نتوانستم

مادرش ھمچنان . آن شب تا صبح گريستم. تکۀ سفيد جواب ندادولی او از زير ! محمود، محمود: گلويم ترکيد و فرياد زدم

  .گفت ربطی می آمد، جمالت بی گاھی که به حال می. حرکت بود بيخود و بی

ار . فردا صبح چند نفر ھمسايه جمع شدند رديم و ھردو نوجوان را کن تان ب محمود را با اکبر برادر زادۀ مستری به قبرس

رديم رفتيم و گريه می ام بر مزار او میمن و مادرش ھر ش. ھم دفن کرديم يم. ک شاور رفت ه پ د از يک سال ب گرچه . بع

ود  مادرش تا ماھيپر به سوی کابل می. ای نبود گذارم، اما چاره کرد که محمود را تنھا نمی خانمم مخالفت می د، محم دي

خيزد، قصۀ  وقتی از خواب  بر میخانمم تا حال تعادل روحی خود را باز نيافته و صبح . گريست گفت و می محمود می

  .کند که چطور او را در خواب ديده است خواب ديدنش در مورد محمود را بيان می

 

 


