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  کابليان با خون می نويسند

) ۵١( 
  با کوھی از اندوه و نا اميدی

ود ا. جنگ بسيار شديد ب يم ھ یتنظ ردم ب ه م ۀ خود بيرحمان ه نوب دام ب غ می  ھر ک اه را از تي شيدند گن د از شھادت . ک بع

چون پوستۀ امنيتی در کنار خانۀ ما قرار داشت . فرزندم در روز عيد قربان خواستيم از کارتۀ چھار به چنداول کوچ کنيم

يم و از طرف ديگر به علت باران مرمی نمی تفاده کن ران جوان توانستيم از سرک عمومی اس ل خود دخت را در فامي ، زي

ھای ھمسايه از يک حويلی  ترسيديم کسی آنان را از ما بربايند، مجبور شديم با ايجاد شکاف در ديوار خانه داشتيم و می

وقتی عروسم . کرد ھای ايجاد شده بايد يک يک نفر عبور می از شکاف. به حويلی ديگر خود را به نقطۀ دورتر برسانيم

اين جا پر از ! کاکا جان: ھا داخل شد، فرياد زد ھا به يکی از حويلی  ھم در بغل داشت، از طريق ھمين راهکه پسرش را

ر  پاھايت را روی مرده: من که حيران بودم چه کنم و چاره ای نداشتم، برايش گفتم. مرده است ھا بگذار و از سر شان تي

  .عروسم ھم چنان کرد. شو

ه . اول آمديم و در مسجد اندرابی فاتحۀ پسر شھيدم را گرفتيمباالخره با ھزار مشکل به چند ھر سه چھار روز بعد سری ب

ه ١٣٧٢يکی از روزھای خزان سال . زدم تا احوالی از آن جا بگيرم خانۀ کارتۀ چھار می ار ب  بود که از خانۀ کارتۀ چھ

د سرک. طرف چنداول روان بودم يچ. ھا به صورت وحشتناک خالی بودن ا ھ ا دورھ یت ده نم د  کس دي اغ . ش ه ساحۀ ب ب

ه طرف شھر  سال و ديگری کالن رسيده متوجه دو نفر ديگر يکی ُخرد وحش نا ه ب سن شدم که سوار بر بايسکل با عجل

  .روان بودند

وه نمی. منطقۀ باغ وحش به دست جمعيتی ھا و وحدتی ھا بود اران مرمی ھای ا دانم چطور شد که ناگھان از ک طراف ب

اد گفت. آمد و صدای وای وای پيرمرد به گوشم رسيد ا فري ود، ب شنج ب ه مت الی ک رد در ح ردم: پيرم بچۀ سيزده ! وای م

  .نزديک رفتم، ديدم پسرک ھنوز زنده است. گکم مرمی خورد ام را کشتند، بچه ساله

فاخانه وج ا ش سر مرمی خورده ت ال پ دادی کراچی. ود نداشتدر آن وقت ھيچ وسيله ای برای انتق ل  فقط تع ان در پ ران

ريم روم و يک کراچی می به پيرمرد گفتم، تو ھمين جا باش، من به پل سرخ می. بودند سرخ می ا زخمی را بب . آورم ت

ا عينکی: ای صدا زد ھنوز زياد دور نرفته بودم که آن مرد با تلخی و درد سوزنده. او قبول کرد ا عينکی، کاک ا، ! کاک بي
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رد و از من خواست . دانستم چه بگويم و چه کنم نمی. حالم بد بود. ا، جان را به حق سپردپس بي وار ک مرد پتويش را ھم

  . ندازيمای پسرش بگيرم و او را در پتو بيھ تا از دست

يم ال دھ سکل انتق ده شده، در دو باي يج . آن مرد گفت که اگر بتوانيم بچه را ھمين طور که در پتو پيچي ه گ م ک ده من ھ مان

  .ھا گذاشتيم و روان شديم ھر دوی ما جسد در پتو پيچانده شده را در بايسکل. بودم بالدرنگ پذيرفتم

رد ستاد: پيرمرد مثلی که عقل خود را از دست داده باشد، صدا ک ا اي ستاد شدم.  شوهکاک م اي ا . من ھ او از من خواست ت

ال. کند ندانستم چه می. ن کنيمئيجسد را پا ردماراد من ھم ب ار را ک ين ک و . ه ھم ا از يک سر پت م از من خواست ت از ھ ب

ذاريم يدم چه می. بگيرم و جسد را در جوی کنار سرک بگ ا آه سوزنده پرس ی؟ ب اره: ای از دلش گفت کن ست،  چ ای ني

ه خانه ر خراب ادر شان در زي ه ام در چھلستون راکت خورده و شش اوالد ديگرم با م ا يگان د، من ب ده ان د مان ا بن  اوالد ھ

د ام آمده بودم که برادرزاده بازمانده ايم کمک کنن رون آوردن اوالدھ د و در بي حال . ھايم را در خيرخانه خبر کنم تا بياين

  .اين جنازه را کجا ببرم، وقت گور و کفن ھم نيست، بروم که ديگرھا اگر زنده باشند

  . اميدی از نظرم ناپديد گشت کوھی از اندوه و نابر بايسکلش سوار شد و با . گلويش را بغض گرفت و ديگر حرفی نزد

  

  

 


