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  زنده ياد داد نورانی: نويسنده

  نشريه پيشرو: فرستنده

  ٢٠١٢ نومبر ٠٣

  کابليان با خون می نويسند

) ۵( 
  زن عجب شھامتی داشت

ه  اه ب د و ھيچی نمی گفتپير مرد با اضطراب عجيبی گ ه موترم می دي اه ب ن، گ ا نھيب . م ارکش ھ ه ب من عوض او ب

ا . اگر در راه شب شد روی کابل را نخواھيم ديد  ! زودتر بار کنيد:زدم  می د ب رده تن پير مرد ھر لحظه دستش را به جيب ب

ه تشويش شدئیمن حالت ماليخوليا. انگشتانش چيزی را محاسبه می کرد ه را در او يافته و ب ن آدم کراي ام را خواھد   م، اي

 داد؟

د پيپ روغن . آخرين بوری ھای پلی و جلغوزه بار شد ار از چن ا کراچيی ب ھنوز ريسمان ھا را نکشيده بودم که دو زن ب

ود. زن ھای مسنی بودند. سر رسيدند اب خورده ب ستگان پيرمرد . يکی چادری پوشيده و ديگرش در چادر کالنی ت از واب

د اره . بودن گبيچ ا در جن د  ھ ود را از دست داده بودن ود خ ست و ب ه ھ د ماھ ای چن ان . ھ سياری از زن ا ب در آن روزھ

د شان می  سرپرست مواد خوراکی را از جالل آباد به کابل می  بی ار و . شد  بردند و اندک سودی عاي ر ب د پيپ را زي چن

 .چند تای ديگر را زير سيت ماندم

چون ساعت ھای ده . رفتند عابران با سرعت ھر طرف می. الل آباد سر می کشيدآفتاب تيز تابستانی از پشت کوه ھای ج

شدار . رساندند  عرق بر تمام بدن شيار می بست که بايد خود را به زير سقف ھای دم کرده می و از آدم ھای ري شھر ممل

ده من از ديدن آدم ھ. ھر يک سمتی را ورانداز می کرد تا اگر چيزی به گيرش بيايد. مسلح بود ه ستوه آم در ب ای مسلح آنق

ا پوسته و زور . کردم در دنيا از ھيچ چيزی به اين اندازه نفرت ندارم بودم که فکر می ا دھھ ل ب طی طريق جالل آباد ـ کاب

ھای مالکان بار، روحم را آن چنان آزرده بود که تصميم داشتم با رسيدن اين پھره، ھر چه شد   پولی توأم با عذر و زاری

 .کاری پيدا کنم) کابل(ھر زير راکت در ھمان ش

پير مرد به عذر افتاد که ! دو لک: موتر ھنوز از تونل درونته نگذشته بود که جوانکی مسلح بر راه ايستاده و با تحکم صدا زد

ا . بعد با ميانجی گری من يک لک قبول شد و حرکت کرديم.  ھزار دارم۵٠ پيرمرد تا سروبی چند لک افغانی را در پاتک ھ

دين . زد و چيزی شبيه دشنام زير لب تکرار می کرد  او حرف نمی. از دست داد با ديدن پوستۀ زرداد که عکس بزرگی از گلب
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ه گوشه. را کنار سرک نصب کرده بودند، بند بندم لرزيد ا اشارۀ دست موتر را ب ا شانه ب ای   مرد مسلحی با موھای کشال ت

من ھم از مقدار پول از دست رفتۀ پيرمرد تا . عذرھای پير مرد آغاز شد! غانیپنج لک اف:  کرده و بی مکثی صدا زدئیرھنما

ۀ شما شب و روز در«: او با نگاه غضب آلودی به من ديد و گفت. آنجا ياد کردم ه خاطر نن ا ب اده و از مال و جان ام ينجا افت

و من   ».کنم   حرف زدی چارماری ات میدھيد به ما نمی دھيد؟ اگر يک کلمه ديگر  کنيم؟ به ديگران پول می  شما حمايت می

شمرد، مرد مسلح   پيرمرد در حالی که پنج لک را می. وقتی سيمای لرزان شتر گاوپلنگی او را ديدم، ترسيدم و خاموش شدم

ه و بی: با چشمان از حدقه بيرون گفت. پشت سيت را ديد و پيپ ھای روغن را يافت ا را دزدان د؟   اينھ محصول تير می کني

د پيپ . شوھرم کشته شده و اطفالم بی سرپرست ھستند. ی دار به زاری افتاد که اينھا از من استزن چادر من با بردن اين چن

اد «: مرد با خندۀ تمسخرآميزی گفت. زندگی آنھا را تأمين می کنم ا زي شه، ايطرفھ دا نمي چرا شوی نمی کنی؟ اگه ده کابل پي

  » .جازه بگیبرو سر تپه از قومندان ا«: و ادامه داد» اس

ا اخواه از سيت پ ه ناچار و دل ن ه ئيزن ب االی تپ ان خود را ب د و نفس نفس زن ن ش

ه. رساند ه روی چوکی کھن ود، ب ا کشال ب ا شانه ھ دان که موھای سرش ت ای   قومن

ه زن نگاه می ره ب ا صدای . کرد  نشسته و خيره خي ه او رسيد سالم کرده ب وقتی ب

 بچه ۀقط ھشت پيپ روغن دارم که تا کابل رسانده نفققومندان صايب، ف  :نحيفی گفت

ده .  تا به اينجا دو لک افغانی از من گرفته اند.ھايم می برآيد ران مان به خدا اگر يک ق

دان بالفاصله برخاست. اگر مرا توته توته کنيد ھم پول ندارم که بدھم. باشد در . قومن

ان لگدی بر تھيگاه او کر  که دشنام ھای به شدت رکيکی را نثار زن می حالی د، چن

ا صدای ببرآسا. حواله کرد که بيچاره به پشت چند مالق خورد ود ب ستاده ب اتح و مغرور اي دان که ف ه ئیقومن ش »مجاھد« ب

ناله و به سر زدن ھای زن با ريتم دلخراش آواز موتر در می آميخت . و خود به اتاق رفت! يک پيپ او را بگردان: فرياد زد

ھای زن و تماشای اشکاگين سروده شده   ای که ابياتش با لگد قومندان، مالق   مرثيه.دردناک تاريخ را می آفريدای   که مرثيه

د  سکوتی در سيت موتر حاکم شد و عقده. زن سود اين پھره اش را باخته بود. بود بم درد می . ای در گلويم پيچي حس کردم قل

ه سويم کرد و گفت. عبور کردم ماھيپر را چطور ئینفھميدم که بلندی و گوال. کند : پير مرد در آخرين نشيب روی خود را ب

 .ای نگرفته بوديم که به زنجير رسيديم   ھزار باقی مانده، پوستۀ آخری را چطور کنيم؟ ھنوز نتيجه۵٠فقط 

ب درخشش آفتا. عجله داشتيم که شب ناشده وارد شھر شويم. کابل در دود غليظی پيچيده و انفجارھايش به گوش می رسيد

ھای دودی   مرد بلند قامتی که عينک. چندانی نداشت و بر دامن غروب خون ھزاران کابلی جان باخته را تصوير می کرد

د و گفت ه لکنت ! چار لک: بزرگی به چشم مانده و ريش کم پشت و طويلی زير زنخ داشت، به سوی موتر آم پيرمرد ب

اده شد سم اگ. افتاد و پي رآن ق ه خدا و ق رادر ب ده باشدب زدم مان شتر ن انی بي ن پنجاه ھزار افغ ام . ر از اي پوستۀ سروبی تم

د: دار صدا زد  آخرين جملۀ پيرمرد تمام نشده بود که زن چادری... ھايم را گرفت  پول چ کردن ا را ل ھيچ . برادر تا اينجا م

و : ک شد و گفتبا قيافۀ شيطانی به سيت موتر نزدي. چشم مرد مسلح به زن افتاد. چيزی به ما نماندند دارد ت ول ن اگر او پ

م، : تا خواست جملۀ ديگر بگويد، من گفتم. می توانی او را خالص کنی(...) ھر چيزی داری، تو با  اموس داري ما و شما ن

ه . اين بيچاره کشته داده با تمام زحمت در اين راه پر خطر به خاطر دو لک افغانی رفت و آمد می کند ن تفنگ را ب شما اي

ا مشت! نگ و ناموس گرفته ايدخاطر ن د و ب ه طرفم دوي ده ب ھای   ھنوز صحبتم تمام نشده بود که چون گرگ زخمی غري

ه   زن که با شنيدن آن جمالت رکيک چون شيری خشمگين می. محکم به سر و رويم کوبيدن گرفت لرزيد، با صدای بلند ب

بگير، اين را زھر . يده از داخل سيت به رويش زدداو زدن شروع کرد و با يک حرکت گوشواره ھا و انگشتر خود را کش

  !کن
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ا را جمع کرده و محکم گرفت ا مرد مسلح . گوشواره ھا و انگشتر به زمين افتادند و پيرمرد فوراً آنھ ا سر و صدای م ب

نگش ر او در حالی! کنند اينھا پول نمی دھند و بدماشی می: اولی به دومی فرياد زد. ديگری سر رسيد ا کشيد و که گيت تف

ن کرده، يکی را به پشت پيرمرد و ديگرش را به ئيچند قنداق پشت گردنم کوبيد، يک بوری پلی و يک بوری جلغوزه را پا

ا را در  پشت من بار نمود و در حالی که با قنداق و لگد می کوبيدند و دشنام می دادند، تا فرق تپه ما را باال کرده، بوری ھ

بعد از : قومندان با تحکم به پيرمرد گفت. جا کردنده که يادم نيست کدام شان بود جاب» برانرھ«اتاق به پای عکس يکی از 

 .ای کم نيست  ، زور ما از زور ھيچ پوستهئیپول نيا  اين بی

ھای پيرمرد را   ی اشکئنۀ جلوئيمن در آ. وقتی موتر حرکت کرد، بدنم به شدت درد می کرد و نفس در سينه ام پيچيده بود

  .ون دو شيار غم انگيزی به دو طرف محاسن سفيدش راه کشيده و تا داخل شھر خشک نشدندديدم که چ

  

 

 

 


