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  تا ابد عذاب وجدان می کشم

ه  تالش. را در جاده رھا کرده پشاور رفتيم خانه و چند دکان خود ١٣۶٢در سال  ھای کاکايم به خاطر سرپرستی خان

اگر جنجال . رسد غصب کرده، زور ما به دولت نمی» خاد«تمام جايداد را : نتيجه مانده به پدرم نوشت ھا بی و دکان

 .شتيمما ھم ديگر به دنبال خانه و دکان نگ. کنند را به جرم رابطه با اشرار دستگير مین کنم م

د پدرم در پشاور منشی يک تاجر پاکستانی شد و زندگی شش سر عيال را به سختی می شاور محل حاکميت . چالن پ

تند حزب اسالمی بود، تنظيم ا نداش دان صالحيتی در آنج م کورسی. ھای ديگر چن ايم م يکی از ھ ه حزب ن ھ را ب

رد ود. اسالمی جذب ک دان راضی نب ن بابت چن درم از اي سات. پ الدر جل يد جم سۀ س اه در لي ه گھگ ته  ی ک دين گذاش ال

ار . نشريۀ شھادت و ديگر نشرات حزب نيز از طريق ھمان دوست برايم می رسيد. کردم شد شرکت می می دو سه ب

د عموماً در جلسات از شھادت و آخرت صحبت می .ھم کمپ شمشتو رفتم يم. ش ر تنظ ا  ھای ديگر را غي جدی و ت

 .غصب قدرت سياسی جداً برای شان مطرح بود. دانستند اسالمی می حدی غير

دند  به بعد وظايفی برايم داده می شد و آن اکثراً تعقيب افرادی بود که تازه به پشاور مھاجر می١٣۶۶از سال  در . ش

م کورسی ان دوست ھ ار ھم انزده روز يک ب ر پ ه ھ ساتی ک ی جل ر م يوه ام داي رد، ش ری و  ک ب، خبرگي ای تعقي ھ

 .ام آھسته آھسته دانستم که در بخش اطالعات حزب تنظيم شده. داد يح میرسانی را توض خبر

. ای در پشت خط جنگ رسيدگی به امور لوجستيکی بود  عدهاکارم ب. در جريان جنگ جالل آباد چند شبی داخل آمدم

 .و بعد تا سقوط دولت نجيب ديگر از مرز نگذشتم

ت شش ودماه از درگيری ھای خونين تنظيمی در کابل گذش ل را راکت. ه ب ستقر و کاب اران  حزب در چھارآسياب م ب

شيای  ھا مسعود معرفی می کرديم، عامل درگيری در جلساتی که با تعداد بيشتری شرکت می. کرد می ا ملي ه ب د ک ش

 .دانستيم  حق میهول خود شديداً احساساتی شده حزب را کامالً بؤوحدت کرده بود، و ما با توضيحات مس دوستم

ادگی) ھمان دوست ھم کورسی ام(ولم ؤشبی مس د آم ھای الزم را  به خانه آمد و گفت پس فردا رفتنی کابل ھستيم، باي

ی . شويم با يک گروپ جمعيت روندۀ کابل می: او ادامه داد. بگيريم سرگروپ ما که ظاھراً جمعيتی است اصالً حزب

 .می باشد توجه کنی ما را کسی نشناسد
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وديم. ی زد زيرا ده سال بعد زادگاھم، کابل را می ديدماشتياق عجيبی در من موج م وم . ما جمعاً پانزده نفر ب داً معل بع

د . باشند شد که ھر پانزده نفر نفوذی حزب می د از چن ردا بع رده، ف شب اول را در اتاقی کنار وزارت دفاع سپری ک

 .ای داده اند ای ما پوستهرفت و آمد قومندان گروپ به داخل وزارت، گفته شد که در مکروريان کھنه بر

بعد از معرفی کامل افراد توضيح داد که وظيفۀ ما گزارش محل . با استقرار در پوسته، سرگروپ جلسه ای داير کرد

ته راکت ه يکی از پوس ا  ھا و تعيين محل استقرار و فعاليت قومندانان شورای نظار ب اطی حزب اسالمی ب ھای ارتب

 .باشد رمز خاصی می

هسرگروپ و د ه بھان ده در  وست ھم کورسی ام روزانه با عده ای از افراد وفادار خود ب ته برآم ھای مختلف از پوس

رده  ذار ک شت و گ و گ ھر ن ان و ش ان، مکروري ر خ ر اکب وزي

ای بعد  نمودند و با مخابره کردن لحظه ی را مشخص میئھا محل

ی ده م ه کوبي ان منطق د ھم ده، . ش ته برآم بانه از پوس راد ش ن اف اي

ینا ر م ی ب يای قيمت وم می وقت ھا با پول و اش ه معل شتند ک شد  گ

دا .کردند مناطقی را چور می  آھسته آھسته دالالن و خريدارانی پي

سيم  کردند که اين اجناس را می ا تق ين م د شده ب ول نق د و پ خريدن

 .بعد از چند ھفته صاحب چند ھزار دالر شدم. شد می

وراً . قومندان شورای نظاری به سوی پل مکروريان در حرکت بوديک روز عصر جيپ يک  راد پوسته ف يکی از اف

ود. ای بعد باران راکت باريدن گرفت مخابره کرد و لحظه د، . آن وقت جيپ گذشته ب ی آتش و انفجار خاموش ش وقت

 .نخوابيدمآن شب تا صبح .  نفر از جمله چھار زن را ديدم که بر روی سرک تکه تکه افتاده بودند٣٧

ود شتر ب ان بي ه زن سبت ب ان ن ات ش د تلف ذار بودن ه گشت و گ ور ب شتر مجب ردان بي ان ه ب. چون م خصوص در جري

ده می جنگ ل از چار سمت کوبي ه کاب ه ک ی و مغلوب ای آن اده. شد ھ ات روی ج وق تلف ا ف اال می ھ اده ب رفت و  الع

رد قحطی بيداد می. گشتند ه میبدينصورت ھر روز دھھا يتيم و بيوه به خيل پدر مردگان افزود زن ھای جوان و . ک

د از . ھا به فساد آلوده شده بودند  بسياری پوسته.کردند ی میئھا آمده گدا تحصيلکرده به پوسته ا بع  ٢٠افراد پوستۀ م

ار در بالکی . آھسته آھسته رقصاندن زنان آغاز گشت. روز استقرار با چندين زن محشور گشتند ۀ يک ب حداقل ھفت

د خو می. گشت فقط پوستۀ ما قرار داشت، چنين جشنی برپا میکه  ا وضع جدي ا آرام آرام ب رفتيم، ديگر  ھمگی م گ

 .آمد صحبتی از شھادت و آخرت به ميان نمی

ودم ايم سرگردان ب ود. من روزھا به دنبال فاميل کاک ران شده ب ا وي ان ھای م ه و دک ومی . خان اغ عم ل ب روزی از پ

ه زن يکی از می شاوندان خوگذشتم ک دم خوي دا. د را دي ستاده، گ ل اي ار پ یئکن رد ی م دم، . ک دن او بھت زده ش ا دي ب

ود ابران دراز ب ه ع ده و دستش ب ابقه. بيچاره در چادر کالن پيچي م س ه معل ا  او ک سر کالنش ب ود، شوھر و پ داری ب

د ده بودن ه سختی گر. اصابت مرمی توپ شھيد ش د ب نش خشکيد و بع دن من خون در ت ستاز دي ايم . ي ل کاک از فامي

م . نزديک سرای شمالی دادبا اضطراب نشانی شان را در  پرسيدم، ا شدطدر درون ه پ انی ب دم چطور راه . وف نفھمي

ستر  سه روز جنگ آنقدر شديد. آن شب تا صبح بيدار ماندم. مکروريان را طی کردم شد که کابل در ميان آتش و خاک

ايم را  .کوفتند ديگر را میھای مختلف پھلوی ھم جناح. ناپديد گشت سياری زن کاک ال ب د از پرس و پ روز چھارم بع

يده استئوخورد که گ آنقدر تکيده به نظر می. با پسر کوچکش در اتاق محقری يافتم ر رس ان عم ه پاي ا . ی ب ايم ب کاک

ودبا انفجار راکتی در منزل شان تکه تکه شده، در ضمن مال و منالش تماماً )  ساله١٢(پسر بزرگش  . خاکستر شده ب

رد ھا و خانه به دوشی گريست، تمام دربدری که با ھای ھای می زن کاکايم در حالی ی از . ھای خود را قصه ک وقت
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دن گرفت . دختر جوانش نرگس پرسيدم، رنگش چون گچ سفيد شد وار کوبي ه دي ل طی (سرش را ب ايم دو سال قب کاک

ه ). رده بودمای نرگس را به من داده بود و من ھم قبول ک نامه الی ک من با تحکم تکرار کردم، نرگس کجاست؟ در ح

وار  تا عصر ساکت و بی. آيد برآيد، گاھی شب نمی ی میئھر صبح به گدا: رزيد با لکنت گفتل بدنش می ه دي خود ب

 .کرد تکيه کرده آشوبی در دماغم بدمستی می

تر به من  شد خيره نزديکتر می  نشناخت، ھر چهران م. ھوا تاريک شده بود که نرگس با چادری پاره پاره ای رسيد

رد و . پسر کاکايت از پشاور آمده است! نرگس: ای صدا زد مادر با آواز گرفته. ديد می ين خورد و غش ک ه زم او ب

ان می. ھای شب به ھوش آمد ناوقت د فردا تا عصر قصۀ ويرانی کابل را بي نيدن قصه. کردن د از ش ا  بع ان ت ھای آن

 .صبح گريستم

رفتم اه رخصتی گ ر می. فردا شب به پوسته رفتم، يک م انده ب شاور رس ايم را پ ل کاک تم فامي ردم گف شاور در . گ ا پ ت

دان  خوردم و ناخودآگاه در ذھنم تکرار می افکار و جناياتی که مرتکب شده بودم غوطه می شد، بايد تا ابد عذاب وج

 .بکشم

چون امثال من او را (شوی لذا با نرگس عروسی کردم  اً نابود میی حتمئته بودند اگر از اطالعات حزب برآبرايم گف

  .، و بعد از آن به ايران رفته از آنجا به خارج گريختيم)به چنان سرنوشتی انداخته بود، او ھيچ مالمتيی نداشت

  

 

 


