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  کابليان با خون می نويسند
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  والگای برادرش را ھم بردند

ه !  استاد:گفت  ديد و می  مالک بار ھر لحظه به ساعتش می. ر بيشتر سرعت نمی گرفتموتر با بار سنگينش از چھل کيلومت عجل

ار داشتيم، در طول راه پوسته. شود  کن که اگر شب شد وضع ما خراب می ه قبل از ھرات حرکت کرده، روغن ب ای   يک ھفت

ار را » باغ پل« به پول گرفتن، در ھای قندھار که عالوه  خصوص پوستهه نبود که از يک لک افغانی کمتر گرفته باشد، ب مالک ب

ا . شد  ھا خواب نمی  چنان لت و کوب کردند که شب در قالت تا صبح از درد قبرغه دھار ي ۀ قن تم که در منطق رايش گف ار ب د ب چن

ه داد و ستد اشتغا  کنی پشتو گپ بزن، ولی بيچاره که اصالً از بغالن بود و سال  صحبت نکن و يا اگر می ا در کابل ب ل داشت ھ

ه خيريت رسيدم ديگر روی ھرات و   او چند بار در راه تکرار می. زد  فقط فارسی حرف می ه کابل ب ه ب کرد که اگر اين مرتب

ه عالوه لت و کوب و يک شب در    لک افغانی را به پاتک١٧٠چيزی حدود . قندھار را نخواھم ديد راه «ھا تحويل داده بود، ب ف

 .زندانی شدن» رود

ھنوز سياھی شام کابل را . کردم  ه لحظه کوه ھای پغمان را پشت سر می گذاشت و من دستپاچه شده حرکت میآفتاب لحظه ب

.  شام ھيچ موتری حق ندارد وارد کابل شود:گروپ مسلح مقابل ما ايستاد و يکی مرا صدا زد. نپوشانده بود که به دوراھی رسيديم

عذر کرده . ين کردندئی را پائ کيلو١۶ی کرده پنج پيپ ئجو   بار داريم، بھانهدند که روغنبه خاطر عذر کردن پياده شدم و چون دي

ود که . پرداخته است» جريمه«اين بيچاره از ھرات تا اينجا يکصد و ھفتاد لک افغانی به پاتک ھا : گفتم شده ب ھنوز صحبتم تمام ن

را چنان لت و کوب کرد که ن به اين جرم م. يم شدجوان خشک و بلندی با موھای دراز متوجه لحن پشتو. قنداقی حوالۀ گردنم شد

سياری ريخت ار اين طرف و آن طرف . فرقم ترقيد و خون ب مالک ب

ا وقتی زدن   دويد و به ھر کدام عذر و زاری می  می کرد، ولی من ت

ادم ده ضعف کردم و افت ا . خوردم که ديگر نفھمي ار سرم را ب مالک ب

 .را تکيه داد تا به حال آمدمن ای م  دستمالش بست و لحظه

صبح وقِت نماز برخاسته اول مالک . شب را در دوراھی سپری کرديم

ه وسط   بار به طرف ديوار کھنه ای به خاطر وضو روان شد و ھنوز ب

د سته او را گرفتن ين نش سلح در کم رد م ه دو م ود ک يده ب وار نرس . دي

ار نيامد. ا خود بردندھا و چشمانش را بستند و به موتر داتسن انداخته ب  دست ه . بعد از يک ساعت انتظار ديدم که مالک ب سری ب
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آنان گفتند ما خبر نداريم، ھر چه زودتر موترت را از اينجا ببر که وقت . پوسته را در جريان ماندم. اين طرف و آن طرف زدم

 .ن را به پسر جوانش تعريف نمودمموتر را به خيرخانه برده به دروازۀ مالک بار ايستاد کردم و جريا. حرکت موترھاست

ا لباس. برند  وقتی مالک بار ربوده می شود، او را بعد از يک ساعت به خانۀ متروکی در غرب کابل می ھای   در آنجا پانزده نفری ب

اقی کوته. ای را تشکيل داده بودند  پلنگی پوسته د و برايش می  قلفی می  بعد از لت و کوب مفصل او را در ات د ک  کنن ه منتظر گوين

 .جواب فاميلت باش

دن  فردا صبح مالک بار را با دو نفر ديگری که در اتاق مجاور زندانی بودند، کشيده و تا شام چاه آب را باالی شان پاک کرده کن

ين  گيری می  پسر جوان و برادر مالک به پوستۀ دوراھی رفته احوال. کاری نمودند ا از چن  کنند، ولی افراد پوسته منکر شده که م

رادر و پسر مالک را توقف داده نامه. جريانی اطالع نداريم ا دو نفر مسلح، ب ای   در برگشت، نارسيده به کوتۀ سنگی موتری ب

 لک افغانی در فالن کوچۀ ويرانه نياوريد، دست تان را از گروگان ٣۵٠ بعد از ظھر ٢دھند که اگر تا فردا ساعت   برای شان می

 .روند  ل را آماده کرده فردا با موتر والگايش به جای معين شده میبرادر مالک ھمان شب پو. دئيبشو

او .  رفتنی ھستیئیجا: گويد  کند که مرد مسلحی داخل شده و می  مالک در کف اتاق دراز کشيده به سرنوشت نامعلومش فکر می

ه حرکت می  ھايش را می  را سوار موتر کرده چشم ا سرعت ب د  بندند و موتر ب ه موتر بعد از م.افت ای که   دتی در کوچۀ ويران

افراد مسلح مالک را . رسد تا پول را تحويل دھد  آدرس داده بودند توقف کرده و بعد از چند لحظه برادر مالک با والگايش سر می

 .برند  گيرند و والگای برادرش را نيز با خود می  کرده پول را تحويل می  از موتر پياده

  

 

 


