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ساله  ٧٠ نظر مي رسيد آه گويي با چهار طفلي آه مادرم بدنيا آورده بود چنان تكيده به .پدرم ناوقت ها زن گرفته بود
بي  .زبانش وردآرد و اين شده بود  ي هميشه استغفار مي پدرم بي هيچ واقعه .ما سه خواهر و يك برادر بوديم .است
 .بودم ام يكبار هم بگومگوهاي معمول خانواده ها را بين آندو نديده سالگي ٢١ من تا .مادرم را دوست داشت نهايت

 آرديم صنف معموًال او را قيس جان خطاب مي گشتم و قيس آه ما در آنروزها تازه از مكتب فارغ شده دنبال آار مي
هم از پدر تنها  من :گفت خاصش مي خورد، پدرم به آرامي و تبسم غصه ميوقتي مادرم از داشتن يك بچه  .بود  ٨

عالوه به آوشا بودن به  او .راضي بوديم ماهمه از قيس .آند ماندم، مگر نتوانستم زندگي آنم؟ خدا قيس جان را بزرگ
 .داد جنجال انجام مي درسهايش آارهاي بيرون را هم بي

راديوها  .ي آاريابي را به لقايش سپرده بودم دنباله هم از مكتب مانده و من همقيس  .رفت چند روزي بود پدرم آار نمي
چون  .گفـت و انتـظار يكـطـرفه شــدن گـپ را داشت پدرم هر لحـظه استغـفار مـي .آردند فقط از آابل صحبت مي

ادرم آه آمتر به م .اش در نوعي اضطراب گره خورده بود دانست چه سرنوشتي در انتظارش است، غم و خوشي نمي
پدرم، قيس و دو  .جويد بيشتر سوال مينمود، گويي تشويش ذهن او را مي اين چيزها فكر مي آرد در آنروزها از همه

تند در صحبت  تاآيد ميكرد هرچه شد، شد شما درسهاي خود را تكرار آنيد و اولين باري بود آه مادرم خواهرم را
 .شود باش چه مي ! پدر زليخا :دويد و مي گفت هاي او مي

 .هاي ناهنجار پيچيد و ما از خواب بيدار شديم اي از صوت هنوز شفق نه دميده بود آه گرگر موترها آابل را در هاله
همسايه مقابل  .سروصداي همسايه ها به آوچه برآمد پدرم با .داشت خانه ما بردامنه آسمايي آمي باالتر از سرك قرار

نظامي با تحكم صحبت ميكرد، از چند روز بدينسو ريشش را   و هميشه در لباسآه از مقامات امنيتي دولت بود
 فهميد اي ايستاده بود و نمي حرآت چون مرده هاي صد ساله در گوشه گذاشته خاموش و بي نتراشيده و آالهي بر سر

 .ي بعد چه خواهد شد آه لحظه
را هموار ميكرد و آابليان را در آخرين  اش يهاي شير دروازه و آسمايي مخمل تالي آفتاب آهسته آهسته بر قله
 .نشوي اگر شدي چادري مادرت را بپوش زليخا بيرون : پدرم چند بار تكرار آرد .فشرد روزهاي آرامش بگرمي مي

صبح، بعد از هر گپي  همسايه ها .ميبرند مجاهدين از روي لچي بد .زن جنرال صبح با چادري از خانه برآمد
قيس  .ماندم ي ساآت هحظبا اين آلمات دلم يكباره فروريخت و ل .مثليكه گپ ها خراب است .ندخدا خير آ :گفتند مي
 :گفت شوند؟ مجاهدين در باره مكتب ها چه گفته اند؟ پدرم به او ديد و فقط ما زود شروع مي پدر مكتب هاي :زد صدا

 .آند بچيم خدا خير
 .آرد از جا مي پريد و دوباره تكيه مي  هر فير مادرمبا آغاز روز تك تيرهايي از هر طرف بگوش مي رسيد، با

 :اضطراب و نفس نفس زنان گفت همسايه بغلي ما آه با پدرم يكجا آار مي آرد داخل حويلي شد و با ١٢ ساعت
چاره آرد و نان تان  .گرفته، شايد جنگ آغاز شود حزب اسالمي وزارت داخله را .مجاهدين به دو گروه تقسيم شده اند

پك پريد و آمي هموارتر شد، دو خواهرم با قيس وارخطا شده  رنگ مادرم .برگشت نيد و بعد بعجله به خانه خودرا بك
 .آردند خود را به مادرم نزديكتر

ي آسمايي، آابل را لرزاند ما بي محابا به  بر قله شدند و صداها بلندتر، يكباره انفجاري فيرها آهسته آهسته تيز تر مي
آوچكترين خواهرم به آرامي  .و چيزي شبيه زلزله را احساس آرديم تك هاي خانه تق تق ميكردنددس .اتاق دويديم



هدف هر  مغلوبه شد و بي جنگ ٢ ساعت هاي تا .آغاز گرديد ديگر قيامت .داد گريست و مادرم او را دلداري مي مي
لحظه به لحظه غليظ تر و  ي آابلفضا .دويديم ما به زير زميني آوچك خود .بست آس هر طرف را به رگبار توپ مي

بابت قضا شدن نمازش سخت تشويش  مادرم .بخوريم تا شام نتوانستيم تكان . دود آرام آرام به بام ما نزديك ميشدي ههال
لرزيد چند بار  در حاليكه مي قيس .آفتابه رفت در آن شام اذاني از آابل بر نخاست و مادرم آرام آرام به سراغ .ميكرد

محكم نكرده بود آه آخ بلندي گفت  ي زينه قدم را همين جا تيمم بزن و او بر دومين پله .مادر تشناب نروي :دفرياد آشي
ي آوچكي  سخت گرفته بودم آه بيرون نشود و او چون پرنده پدرم بسوي او دويد من قيس را .و در صحن حويلي افتاد

 ! آشيد مادر، مادر مي آرد و فرياد در آغوشم تقال مي
خيز خود را به مادرم رساندم  من به يك .نداشت فهميد آه چه آار آند و توان آوردن مادرم را به زير زميني  نميپدرم

را باالي او  قيس خود .رسانديم او را آشان آشان به زير زميني .شست خون صحن حويلي را مي .او ديگر زنده نبود
 .انداخته و دو خواهرم غش آرده بودند

همسايه بغلي و زنش بخانه ما آمدند، جسد را  گهداشتيم روز دوم آه چند لحظه جنگ آمي آرام شدسه روز مرده را ن
 .فرار آرده بود و هيچي نخورده بوديم خواب از ما .بوديم ما همه نحيف و ناتوان شده .به اتاق باال بردند

اي دفن  چه نزديك خانه ما در حفرهآو اي ما در زير گلوله و آتش مادرم را در گواليي نفر از هم آوچه ۵ شب چهارم
 .بود آه نشاني از او نيافتيم بعدها آه آرامي شد قبر او در زير آوار چنان گم شده .آردند

برد  از مرگ مادر رنج نمي پدرم آنقدر .بود ي ما بكلي خالي شده آوچه .دو ماه را در همان زير زميني سپري آرديم
بهرآاري  .ي ما دالورتر و استوارتر بود قيس از همه .هيچكس ي بي وچهآه از بودن من در خانه متروآي در يك آ

او رنج مادرم را  .بودم تصميم داشتم به هر قيمتي شده او را حفظ آنم من آه اميدم را به او بسته .خود را آانديد ميكرد
آوپ شده بود و ديگر پدرم در اين دو ماه بكلي  .آرد يادي از او نكند آشيد و آوشش مي هايم مي بخاطر خواهرك

 .هم نمي گفت استغفار
عصر روز بود آه  .و بر خود را بفهميم حدود دو ماه بعد آتش بس آذايي اعالم شد و ما توانستيم آمي وضع دور

وقتي در  .آرد بيچاره در نزديكي هاي سراي شمالي دستفروشي مي .از مرگ مادرم اطالعي نداشت .مامايم سررسيد
نداشت باالخره پدرم در  هيچكس ياراي چنان بياني را . پرسيد ما همه ساآت يك بديگر ميديديمنشست و از مادر اتاق

آنروز ما همه  .مي دويدند جريان را قصه آرد حالي آه شيارهاي اشك بدو طرف گونه ها در چين و چروك رخسارش
 .خود باز آرديم چنان گريستيم آه عقده هاي دو ماهه را بپاي ماماي

گريست آه مادرم را در اين  آوچ آنيم قيس مي اند و قرار شد فردا در حد توان چيزي برداشته بخانه اوشب مامايم م
 .دلداري ميداد بيغوله تنها رها نمي آنم و مامايم او را

آابل را چون قلبهاي داغدار ما سرخ مي آرد  صبح آه هنوز آفتاب از بستر شب سر بر نداشته بود و تيرهاي هوايي
ما همه بر قبر مادر آه در زير چند ديوار  .خانه ماما در حرآت شديم هرآس چيزي را برداشته بسوي .يماز جاپريد

شد آه  در آن آوچه پر ازدحام گذشته رهگذري ديده نمي .ايستاديم و به سختي گريستيم اي لحظه فروريخته گم شده بود
 .را نظاره آند تراژدي ما

نزديكي هاي پل آرتل  .امكان درگيري است آه وضع اعتبار ندارد هر لحظهمامايم هي تاآيد مي آرد؛ حرآت آنيد 
گذرگاه فرق آسمايي و از آنجا دامنه هاي شير دروازه را  ي باالي رسيده بوديم آه جنگ سنگيني آغاز شد از قله

ي زد هرچه را مامايم صدا م .پناه چند ديوار شكسته خزيده بوديم فقط در .مانديم ما در ميان آتش گير .ميكوفتند
حتي از گريه  .پخته آاري پروت آرده بوديم در جويچه هاي آنار چند ديوار .خود را نگه داريد .برداشته ايد بياندازيد

آتش شديد ما را از هم جدا آرده بود،  .بودند و ما با ماما بسوي ديگر پدرم و قيس به يكطرف خزيده .هم مانده بوديم
 آرد و يك يكي ما را از پيچ و خم راه ها تا مرآز شهر رساند و بعد بسوي مواظبت مي مامايم در همان حالت از ما
مامايم هرلحظه بيرون  .گريستيم و بر سرنوشت قيس و پدرم مي .ما وقت تر رسيده بوديم .خانه او در حرآت شديم

ما روزها و ماه ها  . بودندآنان نيز از هم جدا شده .آه پدرم سر رسيد و از قيس پرسيد شام بود .آمد مي رفت و مي
  .را آشيديم ولي قيس جان هرگز نيامد انتظار او
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 نمي گفت، من عوض او به بارآش ها نهيب مي پير مرد با اضطراب عجيبي گاه به من ، گاه به موترم مي ديدو هيچي
لحظه دستش را به جيب برده تند با  پيرمرد هر .ديد اگر در راه شب شد روي آابل را نخواهيم !زودتر بار آنيد :زدم

يافته و تشويشم افتاد، اين آدم آرايه ام را خواهد  من حالت ماليخوليايي را در او .انگشتانش چيزي را محاسبه مي آرد
 داد؟

بودم آه دو زن با آراچي يي بار از چند پيپ  نوز ريسمان ها را نكشيدهه .آخرين بوري هاي پلي و جلغوزه بارشد
از  .پوشيده و ديگرش در چادر آالني تاب خورده بود يكي چادري .بودند زن هايي مسني .روغن سر رسيدند

 در آن روزها .هست وبود خود را از دست داده بودند بيچاره ها در جنگهاي چند ماهه .وابستگان پيرمرد بودند
چند پيپ  .و اندك سودي عايد شان مي شد .آباد بكابل ميبردند بسياري از زنان بي سرپرست مواد خوراآي را از جالل

 .ماندم را زير بار و چند تاي ديگر را زير سيت
چون ساعت  .به سرعت هر طرف مي رفتند آفتاب تيز تابستاني از پشت آوه هاي جالل آباد سر مي آشيد، عابران

شهر مملو از آدم  .دم آرده مي رساندند  بر تمام بدن شيار مي بست آه بايد خود را به زير سقف هايهاي ده عرق
آدم هاي مسلح آنقدر  من از ديدن .آيد هر يك سمتي را ور انداز مي آرد تا اگر چيزي بگيرش .هاي ريشدار مسلح بود

آابل با  -طي طريق جالل آباد .ندازه نفرت ندارما به ستوه آمده بودم آه فكر مي آردم در دنيا از هيچ چيزي به اين
بار روحم را آنچنان آرزده بود آه تصميم داشتم با رسيدن  دهها پـوسته و زور پولي توام با عذر و زاري هاي مالكان

 .پيدا آنم آاري )آابل( شهر زير راآت اين پهره، هرچه شد در همان
پيرمرد به عذر  :دو لك :ايستاده و با تحكم صدا زد ي مسلح بر راهموتر هنوز از تونل درونته نگذشته بود آه جوانك

سروبي چند لك افغاني پيرمرد  تا .حرآت آرديم هزار دارم و بعد با ميانجي گري من يك لك قبول شد و ۵٠ افتاد آه
 گلبدين ديدن پوسته زرداد آه عكس بزرگي از با .مي آرد او حرف نميزد و چيزي شبيه دشنام زير لب تكرار .رفت

با موهاي تاشانه آشال به اشاره ي دست موتر را بگوشه  مرد مسلحي .لرزيد را آنار سرك نصب آرده بودند، بند بندم
من هم از مقدار پول از دست رفته  .پيرمرد آغاز شد عذرهاي ! افغاني ل ك ۵ : صدازد اي رهنمايي آرده و بي مكثي
بخاطر ننه ي شما شب و روز درينجا  ما“ : ديد و گفت  آلودي به مناو با نگاه غضب .ي پيرمرد تا آنجا ياد آردم

بديگران پول مي دهيد بما نمي دهيد؟ اگر يك آلمه ديگر حرف زدي  افتاده و از مال و جان شما حمايت مي آنيم ؟
 پيرمرد در حاليكه .سيماي لرزان شترگاوپلنگي او را ديدم، ترسيدم و خاموش شدم و من وقتي ”آنم چانماري ات مي

 اينها را :گفت مي شمرد مرد مسلح پشت سيت را ديد و پيپ هاي روغن را يافت با چشمان از حدقه بيرون پنج لك را
آشته شده و اطفالم بي  شوهرم است دزدانه و بي محصول تير مي آنيد ؟ زن چادري دار به زاري افتاد آه اينها از من

چرا شوي “ : ي تمسخر آميزي گفت مرد با خنده .آنم آنها را تامين ميمن با بردن اين چند پيپ زندگي  .سرپرست اند
زن  ”بگير برو سر تپه از قومندان اجازه“ : و ادامه داد ”نمي آني ؟ اگر آابل پيدا نمي شود اينطرف ها زياد است

ها  ي سرش تا شانهقومندان آه موها .دل ناخواه از سيت پايين شد و نفس نفس زنان خود را باالي تپه رساند بناچار و



صداي نحيفي  وقتي به او رسيد سالم آرده با .آشال بود بروي چوآي آهنه اي نشسته و خيره خيره به زن نگاه ميكرد
اينجا دولك افغاني از من  تا به .برآيد پيپ روغن دارم آه تا آابل رسانده نفقه بچه هايم مي ٨ قومندان صايب فقط :گفت

و قومندان بال فاصله برخاست  .پول ندارم آه بدهم اگر مرا توته توته آنيد هم .ن مانده باشدبخدا اگر يك قرا .گرفته اند
ميكرد،چنان لگدي بر تهيگاه او حواله آرد آه بيچاره به پشت چند  در حاليكه دشنام هاي بشدت رآيكي را نثار زن

يك پيپ او را  : فرياد زد ”مجاهدش“ قاتح و مغرور ايستاده بود با صداي ببر آسايي به قومندان آه .خورد مالق
به سرزدن هاي زن با ريتم دلخراش صوت موتر در مي آميخت آه مرثيه ي  ناله و .اتاق رفت بگردان و خود به
زن  .بود ايكه ابياتش با لگد قومندان، مالقهاي زن و تماشاي اشكاگين، سروده شده مرثيه .مي آفريد دردناك تاريخ را

 .آند سكوتي در سيت موتر حاآم شد و عقده اي در گلويم پيچيد حس آردم قلبم درد مي .اخته بودپهره اش را ب سود اين
 :گفت پيرمرد در آخرين نشيب روي خود را بسويم آرد و .بلندي و گواليي ماهيپر را چطور عبور آردم نفهميدم آه

 .رسيديم فته بوديم آه به زنجيزمانده، پوسته ي آخري را چطور آنيم؟ هنوز نتيجه اي نگر هزا ر باقي ۵٠ فقط
 آفتاب .شهر شويم عجله داشتيم آه شب ناشده وارد .آابل در دود غليظي پيچيده و انفجار هايش بگوش مي رسيد

قامتي آه عينك  مرد بلند .آرد درخشش چنداني نداشت و بردامن غروب خون هزاران آابل جان باخته را تصوير مي
 لك افغاني ۴ :داشت بسوي موتر آمد و گفت ه و ريش آم پشت و طويلي را زير زنخهاي دودي بزرگي را به چشم ماند

 .از اين پنجاه هزار افغاني بيشتر نزدم مانده باشد برادر به خدا و قرآن قسم اگر .پيرمرد به لكنت افتاد و پياده شد !
برادر تا اينجا  : ن چادردار صدا زدجمله پيرمرد تمام نشده بود آه ز اخرين .را گرفت پوسته ي سروبي تمام پول هايم

مرد مسلح به زن افتاد، باقيافه ي شيطاني به سيت موتر نزديك شد و  چشم .بما نماندند هيچ چيزي .آردند ما را لچ
مي تواني او را خالص آني، تا خواست جمله ي ديگر بگويد، من  ... داري، تو با اگر او پول ندارد تو هر چيز :گفت
لك افغاني رفت و آمد  ٢ بيچاره آشته داده با تمام زحمت به اين راه پر خطر بخاطر ا ناموس داريم، اينما و شم : گفتم
هنوز صحبتم ت مام نشده بود آه چون گرگ زخمي  !! را بخاطر ننگ و ناموس گرفته ايد شما اين تفنگ .آند مي

 با شنيدن آن جمالت رآيك چون شيري زن آه .با مشت هاي محكم بسر و رويم آوبيدن گرفت غريده بطرفم دويد و
آشيده از  لرزيد، با صداي بلند به داو زدن شروع آرد و با يك حرآت گوشواره ها و انگشتر خود را خشمگين مي

 !داخل سيت برويش زد، بگير، اين را زهرآن
 صداي ما مرد مسلح با سرو .آرده و محكم گرفت گوشواره ها و انگشتر بزمين افتادند و پيرمرد فورًا آنها را جمع

مي آنند و او در حاليكه گيت تفنگش را  اينها پول نمي دهند و بدماشي :ديگري سر رسيد، اولي به دومي فرياد زد
پلي و يك بوري جلغوزه را پايين آرده، يكي را به پشت پيرمرد و  آشيد و چند قنداق پشت گردنم آوبيد، يك بوري

باال آرده،  يكه با قنداق و لگد مي آوبيدند و دشنام مي دادند تا فرق تپه ما رابارنمود و در حال ديگرش را به پشت من
جابجا آردند قومندان با تحكم به  آه يادم نيست آدام شان بود ”رهبران“ بوري ها را در اتاق بپاي عكس يكي از

 .آم نيست بعد از اين بي پول نيايي، زور ما از زور هيچ پوسته اي :پيرمرد گفت
ي جلوي اشكهاي پيرمرد  من در آيينه .بود تر حرآت آرد بدنم بشدت درد مي آرد و نفس در سينه ام پيچيدهوقتي مو

  .شک شدندآشيده و تا داخل شهر خ را ديدم آه چون دوشيار غم انگيزي بدو طرف محاسن سفيدش راه
  
  

******************** 


