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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

  
  داد نورانی

  
  

  کابليان با خون می نويسند

) ١(  
  

  ما ھفت بار گريختيم

  داستانی از زبان سادات
  

ضمير فلک می روياند و کابليان تازه به سالم صبح طليعۀ بامداد، شيردروازه و آسمايی را چون دو بال نقره يی در 

اعالم شده بود و ما کابل نشينان " حکومت اسالمی"تازه . بر می خاستند که ناگھان قيامتی بر کوه و کمر پيچيد

چه شب . زمينيی را داشتيم که در پرتو زحمت خود بر زخم ھای پانزده ساله مرھم التيام بگذارند" فرشتگان"انتظار 

  .ه تا شفق داغ رو به خدا نشستيم و برای پيروزی اينان دعا کرديمھای ک

وقتی باران گلوله از دامنه و فراز باالحصار . کنار قبر شھيد در منزل يکی از دوستان جاجی مان کرايه نشين بوديم

ند فرياد بکشند تا خواست. گليم عزا را بر عشرتسرای کابل به گستراندن آغاز کرد، بچه ھا سراسيمه از خواب پريدند

اولين باری بود که خانواده ام را فراموش کرده دلم می خواست از ھمه . ھق ھق شان در وز وز گلوله ھا گم شد

ھنوز به کنجی نخزيده بوديم که دستک ھای خانه مجاور آتش گرفت و تق تق شعله . زودتر به زيرزمينی پناه ببرم

از . باران راکت باريدن گرفت. ينجا برسد ھمه ما کباب می شويماگر آتش ا. ھای شان در گوشم محشری به پا کرد

ثانيه ھای بی حرکت در روحم وسوسه می کاشتند، آنروز درازترين روز سال . شش جھت کابل مظلوم را می کوفتند

 من ھميشه از. درب منزل ما به سوی باالحصار بود.  گلوله ھا کمتر به طواف محلۀ ما می آمدند١٢ساعتھای . بود

برج باروی آن که روزگاری انگريزھا را چون خوک ھای زخمی محصور کرده بودند لذت می بردم اين اولين 

از راه . اشک ما ھم خشکيده بود. ھمۀ ما تشنه بوديم. باری بود که می گفتم ای کاش بر دامنۀ اين يادگار نمی زيستم

نوز نغلتيده بودند دوان دوان خود را به خانه يکی از دوم زيرزمينی به خانه ھمسايه خزيده  در پناه چند ديواريکه ھ

مقداری طال و پول نقد را ھم نتوانستيم برداريم چون رفتن به دھليز و خانه در الی . دوستان در کارته نو رسانديم

  .انفجار خمپاره ھا ناممکن بود
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سرخی گلوله . عقلم به جايی قد نمی داد. ممن تا صبح نخوابيد. فقط زنده مانده بوديم. اولين شبی بود که ھيچی نداشتيم

گستوان سھراب بر فلک آويخته يی برگو. ھا، آسمان با صفای کابل را چون غروب سرنوشت ما پر خون نموده بود

 را ۶۶موتر گاز ! سيد: يکی از ھمسايه ھای شاه شھيدی ما فرياد زد. صبحگاھان با کوفتن در، دلم فرو ريخت. بودند

من ھنوز نمی فھميدم که چنگيزيان به کابل . زودتر خود را برسان.  زندگی ات را تاراج می کنندآورده اند و تمام

ھر چه زنم فرياد زد نرو، نرو، من و پسر کالنم دوان . ش از خودش ھستمی کردم ھر کس مالفکر . ھجوم آورده

ز صبح بود و مغلوبه آغاز نشده ھنو. ی از ھر سو زوزه می کشيدندئتک فيرھا. دوان خود را به شاه شھيد رسانديم

وقتی آن صحنه را ديدم ارتعاش عجيبی سرتا . يک گروپ از افراد دوستم بستره ھايم را سره ناسره می کردند. بود

يکی از آن ! چرا خانه ام را چور می کنيد؟: با فريادی که از ھر سلولم نيرو می گرفت صدا زدم. پايم را فرا گرفت

نگی و چشمان از حدقه بيرون که با تحکم به ديگران دستور ميداد، خيره خيره به من ديد و شترگاو پلۀ جمع با قياف

خاطر حفاظت جان و مال شما جان می کنيم و تو غالمغال می ه مجاھدين روی چه بخوابند؟ ما شب و روز ب: گفت

سرم گيج رفت و خون فوران . دندانھايم فرو ريختاز کنی؟ و بالفاصله با قنداق طوری بدھانم زد که بيش از نيمی 

  .پسرم گريه می کرد و فقط توانست بازويم را بگيرد و از چند کوچه عبورم دھد. نمود

ھنوز به جاده عمومی قدم نگذاشته بوديم که دو نفر مسلح پيرمردی را با پيپ روغن پھلوی خود نشانده ما را صدا 

 افغانی ام را ٧٠مرا تالشی کرده . ريد؟ گفتم من زخمی ھستم و پول ندارماين پيپ روغن را به چند می خ. زدند

  .پول که نداری چرا بيرون می شوی. خسار خون آلودم  حواله کردندرگرفتند و بعد چند سيلی به 

 "خاطر اکماله براداران ب"روز ھفتم . ھفت روز راکت پرانی بی وقفه ادامه داشت و کابل در زير انفجار جان ميداد

 نفر مسلح در خانه ٣٠. من با پسرم برای آوردن کمی آرد و تيل به شاه شھيد رفتيم. وجود آوردنده آرامشی را ب

ما افتاد، دو نفر ه مجرديکه چشم شان به ب. موتر تيزرفتار ھمسايه در گاراج مانده بود. مجاوز ما کمين کرده بودند

اگر راست می : ان سفاکی با نگاه ھای شيطانی به پسرم ديد و گفتقومند. دويده و دزد گفته بنای تھديد ما را گذاشتند

بند بند . گويی که مالک اين خانه ھستی ما پسرت را نگه ميداريم تا کليد موتر ھمسايه را نياوری او را رھا نمی کنيم

گفتم زخمی . بودندوجودم لرزيد چون شنيده بودم که بچه ھای بسياری را به باالحصار برده و به پسته ھا تقسيم کرده 

چون به ازبکی صحبت می (باالخره با مشوره و پچ پچ بين ھم . دنبال کليد بروده و کمر شکسته ام من ميمانم پسرم ب

ساعتھا من را نگھداشتند پسرم . قبول کردند که پسرم برود من به اشاره به او فھماندم که بر نگردی) کردند نفھميدم

من با قسم و قرآن قول دادم که شما اين خانه ھا را آتش نزنيد . ای شما را می سوزانيمتيل را آورده که خانه ھ. نيامد

  .من کليد را می آورم و رھا شدم

شاه شھيد، سياه سنگ و رحمان مينه کشته يا متواری شدند نوبت م بعد از آنکه گلبدين و دوستم اتحاد کردند و مرد

 رسيد و زرگر را از ۶۶يک شب موتر گاز .  زندگی می کرددر کوچه ما زرگری. چور و چپاول کارته نو رسيد

شدت لت و کوب کردند که تو دکان زرگری ه خانه بيرون کردند، آنچه طال داشت ھمه را تحويل نمود ولی او را ب

وقت  داشتی طالھای ديگر را کجا کردی؟ او در حالی که می گريست و قسم می خورد در زير ضربه ھای قنداق نا

خاطر ه داشت و روزانه بۀ  سال١٣ھمسايه که دختر ۀ بعد از اتمام کار زرگر به خان.  سکوت پيوستھای شب به

پدر و مادر دختر با تمام قوا فرياد می کشيدند . ھجوم بردند) او را نشانی کرده بودند(آوردن نان به نانوايی ميرفت 

 صداھا را ثبت می کردند و تا حال در ضميرم داد شان برسد فقط گوشھای ما بودند که آنه ولی دادرسی نبود که ب

روزھا که گھگاھی باران راکت . دخترک چند چيغ زد و از ھوش رفت او را در موتر انداخته بردند. نوسان می کند
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او . روی خاکھا نشسته خط می کشيد و چيزی با خود زمزمه ميکرده آرام می شد به کوچه می برآمدم پدر دخترک ب

  .بودماليخوليايی شده 

ما چند روز بعد که دختر پرانی در کارته نو شروع شد به شوربازار گريختيم از آنجا دوباره به کارته نو از کارته نو 

به شھرنو  از شھر نو به قلعه احمد خان از قلعه احمد خان باز به کارته نو از کارته نو به خيرخانه و از خيرخانه به 

  .صه ی دردناک ديگر داردپاکستان گريختيم که ھر گريزی دھھا ق

 


