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  داد نورانی

  

  کابليان با خون می نويسند
) ٢(  

  
  فرشتــــۀ ما را کشتند
  داستانی از زبان شيال

  
  

گنھکاران اصلی از .  تا ناوقت ھای شب بيدار بوديمدر جاده ھای کابل قدم می ماندند ما" فرشتگان موعود"شبی که 

راديوھا از صحبت ھای درشت . کابل گريخته بودند چيزی شبيه اميد و اضطراب در پلک ھای تک تک ما پيدا بود

  .ھيچ کس نمی فھميد فردا چه خواھد شد. ھمۀ ما به سازمان ملل چشم دوخته بوديم. گلبدين و مسعود حرف می زدند

ًجمعا يازده سر عايله بوديم و ھر کس به کاری . کوچۀ محقری بر روی کوه چھلستون آفتاب رخ بودخانۀ ما در 

شايد ھم . ھنوز جاده ھای صبح خلوت بود که مادرم به ديدار يکی از دوستان گذرگاھی مان رفت. اشتغال داشت

لح ھر لحظه پشت خانه ما چکمه ھای مردان مس. او تا زوال برنگشت! را مبارک باد می گفت" حکومت اسالمی"

بر تپه ھا از صبح و يا شايد ھم از . دل دل با سالح ھای گوناگون اين طرف و آن طرف می گشتند. تق تق می کردند

حس ششم ام خل می زد، نکند . وقتی به کوه می ديدم ترسی ناخودآگاه مرا می لرزاند. شب سنگر کنی آغاز شده بود

گويی . قيامتی بر پا شد. آخر رسانده بوديم که ناگھان تصورم به واقعيت پيوستدسترخوان را به . جنگی شروع شود

تا خواستيم فرياد بکشيم راکتی در دھليز سقوط کرد و ما که بی . تمام گلوله ھای کابل خانه ما را نشانه گرفته بودند

ی مھابا بسويی می دويد و مادرم ب. مادر و پدر ھمديگر را می فشرديم در آتشفشانی از دود و خاکستر گور شديم

دھليز تان : يکی از ھمسايه ھای در حال فرار مادرم را صدا زد. رگبار بی وقفۀ تفنگداران زمين را پاره می کرد

مادرم ساکت و بی باور در گوشه ای ايستاده موھای خود . وقتی از زير آوار برآمديم ھمه ما زنده بوديم. راکت خورد

 زمين پھن شده بودند ولی مادرم آنقدر ھيبت زده بود که بر بلندی ايستاده گلوله را نمی ھمۀ مردم برروی. را می کند

قلعۀ شورا جای پدرکالن . وقتی آخرين نفر ما خود را به صحن می انداخت صدای دردآلود مادرم برخاست. شناخت

  .تان می رويم

آنشب گذرگاه را کمتر . ه گذرگاه رسانديمدر پناه ديوارھای سنگی و درخت ھا گاه قد راست و گه خميده خود را ب

زوزۀ گلوله ھا بر فراز شيردروازه و آسمايی پرده خونينی برافراشته بود و اولين شبی بود که عو عو سگ . کوبيدند

  .تا صبح بيدار بوديم. پنداشتی خاک کابل را به توبره می کشند. ھا و بانگ خروسی از کابل برنخاست
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نيمه ھای روز به . ما ھيچ چيز نداشتيم. کمی تيت شده بود و باران سرب کمتر می باريد ابر غم ٩فردا ساعت ھای 

او آنقدر بھت زده . در چند ثانيه مادرم ھستی سی ساله اش را از دست داده بود. خسته و بيخواب. قلعه شورا رسيديم

 دانم آن شب پدرم کجا من تا به حال نمی. بود که حتی برای عزيزترين لحاف و دوشک اش ھم وسواس نداشت

در . او که مامور پايين رتبه ای بود، مقداری آرد به پشت بسته، به سوی خانه پدرش به راه افتاده بود. خوابيد

نزديکی ھای پل خشتی در حاليکه از بين دو گروه مسلح به سرعت رد می شده يکباره آتش دو طرفه پل خشتی را 

 مردۀ ٣۴بيچاره تا ناوقت ھا کنار .  در دم سه مرمی به سينه و شکم او اصابت کرداژدھا گونه در چنبره گرفته و

عصر نمی دانم کی ھا او را به شفاخانه چھارصد بستر . ديگر انتظار مرگ را کشيده، خون زيادی ضايع کرده بود

فاخانه دريافت کرديم و ما که فقط فاتحه اش را در ذھن می پرورانديم ھفت روز بعد خبر او را از ش. رسانده بودند

  .او نحيف و معيوب شده بود.  روز بعد او را ديديم٢٠

صبح بھاری که زمين ھای پدر کالنم سبز می زد کمند گلوله . جنگ آھسته آھسته به سوی ده خدايداد کشانده می شد

کمپل و ظرف به با چند . ما ديگر سبک شده چيزی به ھمراه نداشتيم. و راکت بر گلوی اين منطقه نيز حلقه شد

چھلستون و بعد به گذرگاه، از آنجا به چھارراھی عالوءالدين، بعد به ده دانا، از آنجا به تايمنی بعد به جنگلک، از 

چون ديگر درين . آنجا به سمت خانه و دوباره به چھلستون سرگردان شديم که ھر انتقال ما قصه ھای دردناکی دارد

.  فاميل در يک صنف جابجا شديم۴.  مکتب نازو انای مکروريان کھنه پناه برديممنطقه کلبه ای باقی نمانده بود به

به مجسمه ھايی تبديل . گوش ھای ما با فير عادت کرده بودند. در شبانه روز يکبار چيزی می خورديم و می لوليديم

گويا به نوبت ايستاده . ھر روز زخمی ھا و کشته ھا را تا و باال می کرديم. شده بوديم که مرگ را نمی شناختيم

فقط افراد مسلحی را می ديديم که با موترھای پر از اموال . ھيچ کس از قوم و خويش خود اطالع نداشت. بوديم

  .را بر شيشه نصب داشتند" رھبری"چپاول شدۀ مردم از کوچه ھای ويران می آمدند؛ موترھايی که عکس 

ه زيرزمينی ھا پناه می برديم و تا ناوقت ھای شب و گاھی تا وقتی راکت ھا مکروريان را ھدف می گرفتند ما به ب

فرشته . شب ھای سرد زمستان با چند کمپل و صندلی بی آتش به سر ميبرديم. صبح درآن سياه چالھا غوطه ور بوديم

مادر، آخر زمستان مکتب ھا شروع : خواھر کوچکم درآن سردی خود را به مادرم می چسباند و گاھی می پرسيد

فقط من بودم که او را . ما ھمه به او می ديديم و ھيچ کسی پاسخی نداشت. ود؟ او صنف اول را تمام کرده بودمی ش

زور بين : اميد می دادم و با لبخند تصنعی می گفتم بين الملل جنگ ھا را خاموش می سازد و او کودکانه می پرسيد

  .يمميرسد؟ ما ھم اين محاسبه را نمی دانست" رھبران"الملل به 

ما ھمه به سوی زيرزمينی فرار . شبی غرق اين سؤاالت بوديم که يکباره انفجاری پشت کلکين صنف ما را لرزاند

اما دير شده بود او با ھمان آرامش . مادرم صدا می زد فرشته، فرشته، ھله زود شو، راکت ديگری می آيد. کرديم

. ی او دويدم تراوش خون از الی کمپل قلبم را لرزاندسوه من ب. ھميشگی اش فقط مادرم را می ديد و پلک نمی زد

او آغاز مکتب را نديد و . جايی نمی برده فريادھای مادرم در انفجار خمپاره راه ب! برادرم فرياد زد، فرشته را کشتند

ًدا او را گفتند امانت باشد بع. ا در کنار درب مکتب او را به گودالی سپرديمھشبانه در زير انفجار ھای مداوم راکت 

به قبرستان انتقال می دھيم اما راکت ھای دوامدار چند ھفته ای انتقال او را مجال نداد، مثلی که نمی خواست مکتب 

بعد که به چند جای ديگر گريختيم قبر او را ھم به . را ترک کند و دعايی کرده او را در ھمان جا به ابديت سپرديم

  .گريختيمما آخر به نيمروز . گلوله بسته بودند

 


