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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
) ٣(  

  
  

  !يدباالی شازيه  را می پائچشم ھای پدر قد و 
  

ای پلنگی پياده و سوار بر پيکپ ھا، فاتح و خرامان بر جوانان کم سن با لباس ھ. تا آن صبح مجاھدين را نديده بودم

آفتاب تازه افق . من کنار جاده مات و مبھوت آرام آرام حرکت می کردم. جاده ھای کابل عبور و مرور می کردند

. شخصی در پتوی پشمی پيچيده کنارم حرکت می کرد. شرقی را پيموده و بر کوھپايه ھای کابل نور می افشاند

مرد با صدای ضعيفی که در . اين جوانان چقدر آماده به نظر می رسند: ر پايين رتبه ای را داشت، گفتمچھرۀ مامو

  .اينان را ايرانی ھا مسلح کرده اند: خش خش شمال گم می شد به من خيره شد و گفت

نسته بود فقط نزديک ظھر خانه برگشتم، پدرم مامور دون رتبه ای بود که با تمام زحمتکشی ھای چند ساله اش توا

 بود با کنجکاوی توأم با ١١خواھرم که متعلم صنف . ما نمی فھميديم فردا چه خواھد شد. اين خانه محقر را بسازد

  :اضطراب پرسيد

می گويند . مجاھدين را ديدی؟ راديوھا از جنجال ھای بين حزب اسالمی و شورای نظار خبر می دھند! سليمان

  .دوستم با مسعود متحد شده است

  .درينجا حزب وحدت حاکم شده گپی پيش نمی شود: ن با کمی دلھره گفتمم

ًما جمعا ھشت نفر بوديم و زندگی بخورنميری داشتيم . پدرم ھيچی نمی گفت و در تفکر پايان ناپذيری غرق شده بود

  .به ھيچ حزب و جريانی وابسته نبوديم، بسياری از اقوام ما به ايران و پاکستان مھاجر شده بودند

موترھای پيکپ به سرعت . گفتند فيرھای خوشحالی مجاھدين است.  عصر تيرپراکنی ھايی شروع شد۵ساعت ھای 

دلم فرو . خانه دو منزلۀ مقابل حويلی ما را ھم سنگر بستند. بوری ھای ريگ را آورده و سنگر بندی شروع شد

ما ھنوز روابط خصمانه و پيچيده . ديدندريخت چون صحن خانه ما برايشان قابل رويت بود و خواھرم شازيه را می 

ھمسايه دو منزلۀ ما را به شدت لت و کوب کرده بودند او . من به سرعت کوچه رفتم. تنظيم ھا را نمی دانستيم

  .فردا شما ھم ھمين سرنوشت را خواھيد داشت: کاالھای خود را بار موتر می کرد به آھستگی گفت
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دروازه را قفل و بيرون شديم، يکی . يم گرفتيم به خانه خالۀ خود گذرگاه برويمفردا که ھنوز آفتاب سر نزده بود تصم

دستور نيست کسی خانه خود را رھا کند و ما دوباره برگشتيم و از : از افراد مسلح سنگر مقابل جلو ما ايستاد و گفت

ديم که چند انفجار پياپی ھنوز از دھمزنگ نگذشته بو. راه خانه ھمسايه به کوچه عقب برآمده عازم گذرگاه شديم

پدرم . ما راه را ميان بر زده خود را به پای خانه ھای گذرگاه رسانديم. آسمايی را لرزاند و يکباره قيامتی برپا گشت

دو خواھر و برادر کوچکم گريه می کردند و با ھر انفجار . که تکليف قلبی داشت نفس نفس زنان به دنبال ما می آمد

ھمۀ ما . پدر را کشتند. من تازه به کوچه خاله ام قدم گذاشته بودم که شازيه فرياد کشيد. اندندلحظه ای بی نفس می م

چشمانش ھنوز قد بلند شازيه . تيری به قلب پدر اصابت کرده و بی حرکت افتاده بود. به کنار جاده به سوی او دويديم

ھمه بی ھدف ھر . می زد و موھايش را می کندمادرم به روی خود . زير باران سرب فرياد می کشيديم. را می پاييد

با عبور از پھلوی ما بی وقفه صدا می شد، او را به . طرف می دويدند و فکر می کردند جای امنی را خواھند يافت

صدای ضجه ھای مادرم در ھارن موتری . خدا بسپاريد، چاره خود را بکنيد و ما نمی دانستيم چه تصميمی بگيريم

پيکپی با چند مرد مسلح پھلوی ما ايستاد و با سکوت معنی داری جسد پدرم را در موتر انداخته بردند گفتند ما . پيچيد

  .او را دفن می کنيم

حوالی . تنھا به کودکان چند لقمه ی نان پيدا شد. ھای خانۀ خاله پناه می برديمآن شب تا صبح گريستيم و در کنج 

خاله ام با اوالدھايش . صبح چند راکت به خانه ھای گذرگاه اصابت کردند و دود غليظی محل را در سياھی گور کرد

. از کيست سپری نموديمسه روز و شب در منزلی که نمی دانستيم . به سمت چنداول گريخت و ما به باغ رييس رفتيم

  .شازيه از ھمۀ ما با جرأت تر بود و در زير آتش گلوله مقدار آردی را که در ھمان خانه مانده بود نان پخت

به مجرديکه چشم افراد مسلح به من افتاد با ناسزاھای . يک ھفته بعد که کمی جنگ آرام شد سری به خانه خود زدم

بعد به . دند و پرسيدند خانواده ات کجاست؟ من خيرخانه را نشان ميدادمبه شدت رکيک به لت و کوب من شروع کر

قسمتی از خانه با اصابت راکت . ھيچ چيزی باقی نمانده بود. شفاعت چند ريش سفيد عابر رھا و وارد خانه شدم

  .من با ديده گريان يگانه يادگار پدرم را رھا کرده به باغ رييس برگشتم. ويران و سوخته بود

يکی از آنان گفت اگر . ز بعد که سه مرد مسلح ما را ديدند،  وارد خانه شده و بنای مھربانی را گذاشتنددو رو

ًظاھرا . برايم بدھی من زندگی شما را تضمين کرده ھمه تانرا به پشاور ميبردم" حق و حالل"خواھرت را به نکاح 

ھزار افغانی برايم " داماد. " فردا صبح مراجعه کنيدپيشنھاد را با خوشحالی قبول کرده و گفتم شام پدرم می آيد شما

شازيه در حاليکه مثل بيد می لرزيد با عصبانيت گفت چرا چنين وعده ای . داد و با خوشحالی به سوی تخنيکم رفتند

  .نداينان در ھمين چند روز دھھا دختر و بچه را برده ا. دادی؟ گفتم اگر اينطور نمی کردم شايد ترا به زور می بردند

ھنوز از وسط ھای شھر عبور نکرده بوديم که مغلوبه آغاز . بعد از ظھر با پای پياده به سوی کلوله پشته فرار کرديم

شد گويی تمام دنيا کابل را می کوبيد، از ھر گوشه ای شعله ھای آتش و دود بر می خاست و مردم بی جھت به ھر 

 ۵٠ از پارک زرنگار عبور نکرده بوديم که راکتی سقوط کرد و ھنوز. قيامت واقعی قيام کرده بود. سمتی ميدويدند

در جويچه لب سرک خود را انداختيم و بعد گرگ داو به .  نفر يک خانواده را توته توته نمود٧متر دورتر از ما 

  .َترس را نمی شناختيم و به دوش عادت کرده بوديم. ديگر اشکھای ما ھم خشکيده بودند. حرکت افتاديم

مادرم ھی می گفت کلوله پشته جای بھتريست از آنجا به خيرخانه . ه پشته خانه يکی از ھمکاران پدرم بوددر کلول

وقتی به . راکت ھا کمتر به خيرخانه اصابت می کنند، در يکی از مکاتب خود را  جای خواھيم داد. خواھيم رفت

شازيه، .  نزديک ھم قابل رويت نبودندديگر فاصله ھای. دوست پدرم رسيديم جنگ به اوج خود رسيده بودۀ کوچ

من پيش پيش حرکت می کردم که . خواھر کوچکم يلدا را پشت کرده می دواند و گاھی ھم دست مادرم را می گرفت
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وقتی ھوا کمی روشن . چند لحظه بيھوش بودم و سکوتی در اطراف ما مستولی گشت. يکباره در انفجاری گم شدم

چند تن از افراد کوچه مرا باال کردند، . ای ضعيفی فرياد می کشيد، شازيه، شازيهمادرم با صد. شد کسی را نديدم

دنبال شازيه دويدم، فقط ه وقتی استوار شدم ب. مادرم نشسته بود و بی آنکه پلک بزند به نقطه نامعلومی می ديد

 يلدا را تا ھنوز مادرم دست شازيه را در گودالی دفن کردند ولی کفش. يکدست او و کفش پای راست يلدا را يافتم

  .نگھداشته و گھگاھی می بوسد

 

 


