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 داد نورانی

 

  کابليان با خون می نويسند 
)۴(  

  
  و ما تا تايمنی گريستيم

  
  

 شھر عشق و حماسه قدم بھار به پيشواز پندک و برگ می خنديد و پرستوھای دور به. ھوای کابل دل انگيز بود

خوشی و اضطراب در سينۀ . راديو ھا از يکی دو ماه به اينسو افغانستان را سرخط اخبار خود داشتند. ميگذاردند

  .کابليان موج می زد

را به نامش می افزودند، " خان"پدرم که دوستانش پسوند .  سر عايله زندگی بخورنميری داشتيم٨ با ۴ما در کارته 

در آن روزھا خوشحال . در جاده دکان پرزه فروشی داشت. د که از جريانات سياسی خوشش نمی آمدمرد مذھبی بو

خدايا مجاھدين را : ھر باری که جای نمازش را جمع می کرد با صدای بلندی می گفت. و متبسم به نظر ميرسيد

  .يی ھای دولت بدم می آمدمن با اين تلقين ھا ناديده مجاھدين را دوست داشتم و از اشرارگو! پيروز بگردان

ما به پيشواز شان . به کابل پا نھادند" فرشتگان"آفتاب ھنوز قله ھای  آسمايی را  نه ليسيده بود که پوشاليان سقوط و 

امروز مکتب نروی، وضع " فالنی:"وقتی از خواب برخاستم، پدرم صدا زد. جشن گرفتيم و اشک شوق نثار کرديم

  . ھای تندی رد و بدل کرده اند، ديشب تا صبح گرگر موترھا خوابم را ربودندسياف و مزاری گپ. روشن نيست

 ساله ام بيشتر ١٧دلم فرو ريخت، خواھر . تمام جاده ھا سنگر بندی شده، خدا خير کند: ھم مسجدی ھای ما می گفتند

 عاجزانه به وضع ما چی می شود؟ پدرم به اين پرسش جوابی نداشت و: از من ترسيد و با لکنت خاصی پرسيد

  .سيمای خواھرم ديد

من تا آنوقت روابط مجاھدين را به اين شدت خصمانه بين شان فکر نمی . تب و تاب عجيبی کابل را فرا گرفته بود

 بعد از ظھر به جاده ٢ساعت ھای . شنيده بودم که حزب اسالمی با تنظيم ھای ديگر ھميشه درگيری دارد. کردم

ًين که اولين باری آنھا را می ديدم تماما خشن به نظر می رسيدند و با غضب عجيبی مجاھد. متصل خانه مان برآمدم

مرد مسنی که با گام ھای تند به استقامت کوچۀ ما حرکت . احساس کردم از آنان می ترسم. عابران را نگاه می کردند

  :می کرد، با تحکم صدا زد

. تندی حرکت می کرد که آخر کالمش برايم مفھوم نشداو آنقدر به .  بچه حاجی زود خانه برو، گپ ھا خراب است

صدای رعد آسايی کابل را در . ھنوز کلمات عابر را در مغزم ھجا می کردم که راکتی به آسمايی اصابت کرد
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در نيمی از شھر ربانی و گلبدين و . نورديد و ھنوز محل اصابتش را خوب فکس نکرده بودک که قيامتی قيام کرد

از . اف و مزاری کابل را به مجمری مبدل کردند که کابليان گنجشک وار در آن کباب می شدنددر نيمی ديگر سي

ما به زيرزمينی پناه برديم و ھی . فرار و دويدن جھت يافتن جای امنی آغاز شد. تمام شھر آتش و دود بر می خاست

  .کابل برای ما زندان شد! کسی بيرون نشود: پدرم صدا می زد

شبھا يکی دو ساعتی خواب مان می برد . يرزمينی گذرانديم و آھسته آھسته با انفجار خو می گرفتيمآن ھفته را در ز

خواھرم در زير آن ھمه رگبار نان می پزيد و ميسر شدن يکبار نان در شبانروز . و خوردترھا کمتر گريه می کردند

  .شھکار بود

ابل را نشانه می گرفت و ما توانستيم از زيرزمينی تک تيرھايی سنگر مق. يک ھفته بعد جنگ کمی به سردی گراييد

  :می گفتند. بر آييم

يگانه اميد ما سازمان ملل بود و ديگر تمام . را اخطار داده است" رھبران"سازمان ملل جنگ را خاموش می کند و 

مليون آدم در شھری بيش از سه . مجبور بوديم روح خود را کاذبانه تسکين نماييم. راه ھا را مسدود شده يافته بوديم

آنانيکه از درگيری ھای مجاھدين در گذشته . گروگان مانده بودند و ھمۀ ما خود را محکوم به مرگ می دانستيم

  .به فکر خود باشيد. اينھا خود را اکمال می کنند: تجربه داشتند، با تبسم زھرآلودی می گفتند

رپا نشده بود که گرگان به جان ھم افتادند و جنگ به ھنوز نماز صبح ب. دو روز بعد تمام محاسبات ما صفر شدند

جور کرده به زيرزمينی پناه ببريم که راکتی به تا خواستيم خود را جمع و . شدت باورنکردنی بار ديگر آغاز شد

پارچه ھای راکت سر و روی . شاگرد پدرم که با ما می زيست در محراق انفجار قرار گرفت. خانه ما اصابت کرد

خواھرم با آخ . پدرم در الی دود و تاريکی ھر طرف می دويد. ھمۀ ما بيھوش شده بوديم. مادرم را خون آلود کرد

پای خواھرم قطع شده و خون، سياھی اطرافش را می .  فرياد می زد و من توان حرکت را نداشتمھای جگر خراشی

پدرم . شست، تا چشمم به تکه ھای شاريده گوشت و استخوان رانش افتاد، فرياد زدم و سرم را زير بغلم پنھان کردم

  . کجا رفتما نفھميديم که. او را بغل کرده در زير آنھمه رگبار، تند به سوی در دويد

داکتران خون ريزی پای قطع شده اش را گرفته و به پدرم نسخه . او خواھرم را به شفاخانه صليب سرخ رسانده بود

بيچاره پدر، ديوانه وار به سرک ھا . ای داده بودند تا جھت تداوی زخم ھای کاری پای دومش از جايی دوا تھيه کند

پی با چند مرد مسلح سر رسيده پھلويش می ايستد و بی مکثی او را سوار دويده تا نشانی از دواخانه ای بگيرد که پيک

خواھرم زخمی و تنھا در بستر شفاخانه، پدرم اختطاف، مادرم . ما ھمديگر را گم کرده بوديم. کرده با خود می برند

کوچۀ ما . زخمی و من با چند خواھر و برادر کوچکم در دخمه تاريک زيرزمينی مرگ را لحظه شماری می کردم

يک شھر با تمام . ما از دوستان، اقوام و آشنايان خبری نداشتيم، سودای جان به جانی بود. ًتقريبا خالی شده بود

  .انسانھايش در مسلخی به نام پايتخت آمادۀ ذبح شدن بودند

 جھت اگر بتوانيد ھزار لک افغانی. من گروگان شده ام."ھشت روز بعد از طريق پيک مسلحی احوال پدرم آمد

خواھرتان در شفاخانه صليب سرخ . رھايی ام پيدا کنيد مرا بار ديگر خواھد ديد در غير آن مرا تيرباران می کنند

اولين باری بود که دعاھای پدرم را با نتيجه عکس می . موی بر بدنم راست شد" بستری است از او احوال بگيريد

  .يافتم

باور نکردنی بود، پای ديگر خواھرم را ھم قطع . به شفاخانه رفتمفردا که راکت بازی کمی آرام گرفت با مادرم 

خواھرم در . ما تالش فراوان کرديم ولی دارو نرسيد و راھی به جز قطع کردن نماند: داکتران گفتند. کرده بودند
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خواھرم به مجردی که چشمش به ما افتاد بيحال شد و مادرم به سر و روی خود زده، . بستر به شدت کوتاه شده بود

  .را می بوسيد و من گريه می کردم

کاکايم که در تايمنی . دو نيم ماه پدرم در زيرزمينی ھای افراد مسلح زندانی بود که خود داستانی است غم انگيز

او وقتی به خانه آمد و پای . زندگی می کرد با تالش ھای فراوان و دادن ھزار لک افغانی توانست پدرم را نجات دھد

 را قطع شده ديد سر خود را به ديوار می زد و می گريست که افسوس نتوانسته است چند امپول و دوم خواھرم

مردم جھت آمادگی به جنگ ديگر مواد غذايی . فردای آنروز مغلوبه کمی فروکش کرد. کپسول را به شفاخانه برساند

من، مادرم و . او ھله ھله می کرد. يمتھيه می کردند و پدرم بعد از مکثی به فوريت تصميم گرفت که به تايمنی برو

ًچيزھای نسبتا خوب را :پدرم چند باری تکرار کرد. بچه ھای ديگر به جمع و جور کردن لوازم ضروری پرداختيم

شايد ما را به خاطر چند کمپل سر به نيست نمايند و خود از سرک . نگيرد که پوسته ھای مسير راه چور می کنند

راکت ھا به .  را آورد که در سيمای شان اضطراب و گرسنگی سه ماه گذشته موج ميزدمجاور دو کراچی وان پيری

ما اشيا را به کراچی . کوه تلويزيون اصابت کرده و دود باال می شد و آسمان کابل ھمچنان دودآلود و سوگوار بود

 به کراچی برده می شد آخرين چيزی که بايد. می رسانديم و پدرم با دو کراچی وان به عجله بسته بندی می کرد

. او می گريست و من او را دلداری می دادم که يکباره انفجاری دروازه حويلی ما را به ھوا پرت کرد. خواھرم بود

من خود را بروی خواھرم انداختم، وقتی ھوا کمی روشن شد بسوی پدرم دويدم اما اثری از او و دو کراچی وان 

کاکايم سر رسيد و . ديگر چيزی برای بردن به تايمنی نمانده بود. يه جمع شدندچند عابر و يکی دو ھمسا. نمانده بود

  .ما تا تايمنی گريستيم

  

 


