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 Human rights  بشر حقوق

  
 زنده ياد داد نورانی

  نشريه پيشرو: فرستنده
  ٢٠١٣ مارچ ٠۵

  کابليان با خون می نويسند

) ۵۵(  
  !و به من ادرار خوراندند

مکاران ادارۀ سابقم که او ھم وظيفۀ خود را از دست داده بود، به سرای شھزاده با يکی از ھ. زندگی به سختی می گذشت

اد می. رفتيم و مصروف داد و ستد اسعار شديم ه روز زي ی مشکالت روز ب وديم، ول ار مصروف ب د چندی به اين ک . ش

واد اعاشه را نمی دين م د گلب ذا بان واد غ د و قيمت م ل بياي ه کاب ه طئیگذاشت ب ام، آرد و روغن ب آور صعود  ور سرس

سکلئیجو مردم مجبور بودند به خاطر صرفه. نمود می ا از چھارآسياب   با باي دين(ھ ۀ گلب رنج و روغن ) منطق آرد و ب

  .شد گرفت، به ھمان قيمت کابل تمام می بياورند که اگر در راه اخاذی صورت می

وراً  م مجب به ھر صورت، يک روز که آرد ما خالص شده بود، من ھ

ر اورمھوس ک ا بي وجی آرد از آنج سکل يک دوست را . دم يک ب باي

ردم ت ک وب حرک ه آن ص ه ب ت گرفت انی. امان راد رب اد  اف ا نوآب ت

زاری(در  نوآباد . کردند دھمزنگ را کنترول می ) سرحد حکومت م

ا می: مرا متوقف ساخته از من سؤال کردند سلح ديگری  کج روی؟ م

زاره است: فرياد زد ه ھ ه ترس. بزنش ک تممن ک ودم، گف زاره : يده ب ھ

ا : ديگری گفت. روم ردن آرد می نيستم و به خاطر آو ھزاره نيست ام

ی رای او م ا را ب ار م ت، اخب دين اس رد جاسوس گلب داق . ب د قن ا چن ب

دان : در ھمين وقت يک نفر ديگر از کوچه برآمد و پرسيد. تفنگ به پشتم زد ردم قومن چه گپ است، ھزاره است؟ فکر ک

د نه ھزاره نيست، اما می: تندگف. شان بود دين بدھ د و گفت. رود احوال ما را به گلب ا : آن وقت خود آن شخص آم از کج

ودم، أم: کجا می روی، نزد گلبدين؟ چه کاره ھستی؟ گفتم: گفت. پشتون ھستم: ھستی؟ ھزاره ھستی يا تاجک؟ گفتم مور ب

اورم ، میام که در چھارآسياب آرد ارزان است فعالً بيکار ھستم، شنيده رای خود بي : وی گفت. روم که يک بوجی آرد ب

سته) ی نثارش کرددشنام رکيک و کوچگي(...) (بدين ھان راس ميگی گل« ره. مواد را به روی مردم کابل ب ه ب انش ک » .ب

  .بعد از آن مرا اجازه دادند

ود. کس نبود چاشت شده بود و در سرک ھيچ ه ب را گرفت ه سختی با. وحشت سراپايم را ف یب رول م سکل را کنت ردم ي . ک

وقتی از دھمزنگ گذشتم و طرف سرک داراالمان روان شدم، چند قدمی نرفته بودم که از تعمير علم و فرھنگ شوروی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ا! ايستاده باش. سابق آواز برآمد ا شدم و از وارخط اد وارخط ا می روی؟ زي ه ئیکج ستم، چپ سکل را نگھداشته نتوان  باي

زودتر عقب ديوار برو که : نخاسته بودم که دو نفر مسلح ھزاره باالی سرم رسيدند و گفتندھنوز بر. شده به زمين خوردم

د با قنداقی به شانه. روم گفتم که پشت آرد می. کنند از کوه فير می ا می: ام زده، گفتن رو  ھر ج وار ب شت دي روی، اول پ

تمبه ناچار قبول کرده ھمراه آنان به پشت يک ديوار م. زنيم بعداً گپ می ان شروع شد. خروبه رف ات آن اه تحقيق خو : آنگ

ه : ديگری گفت. توانستم حرف بزنم از کجا ھستی؟ پنجشيری ھستی يا اوغان؟ به اندازۀ وارخطا شده بودم که حتی نمی ن

تم بگو چه کاره ھستی و کجا می. مانه اش به اوغان می پنجشيری نيست، قواره رزان گف ا صدای ل مور أيک م: روی؟ ب

روی؟  خو خی اوغان ھستی و پيش ديگر اوغانھايت می: يکی ديگر گفت. روم ھستم و پشت آرد چھارآسياب میبيچاره 

فيع موھای . ھان ببريش پيش قومندان شفيع که چی ميگه: ديگری گفت. خوب شد که گير افتادی دان ش ام قومن از شنيدن ن

  .ن شدمبا افراد مسلح روا. جانم راست شد و نزديک بود ھمانجا سکته کنم

ا : برادر، کدام قومندان شفيع؟ در جوابم گفت: ال کردمؤدر راه آھسته از يکی شان س ه گوشت اوغان ه ک فيع ديوان ھمان ش

ود. خوره ره خام می ده ب اد . ديگر چيزی نگفتم، يعنی قدرت حرف زدن از من سلب ش ه زي فيع ديوان دان ش ارۀ قومن درب

رزش  آشکارا می. شدند اوالدھايم در نظرم مجسم می. گشتهکسی که نزد وی رفته، زنده برن. شنيده بودم ن ل دم و اي لرزي

ی ه احساس م ود ک ردم مرگ ب ی. ک م م از ھ ود گرمی چاشت ب ا وج د ب دان بودن ان خن ا آن دم، ام ه و . لرزي د کوچ از چن

ا پس اقی رھنم ه ات را ب دئیکوچه که گذشتيم، به يک خانه داخل شدند و م د.  کردن د و رفتن ل کردن اق را قف ه در و . دِر ات ب

  . کردم من ديگر از جانم دست شسته بودم، فقط دعا می. ھای خون خشک شده بود ديوار اتاق لکه

ردم  ه اول فکر ک ا يک شخص ديگر ک ر ب ان دو نف د و يکی از ھم از ش بعد از تقريباً نيم ساعت انتظار دروازه دوباره ب

ل، داخل شدندانسان نيست يعنی يک ج دين رديف . ناور کام ردنش چن يده و در گ ياه دراز پوش ده و دامن س موھای ژولي

ود زان ب ره آوي ا مھ وق. تسبيح ب رۀ ف ه داشت چھ اده کري ه باشد. الع فيع ديوان دان ش د قومن ن باي د . حدس زدم اي اً مانن واقع

دان": حدسم وقتی به يقين تبديل شد که نفر اولی گفت. ديوانگان بود دين  اوغان است و می!  صايبقومن زد گلب د ن خواھ

يافی " ".بلی": اراده گفتم  بی" اوغان ھستی؟":غری زد و از من پرسيد» صاحب«قومندان .  تقريباً از بين رفتم".برود س

تواند، فقط اوغان سيافی داخل شھر  ھا آمده نمی نه حتماً ھستی، اوغان گلبدينی اين طرف": گفت. "نه":  گفتم"ھم ھستی؟

ان سؤال . چند قدم به اطراف اتاق رفت و برگشت.  نفر ديگر را رخصت کرد و دروازه را بسته نمود".است و بس ناگھ

تم"رقص بسمل را شنيدی؟": کرد ه صاحب":  ھر چند حرف زدن برايم مشکل بود، با ھزار زحمت گف ار "!ن دان ب  قومن

اندازيم و بعد از آن خون  ا کرديم در حلقومت تيل میھمان رقص مرده ره ميگن، وقتی سرت را از بدن جد": ديگر گفت

تم".رقصی شود و تو می بسته می ران شدم چه بگويم، گف ست؟! صايب":  حي ه چي اه م گنايت اوغان ":  جواب داد"گن

ه أمن يک م: گفتم. "بودنت و سيافی بودنت است يافی ھستم ن ه س ايم خورد خورد است، ن ه اوالدھ ستم ک اره ھ مور بيچ

  ".ام  و تا به حال از کابل خارج نشدهگلبدينی،

 بعد از مدتی که بين ما خاموشی حکمفرما شد، ناگھان او سکوت ".ھمگی ھمين حرف را می زنند": او خنده کرد و گفت

انی": مرگبار را شکست و گفت ده بم تم".ولی تو يک راه داری که زن ول می " : بالدرنگ گف چه راھی؟ ھرچه باشد قب

ا  يا بايد حرفی را که می": ع ديوانه بعد از مکث کوتاھی گفت قومندان شفي".کنم ی و ي شيد  تفنگچه(زنم قبول کن اش را ک

ام گفت".برای مرگ حاضر شوی) ام گذاشت و روی شقيقه ا قباحت تم ست؟ او ب ه در ":  پرسيدم حرف شما چي ذار ک بگ

نم ان ھيبت".دھنت شاش ک دازه نداشت  چن ه ان دم ک ني. زده ش ط ش ردم غل يدم. دمفکر ک د؟": پرس  و او "صاحب چه گفتي

تم نمی. دوباره گفتۀ خود را با وقاحت تمام تکرار کرد التی داش ه چه ح رت، ترس و . توانيد تصور کنيد ک يک حالت حي

و آيا اين موجودی که در مقابلم است و چنين می. خشم ايد ئیگويد انسان است؟ آيا از انسانيت ب تم ش داً در دل گف رده؟ بع  ب

د واھد آزارم دھد و برای مرعوب ساختن من چنين حرفی میخ او می تم. زن را نکشيد": گف ول دارم فقط م م ".قب  و او ھ
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از ".پس دو زانو روی زمين بنشين و دھن خود را باز کن. درست است" :گفت د آن را ب ا بن رد ت  او دست به تنبان خود ب

د، در تفنگچۀ خود مرمی را  ت میيعنی انسان اينقدر پس. با ناباوری او را تماشا داشتم. کند را دي د م ه تردي شود؟ و او ک

ار": ام گذاشت و گفت تير نمود و به شقيقه تم  نمی"!معطل چه ھستی؟ يا مرگ يا اين ک التی داش ه چه ح د ک سردی . داني

دم تير پشتم عرق کرد و می. ام احساس کردم ميل تفنگچه را بر شقيقه ردم و . لرزي از ک م آلت ناچار دھن خود را ب او ھ

  ...خود را کشيده در دھنم ادرار نمود و من آن را قورت کردم

أثر شده  که بی) گزارشگر(من . به شدت به گريه افتاد و ادامه داده نتوانست) قربانی(در اين اثنا وی  نھايت متعجب و مت

. بيند لم حتماً نتيجۀ ظلم خود را میماند و ظا بودم، به دلداری و تسلی او پرداختم و گفتم که خير است، دنيا اين چنين نمی

   :د بعد از آن چه شد؟ او چنين ادامه دادئيلطفاً بگو

ا را در ھمانج د ئیبلی، بعد از آن اين جانور از اتاق خارج شد و ھمان دو نفر قبلی آمدند و م ا کردن د، رھ ه بودن ه گرفت  ک

  .نه برگشتماز آنجا گريان و ناالن دوباره به خا. حتی بايسکلم را نيز ندادند

 

 

 


