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 نشريه پيشرو: فرستنده

 زنده ياد داد نورانی

  ٢٠١٢ اکتوبر ٢٣

  

  کابليان با خون می نويسند

)١( 
  

  ما ھفت بار گريختيم

ا سالم صبح ئون دو بال نقره  را چئیطليعۀ بامداد، شير دروازه و آسما ی در ضمير فلک می روياند و کابليان تازه ب

د بر می وه و کمر پيچي ر ک امتی ب ان قي ازه . خاستند که ناگھ شينان » حکومت اسالمی«ت ل ن ا کاب ود و م ده ب اعالم ش

چه شب .  بگذارندزمينيی را داشتيم که در پرتو رحمت خود بر زخم ھای پانزده ساله مرھم التيام» فرشتگان«انتظار 

 . که تا شفق داغ رو به خدا نشستيم و برای پيروزی اينان دعا کرديمئیھا

راز باالحصار . کنار شاه شھيد در منزل يکی از دوستان جاجی مان کرايه نشين بوديم ه و ف وقتی باران گلوله از دامن

اد بکشند .  خواب پريدندگليم عزا را بر عشرتسرای کابل به گستراندن آغاز کرد، بچه ھا سراسيمه از تند فري تا خواس

  .ھق ھق شان در ِوز ِوز گلوله ھا گم شد

رم اه بب ی پن ر زمين ه زي ر ب ه زودت م می خواست از ھم رده دل ه . اولين باری بود که خانواده ام را فراموش ک وز ب ھن

عله ھای شان در گوشم  ردکنجی نخزيده بوديم که دستک ھای خانۀ مجاور آتش گرفت و تق تق ش ا ک ه پ . محشری ب

دن گرفت. شويم اگر آتش اينجا برسد ھمۀ ما کباب می اران راکت باري د. ب وم را می کوفتن ل مظل . از شش جھت کاب

ر ١٢ساعت ھای . ثانيه ھای بی حرکت در روحم وسوسه می کشتند، آن روز درازترين روز سال بود ا کمت ه ھ  گلول

وددرب منزل ما به سو. به طواف محلۀ ما می آمدند اری . ی باالحصار ب ه روزگ اروی آن ک رج و ب شه از ب من ھمي

تم ای کاش .  لذت می بردم،انگريزھا را چون خوک ھای زخمی محصور کرده بودند ه می گف ود ک اين اولين باری ب

سا. اشک ما ھم خشکيده بود. ھمۀ ما تشنه بوديم. بر دامنۀ اين يادگار نمی زيستم ۀ ھم يه از راه دوم زير زمينی به خان

انديم و رس ه ن تان در کارت ۀ يکی از دوس . خزيده در پناه چند ديواری که ھنوز نغلتيده بودند دوان دوان خود را به خان

 .مقداری طال و پول نقد را ھم نتوانستيم برداريم چون رفتن به دھليز و خانه در الی انفجار خمپاره ھا ناممکن بود
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تيم ه ھيچی نداش ود ک ين شبی ب ده . اول ط زن وديمفق ده ب ا . مان ن ت م

ا، آسمان .  قد نمی دادئیعقلم به جا. صبح نخوابيدم سرخی گلوله ھ

ر ا پ ود با صفای کابل را چون غروب سرنوشت م وده ب . خون نم

و دئیگ ه بودن ر فلک آويخت ھراب ب ستوان س ا .  برگ صبحگاھان ب

رو ريختکوفتن در،  ا . دلم ف اه شھيدی م سايه ھای ش يکی از ھم

اد زد يد:فري از !  س وتر گ دگی ات را ۶۶م ام زن د و تم  را آورده ان

ه . تاراج می کنند، زودتر خود را برسان دم ک وز نمی فھمي من ھن

رو، . فکر می کردم ھر کس مالک مال خودش است. چنگيزيان به کابل ھجوم آورده اند رو، ن اد زد ن م فري ھرچه زن

ود .  از ھر سو زوزه می کشيدندئیيرھاتک ف. من و پسر کالنم دوان دوان خود را به شاه شھيد رسانديم ھنوز صبح ب

رد. و مغلوبه آغاز نشده بود ا سره می ک ايم را سره ن ستره ھ تم ب راد دوس دم . يک گروپ از اف ی آن صحنه را دي وقت

رو می گرفت صدا زدم. ارتعاش عجيبی سرتاپايم را فرا گرفت لولم ني ه ام را چور : با فريادی که از ھر س را خان چ

ه ديگران دستور می داد، يکی از آن جمع با قيافمی کنيد؟  م ب ا تحک ه ب رون ک ه بي ۀ شتر گاو پلنگی و چشمان از حدق

ما جان می : خيره خيره به من ديد و گفت ال ش مجاھدين روی چه بخوابند؟ ما شب و روز به خاطر حفاظت جان و م

يش از نيمی  کنيم و تو غالمغال می داناز کنی؟ و بالفاصله با قنداق طوری بدھانم زد که ب رو ريخت دن ايم ف سرم . ھ

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

ا را صدا  شانده م وی خود ن ھنوز به جادۀ عمومی قدم نگذاشته بوديم که دو نفر مسلح پير مردی را با پيپ روغن پھل

د؟. زدند د می خري دارماين پيپ روغن را به چن ول ن تم من زخمی ھستم و پ رده .  گف را تالشی ک انی ام را ٧٠م  افغ

 .گرفتند و بعد چند سيلی به رخسار خون آلودم حواله کردند و گفتند پول که نداری چرا بيرون می شوی

الاک«به خاطر » برادران«روز ھفتم . ھفت روز راکت پرانی بی وقفه ادامه داشت و کابل در زير انفجار جان می داد » م

ا ٣٠. من با پسرم برای آوردن کمی آرد و تيل به شاه شھيد رفتيم. آرامشی را به وجود آوردند  نفر مسلح در خانۀ مجاور م

ده  .موتر تيز رفتار ھمسايه در گاراج مانده بود. کمين کرده بودند ر دوي اد، دو نف ا افت ه م ه چشم شان ب  و دزدبه مجردی ک

 .گفته بنای تھديد ما را گذاشتند

 که مالک اين خانه ھستی ما پسرت را نگه ئیاگر راست می گو: قومندان سفاکی با نگاه ھای شيطانی به پسرم ديد و گفت

سياری . داريم تا کليد موتر ھمسايه را نياوری او را رھا نمی کنيم  می بند بند وجودم لرزيد، چون شنيده بودم که بچه ھای ب

سرم   گفتم زخمی ھستم و کمرم شکسته است، من نزد شما می. سيم کرده بودندرا به باالحصار برده و به پوسته ھا تق مانم پ

دم(باالخره با مشوره و پچ پچ بين ھم . به دنبال کليد برود د نفھمي سرم ) چون به ازبکی صحبت می کردن ه پ د ک ول کردن قب

دزدان تيل را آورده که خانه ھای شما . دساعت ھا مرا نگھداشتند پسرم نيام. من به اشاره به او فھماندم که برنگردی. برود

د را می آورم. سوزانيم  را می د من کلي ا . من با قسم و قرآن قول دادم که شما اين خانه ھا را آتش نزني را رھ ا اين گپ م ب

 .کردند

واری شدند نو بت چور و بعد از آنکه گلبدين و دوستم اتحاد کردند و مردم شاه شھيد، سياه سنگ و رحمان مينه کشته يا مت

از . در کوچۀ ما زرگری زندگی می کرد. چپاول کارته نو رسيد رون ۶۶يک شب موتر گ ه بي  رسيد و زرگر را از خان

و دکان زرگری داشتی، طالھای  د که ت کردند، آنچه طال داشت ھمه را تحويل نمود ولی او را به شدت لت و کوب کردن

ه سکوت او در حالی که می گريست و قسم  .ديگر را کجا کردی  می خورد در زير ضربه ھای قنداق، ناوقت ھای شب ب

 .پيوست
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انوا١٣بعد از اتمام کار زرگر به خانۀ ھمسايۀ ديگر که دختر  ه ن رفت    میئی ساله ای داشت و روزانه به خاطر آوردن نان ب

ه داد شان برسد، پدر و مادر دختر با تمام قوا فرياد می کشيدند ولی د. ھجوم بودند) اورا نشانی کرده بودند( ادرسی نبود که ب

د غ زد و از ھوش . فقط گوش ھای ما بود که آن صداھا را ثبت می کرد و تا حال در ضميرم نوسان می کن د چي دخترک چن

در دخترک بر. روزھا که گھگاھی باران راکت آرام می شد به کوچه می برآمدم. او  را در موتر انداخته بردند. رفت وی رپ

 . شده بودئیاو ماليخوليا. کرد  ط می کشيد و چيزی با خود زمزمه میخاک ھا نشسته خ

 از کارته نو به - ما چند روز بعد که دختر پرانی در کارته نو شروع شد به شور بازار گريختيم، از آنجا دوباره به کارته نو

ه ن و، از کارت ه ن ه کارت از ب د خان ب ۀ احم ه شھر نو، از شھر نو به قلعۀ احمد خان، از قلع ه ب ه و از خيرخان ه خيرخان و ب

  .پاکستان گريختيم که ھر فرار ما دھھا قصۀ دردناک ديگر دارد

 ادامه دارد

  

 

 

 


