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 Human rights  بشر حقوق

  
  زنده ياد داد نورانی: نويسنده
  نشريه پيشرو: فرستنده

 ٢٠١٢ اکتوبر ٢٩

  کابليان با خون می نويسند

) ٣(  
 دئيباالی شازيه را می پاو چشم ھای پدر قد 

ر . ح مجاھدين را نديده بودمتا آن صب ان ب اتح و خرام ا، ف جوانان کم سن با لباس ھای پلنگی پياده و سوار بر پيکپ ھ

ردم. جاده ھای کابل عبور و مرور می کردند اده مات و مبھوت آرام آرام حرکت می ک ق . من کنار ج ازه اف اب ت آفت

شاند ور می اف ل ن ه ھای کاب ردشخصی د. شرقی را پيموده و بر کوھپاي ارم حرکت می ک ده کن شمی پيچي وی پ . ر پت

ند. ن رتبه ای را داشتئيمور پاأچھرۀ م ه در . گفتم، اين جوانان چقدر آماده به نظر می رس ا صدای ضعيفی ک رد ب م

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

ط مور دونأپدرم م. نزديک ظھر به خانه برگشتم  رتبه ای بود که با تمام زحمتکشی ھای چند ساله اش توانسته بود فق

تعلم صنف . ما نمی فھميديم فردا چه خواھد شد. اين خانه محقر را بسازد ه م ا ١١خواھرم ک وأم ب ا کنجکاوی ت ود ب  ب

ين حزب اسالمی و شورای نظار ئیمجاھدين را ديدی؟ راديوھا از جنجال ھا! سليمان: اضطراب پرسيد ر می  ب خب

 .می گويند دوستم با مسعود متحد شده است. دھند

تم ره گف ی دلھ ا کم ا ادر: ب ی ينج ده گپ اکم ش دت ح زب وح ح

ود ی ش يش نم ی . پ درم ھيچ ر پ ت و در تفک ی گف نم

ود پايان وديم و . ناپذيری غرق شده ب ر ب شت نف اً ھ ا جمع م

سته . زندگی بخور و نميری داشتيم انی واب به ھيچ حزب و جري

ه نبوديم،  ده بسياری از اقوام ما ب اجر ش ستان مھ ران و پاک اي

 .بودند

ر  صر تي نج ع ای پ اعت ھ دس از ش ا آغ ی ھ د . پراگن گفتن

دين است وری. فيرھای خوشحالی مجاھ ه سرعت ب ھای ريگ را آورده و سنگربندی را شروع  موترھای پيکپ ب

ل ردلم فرو ريخ. خانۀ دو منزلۀ مقابل حويلی ما را ھم سنگر بستند. کردند يت ؤت چون صحن خانۀ ما برای شان قاب
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ستيم  ما ھنوز روابط خصمانه و پيچيدۀ تنظيم ھا را نمی. بود و خواھرم شازيه را می ديدند ه کوچه . دان ه سرعت ب من ب

 .رفتم

: به آھستگی گفت.  به اين خاطر کاالھای خود را بار موتر می کرد. ھمسايۀ دو منزلۀ ما را به شدت لت و کوب کرده بودند

 .فردا شما ھم ھمين سرنوشت را خواھيد داشت

رون شديم. فردا که ھنوز آفتاب سر نزده بود تصميم گرفتيم به خانه خالۀ خود به گذرگاه برويم . دروازه را قفل کرديم و بي

شتي. دستور نيست کسی خانۀ خود را رھا کند: يکی از افراد مسلح سنگر مقابل جلو ما ايستاد و گفت اره برگ ا دوب و از . مم

 را ئیھنوز از دھمزنگ نگذشته بوديم که چند انفجار پياپی آسما. راه خانۀ ھمسايه به کوچه عقب برآمده عازم گذرگاه شديم

درم که تکليف قلبی داشت نفس . ما راه را ميانبر زده خود را به پای خانه رسانديم. باره قيامتی برپا گشت  لرزاند و يک پ

د. دنفس زنان به دنبال ما می آم ا ھر انفجار لحظه ای بی نفس می ماندن . دو خواھر و برادر کوچکم گريه می کردند و ب

ديم. تازه به کوچۀ خاله ام قدم گذاشته بودم که شازيه فرياد کشيد، پدر را کشتند ه . ھمۀ ما کنار جاده به سوی او دوي تيری ب

.  زير باران سرب فرياد می کشيديم.دئي شازيه را می پاچشمانش ھنوز قد بلند. حرکت افتاده بود قلب پدر اصابت کرده و بی

د د و فکر می. مادرم به روی خود می زد و موھايش را می کن د جای امنی را  ھمه بی ھدف ھر طرف می دويدن کردن

 خود را بکنيد و ما نمی با عبور از پھلوی ما بی وقفه صدا می زدند، او را به خدا بسپاريد، چارۀافراد ديگر، . خواھند يافت

ستاد و . صدای ضجه ھای مادرم در ھارن موتری پيچيد. دانستيم چه تصميمی بگيريم ا اي پيکپی با چند مرد مسلح پھلوی م

 .گفتند ما او را دفن می کنيم. با سکوت معناداری جسد پدرم را در موتر انداخته بردند

دا شد. ه برديمو در کنج ھای خانۀ خاله پنا  آن شب تا صبح گريستيم ان پي د لقمۀ ن ان چن د . تنھا برای کودک حوالی صبح چن

د و دود غليظی محل را در سياھی گور کرد ه ھای گذرگاه اصابت کردن ه سمت .راکت به خان ا اوالدھايش ب ه ام ب  خال

ستيم از کيست، سپری نموديم.چنداول گريخت و ما به باغ رئيس رفتيم شازيه از .  سه روز و شب در منزلی که نمی دان

  .تر بود و در زير آتش گلوله مقدار آردی را که در ھمان خانه مانده بود، نان پخت  تأھمۀ ما با جر

 به ئیبه مجردی که چشم افراد مسلح به من افتاد، با ناسزاھا. يک ھفته بعد که کمی جنگ آرام شد، سری به خانۀ خود زدم

ا ه است نوادهشدت رکيک به لت و کوبم شروع کردند و پرسيدند خ تم که در خيرخان د . ات کجاست؟ گف ا شفاعت چن د ب بع

ران و سوخته . ھيچ چيزی باقی نمانده بود. سفيد عابر رھا و وارد خانۀ خود شدم  ريش قسمتی از خانه با اصابت راکت وي

  . س برگشتمئيبا ديدۀ گريان يگانه يادگار پدرم را رھا کرده به باغ ر. بود

ه . سلح ما را ديدند، وارد خانه شده، بنای مھربانی را گذاشتنددو روز بعد که سه مرد م ان گفت اگر خواھرت را ب يکی از آن

ا خوشحالی . برايم بدھی، زندگی تان را تضمين کرده، ھمۀ شما را به پشاور می برم» حق و حالل«نکاح  ظاھراً پيشنھاد را ب

ردا صبح مراجعه ک د، شما ف دقبول کرده و گفتم شام پدرم می آي اد«. ني ه سوی » دام ا خوشحالی ب رايم داد و ب انی ب ھزار افغ

ين وعده  شازيه در حالی که مثل بيد می. تخنيکم رفتند ا عصبانيت گفت که چرا چن د، ب تم که اگر اينطور   لرزي ای دادی؟ گف

  .ھا دختر و بچه را برده اند  اينان در ھمين چند روز ده. بردند  کردم، شايد ترا به زور می  نمی

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

ر می خاستئیگو ردم بی.  تمام دنيا کابل را می کوبيد، از ھر گوشه ای شعله ھای آتش و دود ب ه ھر سمتی   م ھدف ب

پنجاه متر دورتر . ک زرنگار عبور نکرده بوديم که راکتی سقوط کردھنوز از پار. قيامت واقعی قيام کرده بود. دويدند  می

اديم. از ما ھفت نفر يک خانواده را توته توته نمود . ما خود را در جويچۀ لب سرک انداختيم و بعد گرگ داو به حرکت افت

  . ترس را نمی شناختيم و به دوش عادت کرده بوديم. ديگر اشک ھای ما خشکيده بودند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ه : مادرم ھی می گفت. از ھمکاران پدرم در کلوله پشته بودخانۀ يکی  ه خيرخان ا ب شته جای بھتری است، از آنج ه پ کلول

د، در يکی از مکاتب خود را جای خواھيم داد ه . خواھيم رفت، چون راکت ھا کمتر به خيرخانه اصابت می کنن وقتی ب

ودديگر فاص. کوچۀ دوست پدرم رسيديم، جنگ به اوج خود رسيده بود ل رويت نب شازيه، خواھر . له ھای نزديک ھم قاب

اره در . کوچکم يلدا را پشت کرده می دواند و گاھی ھم دست مادرم را می گرفت شاپيش حرکت می کردم که يکب من پي

دم. سکوتی در اطراف ما مستولی گشت. چند لحظه بيھوش بودم. انفجاری گم شدم . وقتی ھوا کمی روشن شد، کسی را ندي

مادرم نشسته بود و بی آنکه . چند تن از افراد کوچه مرا باال کردند! شازيه، شازيه: ا صدای ضعيفی فرياد می کشيدمادرم ب

دا . پلک بزند، به نقطۀ نامعلومی می ديد ای راست يل وقتی استوار شدم، به دنبال شازيه دويدم، فقط يک دست او و کفش پ

  .را يافتم

 . ولی کفش يلدا را تا ھنوز مادرم نگه داشته و گھگاھی می بوسددست شازيه را در گودالی دفن کردند،

 

 


