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  کابليان با خون می نويسند
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  مکتب و مسجدی نبود که نگشته باشيم

ا. شده بودميک سال قبل از مکتب فارغ  ه ج ابی ب يدئیتالش ھايم به خاطر کاري ه می.  نرس ی نباشی  گفت ا حزب د ت ش

ود. ممکن نيست مقرر شوی ته ب ل در گذش وچکم کراچی. پدرم دو سال قب رادر ک دگی بخور  من و ب رده، زن کشی ک

 . مکتب بودند٣ و ١١خواھرانم صنف . چرخانديم نمير خانواده را می

ا . به کار کسی کار نداشته باشيد: گفت مادرم ھميشه می. ياسی بودفاميل ما يک خانوادۀ غير س اواخر ماه حمل ھمۀ م

 .داد آور خود را از دست می رفتم، در آنصورت فاميل ما نان در اضطراب بوديم، زيرا بايد به عسکری می

را . ندبرد کابليان در انتظار توأم با تشويش به سر می. دادند راديوھا از آمدن مجاھدين خبر می ودم زي من خوشحال ب

 .شدم حداقل از عسکری خالص می

دگی می ده در آن زن راث مان ه مي ا ب رای م در ب رديم خانۀ محقری در شاه شھيد از پ د از ديگری . ک ات يکی بع والي

ر پيکپ گروپ. کردند و باالخره کابل ھم تسليم شد سقوط می د، پلنگی پوشان ب ه شھر ريختن ا سوار  ھای مسلح ب ھ

ين  آنانی که از اختالفات بين مجاھدين با. ختلف شھر را اشغال نمودندنقاط م اط مختلف شھر ب سيم نق خبر بودند از تق

 .کردند ھا بحث می شان صحبت کرده از وقوع حتمی جنگ بين تنظيم

ا ه فيرھ ه آغاز شدئیبعد از ظھر ھنوز به جاده نرسيده بوديم ک ه.  در اطراف وزارت داخل ه سوی خان ردم ب  ھای م

ه انفجار . ما ھم کراچی خود را دور داده به خانه برگشتيم. کردند خود فرار می وديم ک ور نکرده ب از اولين کوچه عب

 . را تکان داد و بعد جنگی آغاز شد که کابل را در انفجار و آتش فرو بردئیشديدی آسما

ذاريم رون بگ دم بي ستيم ق ه نتوان رديم و يک ھفت اه ب ی پن ر زمين ه زي ه ب ا ھم وچکم شب. م ای اول سخت  خواھر ک ھ

دار می می ا صبح بي د گريست و ت ديم. مان ی برآم د جنگ کمی سرد شد، از زيرزمين ه بع سلح در  .يک ھفت راد م اف

دين را می. کردند ھای کوچک سه چھار نفری گشت و گذار می گروپ ه مجاھ ود ک اری ب دم اولين ب م . دي يکی از ھ

دھم، اگر کراچی خود را آورده ت: ھای ما به دنبالم آمد و گفت ای کوچه ال ب ه شش درک انتق اميلم را ب صميم دارم ف

خواستم کراچی  من که در آن بيکاری از خدا کاری می. شوم ھايم را ببری مزد خوبی برايت داده خوشحال می لباس

ا آواز ھنوز از کوچه بيرون نشده بوديم که سه مرد مسلح در برابر ما اي. ھا را بار کرديم را کشيده لباس ستاده يکی ب
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کشی ممنوع است؟ و بيدرنگ شروع به جدا کردن چند لحاف و توشک  مگر شما خبر نداريد که کوچ: زمختی پرسيد

ه. از اشيای ديگر بار بر کراچی نمودند وز جمل ه  صاحب خانه بنای غالمغال را گذاشت که مگر چور است؟ ھن اش ب

. خورد مرد بيچاره چنان به زمين خورد که تا چند لحظه تکان نمی. دپايان نرسيده بود که قنداقی حوالۀ گردنش کردن

ه درد  با خود می.  که برای خود جدا کرده بودند، بردندئیام را با اشيا افراد مسلح بعد کراچی سيار ب گفتند، کراچی ب

 .ما خواھد خورد

ه من و برادرم که يگانه وسيلۀ کار خود را از دست داده بوديم، م ب يم و او ھ ادر گفت ه م ان را ب سته، جري ه گري  تا خان

 .شدت گريست

دن . شام ھمان روز درگيری شديدی آغاز شد ه باري اران سرب و گلول د، ب اه شھيد را بکوبن ا ش مثلی که تمام تنظيم ھ

د رود آم ا ف ويلی م وپی در صحن ح ۀ ت ان گلول ت و ناگھ دود . گرف

و رد، و ھن رو ب ود ف ويلی را در خ م غليظی ح ار گ نی انفج ز روش

ن. نشده بود که آخی از ميان ما برخاست ه  مادرم با اي ه خود را ب ک

ۀ : زد روی انداخته بود، فرياد می ه جان کی خورد؟ ھم چه شد؟ ب

ا اصابت پارچه  ه ب ه جز از خواھرک کوچکم ک م ب ما جواب دادي

ما سه شب توان بيرون شدن را . زد شکمش دريده، خون فواره می

زار مشقت جسد خواھرکم را در چُ . ريختند ھای ما خشکيده بودند، اشکی نمی شمچ. نداشتيم ن قُ شب دوم با ھ ی دف ري

ود کرديم و تا صبح آنقدر گريستيم که چشم ا چون کاسۀ خون سرخ شده ب ۀ م د راکت . ھای ھم ا اصابت چن دھا ب بع

  . قبرش ھم از بين رفت

ا ما که از شمال به کابل آمده بوديم قوم و خويشی ند ه کج يم و ب ه چه کن وديم ک ران ب ذا حي د ل ا را کمک کنن اشتيم تا م

ا  چون چاره. برويم ه در مکتب ي روان رفت ۀ پ ه کارت رد، ب ای نبود تصميم گرفتيم به مجردی که جنگ کمی آرام بگي

 ئیفيرھای ھوا. فردا صبح جنگ کمی آرام گرفت، ما با عجله به طرف شھر در حرکت شديم. جا شويمه مسجدی جاب

ته ئیکرده با مقدار کمی از وسايل ضرورما تمام دار و ندار خود را رھا . کردند از فراز سر ما عبور می ه برداش  ک

د بوديم، به پل محمود ری سنگينی آغاز گردي ه شد و درگي ان جنگ از سر گرفت ه ناگھ يديم ک ھای  مرمی. خان رس

ا  در جويچهاشيا را رھا کرده . کردند بسياری به دور و بر ما اصابت می دمی م د ق ی در چن ھا پروت کرديم که راکت

ده . چند لحظه در دود و گرد ناپديد شديم. اصابت کرد ان خون غرق ش ه در مي وقتی ھوا روشن شد، مادرم را ديدم ک

ود. فريادکنان خود را به او رساندم. افتاده است حرکت بی ايش قطع شده ب ا . بيچاره مادر يک پ يد، ب وتری سر رس م

ال خواھر و . اش را بند کرده، بعد از سه شبانه روز به ھوش آمد و را به شفاخانه رساندم، خونريزیعجله ا او به دنب

ان را می  که جنگ کمی آرام میئیروزھا. زد گريست و چيغ می برادرم می ده آن فاخانه برآم دم  گرفت من از ش پالي

  . يافتم ولی نشانی نمی

مادرم را به کارته پروان .  يک پای او را به دوش گرفته از شفاخانه خارج شدممادرم بعد از بيست روز شفا يافته با

رسانده در مسجدی ماندم و خودم روزھا به دنبال خواھر و برادرم سرگردان بودم که باالخره بعد از دو ماه ھر دو 

مکتب و مسجدی . گری داردانگيز دي که آن دو چطور به آنجا رسيده بودند، داستان غم اين. را در سرای خواجه يافتم

 برای نشستن داشتيم نه نانی برای ئیھای خانه به دوش نگشته باشيم، نه جا نبود که چھار نفر خانوادۀ ما چون کولی

  .خوردن

 


