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   سانين. ن

   ٢٠١٢سپتمبر ١٣

  

  ني خونی ھافرشته
  

 دانگ دانگ ی کابل صدای مثل روزھاگري روز دکي ، کند ی را تکور می خاکی آرام است ، آفتاب جاده ھاکوچه

 چند قدم مقدي، در انبوه گرد و خاک کودکان قد و نکنند ی می را مرمت کاری خانه ادي، شارسد یفلز به گوش م

 ري گیشتري امروز کار بخواھند ی مدي آب مصروف رتق و فتق خود اند ، شایدورتر با روزنامه و سطل ھا

   .  داشته باشندیادتري زی است کاسبشتري که امروز بیشني فی در تردد موترھاخواھند ی مدي، شااورنديب

 تند ی ، بودي آی ھا و ھق ھق به مشام مهي گراني گوشت سوخته در می و بولرزاند یرا م خاک گرم ی مخوفیصدا

 است، خوده ی انتحاررسد ی رنگ در فضا مواج است ، صدا ھا به گوش میري ھمراه است و دود شزيباروت ن

  . انفجار داد

 ی بی و بوت ھای کبابی تنه ، گوشت ھای بی سر و سر ھای بی ، پاھاشود ی مرگ باز در کابل آغاز میروزمرگ

  .  سوختهی پوست و کاالاني بری و سوخته بوی جاریصاحب در کوچه افتاده است خون ھا

 خون خشک شده سخن از اني جدا شده ھم نارس و معصوم در می کوچک اند و دست ھاشتري پاپوش ھا بنباريا

    داردیجوان مرگ

 نکهي شده و خودش را منفجر کرده، به گمان اکي اش نزدی و سربنيبدن سنگ تا شانزده سال با زدهي سني جوان بتازه

 حکومت ۀي ھمسن و سالش اند که درسای آواره ھاشتري و اما کشته شدگان بکشد ی مدي ھا را شایخارج

  .بود را نموده یئ کماني اهي خانواده و قری پروردگني دۀي در سازي ھمانجا سرکردند و مردند و کشنده ن!!کيدموکرات

 ی خواھد ماند، وقتی به جان ھم افتاده اند و نسل نسل خونابه در شھر من جارلي و قابلي مثل ھابني خونی ھافرشته

   .افتي در کنار جاده ھا شود ی را مني خونی ، فرشته ھاخواھند ی تشنه اند و خون مانيخدا

   درند ی را مگريھمد ی و برادران تنسوزد ی دوگانه می در تقاص برج ھاارماني شھر و دھنوز

 ١٣٩١ سنبله


