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  ١٩شماره 

  آابليان با خون مينويسند
 

 ما تنها مانديم
  

 عصر جنگ آمي آرام شد و فيرهاي هوايي از فراز خانه ما عبور آرده، بر سنگالخ سوراخ سوراخ ۴ساعت هاي 
تا ضرورتي نباشد از پناه گاه بيرون  «پدرم حينيكه حويلي را ترك مي آرد صدا زد . آمدند  آسمايي فرود ميۀشد

آسي بدستور ما راآت فير نمي آند هر وقت دل شان خواست حويلي ما را : تو بعد با خود زمزمه آرد و گف» نشويد
 .آنند  ديگر هدف مي گيرند و ويران ميۀهم مثل هزارها خان

يكي از آرزو هاي . ناني در آن يكماهي آه از جنگ سپري شده بود ما را سخت زار و نحيف ساخته بود آبي و بي بي
او شب و روز در زير زميني تاريك و نمناك اين چرت را مي زد آه آيا .  ببيندپدرم اين بود آه يكبار ديگر دآانش را

او در آخر جاده پرزه فروشي مختصري داشت و توانسته بود از . چيزي در آن مانده يا همه دار و ندارش را برده اند
  .آنطريق زندگي بخورنميري براي ما دست و پا آند

من با پدر و سه خواهرم زندگي محقري .  از آن زندگي را وداع گفته بود سال قبل،مادرم بعد ازيك مريضي طوالني
دو خواهر . خواهر آالنم، چون مادر مهربان سرپرستي ما را عهده دار بود و پدرم نان آور خانه. را مي چرخانديم

  . شده بودم١٢آوچكم مكتب ميرفتند و من تازه صنف 
 در ناحيه چمن مغلوبه شده، انفجار چند راآت پياپي بر دهانه پدرم در آن عصر وقتي از سپاهي گمنام گذشت جنگ

اين يكماه بود آه پدرم آليد در دآان را نچرخانده و از اين ناحيه اضطراب عجيبي روانش . چمن دود غليظي بپا آردند
  .جويد را مي

آشيدند آه ساعتهاي پنج و  اي گرفته انتظار آمي سرد شدن جنگ را مي چند نفر و پدرم خود را در پناه ديوار ويرانه
گفته ميشد بعضي .  معدودي درگير شده بودۀجنگ بين دو گروپ آوچك در ساح. شد نفسي به راحتي آشيد شش، مي

پدرم بسرعت خود را . آوردند تا مردم فرار آرده اشياي شانرا بربايند از اين درگيري ها را مصنوعي بوجود مي
ايستد و با چند انبور آالن به باز آردن دروازه  مرد مسلح مقابل پياده رو ميبدآانش نزديك ميكند، آه موتري با چند 
مرد قوي هيكلي با دو تن ديگر به دروازه آهني دآان ما چسپيده، با چند . آنند سه دآان از جمله دآان پدرم شروع مي

. آنند آن آمده بودند شروع ميآند و چند نفري به بار آردن اجناس دآان بموتر پيكپي آه سوار بر  تكان آنرا باز مي
 سال ۴٠ چپاول ۀپدرم بخاطريكه اگر خود را مالك دآان معرفي آند حتمًا آشته خواهد شد، ساآت ايستاده صحن

اينجا  «داد پدرم را صدا زده،  آرد و بديگران دستور مي قوي هيكل آه آمرانه صحبت مي. نمايد زندگيش را مشاهده مي
پدرم از ترس شروع به . »آمك آن ثواب آار نداري«تش را گرفته بسوي دآان ميكشاند و دس» آني؟ چه را تماشا مي

در . در جريان بارآردن اشكهاي پدرم برگونه هايش جاري ميگردد. نمايد بار آردن اجناس دآان خود به موتر آنان مي
زدوران روس مخالف ما هستيد مشما  «گويد   پدرم شده، با عربده بسويش دويده ميۀآخرين لحظات قومندان متوجه گري

پدرم پت پت آنان . اش را ختم نكرده با قنداق بر پشت گردنش مي آوبد و هنوز جمله» آيد و از آمك آردن بما بد تان مي
  .روند افتد، آنان بموتر سوار شده مي مي

سينماي پامير در . ي مي وزيدهوا تاريك و شمال سرد. افتد ناوقت ها پدرم بهوش آمده آهسته آهسته بسوي دهمزنگ به راه مي
آردند آه ناگهان انفجاري در چند قدمي پدرم  گلوله هاي سرخ از ميان امواج آن عبور مي. هاله غليظي از دود پيچيده شده

  .شود غرد و او را نقش زمين آرده، بيهوش مي مي
من به آهستگي او را گفتم بخاطر دو خواهر . آرد خواهر آال نم بيشتر تشويش مي. بعد از رفتن پدر، ما ساعت ها منتظر مانديم

  .آوچك ما آرام باش تا تشويش نكنند
او پي فرصت . پدرم بخاطر دآانش حاضر به ترك شهر نبود.  تمام همسايه ها فرار آرده بودند، ما فقط چند خانه ماندهۀدر آوچ

لي احوال داده بودند آه شهر را ترك آنيد ولي پدرم اقوام ما چند بار از شما. اش را بكشد گشت تا حداقل چند قلم اموال قيمتي مي
  اگر اموال دآان را نكشيم در آنجا چه بخوريم؟: گفت مي

ما بخاطر . آردند  ما سقوط ميۀموشكهاي چارآسياب پيهم بر آسمايي و اطراف آوچ. از همان شب، جنگ از سرگرفته شد
اولين . گريستند گفتند و مي ور ما او بود خواهرانم شب و روز پدر مينيامدن پدر سخت نگران بوديم زيرا يگانه تكيه گاه و نان آ

  .خواهر آوچكم نهايت نحيف شده بود و شبانه شديدًا تب ميكرد. پدر بودن را نيز چشيديم بار طعم تلخ بي
 توپ چون دروازه ماچندي قبل با اصابت مرمي. روز چهارم آه جنگ آمي سرد شد آسي از آوچه سعيد گفته مرا صدا زد

پدرت : مردي با قامت خميده و محاسن سفيدي مرا در بغل گرفت و گفت. بكلي از بين رفته بود لذا براي تك تك جايي نداشت
خواهرانم با شنيدن اين خبر يكباره غوغا سر دادند و هر يك در آنجي افتاده . پايش زخمي شده. در شفاخانه بستر است

هر دو پايش را قطع . م را بصورت وحشتناك آوتاه ديدمرود را به شفاخانه رساندم، پدمن با آن مرد دوان دوان خ. گريستند مي
آنار بستر پدر نشستم و او با . ديگران مرا بحال آوردند. بمجرديكه چشمم به او افتاد سرم گيج رفت و غش آردم. آرده بودند
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 وقتي ،از خواهرانت مواظبت آن: چند نصيحت آوتاه همان شبش را بريده بريده گفت با ۀآواز نحيفي از خواهرانم پرسيد و قص
خون زيادي . رفت تا عصر وضع پدرم رو به وخامت مي. وضع من روشن شد شهر را ترك آن، ديگر در دآان چيزي نماندند

 داآتر جواني را آه با مريضانش با. آردند ضايع آرده بود، سيروم ها رو به اختتام بودند داآتران جبرًا صرفه جويي مي
دهم،  من براي پدرم خون مي: گفتم)  مريضانيكه لحظه به لحظه زياد مي شدند(حوصله و ترحمي عجيبي برخورد داشت، 

من آه .  شفاخانه بيايي او ديگر به خون نياز ندارد، تو نزد خواهرانت برگرد و فردا حتمًا: ام را بوسيد و گفت داآتر پيشاني
  .ودم بيدرنگ از شفاخانه برآمده و در زير تك تيرهاي هوايي خود را بخانه رساندمبشدت زير تاثير شخصيت و آار او رفته ب

وقتي چشم شان بمن افتاد . خواهرانم مثل مرده هاي متحرك در آنج زير زميني يكي بر روي ديگري تكيه آرده نشسته بودند
 ناوقت هاي شب خواهرانم بخواب رفتند اما من تا .آنشب عقده هاي يكماهه را با هم باز آرديم. يكباره همه به آواز بلند گريستند

ليت خواهرانم ؤوآردم مس آنشب اولين بار بود حس مي. آردم اي آه او با ما نخواهد بود فكر مي به پدرم و آينده. صبح بيدار بودم
  .ام اي شده  هايم بكلي عوض شده، گويي مرد شصت ساله شهفكرها و اندي. گيرد بدوش من قرار مي

. آسي ياراي برآمدن را نداشت، جنگ تا دو روز به همان شدت ادامه يافت. گ شديدي سرتاسر آابل را فرا گرفتصبح، جن
زيرا آخرين بوري آردي را آه پدرم آورده . بفكر آب و نان خواهرانم بودم. من حتي اشك و گريه هايم را فراموش آرده بودم

 ۀ براي رفع خستگي و اآمال، جنگ را آرام آردند و من نفهميدم آه فاصروز سوم جناح هاي درگير. بود به نيم رسانده بوديم
در جاي پدرم زني خوابيده بود آه يك . دهمزنگ تا مرآز شهر را چگونه پيمودم و از آنجا خود را به چهارصد بستر رساندم

صبح نخوابيده، دستم را گرفت و شد تا  همان داآتر جوان آه معلوم مي. پايش را از دست داده بود، من نشستم و بشدت گريستم
جسدش .  سفيدي پيچانده بودندۀپدرم را در تك. شود بفكر سرپرستي خواهران و دفن پدرت باش به گريه چيزي ساخته نمي: گفت

صحبت هاي داآتر مرا مجذوب آرده بود گريه را . را دو نفري در آمبوالنسي گذاشته و بسرعت سوي خانه ما بحرآت افتاد
ما ۀ امبوالنس در زير تك تيرهاي هوايي به در خان. آردم با اين همه بدبختي بايد دست و پنجه نرم آنم ،  فكر ميفراموش آرده

خواهر آالنم وقتي . من استوار ايستاده بودم. گريستند آندند و مي خواهرانم موي مي. جنازه را در آوچه نهاده رفتند. دايستا
  .استواري مرا ديد ديگر گريه نكرد

 گفتند زود  بعد از دفن پدر، همسايه ها به عجله رفتند زيرا پيوسته مي.  پدرم را در آنج حويلي بخاك سپرديم، نفر همسايهبا سه
  .شويد آه جنگ آغاز نشود

حضور هيچ قوم، خويش و دوستي و بدون  پدر ما بي. مادر و پدر خود را تنها احساس آرديم ما چهار نفر اولين بار بود آه بي
  .خيراتي در آنج حويلي در زير خروارها خاك به ابديت پيوستفاتحه و 

  
*****************  

  اين خرابه که هنوز در شهر کابل ديده می شود
  حاصل همان جنگهای بی رحمانۀ قدرت طلبی هاست

  

 
  

*******************  
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 ٢٠شماره 

  آابليان با خون مينويسند
 

 رفته بود خواب ابد فروخواهرم ب
  

بح با بايسكل پدرم در يكي از وزارتخانه ها مالزم بود و هر ص.  محقري در سرك تخنيكم بوديمۀما آرايه نشين خان
مادرم شب .  بود۵نف  و برادر آوچكم ص٧خواهرم صنف . من تازه صنف يازده شده بودم. رفتغرازه اش به آار مي

رزاق را به امنيت شامل : مي گفت ما مي آمد و به پدرم ۀآاآايم صاحبمنصب بود، گهگاهي به خان. كردو روز آار مي
عكس العمل هاي تندي پـدرم چنـد  بار مقابل او .  دو، سه باري آنجا سـر بزندۀهم درس خود را بخواند و هم هفت. آن

مادرم آه هميشه . اين آارها به اوالزم نيست. تا وقتي من زنده هستم رزاق بايد درس خود را بخواند: گفتنشان داده مي
» آارخانه ترآاني«ي بود، از يكسال به اينطرف پول خود را جمع آرده، سه ماه رخصتي من هم در مصروف بافندگ

 .آار آردم و از جمع اين پول براي خود بايسكلي خريدم، من بي اندازه خوشحال بودم و بايسكل خود را دوست داشتم
مگوهايي بين  فاميل ما و آاآايم در مي هر وقت بگو. نمي دانستم چرا پدرم مخالف دولت و طرفدار مجاهدين شده بود

  .وقتي به خير مجاهدين آمد با شما خاين ها جور مي شوند: گرفت، پدرم زير لب آلماتي را جويده، مي گفت
من در آن روز از صبح تا چاشت با بايسكل خود . پدرم خوشحال وآاآايم مايوس بود.  ثور مجاهدين آابل را گرفتند٨ 

ي خشن ونگاه هاي خشماگين افراد مسلح آه بر پيكپ ها سوار يا در آوچه ها گشت و گذار چهره ها. هر طرف رفتم
  .داشتند تصويري را آه قبًال از آنان در ذهن پرورده بودم از من مي گرفتند

من با آمي تشويش به سرك . آهسته آهسته تعداد عابران در جاده ها آم و آمتر شده به خانه هاي خود فرو مي رفتند
خواستم به آوچه داخل شوم آه سه نفر پكول پوش مسلح جلوم ايستادند و بي . پايدل را تندتر آردم كم دور زدم وتخني

وقتي آار ما . ات، بيرون نشوي، بايسكلت را آار داريم برو خانه: مرا تيله آرده، گفتند. مكثي شاخ بايسكلم را گرفتند
 چون از ماهيت و شيوه آارشان اطالع نداشتم، فكر آردم من از ترس مي لرزيدم و. خالص شد دوباره مي آوريم
:  ما به سرعت از من جلو شده و گفتۀهنوز درازي آوچه را طي نكرده بودم آه همساي. واقعًا بايسكلم را خواهند آورد

  .رزاق زودتر خانه برو، گپ ها خراب است و چند لحظه بعد درگيري شروع ميشود
  .و هيچي نگفت او با تعجب به من ديد. گفتم مجاهدين برد. سكل پرسيدپدرم از باي. وقتي بخانه رسيدم

من عجله داشتم آه نان خورده به دنبال . مادرم تاآيد داشت آه از خانه بيرون نشوم. فيرهاي پراآنده آغاز شده بود
 چهار طرف آوبيدن هنوز دسترخوان جمع نشده بود آه اولين انفجار آسمايي را سخت تكان داد و بعد از. بايسكلم بروم

ما .  مامي دادندۀ ما تكان هاي سختي به ديوارهاي آهنۀ دشت مشرف به محلۀفيرهاي توپ از دامن. آابل شروع شد
تا شام . داد پدرم او را در آغوش گرفته دلداري مي. آرد خواهرم بشدت گريه م. يني رسانديمخود را به زير زم

كرديم ي پيچيد و انفجاراتي آه احساس مي از دودي آه در اطراف ما م. ما اصابت نكردۀهمانروز هيچ فيري به خان
تا آن وقت من به بايسكلم فكر . فهميديم آه خانه هاي اطراف ويران شده اند نزديك منزل ما صورت ميگيرند، مي

 ما ويران ۀديوار جنوبي خان:  شب آاآايم خزيده خزيده خود را به زير زميني ما رساند و گفت٩ساعت هاي . آردم مي
.  خود را بكنيدۀشما چار. برند ام مي آيند و مرا با خانه شده اما به آسي آسيب نرسيده، مجاهدين صبح وقت به دنبالم مي
چي ماهري بود معاش خوب برايش تعين و فاميلش را  آاآايم بعدًا در چار آسياب با مجاهدين يكجا شده، چون توپ

رد مجاهدين خاين ها را جزا خواهند داد اين يكي را تا توانستند اعزاز و احترام پدرم آه فكر ميك. پاآستان برده بودند
  .چندي بعد ريش گذاشت و قومندان يك گروپ در چارآسياب شد. آردند

پريده و اشك ما  خواب از ما. شش روز تمام در زير زميني نمناك نشسته بوديم. جنگ گاهي سرد و گاهي گرم ميشد
بام شرقي خانه سخت ما را وارخطا  اصابت دو فير توپ به آنار آب و.  صد ساله ميمانديمبه مردگان. خشكيده بود
  .نمي دانستيم اين مغلوبه چه وقت آرام خواهد شد. آرده بود

من گفتم دنبال بايسكل خود . پدرم تصميم گرفت بخاطر خريدن چند سير آرد بيرون شود. روز هفتم جنگ آمي آرام شد
وقتي به آوچه بر آمديم خانه هاي . اد و فرياد آرد آه نرو من قبول نكردم و با پدرم بيرون شدمهرچه مادر د. روم مي

ما بسرعت به سوي شهر حرآت . بجز يكي دو همسايه ديگر آسي در آن محل نمانده بود. بسياري ويران شده بودند
مردم . م از بايسكلم بپرسمدمي آرمن جرئت ن.  فير در آنها نشسته بودندۀهر جا سنگري و افراد آماد در. آرديم

  .پدرم تشويش داشت آه در خانه آسي نيست خداخير آند. محشري بپا شده بود. سراسيمه هرطرف مي دويدند
پدرم خود را به آنان نزديك . نزديك جنگلك رسيديم آه چند نفر مسلح آنار سرك ايستاده اند و مردم را نظاره ميكنند

. تر ازديگران داشت  ترسناكۀو بايسكلم را گفتم، آنان به تعجب به ما ديده يكي آه قيافمن مشخصات آن سه نفر . آرده 
پدرم با خوشحالي . ، عقب آن تعمير بزرگ برويد، بايسكل خود را بگيريدشناسم، از اين راه آن سه نفر را من مي: گفت

 نفر در ٣٠ديوار دور زديم آه حدود ۀ وشقتي از گ  و.و دعا گويي به او سوي تعمير شتافت و من هم به دنبال او رفتم
ما را اشاره آردند . ر چون اسيران جنگي اندوهناك نشسته اند و دو سه نفر مسلح هم باالي سر شان ايستادهيآنج تعم
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يكي از افراد مسلح با تحكم به ما دستور . نشاني افراد و بايسكل را گفت وقتي نزديك شديم، پدرم سالم داد و. آه بياييد
 ١۵شما خاين هاي طرفدار دولت در اين . در ميان اين همه آتش شما به دنبال بايسكل ميگرديد.  آه در قطار بنشينيدداد

  .ما هم ترسيده نشستيم و نمي فهميديم آه چه آاري به ما دارند... سال مردم را چور آرديد
ه جنگلك آويخته بودند فهميدم آه مجاهدين عكس بزرگي آه از گلبدين بر سر در تعمير آارخان. نگهداشتند تا شام ما را

  .حزب اسالمي هستند
من آوشش ميكردم از پدرم جدا نشوم و پدرم هر لحظه دستم را . وقتي هوا تاريك شد ما را به چند تعمير تقسيم آردند

آندن . يمبا ابزاري آه در آارخانه ها موجود بود امر شد  به بازآردن و پرزه آردن ماشين ها شروع آن. آش ميكرد
داد موترها   مردي آه احوال ميۀاز مخابر. تا ساعت هاي يك شب آار آرديم. آهن ها و بازآردن زنجيرها آغاز گشت
  .باشد را بفرستيد فهميدم آه قومندان گروپ مي

. آهن ها و ماشين هاي تكه تكه شده را بار آرديم. نيمه هاي شب آه جنگ آمي سرد شد چند موتر آراز سر رسيدند
ريخت و جوابم را  یشوند و او فقط اشك م  پدرم مي گفتم، مادرم شان چطور مهر لحظه به  بشدت خسته شده بودم ومن
  .داد نمي

ار روز متواتر در ميان آتش چه. طرف هاي صبح جنگ بسيار شديد شد و ما در چقري هاي آارخانه پروت آرديم
 نفر اسير آشته شدند ۶قومندان مخابره دار با .  اصابت آردتوپ به بالك مجاور ماه شب چهارم يك گلول. آرديم آار م

فقط انتظار مرگ را مي . من ديگر از مرده و انفجار نميترسيدم. و ما اجساد شان را در يكي از گودال ها انداختيم 
  .آشيدم

چه بهايي بايد آنوقت فهميدم آه بدنبال بايسكل گشتن . صبح روز پنجم درميان آتش شديد توپخانه ما را رها آردند
نااميدي سپرده   روز بكلي عوض شده بودم خوش باوري هايم همه جاي خود را به يأس و١٢من در آن . پرداخته شود

دست پدرم در جريان بازآردن ماشين ها شديدًا آسيب . آشم وليت زندگي فاميل را بدوش ميؤاحساس ميكردم مس. بودند
از الي ديوار هاي فروريخته و . ش آرده بودمواز و درد و خستگي را فرادويدن آغه  يك راست بسوي خانه ب.ديده بود

هيچكسي را نديديم، ديوانه وار . اي مبدل شده بود را به سرك تخنيكم رسانديم منطقه به ويرانه جويچه هاي آثيف خود
قتي به صحن حويلي قدم و.  ما را هم برده بودندۀدروازه خان.  ما زير آوار گم شده بودۀآوچ.  خود دويديمۀبسوي خان

را به زيرزميني  با جيغ و فرياد خود. گذاشتيم آه شيار بزرگ خون خشكيده از آشپزخانه تا زير زميني آش شده بود
مادرم پشت به ديوار . گود پيشاني چنان فرورفته بود آه گويي از لحد برخاسته برادرم غش آرده چشم هايش در. رسانديم

 بود وخواهرم آرام زير چادر مادرم دههاي خود را آنده بود اطرافش پر از موهاي باد ش موبيحرآت تكيه داده و از بس 
  .به خواب ابدي فرو رفته بود
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