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 هللا عصمت و سپوژمی
 بخشی از کتاب " تو نباید بُکشی "

 
فامیل  ۵۰ۀ بنام لنداخیل واقع است. در این قریۀ کوچک تقریباً در دامنۀ کوه هندوُکش منطقۀ توره بوره ، دهکد

 زندگی میکنند.
ساله و خواهراش ۱۹از لنداخیل دیدن کردم. در آنجا با عصمت هللا جوان ۲۰۰۹من " نویسنده " در ماه اگست سال 

سرسبز را که  باغچۀ کوچک شان ایستاده بودیم. عصمت هللا با اشارۀ دست محل ساله عقب دیوارگلی۱۲سپوژمی 
در دامنۀ یک کوۀ ُبلند که فاصلۀ زیادی داشت به من نشان داده و آهسته گفت: " آنجا مخفیگاه )بن الدن ( است " و 

 عالوه نمود که پیاده رفتن تا آنجا دو ساعت وقت را دربرمیگیرد.
وف امریکائی " گری عصمت هللا یک جوان با ادب و جسماً ورزیده است، با جوانیش شباهت زیاد با ستارۀ معر

 گوری پک " دارد. 
مشاهده می سپوژمی یک چادر سبز روشن بر سر دارد و با لباس پشتون ها ُملبس است.، در سیمایش شرم و حیا 

 شود، او با این سن کم و چشمان بزرگ سیاهش، صحنه های خیلی ناگوار را دیده است.
مهمان خانۀ شان سرد و خاموش بود، صرف صدای شان ما را به خانۀ ِگلی شان دعوت کردند. اطاق  یهردو

 بزغاله شنیده می شد که در حویلی علف می پالید.
سپوژمی برای ما آب تازه و خوشگوار آورد که با تشکر نوشیدیم، چون ماه رمضان بود خواهر و برادر روزه 

 داشتند و آب نه نوشیدند.
 رای من بیان کردند.هردوی آنها با لهجۀ آهسته و مغموم قصۀ زندگی خود را ب

رانندۀ افغان و یک من " نویسنده " یک سفر خسته کننده را عقب گذاشته بودم. از کابل قبل از طلوع آفتاب با یک 
ترجمان جانب توره بوره حرکت کردیم، بعد از چند دقیقه با چشمان خود واضحاً مشاهده کردم که در اینجا یک 

عراده موتر های بزرگ ۲۰ر مسیر راه نزدیک کابل یک قطار نظامی با جنگ خانمان سوز به وقوع پیوسته است. د
بارکش ) تریلر( که عقب آنها هموار بود از مقابل ما رسیدند. آنها تانک ها و زرهدار ها  و وسائط سوخته و ویران 

 میکرد.شدۀ امریکائی را به بگرام انتقال می دادند که از وقوع یک جنگ شدید در منطقۀ کنر حکایت 
ما بطرف جالل آباد در شرق کشور حرکت میکردیم،  جادۀ که از کنار دریای کابل میگذشت و چندی قبل توسط 
چین به سرمایۀ اتحادیۀ اروپا باز سازی شده بود. این جاده در اثر عبور و مرور عراده جات و وسایط سنگین 

کوه های بدون جنگل میگذشت، در هر نظامی دوباره به ترمیم ضرورت داشت. دریا که به شکل مارپیچ از بین 
فاصله عرض آن بیشتر میگردید. درکنار جاده همیشه قریه های ویران شده که یادگار جنگ ده ساله در مقابل 

 ساکنین سابق آن هرگز دوباره برنگشتند. اتحادشوروی بود، مشاهده می شد.
ت. در دو طرف جاده دکانداران  منسوجات و باآلخره به جالل آباد مواصلت نمودیم که یک شهر تجارتی آسیائی اس

دکانداران در دوکان های کوچک خود نشسته منتظر مشتری بودند. در جادۀ  بوت، میوه و سبزیجات می فروختند.
شدند، ریکشاها پرازدحام ، اطفال کراچی های سه عراده ئی را میکشیدند و کراچی هائیکه توسط مرکب کشیده می 

 کردند همه می خواستند که خود را به پیش بکشند.ن میو موتر هائیکه هار
سالۀ افغان با ما همراه شد. او یک پشتون با چهرۀ بشاش ۴۰در یک قریۀ شرقی خارج شهر جالل آباد یک راه بلد 

 بود که دایماً می خندید.
نظر امنیتی یک لنگی سیاه با خط باریک سفید در سر داشت. او شخص ارتباطی ما با طالبان بود. ما او را از 

 باخود همراه کرده بودیم.
دهقانان که در ردیف یکدیگر قرار داشتند، همه در اثر بمباردمان ویران شده بودند. این مرتبه نه توسط قریه های 

 روس ها، بلکه از جانب امریکا.
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نگاه میکردند. ما مردانیکه در عقب دیوار های منازل و یا در بین دکانهای خود نشسته بودند ما را با نظر خصمانه 
 در منطقۀ طالبان بودیم.

آنها در همه جاه بودند و در هیچ جاه دیده نمی شدند. یک لشکر ارواح، مانند بمب افگن های امریکا و طیارات بدون 
 پیلوت که مقابل آنها می جنگیدند.

 رهنمای پشتون ما با لبخند دوستانه بطرف ما نگاه میکرد.
دیم. از جادۀ اصلی خارج شده و داخل یک جادۀ خاکی گردیدیم. موتر حامل ما آنقدر ما ما به قریۀ لنداخیل نزدیک ش
 را تکان میداد که بیدار باشیم.

نگاه های خصمانۀ ساکنین قریه ما را بدرقه میکرد. خارجی ها به ندرت اینجا آمده اند و مردم به آنها خوشبین 
بیچاره گی آورده بودند و نزد مردم مهم نبود که آنها از کدام  نبودند، زیرا خارجی ها همیشه در وطن شان بدبختی و

 مملکت آمده اند.
م، تعداد اطفال و بزرگ ساالن به دور ما حلقه زمانیکه ما مقابل  دروازۀ خانۀ گلی سپوژمی و عصمت هللا رسیدی

زده و با حیرت به ما نگاه میکردند. عصمت هللا به زبان پشتو برای آنها گفت که اینها به حیث دوستان آمده اند و بعد 
 فوراً دروازۀ حویلی خود را بست.

شاهد بمباردمان متواتر  سپوژمی و عصمت هللا مانند اکثریت اهالی قریۀ لندا خیل 2001در اخیر خزان سال 
غارهای توره بوره بودند.آنها مشاهده کردند که چگونه در آنجا شعاع سرخ بمب ها، راکت ها و راکت های مارش 

 شب را به روز مبدل میکند.اصابت میکند و چگونه گلوله های روشنی انداز 
 هان میکرد.را پن در لندا خیل زمین میلرزید و در اثنای روز دود غلیظ، شعاع آفتاب 

فامیل آنها نمی دانستند که چرا خارجی هائیکه در آن کوه ها زندگی میکنند، بمبارد می شوند. همسایه ها قصه کردند 
که شاید علت آن حملۀ سه طیاره باشد که چند هفته قبل در امریکا به وقوع پیوست. مسؤول عمدۀ آن عملیات " بن 

 را پنهان کرده است. خود  الدن " است که در آنجا نزد " خارجی ها "
 اما بصورت دقیق نمی دانستند که. در لندا خیل نه تیلفون وجود دارد و نه تلویزیون.

والدین سپوژمی و عصمت هللا هیچ نوع رابطۀ با طالبان و القاعده نداشتند، گرچه خارجی ها بعضی اوقات جهت 
 تند و در انزوا زندگی میکردند.خریداری در لنداخیل می آمدند، اما آنها با مردم تماس نداش

تروریستی در نیویارک چندین هزار انسان وقتیکه عصمت هللا در آن زمان اطالع حاصل نمود که در اثر عملیات 
بی گناه کشته شده است، او و والدین اش از این واقعه وحشت زده شدند و گفتند که هیچ کس حق ندارد که چنین 

 ام دهد. عصمت هللا تا امروز به همین عقیده استوار است.جنایت را در مقابل انسانها انج
 چندی بعد معلوم شد که بمباردمان متواتر در توره بوره خاتمه یافته است.

زندگی در قریه به حالت عادی برگشت، اما دفعتاً لندا خیل نیز مورد حمله قرار گرفت. سپوژمی و عصمت هللا تا 
 امروز نمی دانند که چرا؟

افگن امریکا با پرواز به ارتفاع کم و آواز مهیب باالی قریه ظاهر گردیدند و بمب های کشندۀ خود را  طیارات بمب
فروریختند. دود غلیظ، شعله های آتش و خاک از فضای قریه برخاست. دو راکت یکی پی دیگر به خانۀ آنها 

 شدند. جابجا کشتهاصابت کرد و در اثر انفجار آنها، پدر ، مادر و سه خواهر شان 
توته های شیشه چشم عصمت هللا و سر و دست سپوژمی را مجروح کردند، تنها زاهدهللا که در آن زمان شش ساله 
بود و هجرت که طفل شش ماهه بود، زنده ماندند. طفلی که در گهوارۀ خواب اش بود، یکجا با گهواره از اطاق 

 خواب به حویلی پرتاب شده بود.
صدمه دیده بود نمی توانند غم و اندوۀ کشته شدن والدین و خواهران شان  راست اش  سپوژمی وعصمت هللا که چشم

 را چگونه تحمل کنند و چگونه تسکین یابند.
زمانیکه در مورده شب بمباردمان قریۀ شان صحبت میکنند، لهجۀ شان آهسته و آهسته تر  می شود. گرچه آموخته 

، اما در چشمان شان اندوۀ بی پایان وتأثر عمیق مشاهده ود پنهان کننداندکه غم و اندوه خود را از برادران کوچک خ
اکنون آنها مجبور اند برای برادران کوچک خود وظیفۀ والدین را به دوش گیرند، و این مسؤولیت آنها را  می شد.

 بیشتر متأثر می سازد.
سی فامیل می پردازند. سپوژمی هر روز صبح قبل از طلوع آفتاب بیدار می شوند و بعد از ادای نماز به وار

برادران کوچک خود را شسته و چای صبح را آماده میکند که عبارت از چای شیرین و نان است. بعضاً تخم هم می 
پزد. عصمت هللا از خانه خارج شده ودر هوای سرد صبح به مزرعه کوچک خود میرود. او جواری و بادام زمینی 
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 در مزرعه کار میکند، سپوژمی به پاک کردن منزل می پردازد، حویلی زرع کرده است. در زمانیکه عصمت هللا
را جاروب میکند، لباس های برادران خود را می شوید و بعد غذای ظهر را آماده میکند، اکثراً کچالو یا لوبیای 

 میسر می شود . خمیر نان را سپوژوی خود درست میکند. یک زن همسایه نانسرخ می پزد. گوشت به ندرت 
 شانرا در تنور خود می پزد.

بعضی اوقات سپوژمی خواهرخوانده های خود را مالقات میکند و برای یک ساعت طفل می شود. با آنها بازی 
 چشم پتکان  و یا هم با سنگچل جزبازی میکند.

کند. فقدان   سپوژمی اکثراً مادر خود را در خواب می بیند که با لبخند برایش میگوید که از برادران خود مواظبت
 مادر اش با آن لبخند های او، سپوژمی را بی نهایت رنج میدهد.

 من " نویسنده" از سپوژمی پرسیدم که اگر او " جورج دبلیو بوش " را ببیند، برایش چه میگوید؟
 ."ه ایماگر من بتوانم پادشاۀ امریکا را ببینم، از او می پرسم که ما به تو چه کرداو خیلی آهسته جواب داد که : " 

عصمت هللا هفتۀ یکبار والیبال میکند، میدان فتبال در لنداخیل دیگر وجود ندارد، میدان ایکه در سابق او با 
 است.عالقمندی فتبال میکرد، اکنون در آن کمپ نظامی 

 بعد از دو ساعت با آنها خداحافظی نمودیم، بودن بیشتر ما در آنجا خطرناک بود.
کنجکاوانۀ یک تعداد اطفال و مردان ریشدار ما را بدرقه میکرد، دوباره بطرف جالل  بعد از ظهر درحالیکه نگاۀ

 آباد حرکت کردیم.
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