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 اُمید خانۀ

 
 توضیح مختصر مترجم:

د مانده بود، " ج.رج کالین " یک افسر دو تانکر حامل بنزین در دریای قندوز در ِگل بن  ۲۰۰۹سپتمبر  ۴در شب 
نفر اهالی   ۱۳۷آلمانی دستور بمبارد آنرا  توسط طیارات جت جنگی امریکائی صادر کرد  که در اثر آن بمباردمان 

 طفل کشته شدند.۳۷بی گناه ملکی به شمول 
قوای نظامی آلمان را  در در آن زمان دکتور " یورگن تودن هوفر " که سناتور در پارلمان آلمان بود در مطبوعات 

 افغانستان به شدت مورد انتقاد قرار داده محکوم نمود.
در آن حادثه پدران خود را از دست داده بودند، با پول شخصی خود یتیم خانه ای در موصوف برای اطفال ایکه 

 نواحی کابل اعمار نمود و تمام مصارف آنرا نیز به عهده گرفت .
 آن یتیم خانه که بنام " داراالمید "مسما گردیده است،  گزارش میدهد.در ذیل از بازدید خود از 

******************************* 
امروز یک روز بزرگ است.ما بطرف خانۀ امید می رویم" خانۀ اطفال ما". همراهانم عبارتند از "جولیا " همکارم، 

 الکسندر خوذالگ" و " توماس گراپ کا".، پسرم " فردریک" و دو ژورنالیست مجلۀ  شپیگل"دوستم "بالل "
مسیر حرکت ما از پایتخت به طرف بگرام است. کوه های هندوُکش که وادی کابل را مانند یک تاج افسانوی احاطه 

 ، قُله  های آن از برف پوشیده است.کرده است
 بطرف چپ ما که نظر میکنم عمارات عصری و مؤسسات تجارتی به نظر می خورند.

مت تعداد اندکی از برنده گان جنگ سکونت دارند. در طرف راست بازماندگان جنگ میکوشند در خانه در این قس
 خود به گونه ای زندگی خود را پیش ببرند.های محقر ِگلی 

کلبه های آنان تاریک و تنگ است. در تابستان خیلی گرم و در زمستان خیلی سرد می باشد. ساکنین آن سال های 
ی مهاجرین به حالت رقت باری سپری نموده اند، به امید اینکه روزی در گلستان وطن خود طوالنی در کمپ ها

عودت کنند، اما  این تصور شان هرگز جامۀ عمل نپوشید، بلکه بر عکس شد. افغانستان نسبت به گذشته غریب تر 
 گردید.

س های پاره با تعداد بز و بعضی از آنها در میان فضالت شهر بزرگ زندگی میکنند.اطفال پا برهنه با لبا
 را که بتوانند به پول تبدیل کنند، بیابند. گوسفندگردش میکنند تا مواد خوراکه یا اشیأ کار آمد

بعد از نیم ساعت سفر، به خانۀ " امید " رسیدیم که اکنون " داراالمید" نامیده می شود.مساحت زمین آن دو هکتار 
ارت رهایشی ساخته شود، بلکه خواستم یک میدان بازی ، یک قطعه زمین است. من " نویسنده" نخواستم که تنها عم

برای کشت و زرع سبزیجات  و یک باغچۀ میوه نیز ساخته شود. در اخیر زمین که با دیوار های بلند حفاظت می 
ی شود، سه تعمیر خیلی زیبا به سبک افسانوی قدیم مشرق زمین اعمار گردیده است. طرف چپ تعمیر رهایشی برا

دختران و طرف راست آن برای پسران اعمار شده است. در وسط عمارت دسته جمعی با اطاق های غذا خوری و 
ل، مکتب شان به صفت وطن شان تحصی ایامآشپزخانه ساخته شده است.منظور این است که برای اطفال قندوز در 

 شده بتواند.
مراهانم توقف کردند. آنها میدانستند که من در این زمانیکه من خواستم با قدم های آهسته بطرف عمارت بروم، ه

لحظه بسیار زیاد احساس خوشی میکنم. من میدانستم که در این لحظه خوشبخت ترین وقایق زندگی خود را احساس 
 میکنم. همه رنج ها و مأیوسی های سالهای اخیر از من دور شده اند.

سیاه خویش با عجله بیرون شده مقابل عمارت بصورت ول من دیدم که چگونه این دختران کوچک با لباس های مقب
منظم در یک صف ایستاده شدند. همینگونه پسران با لباس های قهوه ئی رنگ خود دویده و با چشمان درخشنده در 

 یک صف ایستاده شدند.همۀ شان با سرودن یک آهنگ خوش آمدید، از ما پذیرائی کردند.
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وق العاده در خود احساس کردم و آرزو نمودم که این لحظه برای همیشه در روح من ایستاده شده زیرا یم ممنونیت ف
خورد سال افغان می درخشید، دقایقی از  من ثبت گردد. این خوشی زندگی که در چشمان دختران و پسران

، شوت خوشبختی پاک است. من از عقب یک توپ فتبال را آوردم و در دیوار ایکه دختران مقابل آن ایستاده بودند
کردم. توپ دوباره بطرف من برگشت، اطفال با تعجب به من نگاه کردند و فکر میکردند که این مرد با موهای 

 خاکستری که این خانه را برای شان ساخته است، فتبال بازی میکند، این را باور نمی کردند.
 ند.بار دیگر توپ را بطرف پسران شوت کردم، اطفال بازهم با تعجب بمن نگاه کرد

دختران و مرتبۀ سوم که توپ را شوت کردم و توپ دوباره بطرف من برگشت، دیگر اطفال انتظار نکشیدند، 
 پسران همه عقب توپ دویدند.

طبعاً دختران در بازی فتبال که آغاز گردید، شرکت نکردند. بالل که در عقب ایستاده بود برای آنها دنده و توپ ) 
Federball.داد ) 

) توضیح مترجم: فیدربال یک بازی مانند بازی تینس است که دندۀ آن کوچکتر و توپ آن از پر سبک ساخته شده 
 است و دو نفر مانند تینس باهم بازی میکنند." بد مینتان"(.

پسران به بازی هیجان انگیز فتبال آغاز کردند، بوت هاو چپلی ها به هوا پرتاب می شد و هر کدام یک مراتبه به 
 زمین می افتاد. این کودکان مانند شیر جدال میکردند.

مغلوب گردید. تیم برنده دو فتبال باز ماهر داشتند بنام های جمیل و سکندر، تیم من نداشت. باخت  ۵مقابل  ۱تیم من 
قابل  تیم من پسران تیم مقابل را بیشتر خوشحال ساخت، چنین پنداشته می شد که آنها اکنون یک مسابقۀ فتبال  در م

آلمان را برده اند. در این زمان دختران مشغول بازی فیدربال بودند و می خندیدند و احساس خوشی میکردند، اما با 
حسرت بطرف بازی فتبال پسران نگاه میکردند. من دو عدد توپ فتبال آورده بودم، توپ دوم را بطرف دختران 

، یک بازی خنده آور گذاشته شروع به  بازی فتبال نمودندپرتاب کردم، دفعتاً آنها دنده های فیدربال را کنار 
مخلوطی از فتبال و هندبال، هر دختر که توپ را میگرفت بطرف فردریک یا من شوت میکرد، در آن لحظات ما 
صفت گول کیپر داشتیم. در هر لحظه خنده و خوشی این دختران خوردسال بیشتر میگردید. ما با مسرت بطرف آنها 

 یم. شاید ما در آن دقایق بجای پدران و برادران شان که شهید شده بودند، شمرده می شدیم.نگاه میکرد
در ختم بازی همۀ ما در سالون  عمومی عمارت جمع شدیم. چای، کیک و کشمش سر میزها چیده شده بود. یک 

داً یک دختر و دخترک کوچک چند آیت قرآن را قرائت کرد و همۀ شان برای صلح در وطن شان دعا کردند، بع
وطن زیبای ما و بعد از هر بیت همۀ شان دسته جمعی میخواندند: " یک پسر یک ترانۀ وطن را با آواز بلند خوانده 

 . " افغانستان ما –
من دانستم که اکنون باید صحبت کنم و در مقابل دروازۀ دخول ایستاد شدم. در دو طرف دختران و پسران ایستاد 

برنده را در چنین موفقیت شان تبریک گفتم. همه اطفال کف زدند و من نمی دانستم که اطفال  شدند. در قدم اول تیم
اینقدر بلند کف زده میتوانند. بعداً چند جمله در مورد حملۀ قندوز بیان کردم. در این لحظه نشانۀ غم و اندوه در 

ان از آن واقعه متأثر گردیدند و من بنام چشمان  اطفال مشاهده می شد و برای آنها توضیح دادم که بسیار مردم آلم
آنها از شما معذرت میخواهم. این سخنان من با کف زدن های بلند بدرقه شد، بعداً برای آنها گفتم چیزیکه من از شما 
انتظار دارم کوشش و زحمت است. من از شما میخواهم که در مقابل انسانها رویۀ خوشایند داشته باشید. همچنان من 

میخواهم که با ما کمک کنید تا یک دنیای قشنگ به وجود آوریم که در آن زیادتر بازی فتبال باشد و کمتر از شما 
جنگ. همۀ اطفال با هیجان کف زدند. چشمان اطفال می درخشید. اکنون میدانستند که در آلمان دوستانی دارند که 

( دوست کوچک در   ۳۰هم میدانستیم که سی ) عبارت استند از جولیا، فردریک، بالل، الکساندر، توماس و من ما
 افغانستان داریم.

 در بیرون آفتاب شام در عقب قله های کوه پنهان گردید.
بی بی حوأ کوچک و هارون کوچکتر با نشانۀ از آشتی یک قفس را که در بین آن دو کبوتر مانند برف سفید بود، به 

 من تحفه دادند.
را آزاد کنیم. بی بی حوا و هارون کبوتر ها را از قفس بیرون کرده با شدت به هوا ما همه بیرون رفتیم که کبوتر ها 

. کبوتر ها در باالی سر ما یک دور زدند و بعد آرام در نزدیک اطفال به زمین نشستند. هیچ چیز نمی پرتاب کردند
 تواند آنها را از این مکان صلح براند.

 این کبوتر ها را به عهده بگیرد. من از متصدی این خانه تعهد گرفتم که حفاظت
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زمانیکه در موتر های خود داخل می شدیم، از اطاق های دختران و پسران آواز بلند اطفال به گوش ما رسید، 
"، همچنان دختران در عقب پنجره جمع شده با Thank you,goodbyeپسر افغان با آواز بلند صدا کردند: " ۱۷

 با چهره های خندان صدا کردند:  اشارۀ دست  از ما خداحافظی  کرده
 "Thank you,Thank yo".ما هم دست های خود را بطرف آنها بلند کرده تکان دادیم ." 

در تاریکی شب چند قطره اشک از چشمان من فروریخت. این لحظه را هم هرگز فراموش نخواهم کرد. اطفالی از 
 .ما تشکر کردند که ما زندگی فامیلی آنها را ویران کردیم

 
از " داراالمید" دیدن کردم، دو کبوتر سفید به دور فضای خانه پریدند. هارون  2013زمانیکه من در ماه جون 

 کوچک با غرور گفت که اینها هر روز برای چریدن اینجا می آیند.
اده بودند، من گمان میکنم که اینها ما را دوست دارند. من با ممنونیت با دست خود به شانۀ سه پسر که پهلویم ایست

 زدم.
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