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 *قاسم ۀبا خانواد دیدار

 
اشعه نیمرنگش سر از کوه هاى شرق بدر کرده بود ، صداى اتو بوسها بروى جاده ها براى صبحدم روز بود آفتاب با 

کمتر کسى را میدیدى  ،زندگى آرام آرام نفس مى بخشید . در این کشورى که خنده ها را در درون آدمها انتحار کرده بودند
 که لبخند بر لب و آرزو بر دل داشته باشد.

مارى بودند ، ش ت بسوى کارگاه هاى شان با اتوبوسهاى دولتى و غیر دولتى به راه افتیدههر کس براى دریافت قوت الیمو
چیزى براى فروش امروز شان  ،هم با کراچى هاى تهى بسوى مارکیت روان بودند تا با پولى که از دیروز انباشته بودند

 مهیا سازند.
هاى گلکارى و رنگمالى شانرا در مقابل شان گذاشته شمارى مردان با صورت هاى سرخ شده از سرما در حالیکه محموله 

 انتظار کار را میکشیدند. ،بودند
بلند منزل هاى شیشه  ،از فاصله هاى که در اطرافم قرار داشت گذشتم ،شدم موترقاسم سوار  ۀمن هم به عزم دیدار با خانواد

 ایى لکس و بلند منزل هاى نیم کاره در دو طرف جاده قد برافراشته بودند. 
ن آاتوبوس را در کنار یکى از  ،یکه قاسم برایم آدرس داده بود به فواصل مختلف پنج کمپ مهاجرین قرار داشتئدر جا

  .دار از اتوبوس پیاده شدیمتوقف دادیم و با همراهى تصویر بر،کمپها که در پروان سه قرار داشت
 راه دخولى کمپ را چهار اطراف آن کمپها با پرده هاى پالستیکى بهم پیوند شده مسدود گردیده بود ، لحظاتى ایستادم تا

و پالستیک را با خویش حمل میکردند منفذى را براى  ساله که بورى هاى انباشته از کاغذ 14تا  8دریابم، چند کودک 
زنى که  از ،به تعقیب آنها داخل کمپ شدیم، بوى گند و کثافات حیوانى در فضا متراکم بود ،مپ باز کردندورود ما در آن ک

 م را با ساتور میده میکرد پرسیدم : مادر جان قاسم را مى شناسى ؟َکرَ برگهاى 
 ۀد در اطراف ما با دایرچادرش را در نیمرخش کشیده مردانش را صدا زد، کودکان قد ونیم ق ،او که زبان درى را بلد نبود

ه زندگى این گرو ۀکودکان زیبا اما با سیماى چرکین، موهاى ژولیده و لباسهاى مندرس، در پس پرد، منظمى صف کشیدند
 کهاى برهنه در حالیکه پا هایشان  تا بجلى خوابیده است، دو تن آنها با پاهیوالى بد بخت ،که آینده سازان این سرزمین اند

  .بسوى ما پیهم لبخند میزدند ،نان را تناول میکردندای  فته بود و پارچهها در گل فرو ر
هنوز صبحدم دامن سردى را از آن محوطه نچیده بود، دو تا گوساله گک سیاه و سفید در کنار دیگر این  محوطه در حالیکه 

 .بسوى ما بو کشیده لگد میزدند ،آلوده با کثافات بودآنان  تمام بدن 
 ۀیکى بسوى دیگر نگریسته لحظ .چند تن از مردان از میان خیمه ها بدر شده آدرس قاسم را از آنها  پرسیدم بعد ۀلحظ

 سپس گفتند نه ما او را نمى شناسیم. ،درنگ کرده
 کسى از آن میان پرسید قاسم را چکار داشتى ؟

اوالد هاى  :یکى گفت ،فاصله شانرا با ما شکستندو با سواد شود. مرد ها  گفتم کسى میخواهد با او کمک کند تا درس بخواند
 .هیچکدام درس نخوانده اند ،ما همه قاسم هستند

 .خود ما هم سواد نداریم ،با ما کنید دیگرى گفت : این کمک ر ا 
دونر  طاز آن حلقه بیرون شدیم . با خودم اندیشیدم که این همه پولها که براى با سواد ساختن مردم توس ،ما تنگتر شد ۀحلق 

سال است که در این  8آنها کوچى هم نیستند  اند. کجا میرود که این مردان هنوز بى سواد ،ها در این شهر منتقل میگردد
دها  ،دو نه ،یکى نه ،که میان ما و کمپهاى دیگر بود، صدا ها در گوشم زمزمه میکرد ۀدر فاصل منطقه بود و باش دارند.

 با سواد شویم، اوالد هاى ما همه قاسم ها اند ..." صدا "ما هم میخواهیم درس بخوانیم
در کنار یکى از کمپ هاى دیگر چند تن بچه هاى هم سن و  .اما از قاسم اثرى نبود ،کمپ دوم و سوم را هم جستجو کردم

 ؟از یکتن آنها پرسیدم : قاسم را مى شناسى ،سال قاسم کنار انبار کثافات بازى میکردند
 شکوره میگى ؟ ۀسپس گفت ها بچ ،اندکى درنگ کرده ،تادبى درنگ به جایش ایس 
گفتم شکور را نمى شناسم. پسرک دوان دوان از الى پرده هاى که در گرد آن کمپ گرفته شده بود براى چند دقیقه ناپدید  

یا وکیل که گو مردى ، این موفقیت برایم خوش آیند بود .پس از دقایقى چند با قاسم یکجا برگشت ،ما هم منتظر ماندیم ،شد
 آن کمپ بود هم از عقب آنها آمد.

 .گفت : بلى آن ترا دیده بودم ،قاسم لبخند آشناى بسویم زد، پرسیدم مرا شناختى
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قاسم عکس العمل نشان داد، گفتم میخواهم از  ۀاما وکیل از رفتن تصویر بردار به خان ،تان ببر ۀقاسم را گفتم : مرا خان

 .قاسم را بدهد ۀورود به خیم ۀبا هزار مشکل او را راضى ساختیم تا ما را اجاز ،زندگى قاسم تصویر برداریم
ن کمپ یکى کنار آدر درون  ،خیمه ها که شمار آن شاید به دهها کمپ میرسید ،پالستیکى داخل کمپ شدیم ۀاز البالى پرد

 دیگرصف بسته بود.
 ،قسمت هاى زیرین خیمه ها با دیوار هاى پخسه ایى محکم شده بود

اما از آن بیشتر  ،درون دهلیزشدیم خوب بود چشم، چشم را میدید
دهلیز چند عدد  ۀیک گوش نشیمن آنها بود، در ۀدرون خیمه که خان

و در کنار دیگر آن پوستهاى کینو ریخته  نددیگ و کاسه گذاشته بود
زنى با  ،ورود خواستم ۀمن اجاز ،وکیل دم در ایستاد ،شده بود

ه چادرش را بروى پیشانى اش کش کرد در سیماى کبود در حالیک
 .پته صندلى خود را استوار تر کرد

به مشکل علیک گرفت، زمین و دیوار هاى خیمه در  ،سالم کردم
صندلى  .مقابل او نشستم یدر یکى از پته ها ،رطوبت غرق بود

 ه بود.پایه هاى چوبى آن تنها با لحافى پوشیده شده بود که آن را استوار نگهداشت ،سرد بود
 گفت : پیکى  ،از مادر قاسم پرسیدم اسمت چیست

 است.ازسیمایش هویدا بود که خیلى مریض 
 مریض استى ؟ :پرسیدم  

 .در حالیکه به سختى نفس گرفت گفت ها مریض استم
 پرسیدم کجایت درد دارد ؟

 .قلبم درد میکند مده،ابا بى حوصلگى تمام گفت در دلم چیزى بر
 فشارم پایین است.

 پرسیدم: پیش داکتر رفتى ؟
 ،آن رفتم معاینات داد سه و نیم هزار پیسه اش میشد نداشتم گفت :

 پس آمدم.
 پرسیدم دیگر تکلیفت چیست ؟ 

از تاثیر نم خیمه  نگفت : پاهایم پندیده، دستهایم درد میکند، پندید
 است .
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 شوهرت کجاست ؟ :پرسیدم
 پس از اندک تحمل در حالیکه آه از سینه اش بدر شد گفت : 

 ـ او سرطان داشت مورده ،
 پرسیدم : پس نان آور تان کیست ؟ 

 میکند. در موتر شویى کار ،گفت قاسم بعد از اینکه کاغذ میاورد
 تظار حرف اخیر ماآنها ان ،برادر کوچک قاسم هم آمد ،رطوبت و بوى نم و خنک و سردى خیمه در وجودمن هم نفوذ کرد

چرا از آنها عکاسى کردیم، چرا از قاسم و مادرش سوال کردیم و سرانجام برایشان امیدوارى دادیم که افغانهاى  ،را داشتند
 ؟اما کدام چاى ،هموطن ما در خارج میخواهند با شما کمک کنند، خون در رگهایشان دوید، تعارف چاى کردند

راهى که از کمپ تا دفتر آمدم به زندگى و مشکالت  این مهاجرین مى اندیشیدم در  شان برآمدیم در ۀبا تشکر از خیم 
  .تفاوتى که میان بلند منزل ها در زندگى بالک نشین ها و سر انجام این زندگى که  کمپ نشینان دارند
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دلم  ،"اعالنات خواندم "مساوات، عدالت، برابرى ۀتصویر یکى از کاندید ها با معاونینش در تختدر که  ۀلوح  ۀاما با نوشت
 اندک تسلى یافت.  

  .کاندید ها به شعار هایشان تحقق ببخشند ا  اما اگر این انتخابات به بحران کشیده نشود و واقع

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 آنعده از هموطنان ما که با قاسم جان آشنائی ندارند، به لینک ذیل مراجعه کنند: -*
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بخش " اجتماعی "  –و یا جهت مطالعۀ گزارش پر احساس خواهر گرانقدر ما ناهید جان بشر دوست به سایت پژواک 
 مراجعه نمایند. 411۲جنوری  44مؤرخۀ 

ساس ما، بانو بشردوست که سخت بشر دوست هم هستند، نویسنده و شاعر توانای تذکر: گزارشگر موفق ، پرکار و با اح

ه فوق را نظر ب هستند که با قلم زیبا و سحر انگیز خود، مشغول خدمت در آژانس خبررسانی پژواک میباشند و گزارش
د قطعه عکس از خیمۀ خواهش این کمترین، با قبول زحمات فراوان تهیه نموده و معۀ دو مصاحبۀ مختصر رادیوئی و چن

محل بود و باش قاسم جان و فامیلش ارسال نموده اند که ضمن اظهار سپاس فراوان، خدمت هموطنان تقدیم میگردد. ناهید 
که  داستان گدا  دو اثر داستانى، یکى ناول است زیر نام )اسپندى( و دیگرش جان بشردوست طی ایمیلی مینویسند: "....

 4118به زندگى اینگونه افراد پرداخته ام. این دو اثرم در سال   دم جامعه ما نمایندگى میکندهمچنان از زندگى عینى مر
از سوى سازمان آسیاى جنوبى )سارک ( گردید، اما در کشور خود ما متاسفانه مرا کسى   حایز جایزه کلتورى افغانستان

دارم در این راستا خدمتگار واقعى مردم بى  ، من هم تالش نمیکنم چون وقتش نیست اما خیلى عالقه هنوز نمى شناسد
بضاعت خویش باشم. در نوشته هایم کوشیده ام الگوى صداى آنها ى باشم که هیچگاهى فریاد شانرا کسى نمیشنود و نشنیده 

        امید وارم بتوانم در این راستا به ملت درد دیدۀ خود که خودم هم یکى از آنها استم، خدمت نمایم ..."  اند.
 

موفقیت های مزید این خواهر گرانقدر خود را در راه خدمت به وطن و هموطنان درد رسیده و مظلوم واقع شدۀ ما آرزو 
 ) حمید انوری(     کرده و یکبار دیگر از زحمات شان صمیمانه تشکر میکنم.

 
 نمونۀ شعر:

  شهرما به فرزندان غریبکار کوچه و اهدا

 
 گرد باد
 میخورمآنقدر با غم به زانو 

 تا که از غمها تاللو میخورم

 میروم تا سوى شهر آرزو

 هر قدم با خود بیکسو میخورم

 دست وامانده ز دست روزگار

 صد سیلى از رنج و اندوه میخورم

 سیل اشکم دامن صحرا گرفت

 خون دل با صد هیاهو میخورم

 نامرادیست داستان زندگى

 محنت هرکس به پس شو میخورم

 نبود بر غم من آشنا هیچکس

 زخم چون هر رشتۀ مو میخورم

 کشتى بى بادبان ساحلم

 دست طغیانم بهر سو میخورم

 میرهانم از دم تیشه تنم

 باز زخمى او دم او میخورم

 پنجۀ غم نقش هر دو گونه ام
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 هر نفس شالق بر رو میخورم

 کوچه ها پر شد ز طرح قصه ام

 گرد بادم بر جر و جو میخورم

 کامزهرتلخى کرد هستى ام به 

 عاقبت شهدى من از او میخورم

 میزنم لبخند بروى  غصه ها

 گر چه صد خنجر من از او میخورم
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