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  حميد  ادم
 

                                                                   )) مغزم ((ی بر سنگ انبشته 
  

 فکر، در صحت و  تغيير در زندگی، درۀيوسالی بيست و چند از آنروز گذشته است، از آنروزی که برای من چون زا
 را ای چنين روز های زاويه بنی آدم  ه شايد هزاران بيشمار ازآنروزی را ک! همراه داشتحتی در فاميل را 

  . ندجاداده ادرزندگی شان و در همين رابطه ديده، لمس کرده و يا در رگه های خون بدنش 
 زيبا، آفتابی، نسيم طراوت بخش، گلهای خودرو، : يکروزعادی بهاری،آنروز چون روز های ديگری بود در طبيعت

، چشم انداز های بهشتی صفت با کوههای کله سپيد و دامنه های پرنده گان خوشنوا و خوشنماک، سبزه های تازه و ُتن
  . بودند دلی را درسينه برايشان باقی مانده  اگردلپسند برای آنانيکهکوتاه اينکه روزی بود  ... هررنگ

ابوی باروت و دود تفنگ، ، روزی بآلود سياه، روزی غبار بودهم روزی باز  اجتماعی و سياسی ماۀاما در ساح
صدای زنجير تانک و غرش خانه براندازها و ِده ويران کنهای جت، روزی که همچو روزهای قبلش عزرائيل بيشتر 

، برج و بارۀ  !ن باالها بپائينآبسراغ هموطنان مان ميآمد تا جبرئيل، روح و روان زيادتری بباالها ميرفت تا از 
 های شاديانه، شديار های اشک در گونه های پاک مادران درازتر از چوتی ها و زلفای خنده بلندتر بود تا  و نالهشيون
، بل برا ی زرع سر،  بذرميشگافت اما نه برای زرعچون گذشته ها بيل و کلند مردان هم دل زمين را  و .!نازشان

دم را آاگر سر : ا ميگفتند داشتند آن صحبت را که در وصف قطعه  زمينی در سابقه ه  شايد مردم باور.!سر آدمی زاد
   ...!!دم ميرويدآبکاری 

*  *  *  
 

آنجا تعليم گاهی بود ولی حکومتی که پيروانش هميشه  که قبال جای در، در بگرامی کابل ٨٨آنروز من در قطعه 
اگردان  استفاده دروغين ميکردند انجارا از تعليم گاه به سربازخانه تبديل کرده و ش در گفتارشانازپسوند علم و علمی
در مقابل ملت " ( ربازیس"  دوره مکلفيت، سرگردان ساخته بودند بجایی شهر از جایکوچه ها را پشتاره بپشت در

  . سپری ميکردم چون روز های قبل جبرَا را) قرارگرفتن
بنام  بطريه تولی ما . و در آن قطعه چهره شدم!) فارغ شديا پوهنتون از ما  و( سه چهارماه قبل از پوهنتون فارغ شده 

 يعنی سفر های محاربوی نداشت  و رحل و إقامت رئيس قطعه سرو کار داشتو چون توليی بود که با  .اداره ياد ميشد
لزومَا در رديف ماعده يی از ناز پرورد گان حزبی هم بودند که بعد و از همين لحاظ به آن تولی واسطه داران ميگفتند 

. !  شان عسکر اما دبدبه شان از آمرۀهمقطاران قوماندانی ميکردند، رتبی ديگرباال" عزيز بلوچ" ان تولی از قوماند
 وقتی بتولی رفتم برايم گفتند که در پهلوی چند . هرقسم مردم بود از باسواد و بيسواد گرفته تا حزبی و چرسیدر تولی

زيرا يکی ! انبردلرباتر درميان دل :بلکه بودند ليسانس هم از همان جمله اين دو  و.  پاس دو نفر ليسانس هم  است١٢
که  چندی بعد تر . !افرازان گردن ه فاميلی با رئيس أمور سياسی قطعه داشت و ديگرش هم با يکی ديگری از آنرابط

ولی در اينجا کاری کرده ام که  ندارم ی آن دو بزبان خود برايم گفت که من ليسانس ازيکیباهم زياد تر اشنا شديم 
از امتيازات شان يکی هم اين بود که هرهفته دو شب بخانه . محاسبه شودحساب يک ليسانس دوره سربازی ام ب

هميشه يکی در اول و ديگرش هم در اخر لست ميبودند يعنی زمانی که همه ) يا پيره شبانه (  در لست پهره .ميرفتند
 و من هم .گران دو تا سه هفته بعد يکباردو سه نفر ديگر هم بودند که هرهفته بخانه ميرفتند و دي .نوقت بيدار اندآدر
چون من به ارتباط شناخت پدرم با يکی از صاحب منصبان خيلی سابقه دار  داران اما ضعيف واسطه تقريبا   قطاردر 

ن قطعه معرفی  آبه )قريه که پدرکالن مادری ام از انجا ست(  قطعه که جزء حزبی ها نبود و از قريه کمری کابل بود
  .شده بودم

  احتياطا .ه بودم که من بخانه نرفتميشد دوهفته  هم  آنروز بار بخانه رفته باشم، و٣ر طول بيشتر از دو ماه شايد د
در لست نيست و بايد در لست هنوز نيامده بود ظهر خبر شدم که نامم لی متيقن نبودم چون آمادگی رفتن را داشتم و

نگاه  وانه خودرابخورم که صاحب منصبی رو برويم ايستاد و بعد ازخيلی متأثر شدم تازه ميخواستم قره . قطعه باشم
ازمن خواست که همراهش بروم گفتم نميشود بعد از خوردن ! .  دقيق و معنی داری گفت حميد خودت هستی گفتم بله

خاد  رکز م رفتم وقتی ديدم راه بطرف منطقه کههمراهش!  دقيقه  و دوباره برخواهی گشت ۵ ــ ۴نان بيايم؟ گفت فقط 
داخل دفتر . قطعه انجا بود منتهی ميشود، احساس کردم کاريست غير عادی و باخود گفتم خداوند خيرش را پيشم نهد

های خاصی مرا ميديدند، وقتی پرسيدم چرا من را اينجا   سؤاالتی در مورد شهرتم کردند و با نگاه بعد از تالشی خاد
بخورم گفت کمی صبر  د که نانم رايگفتم من نان نخورده ام بگذار. يم ميروتاجای و! آورديد؟ گفتند کمی کارت داريم

  !.  دقيقه۵کن نان را خواهی خورد فقط 
به خاد . جمله فاميل ما هم و از  ثور بود٧بعد از روز نکبتبار   که ميزبان خيلی ازمردمپلچرخی بچشمم جلوه کرد جای

 " ضد إنقالبی ها و اشرار"، أقارب و سواالتی در مورد شهرتمقابل وزارت داخله تسليمم کردند و بعد از نظامی  
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در موتری که به  اينبار است بردند و لی  رژيمآنکاران   که يکی از لکه های ننگ تمام دست اندربه صدارت جایمرا 
  . را نميتوانستم ببينمندوقی متحرک ميماند و من هيچ جایص

  مرا راه نمايی کردند و در انجا هم  امر کردند تا به اطاقی برومحويلی وقتی از موتر پائين شدم بعد از چند متر به 
نزديکی ، بعد از يک سالم  کوتاه در موجود بود بود  شش نفر ديگر هم ٣×۴ی که شايد دراطاق. )٩اطاق شماره (

ا مغزم در شروع کردند ميديدم امرا باچوب گوگرد بازی باچشمم بطرف هم اطاقی هايم که  دروازه جای گرفتم، و
 که جاهای ديگری سير ميکرد چه شده باشد؟ چه چيزی باعث شده که تا اينجا سرحدم کشيد به مادر مريضم به پدرم

و ( بخاطرمن  د برد به خواهران و برادرانم که وقتی بدانند چقدر رنج خواهن. تا آن روز چقدر رنجانده بودندويرا
و إتکاء به معنويت  قبول واقعيت و انچه امده با  آلود ميسازد و االهمين در غم ديگری غم خوردن است که غم را درد

ن پنج دقيقه  کی آو!. منتظر سرنوشت خود شدم تا چه پيش خواهد آمد؟ و.)دنميباشکمتر درد دهنده و ارزشها غمها 
  !که ارزشش معادل سالها بودای   دقيقه۵پوره ميشود؟ 

، مامورين )که آدم ظريف و خوشگفتاری هم بود( جنيری فارغ شده انفاکولته هم اطاقی هايمان انجنيری تازه از 
  . دو هفته قبل بزندان افگنده شده بودندحدود ند که از يکی دوروز قبل تادولتی، صاحب منصب نظامی و کسبه کار بود

 قتا خی برو که تا صبا همی وب" م همه بدوش شدند يکی بمن گفت بازکردند ديد بعد از يکی دوساعتی در اطاق را
منکه بلد نبودم بعد از تشناب در حويلی ديدم همه هم اطاقی هايم دور يگانه نل آب جمع " ديگه تشناب مشنابی نيست

 نهمه بير و بار را دور نل اندخته آهسته وضو نميگيرند که آهسته آوضو ميگيرند تعجب کردم که چرا بنوبت و شده 
ن شدم که صدای نگهبان و اهانتش مرا و ديگران را آ های پائين تر بتماشای کوه تلويزيون و چراغهای خانه و ! اند

  . بداخل اطاق کشاند
  . دم را اسهال ميکندآوردند که فکرميکنم لوبيا بود برايم گفتند احتياط کن چون اين نان آکاسه  نان  در چند لحظاتی بعد

 احيانا  و از گذشته هادی قصه هایصحبت های هم اطاقيان ما همه در مورد چيزهای بی اهميت مثال فلم های هن
هسته آهسته مرا آ کهطوري  ميچرخيد،گفته ميشد توسط همان انجنير  بامهارت کامل و اکت های مناسب کهی فکاهيات

نجارا هم گفتند که از جمله در آمقررات  اينکه بخوابيم دلداری های بمن دادند  و و قبل از. ندهم داخل حلقه شان کرد
 و بار حق رفتن به تشناب را داريم، و اينکه اگر خدای ناخواسته مريضاحيانا اگر بخت بلند بود د ساعت يکبار و ٢۴

 که اين دق الباب ها ( ب شود و برايت اجازه بيرون رفتن دهندآ شوی بايد انقدر بدر بکوبی تا مگر دل سنگی) اسهال(
 همين اطاق در قطی حلبی که همانجا بود رفع  و يا اينکه در) از اطاقهای ديگر بگوشم ميامدماز همان اول دخول

را بزمين گذاشتم تا من هم سر  و ...هنوز اول عشق است سفر دنباله دارد: بگفته اميرجان صبوری   و،...حاجت کنی 
  . مادر و پدر را ببينم که ديدارشان بقيامت ماندۀها چهربلکه در رؤيا

  
ما  ارم  حتی اراده  امور طبيعی و ضروری انسانی را هم ازند از همان روز دانستم که ديگر اختيار هيچ چيزيرا

  .گرفته اند
آنروز سر آغاز روزی بود که من بعد از آن نمونه های عينی و جسمی ديموکراسی که با داس و چکش برفرق مردم و

   . و باگوشت و پوستم حس کردم ديدم باچشممميشدحواله 
  .ميديدم بايد قبال شنيده بودم بعد از اين روز خطی بود بين تيوری و پراکتيک، آنچه را آن

 برای مردم ما بعد از سالها فروشان  خودکه را  !آنروز روزی بود که من هم بايد طعم آزادی ها و نعمت های فراوانی
  .تبليغ های آتشين به ارمغان آورده بودند، ميچشيدم

 خون کبود، پاره پاره شده، رنگ آميزی شده با: و از آنروز ببعد بود که من مرده های متحرک، انسان های گونه گون
همچو بوجی که بگدامی پرتابش بود ولی برگشتش که رفتنش بادو پايش را و انسانی  . را ميديدم!!رنگ سرخ کارگری

  .کنند، انسانی که ازديدنش ُانس نه بلکه با مشاهده چهره و سرورويش وحشت سراپا را فرا ميگرفت
  ستم  وصيت کردن يعنی چه؟که من دان از آنروز ببعد بود

 انسان بلند تر از هر نيرو و قوتی است ایهمين روز که امروز است اينراهم درک کردم که عزم انسان و اراده  از و
  .در دنيا

و با وجوديکه مدتی . و رفقا چقدر اشک تمساح ميريزند کشتمند دروغگو و با بسر رسيدن همين روز بود که دانستم 
 هم که حاال  و. نددار تفنن و إبداع ميدرشکنجه و قتل ،ندبابش و خيلی راحت تر گذشتانده بود ی نابا رفقازندان را در 

 بار هزاران انسان را بکام مرگ فرستاد، لميده است،   او و ياران نا بکارشدر دامان همان امپرياليزمی که بنامش
  .گرفته استويج ترب و کلمات   را در لفافه های رنگين و خوشنمای الفاظشديگر پيام شوم

  ... برای من چون نقش سنگ قبرم، حفرشده درمغزم است با چند تاريخ ديگرای بله همين روز زاويه
  .  رقم زده بودند١٩٨١   مارچ ٢۶= ١٣۶٠ حمل  ۶پنجشنبه : سال انروز راهمان و در جنتری 

  
  پايان


