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 ٢٠٠٧فـبروری                                                                                                               حميد انوری  
  

  قصه های جنگ
 

 اشک ۀصـق،  نامردی ها و نامردمی هاۀصـ ق، جنگۀصـق.  ظلمۀصـ ق،صه هاستـصه های غـ ق،"صه های جنگـق"
  .... درد وۀصـ ق، مرگۀصـق،  غارت و چپاولۀصـق،  تجاوزۀصـق ، دربدری ها و آوارگی هاۀصـق، اها و خون ه

 ط ـقـپخش ميشود و ف  يک بار از تلويزيون آريانا از داخل شهر کابل نشر وۀتـفـ ه"صه های جنگـق "!هموطن    بلی 
 شان به کابل به نمايش ۀحشياند از هجوم وبربريت تنظيمهای جهادی را بع جنايت و از بحر بيکران ظلم وای طره ـق

  .ميگذارد
ر انسان با ـ که ه،را از زبان خود شان به نمايش گذاشت افغان ۀ سرگذشت يک خانواد،که گذشتای ته ـفـ   در ه
  . اشک در چشمان جاری ميساخت،ا که بوئی از انسانيت برده باشدوجدان ر

از شهر ای  گوشه  که در، بودل شانـريبکار با چهار طفـر غـهشو  يک زن و کوچکۀخانواد ۀصـق، صهـاين بار ق 
شکر خدای   پيش برده ورق ريزیـع خويش را با زحمت و ۀريبانـ نشين بودند و زندگی غکرايهکابل در خانه ای 

 هيب يک جنگ خانمانسوزيوالی َمـ که ه، بودندشمار کابل يکی از خانواده های بی اين خانواده.  می آوردندیبجا
مادر از جگر گوشه ها مواظبت . مه نانی داشتند و سر سوزن جايیـلق . استه شانرا بر باد دادۀريبانـنظيمی زندگی غت

شب ميشد و روز  ت وـزندگی پيش ميرف. راهم آوردـمه نانی فـ تا لق، و پدر در کوه مشغول سنگ شکنی بودميکرد
 ، به خوبی گلهای بهاریشنگی بودـ که دخترک ق،ن خانوادهل اول ايـ طف.سته بزرگ ميشدندـسته آهـميشد و کودکان آه

 و محبت بود که دريايی از مهر مادر. ت تا سوادی آموخته و مصدر خدمتی به خانواده و مردمش گرددـبه مکتب ميرف
  .... مکتب نمايد ۀروانل دومش را نيز سال دگر ـ که طف،در تالش آن بود

فه ـرسای تابستان و سرمای جانسوز زمستان بالوقـت فـ در گرمای طاقتا شامبام   پدر از.  و زندگی همچنان ميگذشت
راهم ـريبی شان فـ غۀرـمه نانی در سفـفی باالی سر خانواده و لقـصورتی داده و سق  تا زندگی را سر و،در تالش بود

  ......آورد 
 آسمان گلوله از زمين و بم و اکت و که ر،چندی از هجوم تنظيم های جهادی به کابل نگذشته بود ! حسرتا وا  ولی 

 مرمیرش راکت و انفجار ـغ.  کرد سبورر مار اندـزه ر اندر پياله وـو باشندگان مظلوم کابل را زهت ـريختن گرف
حرای محشر صکابل . ميشد  وطه ورـ انسانی در خون خويش غ،ر راکتی ـرش هـبا غ خاموش نمی شد وای لحظه 
ماتم  را به غم و  جايی اصابت ميکرد و خانواده ایه ای بهگلول يقه ای راکت و بم وـر دقـه ت وـر ساعـ ه.شده بود

 ولی به گوش کر جنگ آوران ،تـل به آسمان ميرفـطف پير و جوان وو زن  رياد و واويالی مرد وـف داد و. می نشاند 
 ولی حسرتا و دريغا که ، شدي آب م،دل سنگ به حال اين مظلوم ترين خلق خدا. نداشت که اثری نداشتو جنگجويان 

  .تادـ نمی افوخمی بر ابر، پا را اين جنگ آوران بی سر و
خون و خاکستر درهم آميخت  از کشته ها پشته ها ساخته شد و خاک و.  غم انگيزی مبدل گشتۀزيبا به ويران    کابل 

تانک بی   های توپ وگلولهراکت و  وبارانی از بم . زيزان شان نيز نبودـن عـدف ن وـرصت کفـو باشندگان کابل را ف
 دست و خانه و کلبه های گلين باشندگان مظلوم و بی دفاع کابل اصابت ميکرد و سر و ديوار و بام و فه بر در وـوق

جوی اعضای  و لرز و دلهره در جست زار ترس وـمردم با ه. کناری پاشان ميشد ر گوشه وـپای مردم توته توته به ه
تند سر ـ پای نبود و اگر پای را می ياف،تندـاگر دست را می ياف. زيزان شان سرگردان بودندـ ع ۀدبدن پارچه پارچه ش

 ،راکت لحظه ای خاموش می شد رش مهيب توپ و تانک وـآنگاه که غ. ديوار چسپيده بود به در و توته توته شده و
تند که به ـزی نمی يافيپرداختند و اگر چجوم آورده و به چور و چپاول و تارج می ـجنگ جويان به خانه های مردم ه

به ناموس مردم نا مردانه تجاوز . نگ با خود ميبردندـرزندان خانواده ها را به زور تفـدختر و ف  زن و،يغما برند
  .....رار گاه خود نگهداری ميکرد وـشت تا ده زن در قـهومندان ـساالر و قر جنگـ که ه،ميکردند و چنان بود

گل  (ۀادخانو. اصابت می کند) ؟ گل محمد (ۀيرانـقـ گلين و فۀلی بود که يکروز راکتی به کلبااحو اع و   در چنان اوض
گل محمد که در کوه مشغول سنگ . ند که زود به خانه آيدـ اطالع ميده گل محمدبه. رقه در خون ميشودـغ) محمد 

ديوانه وار خود را به داخل حويلی .  پاست او محشری برۀدر خان. ت خود را به خانه ميرساندـ با سرع،شکنی بود
رقه ـدر صحن حويلی با جسد غ. د ـده بدی گواهی ميۀه شدت درون سينه ميزند و از واقعش بدل. ميرساندکوچک خود 

دورترک جسد . در دم جان باخته است ته وـش جا گرفلبـ که ترکش راکتی درست در ق،در خون زنش مواجه ميشود
لب کوچکش از تپش باز ـق، هيب راکترش َمـاز ترس غرد سال وی  پسرک خرق است و آنسو ترـدخترش در خون غ

درت طلبی ـ در اثر ق ایو چنان است که خانواده. رين تسليم کرده استـجان به جان آف مانده و در دم سکته کرده و
  .از هم می پاشد جنگی های تنظيم های 

ش در مقابل چشمانش شته بخون مادرـ که چگونه جسد آغ، ميکندصهـ پسرک گل محمد ق"صه های جنگـق"    در 
  با چشمان گريان در حالی،تم مکتب استـفـصنف هبه ت سال داشت و امروز که ـفـوی در آن زمان ه. رار داشتـق

  ميگويد که به ما آموخته اند،به شدت گريه ميکند ته وـ جگر سوز بغض گلويش را گرفۀکه از به ياد آوردن آن صحن
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 پناه هوش کـ ولی من که مادر ندارم به آغ،بربوش مادر پناه ـ به آغ،تو دست داده ی برگاه مشکلی داشتی و نا اميديـه
 در اثر انفجار سرنگ در سنگ شکنی از يک دست و ، درد آور و جانخراشۀ گل محمد چندی بعد از آن حادث؟برم 

وی صبح زود به مکتب . نان آور فاميل ميشودال وی رد سپسرک خ. از کار باز ميماند يک چشم معيوب ميشود و
ختم درس ميوه   تا بعد از،ش کراچی کوچکی برايش تهيه ديدهپدر. ی ميکند کراچی وان،ميرود و بعد از ختم مکتب

مه نانی ـ تا لق،کار در بازار مشغول است از چاشت روز تا تاريکی شب ب،رد سال و يتيملک خـاين طف. روشی کندـف
 که مکتب را تمام کرده و ،او امروز نان آور خانه است و بزرگترين آرزويش اينست. تهيه کندش  و برادر پدربرای

  .  که بتواند خدمت پدر خود را بکندشامل کاری شود
 از سوز ،تار شده استـ به اين روز گرفیدرت طلبی های رسوای چندـر اثر قبکه ، لک مظلوم و بی مادرـ   اين طف

 لب کردهسوی  ولی گريه مجال از ،د بخواندـ سروده که ميخواهشهيد خود کشعری برای مادردل پردرد خويش 
وی دعا ميکند که يا خداوند اين جنگ آوران را . تاده استـش افـ اشک ميرزد و لرزه بر وجود ضعيفبه شدت. است

 ....شان دارد اصالح کند و يا از روی زمين بر 
  

  ريند رگز نمی گـد ها هتی  مرـای که ميگف «            
   مردان نمی رويد؟ۀ         عاطفه يعنی در زمين سين     

  روزی کاش می شدی !                آه 
  و تنهايم  اق تارت               ديوار بی رنگ ا

  شبهايم    تا بچشم کور خود می ديدی اشک روز و            
  ايجاد موج تزلزل ميشود ،    در زمين           

  شق می لرزد ـ              خانمان ع
    دختران بغض می ترکند             
  ران حرص می ترسند ـ خواه             
  می بنددـتا خدای واسطه جريان ه              
   زار می خندد، سينه زخم محبت             
  ريد نهان تی می گـ وق             

  »       مردی                         
               
 رخ که همه روزه بر ستندـهمحکمی  سيلی های ،"صه های جنگـق" .صه ها را پايانی نيستـو اين غصه ها ـ   اين ق

را  يرت و کجاست وجدانی که آنـ ولی کجاست غ،حواله ميشوندکثيف جنگ آوران و جنگجويان از خدا بيخبر 
  . احساس کند

 سيل سته بهـسته آهـو آه دريا ميشوندطره ـطره قـ ق، و اشک بيوه يتيمۀگري، لـ طفۀگري ،ن زاشک ، مرداشک     
ذار جنگ ـبگ. ند روبيدـدس ما خواهـمقپاک و  را از سرزمين "نـ متعفکثافات" اين و شد ندـ مبدل خواهسهمناکی

ن وضع  قانو،نون بسازند بگذار قا.  کنند"همديگر بخشی"و جنگ ساالران به اصطالح خودشان  جنگجويان ،آوران 
رگز به ـکه ه ای  "قـمحق" . را"قانونی"بی قانون    بی قانون را ببخشد و"قانونی"بگذار . کنند و قانون تصويب نمايند

 خون جاری ساخت های جويهزارـ سه از خون مردم شريف هۀشار و کارتـسياف را ببخشد که در اف، ت نرسيده ـيقـقـح
 قطب  ،ذار برهان الدينـبگ. ص زنده بر پا ميکردـرق ص مرده وـ و رقله ها ميخ ميکوبيدق را که بر کـو سياف محق

يچکدام را نمی ـ ولی مردم ه ،ر سه راـ ه)دوستم ( ستم -ردو را و دوـو شمس الدين ه  کند"همديگر بخشی"الدين را 
 وطن به يک يک روستای  ده  و و کوه و دره و شهر وو سنگ و چوب  ديوار در و. ند بخشيدـرگز نخواهـبخشند و ه

رين و ـنف  و اين لعنت و و لعنت رستندـرين ميفـنف زاران بارـر لحظه هـه يقه وـردقـت و هـر ساعـر روز و هـ ه،شما
  .تـد گرفـرقه در خون  تان را خواهـدير يا زود گريبان غ، بيوه  آه يتيم و

  

  تخت و بخت گيرد       بسی کس را ز ردـــــــ سخت گيکه آه بينوايان 
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