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 سمندران میان آتش
 

نوشته( بودم که گفت  قیدوستم که در کابل داکتر طب است مصروف چت )مکالمه از طر کیبا  شیب یقیدقا
" شومیم نیبروم بعداً آنال دیها را آوردند. با یانفجار شد و زخم کیشفاخانه  یکیجان در نزد هیراض ی"ببخش

  !!... یسادگ نی......... به هم

 یها جز زندگ یبدبخت نیگلوله و همه ا ریف دنیشدن و شن یو زخم دنیآنکه انفجار و دود و آتش و کشتن و در مثل
دود و آتش و خون وخاکستر راه خود را باز  انیبا آن هر روز روبرو شوند هر روز از م دیروزمره مردم شده و با

را زنده ماندند و  گریروز د کیروز شکر بکشند که  رباشند ه گریکنند و فردا و هر روز منتظر حادثه و انفجار د
بدرد و  نهیو مو بکند س یبه سر و رو بزند رو دیبا لشیبود! وحاال فام دهیکشته نشدند. و آنکه کشته شد نوبتش رس

شکر! هنوز اجلش »شد،  ی....و آن که کشته نشد و فقط زخم« او ظالم ها بس است!»بزند که  ادیفر کند و هیگر
کنند که شکر که از سر فرزند شان به  راتیختم و خ کی دیبستگانش با«. جان به سالمت برد نباریبود و ا دهینرس

 «...............به هر حالت شکر ایخدا» مییهمه بگو ریگذشت...... و در اخ ریخ

با خواهرم بودم که  یما در کابل مصروف باز یلیحو یمکتب بودم و در رو ۴است هنوز صنف  ادمی روزید مثل
فرق داشت.  کردندیدر آسمان پرواز م شهیکه هم ییها ارهیشان از ط یکه رنگ و صدا دمیها را در آسمان د ارهیط

 میکردیو فکر م میکردی" میبا ی"با میدادیدست شور م یدر آسمان با خوشحال ارهیط دنیبا د شهیمن و خواهرم هم
ها هم فرق  ارهیفرق داشت وآن ط گرید یآن روز آسمان از روز ها ی... ولنندیب یما را م ارهیداخل ط یکه آدم ها

شان هم متفاوت بود...  یبه هم در پرواز بودند. صدا کیآمدند نزد یرنگ م اهیکه در نظرم س ارهیداشتند دوسه ط
چشمش به آسمان بود گفت که  کهیاو در حال« است؟ ارهیرقم ط یاو چ»که  دمیمن کالنتر بود پرس زرادرم که ااز ب

است؟  یاست؟ کودتا چ ی...... بمب چ «اندازندیکه بمب م گنیم المیها هم به خ ارهیکودتا شده او ط گنیم المیبه خ»
که از  دمیبه داخل دو یلیاز حو یکنجکاو ا.... بدیفهم یکلمات نو)!( را نم نیا یکه او هم مثل مه معن دانستمیم

 گفتیو م کردیم هیکه برادر گر دمیاست؟ د یبرادر کالنم که در آن زمان محصل فاکولته بود پرسان کنم که کودتا چ
روس  یکه خداوند چطور ا نیبب»که  دادیم یاست که پدرم )روحش شاد( به برادرم دلدار ادمیکه وطن اشغال شد... 

 دنیهمه جگر خون بودند. د یاتن بود.. ... ول ۀنغم ویدر راد «تهیو شکست م سازهیم اهیروس رهها یا و شوروه
... نغمه اتن دیفهمیرا م زیهمه چ میو آن هم برادر کالنم که او برا کنندینم هیبرادر کالنم ... ! برادر ها که گر هیگر

... دادیعقلم قد نم چیخون بودند...ه جگرهمه  ی...ولشودیپخش م یاست و در مواقع خوش زیو دل انگ بایکه ز
  !!کردینم هیگر چوقتیواقع شده.... ورنه برادرم که ه یکه حادثه شوم دمیرفهم نقدریهم

هم در  یگذشت و جوان یگذشت و نوجوان تیآن وقت تا امروز...... طفل بودم و جوان شدم و مادر شدم و طفول از
جنگ است و قصه  یدارم قصه ها ادیبه  یو جوان یو نوجوان تیهر آنچه که از طفولحال گذشتن است ... تا حال 

ها  یناکام یکوچ است و قصه ها یاز دست دادن دست و پا است و قصه ها یمرگ و ماتم است و قصه ها یها
  ......... یاست و برباد یبرباد یاست و مهاجرت است و قصه ها یاست و حسرت ها است و آواره گ

. گذردینا خوشش م یخوش و روز ها یروز ها ش،یها یابیشکست ها و کام ش،یها و غم ها یبا همه خوش یزندگ
. اما آنچه را که بعد از آن روز به دیآ یم ادمیما.... کم  یلیقبل از دگرگونه شدن آسمان حو تیطفول نیریخاطرات ش

 1۴پسران  یبردن ها حت یو با زور به عسکر یجبر یشدن ها دیشدن ها و ناپد یبا دلهره ، زندان یدارم زندگ ادی
کشته شدن ها و جنگ و جنگ و  فرستند،یجنگ م یبردند..و به جبهه ها یم یکه به عسکر گفتندیساله را هم م

 ....جنگ

هم از  دمیها را د یکشته ها و زخم دم،همیمزه تلخ جنگ و خون و آتش را هم د دم،یها را د یبدبخت گرانید مثل
درختان سوخته و آتش گرفته راه کابل جالل  انیو راکت و بمب جان به سالمت بردم، هم از م یمرم ریباران ف ریز
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در پاکستان  یآفتاب سوزان آواره گ ریو هم ز کردمرا با چادر پوشانده پا لچ طرف سرحد تورخم فرار  میآباد رو
   .کردم یسال ها زندگ

است ... نان لباس و خانه ... اما هر روز  ایمه زیفرسخ ها دور از وطن استم. همه چ گریملک د کیدر  امروز
ها و زرق و  ییبایو همان وطن است که ز شودیفراموش نم چیفکرم در همان وطن است. همان کابل است که ه

سربه  یوه هاشود.... و همان ک ینمخشک و سبزه زار سوخته از آتش جنگش برابر  یملک ها با دشت ها نیبرق ا
  .....شودیقد برافراشته و فراموش نم المیاش است که همچنان در سبزه زار خ دهیفلک کش

 یو جوان یو به خاطر قدرت کودک استیرا که بنام س یی. آنهامیا دهیرس یریو کودکان زود به پ مینسل سوخته ا ما
 یاصالً از افغانستان است ول دیم در مکتب بگورا که باعث شدند اوالد ییبخشم ....آنها یام را ازم گرفتند ... نم

 یاش سجده آن خاک را احساس نکرده نم یشانیدم کرده از دود جنگ وطن را استشمام نکرده و هنوز پ یهنوز هوا
که من  یفیکور وخام و نا پخته و خودخواهانه شان باعث شدند اوالدم به تعر یها استیرا که با س ییبخشم.....آنها

 ....بخشم یکرده ام شک کند... نم شیاز وطن و مردمم برا

و عزا و  یبدبخت یجنگ تا به ک یو درمانده ام..... تا به ک چیکه خودم هم هنوز که هنوز است گ یچ اوالدم
 ....ماتم؟

 :فرستادم شیاست که من برا یامیپ نیا ینشده ول نیهنوز دوباره آنال دوستم

است. خداوند  شیقابل ستا دیکنیکه شما داکتران ونرسان م یاست و خدمت دنین شما قابل بوسچو یداکتران یها دست
 کیآرام  یفضا کیدل خوش  کیها را  یهمه زحمات و مرهم گذار نیتان بگرداند. و پاداش ا بیاجرش را نص

 تان کند. بیخواب راحت نص کیبدون جنگ و  یفردا
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