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 2018-04-13                یمیرح ابیره فیحن

 روم یکابل م فردا

را جمع جور و در بکسک  می. کاالیکار رسم یخود و برا یکار میروندٔه کابل هستم، با ت کروزی یصرف برا فردا
ها که  یبرگشت، به کودک میها یناخود آگاه ذهنم به دوران کودک  میجمع کردن لباسها نیکنم. ح یکوچک جابجا م

آمد که اگر طالع ما بچه  ادمیداد، آن روزها  یم شرا نواز میآرام بخش گوشها یقیخبر  خوِش کابل رفتن مانند موس
 یخود به کابل م یهمرا یزکچند رو یما را برا ک،یاز اقارب نزد یکی ایکرد، پدر، کاکا و  یاطراف بِر م یها

  .بردند

خوش چانس ها پس از سال و  یبود که برا نیریش یاهایاز رو یکی اتیوال گریکودکان د یها کابل رفتن برا آنوقت
خود  یکابل رفتن را برا زیگشت، البته نه تنها کودکان بلکه بزرگ ساالن ن یمبدل م قتیبه حق دیشا ایرو نیا یدوسال
و سفر ها آنقدر رواج نبود و هر  ریدر آن روزها، س رایز ندپنداشت یم ازیافتخار و امت کنوعی یو حت حیتفر نیبهتر

 .خود بود یو منطقهٔ خود، مصروف زندگ یکس در جا

شد، و  یم لیتبد یبه ماه و سال گریهفته د کیبرند، آن  یشدم که مرا کابل م یخبر م شیهفته پ کیآمد که اگر  ادمی
کردم و احساس نا  یم ادیبار بار  میها یهم باز ریرا با سا یخوش خبر نیا رونیگذشت، در ب یم یبه آهستگ اریبس
 .خواندم یم یسانشان به آ کیکابل رفتن را در چشمان هر یو آرزو یدیام

 یزیر ریپاک و ق یکابل سرک ها رایکرد، ز یرا در دلم روشن م یکابل پاک و ستره هر لحظه شمع شوق و شاد ادی
 یب یداد، ما آنهارا موترها یتمام شهر را چکر م یافغان کیکه در بدل  دیو سف اهیس سیسرو یشده داشت، موترها

ها  یدر همان کودک ،یو نازک کابل نیریلهجهٔ ش باچهره و مؤدب  دیدخترکان سف ی. در کابل صحبت هامیگفت یپوز م
و در  یهمباز شهیو مؤدب هم زهیدخترکان پاک و پاک نیکردم کاش ا یکرد و آرزو م یدلم را پر از شور و شعف م

 زیمنظم وشانه کرده ن یپوش با موها یشیلُچ و مردان در یرو یخانم ها دنیباشند، باوجود سن و سال کم، د کمینزد
  .نبود یاز دلچسپ ینمود و خال یم ریدلپذ

 یغم یو ب یهمه خانمها بودند  که در کمال آزاد گریآنجا د م،یرفت یدوستان باغ زنانه م یها لیهم با فام یگاهگاه
در هرسو پهن  ذیاز قبل پخته شده و لذ یخواندند، دسترخوان غذاها ینواختند و آواز م یم رهیخوردند، دا یگاز م
. دیرس یبه شام م کساعتیدر آنجا به سرعت  کروزی کهچنان ،یریکردند  وشوق و ساعت ت یم یو خوش لهیبود، م

 یو حلوا یقند یو کوچه و لبلبو، حلوا یکه از کف کرده سبکتر بود، کچالو و شورنخود، باقل ینیریپشمک، آن ش
گرفتم و باخود به شهر  یباخود م یمغز یحلوا شتریمقدار ب کی شهیشد، من هم یارزان فروخته م متیبه ق یمغز

 نیتر از بهتر نیآفر یشان، شاد یافو مهمانان اطر یکابل یخانمها یروز باغ زنانه برا کیبردم. خالصه آن  یخود م
 .در  آن عصر بود ایدن یها لهیتفرجگاه ها و م نیتریو عال

و پاک  رتیس کویشد، مردان ن یبود، صبحگاهان که آواز هللا اکبر از مساجد شهر بلند م یگرید زیآن زمان چ کابل
سالم  یادا گریدر کمال ادب و محبت به همد ت،یمیراه، با صداقت و صم ریشتافتند و در مس یخدا م یصورت، بسو

نان گرم، در  ریدلپذ یآمد و بو یبه رقص در م کابلها در آسمان صاف  ییرنگ نانوا یکردند. دود آب یو احترام م
 یدکانها هم باال م یها نیسرکها و کوچه ها، دروازه ها و کلک یآفتاب بر رو نیاشعهٔ زر ی. با فروپاشدیچیپ یفضا م

 .شد یم دایدرآنها پ زیکه هرچ ییدکانها و مغازه ها د،یگرد یباز م مانهیرنگارنگ و پُر و پ یرفت و دکانها

نداشت، اکثر بچه ها  یمشکل چیبلند تر برخوردار بودند، ه هٔ یبچه ها که اکثراً از ادب و ترب یکوچه آموختن نامها در
بردم  یلذت م شهیآسان و ساده هم ینامها نیا دنیحامد و... نام داشتند، از شن ب،یشک د،یفر د،یجاو ب،یدر کابل نج

با غالم...عبدل...و... شروع و ختم  شتریو دراز تر بود و ب دورما  یهمباز یبچه ها یدر اطراف نامها کهیبخاطر
از  یکیگرفتن  یو آزاد یپران باز یکابل را هم نداشتند. گد یبچه ها ییو صفا یو پاک هیشد و اکثر شان، ترب یم

و خانهٔ  یتشله باز ،یخواهد بود اگر آنرا با بجل باز یانصاف یب یلیبامزه و دلچسپ بود که خ یلیخ یها یسرگرم
 .مینما سهیاطراف مقا یزنبور خراب کردِن بچه ها

تر و  دیسف یدر وقت بازگشت به شهر خود، با دست و رو م،یکرد یم یدو هفته را که در کابل سپر یکی دیآ یم ادمی
 کی دیساخت، شا یبود و جلد را صاف و ستره م میکابل، نرم و مال یآب و هوا رایز میگشت ینرم تر از اول بر م
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بوده  اریآن شهر و د میپاک و مال یآب و هوا نیهم هم یاندام کابل نیمیرو و س دیدختران سف ییبایعلت لطافت و ز
  .باشد

ب و آآن کابل خوش  ،ییایاز چهل سال از آن کابل رو شیب رایخراب شد و به خود آمدم، ز کباری میچرت ها طومار
ن آصلح و آرامش مانده نه  یکرده، نه آن فضا رییتغ یشده. حاال وضع بکل یسپر زیهمه چ یهوا و آرام و دارا

 .و ادب و محبت یو نه آن صداقت و همدل ییو صفا ی. نه آن پاکتیمیبا محبت و صم یزندگ

 ه،دیپوشان اهشیو س نیننگ یبالها ریز یمرگ و نابود یوالیشهر کابل را ه یهر در هر روز و هر شب، فضا حاال
رگاه و هدر آنجا النه کرده اند و  ناک،یبو یو بدنها فیکث یچون جالدان دوزخ با چهره ها یرحم یحاال موجودات ب

سازند  یم را تکه تکه رانیمرگ، جوقه جوقه انسانها را، کودکان و زنان و جوانها و پ ین دکمه هابا فشار داد گاهیب
، پران هم کمتر شده یگد کی. ارزش انسان در آنجا از ارزش ستیمصئوون ن ییجا چیکس در ه چیو خود را هم. ه

 .شوند ینم ریس چیکار شان ه نیسازند و از یم رانیدرند و و یُکشند و م یم

 دهیدران اقامت گز یگذشت، زمامدار یم شیشرویاز پهلو و پ یارگ که در آن زمان خر و خرکار هردو به سادگ 
ده که اگر ش یداشت، اما حاال النهٔ رهبران استفاده جو، نفاق افگن و قوم پرست تیرع یخدا را برا هٔ یبود که حکم سا

سبب  نیهم . بهندینما ادهیتوانند پ یآنرا در عمل نم رند،هم دا تیو علم یرهبر بودن  آگاه یها تیو مکلف فیاز وظا
 .رود یشده م کیو سقوط نزد دنیو روز بروز بطرف لمب دهیهمه کارها شار رازهٔ یاست که ش

و  حیره صحبگذرد و از کابل دوبا ریسفرم بخ نیبا خود گفتم خدا کند ا ،یخاطره ها، و اوضاع کنون نیا یآور ادی با
 سالمت برگردم.           
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