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  م٢٩/٠٤/٢٠٠٨                           لينا روزبه حيدری: نوشته 
 

  

 هشت ثور باز هم قربانی گرفت
 
 
 

مثل هر سال در حاليکه صد ها هزار نفر در 
افغانستان با فقر، با بيکاری، با امراض، با 
خشکسالی، با افزايش قيم مواد غذايی، با نداشتن برق 

ستند، و با خشونت های مکرر انتحاری روبروه
مراسم هشتم ماه ثور در کابل با هزينه سنگين 

اينکه آيا هشتم ماه ثور روزيست که . برگزار گرديد
بايد بدان افتخار کرد و از آن تجليل بعمل آورد و يا 
روزيست که بايد تاسف خورد و با خجالت سر را در 
گريبان فرو برود، قضاوتيست که بايد به افغان های 

ياه در افغانستان زندگی که در طول آن دوره س
ميکردند و آنرا تجربه نمودند و جنگ ساالرانی که 
هنوز چيزی بنام وجدان را ميشناسند و آن جنايات را 

  .بخوبی بخاطر می آورند واگذارد
  

  

  
اين مراسم که در آن حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان و ديگر مامورين حکومت افغانستان و جامعه بين الملل 

در . داشتند، تحت حمله عده ای طالب از طريق شليک گلوله و راکت قرار گرفت و در آن  سه تن کشته شدحضور 
  .ميان اين سه تن يک کودک ده ساله بنام سيد علی نيز شامل بود

  
مراسم فاتحه يکی از قربانيان بشکل آبرومندانه برگزار گرديد، و مراسم با دسته های گل و همراه با حضور عدۀ 

ولی در اين ميان جسد کوچک و ظريف يک کودک معصوم بنام سيد علی نيز شامل بود که . ی خاتمه يافتکثير
مادرش او را که يکی از نان آوران خانواده وی بود با دلی شکسته و صدای که از فرط گريه به سختی شنيده ميشد 

  . بخاک سپرد
  

تا چند سطری را بياد سيد علی که از تمام کودکانی عکسی که از جسد سيد علی گرفته شده بود مرا برآن واداشت 
نمايندگی ميکند که گاه بنام هفت ثور گاه بنام هشت ثور و گاه بخاطر نشستن اين و آن بر کرسی  قدرت بی رحمانه 

  .قربانی ميگردند بنويسم
  

بدست مسببين آن به تباهی اين نوشته برای کودکيست که شايد به اميد لقمه نانی به اين مراسم که زندگی خانواده اش 
اين نوشته برای سيد علی هايست که زندگی شان به اندازۀ پر کاهی هم در کشور . کشيده شد رفت و هرگز بازنگشت

های مملو از مسلمانان مثل افغانستان ارزش ندارد و هر روز صد ها تن از آنان بی نام و نشان و مراسم پر شان و 
از آنان طی مراسم پرشکوه مثل مراسم روز هشت ثور تجليل و يادبود بعمل نمی شوکت بخاک سپرده ميشوند و کسی 

  .اورد
  

تقديم به سيد علی و امثال او که نامشان هرگز در فهرستی نخواهد گنجيد، مرگشان هرگز کسی را غمگين نميسازد و 
  . ه از دست ميدهندکودکانی ديگر مثل او که هر روز برای نقشه های سياسی اين و آن جان خود را مظلومان
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  "قصه يک علی ديگر"
  

  وقتی دست هايت از حمل قوطی ساجق بدرد می آيد
  وقتی گرد و خاک  موتر ها نفست را تنگ ميسازد

  وقتی آدم های بزرگ و شتابان بی اهميت از کنارت ميگذرند
  وقتی سردی و گرمی هوا آزارت ميدهد

  رسهدر خود فرو ميروی و سعی ميکنی با قصه های خاله خ
  با تصور رنگين چند رنگه و يک کلچه

  با احساس گرمی يک کرتی نرم و نو در زمستان
  يا سردی يک پيرهن تازه و بی پينه در تابستان

  روز را سپری کنی
  

  وقتی آفتاب کم کم غروب ميکند و تو
  روز را با گرسنگی و تشنگی به سر ميرسانی
  با پا های کوچک و چبلک های پالستيکی ُبرنده

  مت خانه ای قدم بر ميداری که به س
  نانی برای خوردن 
  بستری برای خفتن 
  و اميدی برای فردا 
  در آن وجود ندارد

  
  نيز" علی"

  آنروز
  ساجق ميفروخت 

  ترس از گرسنگی مادر و برادر و خواهر 
  طاقتش را طاق ساخته بود

  
  تا اينکه ابراهيمآمد

  ابراهيم پالستيک فروش
  ر بودبزرگت" علی"فقط يک وجب از 

  ابراهيم ميگفت برويم که جشن است
  کرزی می آيد

  شيرينی و نان ميدهند
  کوشيد تا طعم شيرينی را " علی"

  با کوششی ناکام
  در ذهنش زنده کند

  
  !برويم

  ميخواست برود، نه برای خود" سيد علی"
  برای مادر برای خواهر برای برادرش

  شتبرای پدر که ديگر دندانی برای خوردن نان سوخته ندا
  "برای همه شان نان ميگيريم ری نزن بريم"ابراهيم خنديد 

  !برويم
  

  ابراهيم و علی دست در دست
  شتابان

  !"جشن پيروزی مجاهدان" برای رسيدن به 
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  برای لقمه ای نان 
  که سالهاست بخاطر جشن پيروزی اين و آن
  آنرا در مخروبه های کشوری نفرين شده

  گم کرده اند
  ميدوديدند

  نان کار هر روزه بوددويدن برای 
  

  موتر ها ميگذشت و علی و ابراهيم
  دست تکان داده سعی ميکردند تا او را ببينند

  "کرزی می آيد و اگر ما را ببيند شايد بما پول بدهد"
  

  موتر های جديد با شيشه های درخشان
  مردانی با لباس های اتو زده و شکم های برآمده

   مسلحفرياد زد مردی " برويد گم شويد"
  با مسلسلی به درازی قد علی 

   و عينکی سياه
  که ابراهيم ميگفت خارجی است

  
  ابراهيم با دستانی پينه بسته او را ميکشيد

  به سمت چوکی ها که در ان زنان و کودکان
  با چهره های بی احساس
  نشسته و انگار آنان هم

  منتظر نان و شيرينی بودند
  فکر نان و شيرينی
  ر و تحسين مادرشادی خواهر و براد

  علی را بتبسم واداشت 
  

  علی زمزمه کرد   
  "ابراهيم کو نان و شيرينی من رفتم"
  "نان و شيرينی را بعد از خواندن قران و گپ های طوالنی می آورند مفت خو نيست"

  هر دو صبر کردند
  در گرد و خاک موتر های کالن 

  و تماشای البسه نو، کفش های براق و عينک های دودی
   شنيدن صدای گوشخراش بلند گو هادر

  
  "قران ميخوانند شروع شد" ابراهيم گفت 

  و باز فرياد کشيد
  "کرزی آمد"
  "موترش را ببين چه لوکس است"

  
  علی سست شده بود

  گرسنه بود
  صبح فقط يک پياله چای نوشيده بود

  حوصله ديدن چيزی بجز نان را نداشت
  خسته بود

  سرش را بر چوکی تکيه داد
  رندگانصدای پ
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  گرمای آفتاب بهاری بعد از زمستان
  بهاری که درآرزوی آمدنش صد ها علی را يخ زد

  او را بخواب فرا ميخواند
  ارامش خاصی در وجود کوچک و استخوانی اش رخنه کرده بود

  احساس ميکرد سبک شده است
  گرسنگی و زخم  چبلک های پالستيکی پايش 

  ازارش نميداد
  

  "ی و نان خواهند اوردقران ختم شد حاال شيرين"
  علی 

  سرش را بر کنار ديوار سنگی تکيه داده بود
  و به چوکی های خالی اطرافش می نگريست

  فکر فروش ساجق
  خريدن دندان مصنوعی برای پدر

  يک گدی نو برای خواهر
  و يک جوره کفش برای پا های يخ زده مادر 

  قلبش را ميفشرد
  
  "پس نان کجاست"

  علی ناله کرد
  

  يکصدای شل
  گرد و خاک

  ابراهيم دست هايش را بر دور دهانش گرفته  فرياد زد
  "جشن مجاهدين است تا راکت نزنند مفت نان نخواهند داد"
  

  صدای شليک بلندتر
  گرد و خاک بيشتر وناگاه

  صدای مسلسل گونه گلوله ها
  

  فرياد مردم
  باز هم شليک

  باز هم هجوم جمعيت به سمت دروازه ها
  

  يگفتصدای فريادی که م
  "طالبان نا مسلمان اند بگريزيد"

  
  ادامه شليک مسلسل 

  برخواستن خاک از مقابل چبلک های پالستيکی علی
  خيرگی چشمان علی بر سکوی بلند

  که در آن
   رهبری درآغوش عسکر ها

  حمل ميگرديد
  

  کسی علی را حمل نکرد
    کسی علی را نديد

    او فقط نشست و خيره
    بر سکوی نگريست



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
   ٦از  ٥ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

   هميشه  که مثل
    دولتمردانی که جشن پيروزی خود را خود گرفته بودند

   آنرا نيمه رها کرده و فرار ميکردند 
  

  علی ترسيده بود
  باران گلوله های طالبان

   که مثل هر بار اينبار هم بی گناهان را ميکشت
  ناگهان گلوله ای از مسلسل طالبی که ميگويد برای خدا ميجنگد

  قلب کوچک علی را
   در آن اميد فروش ساجق هاکه هنوز

  خريدن يک گدی، يک جوره بوت، يک بسته نان ميتپيد
  شکافت

  
  علی

  درست مثل گودی پرانی که هرگز نتوانستآنرا بخرد
  ولی هر روز با حسرت از کنار آن ميگذشت

  در آسمان بود
  علی ميپريد و برای اولين بار

  کودکانه ميخنديد 
  

  ابراهيم را ميديد
  ک کودک خاک زدهکه در کنار جسد ي

  نام او را فرياد ميزند
   

  علی فقط ميدانست
  که دلش بدنبال مادرش تنگ خواهد شد

  ميدانست
  که هرگز دلش

  بدنبال 
  قوطی ساجق

  کوچه های خاکی کابل
  مردم نا مهربان و بی احساس

  چپن بدوشان
  سالح به دوشان

  ميخواند" بزدل"طالبان سياهی که ابراهيم آنان را 
  

  بدنبالکه هرگز دلش 
  جنگ

  مخروبه ای که خانه ميناميد
  و گدی پرانی که حسرت پرواز آنرا داشت

  دق نخواهد شد
  

  علی با خود وعده کرد
  که ديگر هرگز

  به اين سرزمين باز نخواهد گشت 
  حتی اگر به او ن گدی پران را مفت

  بدهند
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  و هر صبح نان و مسکه 
  و چای شيرين بخورد

  
   علی 
     سبک

  که بجز راکت و گلوله بخود نديده استاز فراز آسمانی 
    بسرعت يک رعد و برق گذشت
    و خنده های شاد کودکانه اش

   بر شهری فالکت زده 
   برگ های معطر يأس های تازه شگفته را

  !                                                                       پاشاند
  

**************  
 
 


