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 !پل سوخته (!)كابوس
 

ان خواب به انسان رخ داده و اكثرأ خاطرات زاده از حادثات یند كه در جریرا گو یا ینیكابوس حالت اختناق و سنگ

 .شود یم سبب آن میو حوادث وخ یر حمالت انتحاریمدهش نظ

جاد، حفظ و ابراز یدر ا یهمه مراكز دماغ كه به نحو ییبود بس دراز كه گو یدم كه كابل رفته ام، خوابیخواب د یشب

 .ا درآورده استیشكل روده و بیگنجان یرا در درامه اام یزندگهم داده اهم لحظات و خاطرات ب ل اند دستیحافظه دخ

مند را م من سعادتیكه بگوكند یحكم م یسحقشنا كابل كشاند و پوهنتون شاندار و یعال زیارت مكاتببده، مرا یعا یایرو

 .شت حالل كرده باشمین معیآن راه تأمم و ازیش نمایرا وقف خدمت به همنوعان خو ه داد تا خودیهد یده ایك هنر گزی

 .دآن منزل سپری ش حیات تحصیلی در ۀپل سوخته كابل رفتم كه قسمت عمد ۀحوم به زیارت منزلی در آنجا از

 اعلیحضرتكه معمار آن  ییم، جایبا نمایاز داراالمان ز یداریعبور كرده و ددر بازگشت، خواستم از پل سوخته 

 .ش اهداء نمودی، نهضت و عزت را به ملت خویآزاد خان ممثلامان هللا 

 .زردگیم در آنجا چه مینیف و مشمئز كننده وادارم كرد تا مكث كنم و ببیط كثیر پل و محیازدحام، دود برخاسته از ز

 .دـودنـب یدگـرگ و زنـن مـیدال بـدر ج یر انسانیار و سطح غـت بـت رقـیاـهـرد و زن در حالت نـماد یداد زـعـك تی

 .ره شدـیـن چـر مـار آنجا بــالكت بـف ۀرـظـم اما منـنـرك كــرا ت ر آنجاــه زودتــر چــه هـرار داشت كـم اصـراهـهم

 .تگش ین مستولـر مـب یبیرس عجـرد و تـه ام كـو احاط دـك شین نزدـك، به میمه تاریل نـر پـیه در زیشبح چند سا

 .دمیرا كنار كش عرق آور، خود یبا جهد و تقال

 .اما از من دست بردار نشدند

 .دا گرددیم هویه ها برایآن سا یمل نمودم كه چهره هاأت

 .آن اشباح را برمال ساخته است یاـه هـافـیـماحول ق یده ام و روشنیر پل رسیدورتر از ز یكم یمتوجه شدم به فضا

ده، لباس پاره پاره، دست ها تا ینور و لبان خشك و ترك ین و خاك آلود، با چشمان بیف، زرد، چركینح ۀهرسه چ

 ییدوا یم و از بیدوا را ندار ۀسید كه "پیلحاح داشتند كه رحم كنا یاز سوزن، ه ی كهنه و تازهده از زخم هایآرنج پوش

 .شت شان گوش دهمذكوب كرد كه زانو زده و به سرگخیآن حالت رقت بار سه جوان مرا در جا م  !"مـــریــیـم یــم

 :بعد از یك آه سوزنده و چشمان تر شده چنین آغاز كرداز آنها  آنها تأثر عمیق را در  سیمایم خواندند و یكی

 .انداخته است یرا در زباله دان یاریگوهران بسمات روزگار جوهران و یبه مجرد به سخن آمدن آن جوان، درك كردم كه نامال 

 :تار شده استـر چندین سنگ آسیاب به سرنوشت فعلی گرفـشتن از زیذد از گـكه بع رگزشت ویـاینست س
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 یمسعود، و حزب إسالماحمد شاه نظار به قومانده  یار، شوراینا مسلمان حكمت یسالمان احزاب یب یمیتنظ یان جنگ هایدر جر

  م.یكابل شد یاب خراب شد و فراریما در چارآس ۀد دوستم، خانیرش گر و جنبشید

 .د شدیش خانه شهیان تبادالت راكت ها در دور و پیپدرم در جر

 .مادرم ماند و چار اوالد

 .نمود یم یو وارس یریم از ما خبرگیماما

 ام میكه داشت یا یو اقتصاد یشكالت رفاهاب بود. با همه میآس در چار یك مكتب ابتدائیهمت و عاقل و معلمه در  مادرم زن با

 .كرد یق میرا به درس تشو

ن دوام یختن چند قطره اشك، با گفتن "قربان روح پاكت شوم مادر جان مهربان" سخن را  چنیر ش را بغض گرفت و با فرویگلو

 .میل كردیتكم شیخو یالت عالیم تحصیتیاوالد  چار ما ماماجان، یغمخور قهرمان و همان مادر بركت از .داد

ب یاز ج یسرنج ا  ضرورت دارد و آن  (Shot)ك شاتیوالش گفت كه به یبا بازگو كردن آن خاطرات، حالتش برهم خورد و اند

 .آن معتاد نگون بخت زرق نمود یاك را به بازویك خط ترید یكش

 :ن دوام دادیبعد از بهتر شدن حالتش، چن

 .خواهرانم به بخت خود رفتند 

ترانه، خوشبختانه جان به سالمت برد و حاال در اروپا در بدر و یق شان در بحر مدیغرق شدن قا ۀبعد از سانحبرادر خوردم 

 .آواره است

را در  یك بورس، ماستریل كرده و با اخذ یتحص Information Technology كابل در رشته یریانجن یځمن خودم در پوهن

 .د بدست آوردمیجد ینس دهلیوتر ساین رشته از پوهنتون كامپیع

ناچار شدم دل به دریا زده  .بعد از تحصیل، به هر در و دروازه كه رفتم چون واسطه و پول نداشتم كسی مرا به كار نگرفت

 .مانند هزاران جوان دیگر به دنبال سراب اروپا بروم

یك شهر دور افتاده ای در تركیه پرتابم شتانده و در ذه گقاچاق بران انسان، آخرین داشته ام را چوشیدند و از سرحد ایران و تركی

 .شتاندمذرا گ مورین بی عاطفه و غضبناك تركیه افتادم و ماه های بسیار سختیأس و مدست پولیه ب .نمودند

س یلچك شده را به پول افغان وجوان  یاره چارتر، ما سیك طی ۀعیام رد شد و بعد از چند روز ذر یسر انجام درخواست پناهندگ

 .م دادندیكابل تسل ییدان هوایم

 گر هموطنانم سر نوشت حزنید كه دیان گفت همه تاب و توانم را از من ربودند و باور كنید و با چشمان گریكش یار سردیآه بس

م در یكشاند و حاال جا یو ماد یر حوادث، مرا به ورشكست كامل روحیآن س .شتانده اندذز تر و اسخوان سوز تر از من گیانگ

 !ه استر پل سوختیز

 

 

به خود  نده ساز و چشم و چراغ وطن؟؟؟ین سرنوشت به جوانان آیدم كه چرا چنیدار شدم و از خود پرسیاز خواب ب

داد یر پل سوخته در سراسر وطن بینظ یاریبس یواقع یها یت امر، تراژدیدر واقع .ك خواب بودیب زدم كه آن ینه

 با احترام !كند یم


