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مت چهارمسق  

  آغاز تظاهرات
 

ر بحکومت  ضد ى که شاگردان برئروزهاى سخت سیاسى در کشور فرا رسید روز ها

ر مکتب ما این تظاهرات د ؛افغانستان به تظاهرات مى پرداختند سر اقتدار روسها در

مدیره و  ؛مکتب ما بودند ج میگرفت که دختران اراکین بلند رتبه دولتى دربراى آن او

آنها  .براى بقاى قدرت خود شان به دهل آنها برقصندبودند  زیرسرمعلمین ناگ

مکتب سرو صداى مرگ بر فالن و زنده باد  در صحنناگهان  ؛سازماندهى شده بودند

دریکى  ،ماج سنگ ریزه ها قرار میگرفتآ نوف زیرشیشه  هاى ص ،فالنى آغاز میشد

 ،روز ها که ما مضمون پشتو داشتیم سر و صداى مظاهره چیان از مکتب بلند شد از

داشت نخست سنگى بر شیشه اصابت  کرد و معلم  منزل دوم قرار صنف ما در

هرج و مرج را گرفته باشد و شاگردان را روحیه بدهد  صاحب براى اینکه جلو

زمانیکه  .صورت باید درس بخوانیم و صنف را ترک نکنیم ه درهرهوشدار داد ک

شیشه شکست و پارچه هاى آن بر سر و روى  ،دوم سنگ بر شیشه اصابت کرد ۀپارچ

هایش از چشمهایش افتاد و  عینک هد در حالیکاستا ...همصنفى هاى ما اصابت کرد

ى ما هم پا به ازعقب و ؛از صنف فرار کرد ؛شکست و خورد وریزه شددر زیر پا ها 

نگذاشتند  اما انظباط ها ،میخواستیم که از مکتب برآمده راهى خانه شویم ؛فرا ر نهادیم

ایستادیم و دهل نوازى مدیره و معاونین و شاگردان را میدیدیم  ۀیر در گوشزو ما ناگ

سر نگون باد   +باد دوستان خلق  سربلند ،که پیپ هاى فرسوده را گرفته میخواندند

دروس ، مرج معلوم بود که انقالبى باید در راه باشد از این هرج و ...خلق شمنان د

مادرم همیشه هگاهى مکتب میامدیم اما اگ ،ه بودمکاتب برهم خورد شاگردان در

در مظاهرات شرکت . مکتب نروید  ؛میگفت که کوشش کنید اگر اوضاع خراب میبود



چیان است بر  این دولتى که خواست مظاهره نکنید شما اوالد غریب استید، اگر

 . بر خود شان میرسد   ،مفادش برشما نمیرسد ،سراقتدار شود

اندکى ، ترکى  وارد شد کارمل رفت و ،افغانستان گذاشته شده بود از تکرى بقه که در

همه شاگردان بود که  ىئروز ها ،شن معارفجپس حفیظ هللا  امین آمد روز هاى 

کسى در  ،یبا روى مکاتب دختران ز ا  خصوص ؛مکتب به فعالیت گماشته شده بودند

خوانى پسران زیباى  زتعدادى به رقص و آوا ،اتن شمارى در ،پارچه هاى تمثیلى

 ...مکتب همچنان 

 

 شيطان  ۀسوسو

مادرم همیشه از یک قسمت شکمش مى  ؟ما چى گذشت ۀن شرایط در خانآ اما در

آن قسمت شکم مادرم سخت شده  بود  ؛ایش چرب میکردیم نمیشدرهر قدر ب ،نالید

بیدار خوابى هاى زیادى تصمیم گرفت برود  زدرست  مثل پارچه تیکر یک روز بعد ا

لباسهاى  ،کار هاى خانه اش را تمام کرد بوتهایش را من رنگ کردم ،پیش داکتر

که  رنگش را ایى داشت پوشیده باالپوش سرمه الجوردى خود را که خالهاى سفید

آن را  ،نمیدانم چى به دلش گشت ،اده اش از المان برایش فرستاده بود گرفتخواهر ز

 . دوباره به  جایش درعقب پنجره فرشى بند کرد

  ؟االپوشت را نمیپوشى بپرسیدم مادر جان چرا همان 

 : در حالیکه لبخند ملیحى روى لبهایش نقش بسته بود گفت 

 باالپوش ممادر !  ا بخیر مى پوشمباز این ر ،شرینى میگیرمبرادرت باشه  که براى 

سیاه  یبوتها ،به سر کردهچش را هم سفید گا چادر ؛ایى اش را به تن کردهنخودى 

وسیده از برویم را  ؛هایش کردهچند دقیقه قبل من رنگ دادم به پاچرمى اش را  که 

در دلم شیطان  ،وقتى از کنار دیوار حویلى بسوى دروازه کوچه ناپدید شد .خانه برآمد

چند روز قبل  ،برنمیگردد را انداخت در گمانم چنین نقش بست که مادرم دیگر ۀوسوس

شفاخانه على آباد داکتر داخله  خاله ام به مادرم گفته بود که  فرید پسر کاکاى ما در



و و مادرم هم امروز شفاخانه على آباد نزد  براى معاینه شکمت یکبار پیش او بر ،است

مادرم را داکتر فرید داخل بستر  ،برادرانم خبر شدند نزدش رفتند .داکتر فرید رفت

خاله ام نزدیک  ۀخان ،به دیدار مادرم به شفاخانه میرفتند همه روزه دوستان ؛کرد

ى امتحان شبها .الک آورد پچ ،خاله ام برایش کمپل ، ترموز، چپن خواب ،شفاخانه بود

و خواهر کوچکم  هرصبح وقتى خواهرانم به مکتب میرفتند کارخانه به من ؛ودبهم 

ه به تن همیشه پیراهن سیادومى ام  برادر ،ما گذشت روز از دورى مادر ٧. میماند

خواب بر میخواست و کار نخستش رفتن  زکرده با ریش رسیده و چشمهاى ورم کرده ا

مادرم مرا هم ببرند نزد  ا پدرم ادعا کردم که بایدیک روز من هم ب .نزد مادرم بود

دهلیز سیاه  ؛پدرم دستم را گرفته روانه شفاخانه شدیم  ؛ودمبزیرا خیلى پشتش دق شده 

شیشه هاى  ؛اتاقى شدیم که چندین مریض در آن بستر بودند دوار تاریکى را پیموده

آن متراکم  بوى دوا  دراما  ،راسته با پرده هاى تافته گلدار بود و اتاق روشنآاتاق 

مادرم روى  ؛براى انسان دشوار تمام میشد بودن رانیدن در شفاخانهذیک ساعت گ ،ودب

با دیدن او گریه ام گرفت اشاره  کرد  ،کتى افتیده بود لباس سفید گلدار بر تنش بودچپر

رگهاى سبز شقیقه اش  ...مى تپید  قلبش به شدت تمام ؛مسرم را بروى سینه اش گذاشت

وجود تنومندش  ؛درد از پا  در آورده بود ۀادر نازنینم را موریانم ،زدنیز به شدت مى 

دستم را  ،وقت  روز بود پدرم خدا حافظى کردنا .دل ساخته بودباستخوان م را به چهار

 : مادرم رویم را بوسیده گفت  ،یرون شویمگرفت که ب

رگتر و هوشیار تراستى فکر خود را طرف آنها بزیک خواهر و برادرت از  دخترم تو

برایم سوال برانگیز . تانرا بخوانید و در کار هاى خانه همکارهم باشید یبگیر درسها

در پایان حرفهایش زمانیکه رویم را بوسید  ؟بود که مادرم چرا چنین نصیحت میکند 

ه ام کرد شیطان وسوس ،پش افتیدتقلبم در  .چشمش چکید ۀطره اشک داغ از گوشقیک 

دستهاى پرعاطفه اش میلرزید مادرکم این  ،نگاه کردمتا که از اتاق خارج شدم او را 

 :یکردمشعر را دایم با خودش زمزمه 



 موجيم که آسودگى ما عدم ماست     ما زنده برآنيم  که آرام نداريم  

بین ساخته بود، براستى همیشه که ت روزگار نسبت به زندگى او را بدانگار زحما

مرعزیزش من یک روز میکرد در تمام ع شه کاریهم ؛میدیدى مثل موج در تپش بود

سپس جاى  ؛میخواست خمیر میکردصبح ها وقت بر. مى راحت بوده باشدندیدم که او د

 ،راى گاوها کاه میریختب ا  بعد ،را مى دوشید گاو و گوسفند  گاو ها را پاک کرده شیر

جاروب را گرفته حویلى  ،جوش را میگذاشت چاىن آباالى  آتش زده سپس دیگدان را 

جمع و جاروب خانه ها  را مینمود سپس  هپس از آن خانه آمد ،مى کرد برا جارو

پس از چاى بقیه  ،چاى را دم کرده شیر را مى جوشانید و بروى سفره حاضر میکرد

سر همه را میکرد  و در اخیر یا از آن مسکه استحصال  و شیر را ماست مى انداخت

را به تن مان  تکرى بزرگى میگذاشت پس از نوشیدن چاى لباسهاى ما شانید در زیرپو

کرده هر کدام مانرا بسوى مکتب میفرستاد و خودش خمیرش را گرفته میرفت باالى 

هاى خشک را سپس هیزم  ؛تنور، نخست صفه  تنور را آب پاشى کرده جاروب مینمود

رده ابتدا سیخ را باالى تنور میگذاشت چایجوشهاى سیاه را آو ،آورده آتش مى انداخت

دود غلیظى فضاى تنور خانه را فرا . چایجوشها را باالى تنور میگذاشت  ؛و بعد از آن

در میان آن فضاى تاریک   ،وراء دروازه بسوى آسمان زبانه میکشید میگرفت که از

 دردصداى سرفه یک سینۀ دردمند  را مى شنیدى که سالها بود تنورخانه گاهگاهى هم 

این صدا را یکبار دیگر در  ؛اما به کس نمیگفت ؛بزرگى را در خویش پنهان داشت

که  میساخت  قلبش آن را برمال شفاخانه هنگام وداع مادرم شنیدم که پریدن شاهرگها و

 .موریانه  درون  مادرم را  میخورد 

 نگفت  هايش درد از مادرم ديگر

زیرا خواهر و برادر کوچکتر از من در  ؛همراه با پدرم برآمدم شب از بیمارستان ن آ

اما حسرتى در خانه  تنها بودند و فردا هم آزمون پشتو داشتیم که باید درس میخواندم؛ 

شب  ؛روى مادرم را به رسم وداع  میبوسیدم ،بجاى دست آن شب دلم ماند ایکاش من 



به خانه اینکه چگونه  ،ل بوددهوا معت ؛سو میزدندـ سمان سوآشده بود ستارگان در

در ذهن و فکرم صدا و سیماى مادر مریضم  شزیرا همه ا ،ندارم رسیدم در خاطر

 .نقش بسته بود

را شنیدم که از پدرم  صداى کاکا ،یم باز میشدیچه  که بسوى خانه کاکااز عقب در 

مگر خدا  ،پدرم با تاثر فراوان گفت حالش خوب نیست ،جویاى احوال مادرم شد

 .باالیش رحم کند  

صداى  ؛برادرکم را خواب برده بود لباسهایم را تبدیل کرده کتابم را گرفتم خواهرک و 

 : را شنیدم که میگفت دیگرم  ىکاکا

ر دیگر کرتى پدرم با ؛بیایید که برویم شفاخانه  ،خوب نیستخانم برادرم وهللا حالت  

و تاثر موج اش را به تن کرده با کاکا هایم رفتند در فضاى خانه غبارى از دلتنگى 

هر لحظه با انگشتهاى استخوانى و  ،ارواح ناامیدى گشت میزد جاى خانه هر میزد در

ند تا خفه ام  نموده و مرا هم به اشباح درومن هجوم میا بر انش ناخونهاى دراز

ت ساع ىگلوى مرا فشردند که عقربه ها ا  آن اشباح وقتى حقیقت ؛سرگردانى مبدل سازند

روازه از آن دقایق سپرى نشده بود که د هنوز درنگىباالى نه و نیم گشت میزد؛ 

بستم درعقب دروازه  آنرا ،مرور میکردمکتابم را  ٦صفحه  ؛حویلى دق الباب شد

اما صداى گریه خواهر بزرگم را هم تشخیص کردم  ،زمزمه هاى آشنایى بگوشم رسید

جسدى ى از مردمان دیدم شمار ،را گشودم قلفک در ؛بگوشم رسید که از فاصله دورى

  !کره آوردند، چیق زدم و  دیگر ندانستم که چى شد ذرا باالى ت

سحر نشد شبى که دیگر  
 

...ادامه دارد  
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