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  رحيم خون آلود در بغل برادرش بود

 .ن داشته و ما با لھجه و بيان خودش آن را به چاپ می رسانيماين قصه را مادری زبانی بيا

ان می. در کابل جنگ گلبدين و دوستم شروع شد. بود ١٣٧١ اسد ١٩«  ه پشت ن د ساعت ھفت بجۀ صبح بود ک ده . رفتن

د ان بياورن ا ن د ت ا شده بودن انوا. و يا ھشت نفر ھمگی يکج وز ئیدر نزديک ن د، ھن ان بگيرن ه ن د ک يده بودن م  رس ان ھ ن

جا شد، قلبش از او ه در قلب بچيم خورد و جاب.  خوردئینگرفته بودند که راکت گلبدين خاين در سر سرک و پھلوی نانوا

ادم زخمی شد ه جوان . طرف برآمد و ديگه دام ود و می ٢۴ـ٢٣يک بچۀ ديگر ک ده ب ۀ خود آم ۀ خال ه خان ود ب اله ب  س

ز ه بکشه، او ني ه خواست که خالۀ خوده از ای منطق د و توت ھيد ش  ش

و روز . توته شد ر جاب٣١ديگه ده ھم ھيد و زخمی شدنه  نف ا ش . ج

ل ن طرف و  جنگ بسيار شديد بود او طرف فامي ود و اي دين ب ا گلب ھ

سيار شديد . بود» دوستم«ھا و کوچۀ ما  باالی خانه از دست جنگ ب

 .يک شب و دو روز مردۀ بچيم در مابين خانه ماند

اوره وقتی که ای راکت آمد ا زی سخت ساعت ديگر سر کسی خدا ني

د وديم و چای صبح می. که سِر مه آم ه راکت  ده تھکو ب خورديم ک

انوا اندئیگلبدين خاين رسيد، بچۀ شيرين مره در دان ن ه شھادت رس رون می.  ب ه بي ی ک رآيم می وقت ابين  ب ه ده م نم ک بي

رادرايش و ه خواھراي حويلی ھيچ کسی نيست، نه پدرش است و نه ب این ا پ ه طرف سرک  ش، ھمگی ب چ خود ب ھای ل

تم ھای لچ و بی مه ھم وارخطا شدم با پای.  خوردهئیدوند که ای راکت ده پيشروی نانوا می ده رف ده دوي دم . چادر دوي دي

ده ئیلرزيدن و تمامی نفرھا خواھرايش، برادرايش و پدرش می. آلود و ده خون ده بغل بيادرش است که بچيم خون  که دي

ناخ یو ش ه م د، گري ه بودن دن تۀ او ده ای منطق تم.ک ده در دم راھش رف ده دوي رد.  دوي درش صدا ک و : پ ه ت وده ب ر خ عم

ده. بخشيد، بچۀ تو شھيد شد يده، نفسش برآم آوردنش . و مه پس گشتم ده پيش رويش دويدم که کاسۀ شھادت را وقت نوش

ه :  آمد، گفتھا اول ده روی ُصفه انداختن و بعد از ھمی که کوچگی. به خانه ه درون خان دا ای ره ب ه لحاظ خ ه ب بياين ک

داختن. ببريم ه ان ش، ده روی خان ودن. به خانه آوردن ادرم ب ادرم و بي اميالی م سيار . در او طرف ف ه جنگ ب از دستی ک

د. توانست شديد بود، گوله ريزی زياد بود که کسی برآمده نمی ه مان يم يک شب و دو روز ده روی خان سر از . مردۀ بچ

 .شب تا صبح ناله زدم
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بچۀ ديگيم صدا . آمد، حزب دوستم تيت شدن و آمدن» دوستم«خانه ھا و حويلی ھا ده محاصرۀ . طرف شش بجۀ شام بود

ن شدن و سر تھکوی ره ئيده تھکوی پا. ن کن، بچيم زندار و داماد يک و نيم ساله بودئيدخترا را ده تھکوی پا! کرد جوانا

 .پت کديم

اده باالی سر  و .مردۀ بچيم غير از خودم بودم، دو تا بچيم و پدرش ھيچ کسی نبود، تا صبح جان ما دانست و غم م  ده ھم

د ک ھا از راه بام حالت ھم دوستمی ه بچۀ جوانم در خون ھا داخل حويلی شدن و صدا ک دم ک ه صدا ک ه چه گپ اس؟ م

دا: شود؟ گفت آلوده ده پيشرويم افتاده، مه چطور کنم؟ چه حال اس؟ چه رقم می ديد اس، زخمی . صبر خ سيار جنگ ش ب

شرويم .اينطور وقت است صبر نمی شه: مه گفتم. بسيار اس، شھيد بسيار اس، تو ھم صبر کو وده ده پي  جوانم ده خون آل

ا صبح . ، مه چطور صبر کنم؟ چطور به مه ميگی که صبر کوافتاده ما ت ه جنگ ش پدرش پس در جواب شان گفت که اگ

د دوستمی .خدا مھربان اس: گفت. ادامه نداشته باشه که ما ھمی جوانه به خاک بسپاريم ه. ھا رفتن د از او ديگه خان ا  بع ھ

 .و چپاول کدنناموسی و چور  ن شدن و بسيار بیئيھا پا چور شدن، ده خانه

سايه ر از ھم ود غي ھای کوچه  صبايش طرف ھای ده بجه نفرھای ھمسايه، نه قوم پدرش و نه از خودم بود ھيچ کسی نب

ابوت جور می دو تا برادر. آمدن م ت ا ھميجه نجار داري ست، م اره ني ه چ يم زاديم خوده رساندن، گفتن عمه جان ديگ . کن

 .جور کدنريزی ده خانۀ خود  شب رفتن ده ھمو گوله

دن. آمد او طرف فاميل ھا تا خانۀ ما صدھا گوله می ر ک ه تي سيار مشکل تابوت ه ب ستن، ب  شست و .تابوته تير کده نمی تان

د  کندن از سر ما صدھا مرمی می وقتی که قبر شه می. شوی نشد، کتی کاالی جانش گفتن شھيد اس، ده جانش ماندن آم

د از او ديگه . يه زخمی شده بودنديگر نفرھای ھمسا. ھای ديگيم نزديک بچه اندنش، بع تا به ھمو خانه خاک مقصد رس

ر. که روز سوم باشه، برادرم به بسيار مشکل از خيرخانه خوده رساند ه ب ه  آاينجه آمد و مره گفت ک ان ب ريم يکی ت ی، ب

 .رضای خدا رفت ديگرای تانه چيزی نشه

ه. ا يک پيسه ده بکس که سرش باز بود گرفتيمديگه از خانۀ خود ھيچ چيزی را جمع نکده بوديم، تنھ ا  ديگه ھمگی خان ھ

ا می. باز بود که کليد را در دست ھمسايه داديم و باشه م يش ت ا پ د م م کلي ه . ري اعتی ک ان س ديم، ھم ا برآم ه م صبايش ک

ودن ده سر سرک دوستمی. برآمديم خودم بودم دو بچيم و شوھرم بود ه ب ا راه ره گرفت ما ده سر. ھ تن ش ه گف رين ک ک ن

ساعت را از . ما که ده کوچه داخل شديم تالشی ره شروع کدن. ن که راکت می آيهئيای طرف کوچه بيا. شين زخمی می

سه شوھرم گرفت، نفر ديگه بند دست بچيم کشيدن، پيسه را از جيب رم، پي ھای  ايکه با ما بود او برادرم بود و خسر دخت

ا ده . ه بسيار مشکل تا شھر خوده رسانديم، کوچه به کوچهمقصد ب. ھای شان گرفت اوناره ھم از جيب د از او ديگه م بع

ا شکست ھا چور شد و دروازه خانه. سرپناه ده خانۀ خواھرم خيرخانه مانديم، بی ه. ھ سياری از آين ا ره شکستاندن،  ب ھ

دي. ھا ره پراندن، دوستم ھمه چيزه چور و چپاول کرد قلف بکس ه. مبعد از دوستم ديگه مھاجر ش ھای  ھمی حاال ده خان

م  ھا تکه تکه شد، احمدشاه خانه. مردم ھستيم سيار غ ا ب ديم، م مسعود به رستۀ خود زد، گلبدين به رستۀ خود زد؛ چور ش

ه خودم و  م ولی بچۀ جوانم که از دستم رفته، او ديگر خاطرۀ تلخی است که غم او رنج او از دلم گل نمیيديده است ه، ن ش

ھمی حاال که ده حويلی داخل شديم، ده او خانه اتاقش بود، چه بگويم ھمه . ثانيه ھم از نظر ما دور نيستنه از فاميلم يک 

 ».غم است

ا اش ماتم و اندوه می مادر داغديده بعد از تکرار اين کلمات در حالی که از چھره د، سرش را پ ه، سکوت ئيباري ن انداخت

 . تا بريزدکرد و به فکر رفت، چون اشکی برايش نمانده بود

 
 

 


