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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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صالحه محك یادگار

گل غوتى
(داستان کوتاه)
دخترك یازده ساله زار زار مى گریست  ،بخدا من از اول گدا نبودم  ،دو سال قبل پدرم كه افسر قول اردو بود در
رویا روئي دشمنان وطن جام شهادت نوشید و از این جهان رفت  .مادرم با اطفال قد و نیم قد با عالمى از درد و
رنج ،تنهاى تنها ماند .به گفته بزرگان روز بد بیادر ( برادر ) ندارد.
مادرم زار زار مى گریست و مى گفت :پدرت خود را از غم هاى دنیا بیغم كرد و رفت .مرا در این دنیاى پر غم
تك و تنها در میان انسان هاى نا مهربان رها كرد.
آه ! خدایا من شكم پنج طفلم را چطور سیر كنم ،من كرایه خانه را از كجا كنم  ،شبها تا سحر مادرم نمى خوابید با
خود حرف مى زد من بار ها خواهش مى كردم  ،مادر جان گریه نكن كه من جلو اشك هایم گرفته نمى توانم ،مادرم
به خاطر من در خفا مى گریست .شب هنگام كه بیدار مى شدم  ،در بستر خود را آرام مى گرفتم  ،هاى هاى گریه
مادرم را مى شنیدم ،من هم خاموشانه اشك مى ریختم ،جلو هق هق گریه ام را مى گرفتم تا خواهر و برادر
كوچكتر از خودم از خواب بیدار نشوند .بار ها مادرم را دیده بودم كه چادر خود را كلوله كرده در دهن خود می
گذشت ،شانه هایش تكان مى خورد و اشك هایش جارى بود.
زمانیكه پدرم شهید شد من نه سال داشتم .در تمام غم و اندوه اى مادرم شریك بودم .دو خواهر و دو برادرم
كوچكتر بودند .فضاى خانه ما مملو از غم و ماتم بود .مادرم در میان اشك و آه زار زار مى نالید ،خدایا من كجا
روم به كى بگویم ،مردم هاى دور و بر ما همه چون ما فقیر و بیچاره هستند .آنهائیكه آرگاه و بارگاه دارند  ،اصالً
قلب ندارند احساس آنها مرده .اگر از آنها چیزی بخواهی روی خود را برگردانیده جواب هم نمی دهند .صاحب
خانه ما یك مامور بیچاره بود كه با معاش بخور و نمیر با هفت فرزند و خانمش در یك اطاق زندگى مى كردند از
مجبوریت یك اطاق خود را در بدل هزار افغانى براى ما به كرایه داده بودند .تا فرزندانش مكتب بخواند به مشكل
مصارف مكتب فرزندان خود را پوره مى كرد .مادرم حیران بود ما كرایه خانه را از كجا كنیم.
من بار ها گفتم مادر جان من كار مى كنم  ،مادرم در میان گریه مى گفت پدرت خیلى آرزو داشت كه تو درس
بخوانى و درآینده معلم شوى .گفتم مادر جان درس هم مى خوانم تعهد مى كنم كه معلم هم مى شوم.
آرى! مادرم را گفتم بیا برویم یكبار در جاده عمومى مى بینم چه کار باید كرد ،هنگامیكه در جاده عمومى رفتیم به
دور و بر ما نگاه كردیم  ،متوجه شدیم كه بعضى عابرین با دستمال بوت هاى خود را پاك مى كنند و بعضى ها بوت
هاى خود را در عقب پاچه پطلون چند بار تماس داده گرد و خاكش را مى روبند .گفتم مادر جان صد افغانى دارى؟
گفت :بلى دستش را گرفتم به كوچه مندوى رفتیم دو بوتل رنگ بوت سیاه و نصوارى خریدم با دو عدد برس بوت.
در پیشروى یك دكان كارتن هاى خالى را انداخته بودند  ،اجازه گرفته یكى آنرا برداشتم  ،قسمت سر آنرا جدا كردم.
برس و رنگ بوت را در آن گذاشتم و هماندم در كنار جاده نشستم .وسایل را در مقابلم گذاشتم هر پنج دقیقه صدا
مى زدم بوت هاى تانرا رنگ مى كنم .مشترى زیاد شده مى رفت .در روز هاى اول خیلى آهسته کار برس می
زدم .بعد ها خیلى ماهر شده بودم و به سرعت رنگ مى كردم .هنگام فراغت درس مى خواندم و كار خانگى خود
را مى نوشتم .در صنف هم الیق بودم

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

كرایه خانه را پیدا مى كردم .مادر در خانه هاى محل كاالشوئى مى كرد .مادرم روز به روز مریض و ناتوان مى
شد ،خواهر و برادركم هم اسپندى و موتر شوئى مى كردند ،مادر بیمارم در كنج خانه با عالمى از تشویش بسر مى
برد و ما همه براى پیدا كردن خرج و خوراك و كرایه خانه در جاده هاى شهر كابل سرگردان بودیم.
این است زندگى فامیل هاى افسران و سربازان قواى مسلح كه در راه حفظ نوامیس ملى شهید شده اند.
سویدن

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

