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 !آيا مردم برای غم واندوه خلق شده ؟
 

شده بود متوجه شدم که آدم های بارش بیشتر  ما اينبار بیر و ۀبود که از کار به خانه آمدم کوچ روز پنج شنبه
چند قدم گذاشته بودم که پیش رويم فريد  .و در حال صحبت با يکديگر اند ما زياد ايستاده  ۀکوچدر   شناسی نیزنا

بار در  سالم کرد از وی پرسیدم جان کاکا اين بیر و مدير صاحب بسم اهلل خان سبز شد وپسر فاکولته ای محصل 
  ؟ما از خاطر چه است ۀکوچ

کرد  و اگر می بود مارا هم خبر می ست گرفته شدهکالن حاجی صاحب عبدالقدوس خان سر د ۀآيا عروسی نواس
خوبی گرفته با لکنت زبان که نمی توانست خبر ه محیط فاکولته را ب فامیل و ۀدبانه که راستی تربیؤپسرک نهايت م

کودک  کرد برايم رساند که گويا اندوه را کسی از زبانش بشنود با صدای يخمالک زده که از گفتن آن ابا می غم و
برای شان چه بگويم که در همین بیشتر از يازده سال هیچ نامی نمانده  لکار در اثر فیر راکت، نمی دانم کاکا نبی گ

، پیر مردی اورا مزدور را نا مسلمان گذاشته ديگری نامش ،يکی بی فرهنگش گفته است که باالی آنها گذاشته نشد، 
و ديگری معلم  گويد  رای شان مسموم گر میدختری ب ، ان طفلکی شنیدم که مکتب سوز گفتشاجانب گفت، از زب

، کسی سیاسی بیگانگان را داد وسیلۀبرادری برای شان لقب  خواهری آنها را قاتل انسان های بیگناه گفت،  ، کش
و مشهور به گروه طالبان و   .آی .اس .هم آنها را شاگردان مدارس ديوبندی وابسته به سازمان استخباراتی آی

به فکر رفتم که . رحمت حق پیوسته استه ب ، دار فانی را وداع گفته وگويند می مخالفین دولتبرايش بعضی ها هم 
ه نزديک می شوم کودک معصوم و بیگناه کاکا نبی بیچاره به کدام گناه و با گام های بی اختیار هر قدر به خان

  .گردد ، آه و فرياد به گوشم شنونده تر میصدای گريه و زاری
 

 

 

 

 

 

 
 

وبروی دروازه خود ايستاده بود باوی مصافحه کرده و ابراز تسلیت وغم شريکی کرده و يکبار ديدم که کاکا نبی ر
اندوه در پیشانی اش  اين اثنا به چهره کاکا نبی نگاه کرده ديدم که عالم غم و در لحظه ای بیدرنگ سکوت کردم و

ادامه را شکستاند و يش را کمک شوم اما کاکا نبی سکوت م تا ضرورت هاخواستم چیزی بگوي می. مشاهده می شد
وستان را داريم که که همه کمک ها را انجام داده و حاال انتظار رسیدن عده ای از د و نام پسرکم را گرفت  داد

 م وغرسانیدند صدای حزين  رسیدن دوستان که يک يک حضور بهم می ، بایره انتقال خواهیم نمودضجنازه را به ه
جنازه را از منزل بیرون و بطرف شد و غم انگیز تر از آن زمانی بود که  تر می بلند ماتم از منزل کاکا نبی بلند و

خاله و ساير  خواهر و عمه و ناله مادر و که آه و( نبی کاکا)همسايه ما  یره می بردند و طفلک يگانه اوالدضه
وا نیز شده و گويی مرغان ه پای برو زاری بلند گرديد و صحرای محشر زجه اقارب به دنبال جنازه چنان گريه و

می هوا فرياد بلند بود و دل سنگ با مشاهده اين وضعیت آب  هم آواز سوگواران به نالیدن آغاز نموده که از زمین و
یره چه ديده می شد که من از آن برداشتی کردم و ضگاه باالی هرسید و آن  یرهضشد و با همین حالت جنازه به ه
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، باور کنید ايد شما به سنگ دلی ام تعجب کنیدش و نمايم  گو میچنین چیز هايی را مشاهده نمودم که برای شما باز
من قبل از سه دهه چنین سنگدل نبودم مرا حوادثی که در طی اين سه دهه از زير چشمم عبور نموده به اين حالت 

 .در آورده است

  
ق آويزان شده پای بريده شده را که در لین های تیلفون و بر ماتم را ديده ام، گاهی اوقات دست و و سه دهه غم 

ها مادر ما و از همین  ، بعضیطن را که البته بعضی ها خواهر ما، گاهی هم شالق زدن به پای ناموس اين واست
، ت چه بگويم که قتل های دسته جمعی، خیره بودن لباس و سر و صوراندازه ريش تحقیر و ، از توهین وقبیل بوده

ن و مشاهده پارچه های گوشت پريده از بدن انسان های اين سر ، زخمی شدتاکستان ها سوختاندن باغستان ها و
خاطر گرفتن جان هموطنان بیگناه ما از آن سوء ه انفجاری ب برگ که انتحاری و و زمین به ديوار و درخت شاخ 

بوده و  اتسرحدانیکه اجیر آنسوی گی کسبی عاطف ها اعزام شده بودند و ده ها و صد ها مورد ديگر از بیرحمی و
و وطن خود را ويران و خراب و بر خرابه های آن  آزار نموده  برادر خود را اذيت و تور بیگانه هموطن وبه دس

، محل خوبی گرديده را نداشته و دچار مواد مخدر اند اندوه اکنون تعدادی از وطنداران ما که توان برداشت غم و
 . ل به آنجا ها پناه برده انداست که امروز با بلند آمدن آب از زير پل سوخته و سواحل دريای کاب

 

اصل ، به سريال و راستی من هم چه آدمی گشته ام که يکباره به هر طرف رو کردم از آن داستان می سازم 
یره آنقدر وسعت داشت که تا چشم کار میکرد ض، اوأل هیره چه مشاهده کرده امضموضوع بروم که من در باالی ه

ها در مورد  ، نوشته شده وغیره که در بعضی از سنگ، سپیدیاههای س فقط سنگ قبر ديده می شد، بلی سنگ
 خوانده می شد ولی بعضی از قبر ها فقط ساده و از هويت میت آن شهرت و زندگی میت اش چیز چیزی داشت و

کجا و کدام وظیفه و در کدام حالت دار فانی را  ، در، از کجاست و چه وقتهیچ چیزی فهمیده نمی شد که کیست
، خیر به هر صورت باالی نمانده باشد که قبر را مرمت کند و شايد از آنها کسی رحمت حق پیوسته ه ته و بوداع گف

زاری با قبر بی روح در عالم خیال سخن  خواهر چادری داری را ديدم که در پای قبری نشسته و با زجه و یقبر
که زندگی  ۀ ماا اوالد هايت در همان خانمن تا هنوز ب : را می شنیدم که می گفت اوآهسته آهسته صدای  .گويد می

نمايم در  ، خوشی وغم را سپری می، سیری و گرسنگیسردی و ، گرمی حیثیت را آغاز کرده بوديم با حفظ آبرو و
که تو در حراست از  خواهم اوالد ها را مانند تو تربیه و کالن نمايم همانطوری و می تربیه اوالد ها مصروفم 

دادی و درفش آزادی را در  وجدانی را انجام می و ، اسالمی یوظیفه شباروزی ايمانآزادی و استقالل کشورت 
 . نیز نشانی از تو را داشته باشند (فرزندانت)داشتی آنها  اهتزاز نگه می

گرفت و افتخاری به آن کردم  یاز سخنان آن خواهر چادری دار که شهامتش قابل توصیف است غروری در دلم جا
ويرانه ای  هیرضد و خواهند داشت در گوشه ای از همردانگی خود را دارن ما شهامت وکه در هر حالت مردم 

وضع نا هنجار و ناموزون در اليه های پالستیک و کاغذ کارتن ها  معلوم می شد و در آنجا يگان کسان با سر و
 .و پای خود بی خبر بودند خوابیده اند که از سر

و بخانه رفتم ساعت وقت خبر ها را نشان میداد وبا روشن نمودن با بخاک سپاری جنازه از هذيره بازگشتیم 
 .ا کشتند و دو تن ديگر زخمی کردندطالبان دوکودک را در پکتیک: تلويزيون خبری را از ورای آن شنیدم که گفت 
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