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

۲۰۲۰/۱۲/۳۱

حادت حمیده

-

سرگذشت درد آور و غم انگیز ریزه گل
سرگذشت درد آور و غم انگیز ریزه گل را
در صفحۀ فیسبوک خواندم و اشک ریختم .
اینک کاپی آنرا در اختیار شما دوستان
عزیز قرار میدهم تا بخوانید ودر مورد آن
جامعۀ نکبت بار قضاوت کنید:
ریزهگل وقتی در سال ۱۳۸۱در شهرستان
خان آباد دیده به جهان گشود ،از عقل بهرهی
نبرده بود و از بخت بدش یک بیمار روانی
به دنیا آمد.
هیچکس در قبالش احساس مسئولیتی نکرد و
بعد از مدتی خانواده اش او را در کوچهها
رها کردند؛ این بیمار روانی از «سنگ
طفالن ،از سردی زمستان و گرمی تابستان،
و حتی از تجاوز جاهالن »در امان نبود.
نه دست محبت پدر را تجربه کرده بود و نه
آغوش گرم مادر را و نمیدانست آغوش
گرم خانواده یعنی چه؟
نمیدانست خانه کجاست و خانه داشتن چه
احساسی دارد .نمیدانست امنیت یعنی چه؟
نمیدانست تجاوز چه معنی دارد؟
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او خوب میدانست که در جغرافیایی به نام افغانستان باید چادری بپوشد ،اما نمیدانست که داشتن
حجاب او را از چشم بی حیای گرگ صفتان نمی پوشاند.
او میدانست که باید سقفی باالی سرش داشته باشد ،اما نمیدانست خرابههای بی در و بی پیکر و
آتشخانههای حمام خانه نیست!
مدتی گذشت یک چشمش را بر اثر اثابت سنگ از دست داد؛ شبها و روزهای سختی را در
کوچههای شهر گذرانده بود!
کسی چه میداند که او چند بار فریادش در گلو خفه شده بود؟
و چند بار آله هوسبازی انسانهای به ظاهر عاقل قرار گرفته بود؟
اما به گفته دکتور عبدالرسول تالش «ریزهگل بیش از صدها بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته
بود ،که  5بار حمل گرفت 3 ،بار سقط جنین نموده و  2بار طفل به دنیا آورد»
او ناخواسته مادر شد ،در حالی که حتی نمی دانست مسئولیت مادر بودن یعنی چه اما به اطفالش
احساس داشت.
طفل اولی اش در دریای شهر غرق شد؛ طفل دوم اش هم در آتشخانه حمام از گرسنگی تلف شد،
ولی احساس مادرانه اش اجازه نمی داد جسد بی جان فرزندش را رها کند و هر جا که می رفت،
مرده طفل معصوم را با خود می برد.
شاید هم در عالم دیوانگی سرنوشت نافرجام خودش که در کوچه ها رها شده بود را به خاطر می
آورد و طفل بی جان را رها نمی کرد.
یک هفته گذشت تا اینکه مردم شهر در حالت خواب طفل مرده را از او گرفتند و دفن اش نمودند.
در فراق فرزندش گریه میکرد و هزیان می گفت.
سرانجام در یک شب سرد زمستانی عمرش به پایان رسید و در بی خانمانی جان داد.
شهرداری هیچ کمکی به مخارج کفن و دفنش نکرد ،ولی با کمک یک فرد خیر خواه به خاک
سپرده شد.
برگرفته شده از فسبوک
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