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 «هفده افغانی»
 

 
 

طول روز کمایی نموده بود، در پولهایی راکه در ذبیح دست های کوچکش را در جیب پطلون پینه پینه اش فرو برده و 
محکم گرفته بود. باید هم محکم میرفت زیرا هردو جیب پطلونش سوراخ بود، تا یادش می آمد همین یک پطلون دستانش 

را داشت و در گذشته  چندین بار پولهایش از سوراخهای جیبش افتاده و گم شده بود. این پولها برایش بسیار مهم بود 
وچکش موتر شویی کرده بود تا هنگام آفتاب نشست، زیرا از اول صبح که در نزدیکی  پل باغ عمومی، با دستان ک

 بود.« هفده افغانی»حاصل رنج و زحمت تمام روزش صرف همین 
 

ذبیح در افکار خود غرق، با گام های کوچک ولی با چابکی بسوی خانٔه سرد و محقرش روان بود امروز کمی بیشتر 
و در ختم کارش از دواخانه باید کمی دوا برایش  عجله داشت زیرا مادرش صبح برایش گفته بود که بسیار تب دارد

بیاورد. او باید مثل هر روز دو دانه نان خشک هم همرایش خانه میبرد زیرا مادر و خواهر کوچکش تا آمدن ذبیح چیزی 
 برای خوردن نداشتند.

مجبوریت و اگرچه او از لحاظ سن و سال هشت سال بشتر نداشت ولی نظر به عمرش باهوش و بافکر بود. اورا 
محرومیت های زندگی باهوش ساخته بود، مجبور بود هوشیار باشد. در زندگی مهر ونوازش پدر را ندیده بود، در حالیکه 
کودکی بیش نبود ولی نان آورخانٔه خود بود، او خودش به تیمار و غمخواری نیاز داشت ولی بخاطر فقر و غریبی که 

 چتری برای مادر و خواهر خوردش شده بود و از آنها سرپرستی مینمود.دامنگیر شان بود، با بدن نحیف و کوچکش 
 

ش را با پدران شد و یا دیگر اطفال هم سنهر وقت که دلش از جور روزگار و ظلم مردمان نابکار و بی خرد تنگ می 
بود ولی پدرت گرچه جوان » شان می دید، در مورد پدرش سؤال میکرد و مادرش بارها برایش قصه کرده بود که: 

بیچاره سواد اندک داشت، آدم بسیار با غیرت و باهمت بود، ترا بیحد دوست داشت، در حالیکه هم از بیکاری و بی 
سرنوشتی زیاد رنج می برد، و هم بخاطر آیندٔه تو نگران بود، یکروز پس از فکر زیاد تصمیم خود را گرفت و در 

وب می شد، شب های جمعه بخانه می آمد اما یکروز که از خانه پولیس ملی شامل وظیفه شد. با معاشش گزارٔه ما خ
برآمد دیگر پس نیامد، روزی آمرش همراه با یک مقدار پول نقد برایم احوال آورد که شوهرت در جنگ با طالب ها 

 «.شهید شده و جنازه اش را هم نتوانسته اند پیدا کنند. تو آنوقت چهار ساله بودی و خواهرت دوسال داشت
 

درش با این قصه های اندوهناک و اشک و آه همیشگی اش زخمهای دل ذبیح را بیشتر تازه میساخت. آنروز هم در ما
یاد پدرش افتاد اما هرچه فکر کرد نتوانست چهره اش را بیاد بطول راه خود را ناتوان و خسته احساس کرد و ناگهان 

راهش ادامه داد. نمیدانست چرا همیشه وقتی نا امیدانه بو  بیاورد، غم و اندوه جانکاهی بر قلب کوچکش سنگینی کرد
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آنروز .کردش میو خفک گردنش حلقه میشدبجگرخون میشد تمام واقعات بد آنروزش بیادش می آمد و مانند زنجیر آهنین 
 برای شستن موترش، عصبی شده و فریاد زده بود:یادش آمد که از اصرار زیاد ذبیح هم ناگهان آن دریور روی الغر 

 برو گمشو چقه شله ستی مگس واری، موتر مه از روی تو کرده پاک اس و به شستن ضرورت نداره. -
آن مرد چاق یادش آمد که موتر لوکس داشت و در سیت عقبی اش دو طفلک با لباس های پاک و صفا در چوکی های 

و صبر و حوصلٔه کالن سال ها  شان نشسته بودند، ذبیح کوچک را اگر چه روزگار در همین کودکی پخته اش کرده بود
 ، پیش خود کم آمده و از آنها بسیار شرمیده بود.بسویش را داشت اما امروز از طرز دیدن آن طفلک ها

را « مردک باغیرت»آن دریور تکسی یادش آمد که هر روز او را منتظر سواری در آنجا می دید و از سر مزاق نام 
 ن این نام احساس خوشی می کرد.باالی ذبیح گذاشته بود و ذبیح از شنید

آن  شخص دیگر را که امروز برای بار اول دید وقتی که ذبیح موترش را با دستان کوچک خود صافی زد، آن شخص 
 برایش دو افغانی بخششی داد. ذبیح باخود گفته بود کاشکی همه مردم همی نطور خوب و مهربان باشند.

پس ازینکه ذبیح با صد مشکل موتر شانرا پاک و صفا کرده و برای گرفتن  و دریور های بی تربیٔه چندین موتر دیگر،
پول نزدیک کلکین دریور رفته بود، آن بیرحم ها بدون اعتنا و پرداخت حق الزحمه، موترهای شان را به سرعت رانده 

چاق، الغر، سخی، این سرگذشت هر روز ذبیح بود، هر روز انسان های مختلف و متنوعی را می دید، . و رفته بودند
ُممسک، بد زبان و مهربان و یکایک شان را روزانه در ذهن کوچکش طول و ترازو می کرد، یکی را انسان بسیار 

خوب و شریف و دیگری را از حیوان بدتر و بیرحم تر می یافت با خود می 
گفت کاش زور و قوت می داشت تا انسان های بیرحم و بی تربیه را جزا 

 شوند و آدمیت را یاد بگیرند. می داد که آدم 
 

ذبیح با تن خسته و اندام الغرش نزدیک دواخانه رسید، تا خانٔه شان آنقدر 
راه نمانده بود، چرت میزد که اول دوا بخرد یا نان؟ و خدا خدا می کرد که 
این هفده افغانی برای هر دو چیز کفایت کند زیرا هردویش مهم و ضروری 

 بود.
بزودی تصمیم خود را گرفت بهتر دانست اول مقداری دوا برای مادرش 
بخرد، برای رفتن به دواخانه، خواست از سرک عمومی عبور کند ولی 
ناگهان بیرو بار موترها زیاد شد، موترهای کالن زرد رنگ چندین دانه پشت 

 او میدانست که این موترهاین موترها را قبالً هم دیده بود به پشت. ذبیح 
گفت اینها مربوط به سربازان امریکاست. از دیدن آنها خوشش می آمد، می

جنگند که پدرم را کشته اند و امروز هم خوشبینانه به تماشای با کسانی می
 داد. و بسوی آنها دستهای خسته و مانده اش را تکان آنها مصروف شد

 

ک می در همین اثنا دید که یک موتر سایکل به این موترهای بزرگ نزدی
شود، هنوز دقیقه ای نگذشته بود که از همان موتر سایکل، صدای مهیب و دلخراشی بلند شد، دود و آتش و پاره های 
جسد عابرین و مردم همه جا را پر کرد. غبار سیاهی پیشروی چشمان ذبیح را گرفت چنانچه دیگر جایی را ندید و 

نمیدانست کجای بدنش زخم برداشته، لحظات درازی گنگس  گوشهایش هم پت شد. خون از سر و صورتش جاری بود اما
 و گول در روی زمین نشسته بود و وارخطا بهر سو می دید که چه واقعه ای رخ داد و چرا چنین شد.

 

چند لحظه بعد خود را در میان بازوان یک افسر پولیس یافت که به عجله او را بسوی امبوالنس می برد و در ضمن با 
احوالش را می پرسید. ذبیح کمی به هوش آمد و از محبت افسر پولیس احساس آرامش عجیبی کرد، بار محبت حال و 

اول بود که یک مرد اورا در آغوش می گرفت و نوازش می داد، فکر کرد پدرش است، پدری که او چهره و شمایلش 
ی بود، ولی این احساس شیرین دیر دوام را به یاد نداشت اما مادرش گفته بود که او هم یک افسر پولیس و شخص مهربان

هنگامیکه ذریعٔه  نکرد و در رؤیای رخوت آور نوازش های پدرانٔه افسر پولیس چشمهایش را بست و از هوش رفت.
« فغانیهفده ا»امبوالنس ذبیح کوچک را با تن و بدن مجروح به شفاخانه انتقال میدادند، بیهوش و بیخبر از دنیا بود اما 

 کف دست های کوچک و خون آلودش محکم چسپیده بود.  هنوز هم در
 

 )پایان(
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