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ﺻﺎﻟﺣﮫ وھﺎب واﺻل

زﻧده ﮔﯽ ﯾﮏ روز ﺻﻐرا ﻗﺻﮥ ﺣﻘﯾﻘﯽ

ﺑﺧش ﭼﮭﺎرم

ﺟﻣﯾﻠﮫ دﺳﺗﺎﻧش را ﺷﺳﺗﮫ آﻣد و ﺑﮫ زواﻟﮫ ﮐردن ﭘرداﺧت .ﺟﻣﯾﻠﮫ از ﺑس ﻣﮭﺎرت داﺷت در ظرف ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ ﻣﯾﺗواﻧﺳت
ده زواﻟﮫ درﺳت ﮐﻧد  .ﺟﻣﯾﻠﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﮔپ ﻣﯾزد و ﭘر ﮔوﯾﯽ ﻣﯾﮑرد ،ھر ﮔپ را ﺑﮫ ﺷوﺧﯽ ﻣﯾﮕرﻓت و ﺟواب ھﺎی ﺧﻧده
آور ﻣﯾداد ،ﻣﯾﮑوﺷﯾد ﮐﺎ ﮐﺎ رﺳول و ﺧﺎﻟﮫ ﺻﻐرا را ﺑﺎ ﺷوﺧﯽ ھﺎﯾش از ﺟﮭﺎن ﺗﻧﮓ و ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﮫ روز ﮔﺎر ﺑﮫ ﺳر ﺷﺎن
آورده ﺑود ﺑﯾرون ﺑﮑﺷد ،ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ھم آرام ﻧﻣﯽ ﻧﺷﺳت ﺣﺗﯽ ﺑﺎﻻی اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﮥ ﺧﻣﯾر ھم در وﻗت زواﻟﮫ ﮐردن ﺗﺑﺻره
ھﺎی ﺧﻧده آور ﻣﯾﮑرد و ھر دو را ﻣﯾﺧﻧداﻧد .ﮐﺎر ھر ﺳﮫ طﺑق ﻣﻌﻣول در ﺟرﯾﺎن ﺑود و ﻟﺣظﺎت ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻣﯾﮕذﺷﺗﻧد.
ﺻﻐرا و رﺳول و ﺟﻣﯾﻠﮫ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻧﺎن ھﺎی ﮔرم و داغ ﺧﺎﺻﮫ ﻣﯽ ﭘﺧﺗﻧد و در ﭘﯾﺷروی ﭘﻧﺟرۀ ﭼوﺑﯽ ﻧﺎﻧواﯾﯽ
ﺑﺎﻻی ھم ﻣﯾﮕذاﺷﺗﻧد ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣردم ﺑرای ﺧرﯾد ﺑﯾﺎﯾﻧد ﺑﮫ ﮐﻣﺑود ﻧﺎن ﻣواﺟﮫ ﻧﺷوﻧد.
ﺣﺑﯾب ﯾﮏ ﭘﺳرک  ۱٥ﺳﺎﻟﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﻌد ار ھﻔت ﺻﺑﺢ ﺑﮫ ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﻣﯽ اﻣد ﺗﺎ ﻧﺎن ھﺎی ﮔرم ﭘﺧﺗﮫ ﺷده را ﺑﮫ ﻣردم ﺗوذﯾﻊ
ﮐﻧد.
)ﺣﺑﯾب ﭘدر ﻧداﺷت و ﻣﺎدرش ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣردم رﻓﺗﮫ ﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻻ ﺷوی ﻣﯾﮑرد و ﮔﺎھﯽ ھم ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺎﮐﯽ و ﺟﻣﻊ و ﺟﺎروب،
ﭘول ﮐﺎﻓﯽ ﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺑﯾب ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﺑرود زﯾرا ﻣﺎدرش ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺧرج ﺧود و اوﻻد ھﺎﯾش را ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘوره
ﺳﺎزد .ﺣﺑﯾب ﺑرای ﭼﻧد روﭘﯾﮥ ﻣﺣدود ھر روز از ﺳﺎﻋت ھﻔت اﻟﯽ دو ﻧﯾم ظﮭرﻣﯽ آﻣد و ﺑﮫ ﻧﺎم ﻓروﺷﻧده ﻧﺎن ﺧﺎﺻﮫ در
دم ﭘﻧﺟرۀ ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﻣﯽ ﻧﺷﺳت و ﻧﺎن ﻣﯾﻔروﺧت( .ﺣﺑﯾب آﻣد و ﺑﺎ ﺻدای ﺑﺎرﯾﮏ و زﻧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﻧدش ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺳﻼم داد و ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺑﮫ طرف ﭘﻧﺟره رﻓت و دروازۀ ﮐوﭼﮏ ﭼوﺑﯽ ﭘﻧﺟره ﻧﺎﻧواﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﺟﺎی ﺷﯾﺷﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد از ﭘﯾش روی
ﺗﺑﻧﮓ ﻧﺎن ﭘﺷت ﭘﻧﺟره دور ﮐرد و ﺑﮫ ﮔوﺷﮥ ﺗﺣوﯾل ﺧﺎﻧﮫ ﮔذاﺷت و روﯾش را ﺑﮫ طرف رﺳول ﮐرده ﮔﻔت" :ﮐﺎﮐﺎ ﺟﺎن
ﭘول ﺳﯾﺎه) ﭘول ﻣﯾده( ده ﮐﺟﺎس؟ "
رﺳول در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﭼﺷﻣﺎﻧش ﺑﮫ روی ﺧﻣﯾر زﯾر دﺳﺗﺎﻧش ﺧﯾره ﻣﺎﻧده ﺑود و ﺗﻣﺎم ﺣواﺻش را ﺑﮫ ھﻣوار ﺳﺎﺧﺗن زواﻟﮫ
ب واﺳﮑ ِﺗم اس".
ﻣﺗﻣرﮐز ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ﺑدون اﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﺑﯾب ﺑﻧﮕرد آرﻧﺞ دﺳت راﺳﺗش را ﺑﻠﻧد ﮐرده ﮔﻔت " :اﯾﻧﮫ ﺑﮕﯽ ده ﺟﯾ ِ
ﺣﺑﯾب ﮐﮫ ﺑﺎﻻی دو زاﻧو ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ﻧﯾم ﺧﯾز ﺷده زاﻧو ھﺎﯾش را ﯾﮑﯽ ﺑﻌد دﯾﮕر ﺑﮫ روی ﺷﺗرﻧﺟﯽ ﮔﮏ ﻓرﺳودۀ رﻧﮓ
رﻧﮕﯽ ﮐﮫ در زﯾر ﭘﺎﯾش داﺷت ،ﻟﻐذاﻧﯾد و ﭼﻧد ﻗدم ﺑﮫ رﺳول ﺧود را ﻧزدﯾﮑﺗر ﺳﺎﺧت و دﺳﺗش را ﺑﮫ ﺟﯾب راﺳت رﺳول
ﭘول ﺳﯾﺎه وﯾﺎ ﭘول ﻣﯾده را ﺑﮑﺷد ،ھر ﻗدر ﭘﺎﻟﯾد ﭼﯾزی ﻧﯾﺎﻓت ،دﺳﺗش را ﺑﯾرون آورد از ﺳر دو زاﻧو ﺑر
داﺧل ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ِ
ﭼﺷﻣﺎن رﺳول ﻧﮕﺎه ﮐرد و ﭘرﺳﯾد:
ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﻻی دو ﭘﺎﺷﻧﮥ ﭘﺎ ،ﭘﮭﻠوی رﺳول ﻧﺷﺳت و روﯾش را ﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرده ﺑﮫ
ِ
"ﮐﺎﮐﺎ ده ای ﺟﯾب ﺗﺎن ﻧﯾس ،ده ﺟﯾب دﯾﮕﯽ ﺗﺎن ﺑﺑﯾﻧم؟"
رﺳول در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳرش ھﺎن ﮐﻠﮏ ﻣﯾﮑرد دﺳت ﭼﭘش را ھﻣﭼﻧﺎن در ھﻣوار ﮐردن ﺧﻣﯾر ﻧﮕﮭداﺷت و آرﻧﺞ ﭼﭘش
را ﺑﻠﻧد ﮐرده ﮔﻔت” :ﺧﯽ ﺑﯾﺎ ﺑﺑﯽ ده ای ﺟﯾﺑﯾم ،اﮔر ﻧﺑود ﺣﺗﻣﺎ ده ﺟﯾب ﮐ َﯾ ِﻧم اس ده ﭘﯾران ) ".ﺟﯾب ﮐﯾن ،ﺟﯾب ﺑﻐل ﭘﯾرھن
و ﺗﻧﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﻣﯾﮕوﯾﻧد(
ﺻﻐرا ﮐﮫ ﯾﮏ ﻗرص ﻧﺎن ﺧﺎﺻﮫ را ﺗﺎزه ﺑﮫ دﯾوار ﺗﻧور ﺑﺎ رﻓﯾده ﭼﺳﭘﺎﻧده ﺑود ﺳرش را ﺑﻠﻧد ﮐرد رﻓﯾده را در ﮐﻧﺎر ﺗﻧور
ﮔذاﺷت و آﺳﺗﯾﻧﭼﮫ اش را ﮐﮫ َﺗف از آن ﻣﯽ ﺑرآﻣد ﺑﺎ دﺳت ﭼﭘش ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﮐﺷﯾد و ﮔوﺷﮥ ﭼﺎدرش را ﮐﮫ از روی دھﻧش ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﺎن ﻟﻐذﯾده ﺑود ﺑﺎز ﮐرده دو ﺑﺎره ﺑدور دھن و ﮔردﻧش ﭘﯾﭼﯾد و در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾن ﻋﻣﻠش ﺑﺎ ﺻدای دپ ﮐﮫ از
زﯾر ﭼﺎدرش ﺑﯾرون ﻣﯾﺷد ﺑﮫ رﺳول ﻣﯾﮕﻔت " :ﺑﯾﺎدرک ،ﭼرا اﻣوره از اول ﻧﮑﺷﯾدی و ﺗﯾﺎر ﻧﻣﺎﻧدی ؟ ﺧوب ﻣﯾﻔﺎﻣﯾدی
ﮐﮫ ﺣﺑﯾب ﻣﯾﺎﯾﮫ !!!"

د ﭘﺎڼو ﺷﻣﯾره :ﻟﮫ  ۱ﺗر٤

اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ آﻧﻼﯾﻦ ﭘﮫ درﻧښﺖ ﺗﺎﺳﻮ ھﻤﮑﺎرۍ ﺗﮫ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﮫ دﻏﮫ ﭘﺘﮫ ﻟﮫ ﻣﻮږ ﺳﺮه اړﯾﮑﮫ ټﯿﻨﮕﮫ ﮐړئ maqalat@afghan-german.de
ﯾﺎدوﻧﮫ :دﻟﯿﮑﻨﯥ د ﻟﯿﮑﻨﯿﺰې ﺑڼﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﯿﮑﻮال ﭘﮫ ﻏﺎړه ده  ،ھﯿﻠﮫ ﻣﻦ ﯾﻮ ﺧﭙﻠﮫ ﻟﯿﮑﻨﮫ ﻟﮫ راﻟﯿږﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﮫ ځﯿﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

و ﺑﺎ ﺻدای ﮐﻣﯽ ﺟدی ﺗر و آﻣراﻧﮫ ﺣﺑﯾب را ﻣﺧﺎطب ﻗرار داده ﮔﻔت " :ھوش ﮐو ﮐﮫ دوره ﺟﺎن ﻧﻔﺗﯽ ده ﺗﻧدور".
ﺟﻣﯾﻠﮫ ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯾﮑوﺷﯾد ﻓﺿﺎ را ﺑﺎ ﺷوﺧﯽ ھﺎﯾش ﺷﺎد ﺑﺳﺎزد ،روﺑﮫ ﺣﺑﯾب ﮐرده ﮔﻔت" :ﺣﺎﻟﯽ اﮔﮫ ﺑﯾﻔﺗﯽ ﺧو ﺧﯾر اس
ﭘروا ﻧداره ،ﺑﺎد ازﯾﮑﮫ ﭘﯾﺳﮫ را ﮔرﻓﺗﯽ ھوش ﮐو ﮐﮫ ﻧﻔﺗﯽ ،ﺗره ﺧﯾره ﮐﮫ ﭘﯾﺳﺎ ﻧﺳوزه ھﮫ ھﮫ ھﮫ ھﮫ ".و ﺑﻠﻧد ﺧﻧدﯾد.......
ﺧﻼﺻﮫ ﺣﺑﯾب دﺳت در ﺟﯾب ﭼپ رﺳول ﮐرده و ﭘول ھﺎ را ﺑﯾرون آورد و ﺑﮫ ﺷﻣردن ﺷروع ﮐرد ﯾﮏ  ،دو  ،ﺳﮫ ،
ﭼﮭﺎر ،ﭘﻧﺞ  ....ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻼم ،ﻣردم ھﻣﮫ ﯾﮑﯽ ﭘﯽ دﯾﮕرﺑرای ﺧرﯾدن ﻧﺎن آﻣدﻧد ،ﺻدای ﻏﺎﻟﻣﻐﺎﻟﮏ ﻣردم ﮐﮫ در ﭘﯾﺷروی
ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯾرﺳﯾد ،ﺧود ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﻣﺣﺑوﺑﯾت )ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﺳر ﭼﮭﺎر راھﯽ( ﺑود ،ﺗﻣﺎم ﺑﺎﺷﻧده ﮔﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ﻧﺎن اﯾن
ﻧﺎﻧواﯾﯽ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﺎن ھﺎی ﻧواﻧواﯾﯽ ھﺎی دﯾﮕر ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯾدادﻧد .ھر ﮐس ﻣﯾﺧواﺳت اوﻟﺗر ﻧوﺑﺗش ﺑرﺳد  .ﯾﮑﯽ ،دو ﻧﺎن
ﺧﺎﺻﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳت ،ﯾﮑﯽ ﻧﺎن ﭘﻧﺟﮫ ﮐش ،ﯾﮑﯽ ﭼﮭﺎر داﻧﮫ ﻧﺎن ﺟوره ﯾﯽ ﺧﺎﺻﮫ ﮐﺳﯽ ھم ﻧﺎن ﻣزاری ﮔِرد و ﺳﯾﺎه داﻧﮫ
دار.... .
ﺣﺑﯾب ،ﺧوﻧﺳرداﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرش اداﻣﮫ ﻣﯾداد و ﺗﻣﺎم ھوش و ﺣواﺳش را ﺑﮫ ﺟﻣﻊ آوری ﭘول ﻣﺗﻣر ﮐز ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﮐﺳﯽ
ﺑﺎ ﻓرﯾب و ﭼﺎل اﺣﻣﻘش ﻧﺳﺎزد و ﻧﺎن را ﺑدون دادن ﭘول ﺑﺎ ﺧود ﻧﺑرد .زﻣﺎن ﺑﮫ زودی در ﮔذر ﺑود .دم ﺑدم ﻓﮑر ﺻﻐرا
ﭘرﯾﺷﺎن وﭘرﯾﺷﺎﻧﺗر ﻣﯾﺷد ،ﺳﺎﻋت ﯾﺎزده و ﺳﯽ ﺑود اﻣﺎ ھﻧوز از ﻋﻠﯽ ﭘﺳر ﺻﻐرا ﮐدام ﺧﺑری ﻧﺑود در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﻠﯽ ھﻣﮫ
روزه ﺳر ﺳﺎﻋت ھﺷت ،ﮐوﺗﺎه ﻧزد ﻣﺎدرش ﻣﯽ آﻣد ﺗﺎ ﻧﺎن ﺗﺎزه ﺑرای ﭼﺎی ﺻﺑﺢ ﺧود و ﺧواھراﻧش ﺑﺑرد.
ﺟﻣﯾﻠﮫ ،ﺑﺎ ﺧﻧده ھﺎی ﻗﮭﻘﮫ و ﺗﺑﺻره ھﺎی ﺷوﺧﯽ آﻣﯾزش ﻓﺿﺎی ﮐوﭼﮏ ﺻُﻔﮥ ﻧﺎن ﭘزی را ﺑﮫ ﺷور و ھﻠﮭﻠﮫ در آورده
ﺑود ﺑﻌﺿﺎ آﻧﭼﻧﺎن ﮔﻔﺗﺎرش ﺣﺗﯽ ﺑﮫ دل ﻣﺷﺗری ھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﺑت اﯾﺳﺗﺎده ﺑودن ﭼﻧﮓ ﻣﯾزد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻدا ﻣﯾﺧﻧدﯾدﻧد
ﺣﺗﯽ ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ھم ﮐﮫ از ﺟﻣﯾﻠﮫ ﺣﺎﺿر ﺟواب ﺗر ﺑودﻧد ﺑﮫ ﺟواﺑش ﺟﻣﻼﺗﯽ رد و ﺑدل ﻣﯾﮑردﻧد و ھﻣﮫ ﯾﮑﺟﺎ ﻣﯾﺧﻧدﯾدﻧد.
ﮐﺎر ﺻﻐرا ﺗﻣﺎم ﺷده ﺑود ،آﺳﺗﯾﻧﭼﮫ ھﺎ را ﮐﺷﯾده ﮐﺎﺳﮫ آﺑرا ﮐﮫ در ﮐﻧﺎرش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ﺑﻠﻧد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ داﺧل ﺑﺑرد دﯾﮕر
ﻓﺿﺎ ﺑرای ﺻﻐرا ﺧﺎﻣوش ﺷده ﺑود ھﯾﭻ ﺻدای را از ھﯾﭻ ﮐﻧﺎری ﻧﻣﯽ ﺷﻧﯾد  ،دﻟش ﺷور ﻣﯾزد ،اﺷﮑش را در اﺧﺗﯾﺎر
ﻧداﺷت ،ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﮔﻔت اﻣﺎ ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ آﻧﭼﻧﺎﻧش ﻣﯽ آزرد ،ﮐﮫ ﻧﻣﯽ داﻧﺳت در ﮐﺟﺎﺳت و ﭼﯽ ﻣﯾﮑﻧد.
در ھﻣﯾن اﺛﻧﺎ ﯾﮏ ﭘﺳرک در ﺣدود  ۲۱-۲۰ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ و وارﺧطﺎﯾﯽ ﻋﺟﯾﺑﯽ ﺷﺎﻧﮥ ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﺗرﯾﺎن را ﮐﮫ دوﺷﺗش
ﺑود ﺑﮫ ﺷدت ﮐش ﮐرده ﺑﺎ ﺻدای ﻟرزﯾده و وﺣﺷت زده و ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻠﻧد ﮔﻔت " :اوﺑﭼﮫ اﯾﻧﺟﮫ ﭼﯽ اﯾﺳﺗﺎدی ﺑﮕرﯾز ﮐﮫ ﮐﺷﺗﮫ
ﻧﺷﯽ ،اﯾﻼﮐو ای ﻧﺎن ﻣﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎ ﺑدو..ﺑدو....ﺑﯾﺎ ﮐﮫ ﺑرﯾم".
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻣﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﮫ ﺷدت ﺗرﺳﯾده وﻟرزﯾده ﺑﮫ اطراف ﻣﯾدﯾدﻧد و ﺧود ﺷﺎن را در ﻧﺎ اﻣﻧﯾﺗﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑردﻧد ﻣﯽ
ﺷﻧﯾدﻧد ﮐﮫ اﯾن ﭘﺳر  ۲۰ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ دوام ﮔﻔﺗﺎرش ﺑﮫ دوﺳﺗش اداﻣﮫ ﻣﯾدھد و ﻣﯾﮕوﯾد:
ﯾﮏ ﺗوﻟﯽ ُدز و داﮐو ﻧﻣﯾداﻧم از ﮐدام ﺗﻧظﯾم اﺳﺗن اﯾﻧﺟﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﮐدن ،ﺗﻣﺎم ﻣردم اي ﮐوﭼﮫ را ﺑﺎد ﺑﺎد ﮐدن ،ﮐﺷﺗن و آل
و ﻣﺎل ﺷﺎﻧﺎم دوزی ﮐدن ...و ﺗو ...ﺗو ده ﻗﺻﮥ ﻧﺎن اﺳﺗﯽ ....ﺑرو ،ﺑرو اﯾﻼ ﮐو ﺑﯾﺎدر اﮔﮫ ﻧﯽ ﺧداوراﺳﺗﯽ ﮐﺷﺗﮫ
ﻣﯾﺷﯽ........
ﺻﻐرا ﻣﺎت و ﻣﻣوت ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺟﺳﻣﮥ ﺑﯾﺟﺎن ﺑﮫ اﯾن ﭘﺳرک ﻣﯾدﯾد و ﺟرأت ﻧﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﭘرﺳد ﮐﮫ ﮐدام ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را و ﮐدام
ﻣردم...
رﺳول ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد و ﻏﺿب آﻟود ﺻدا زد " :ﻗراااا ،ﻗرااا ﺷوو او ﺑﭼﮫ ای ﭼﯽ ﭼﺗﯾﯾﺎت ﮔﻔﺗﮫ راﯾﯽ ﺳﺗﯽ؟؟
دز ﭼﯽ ؟ ﮐدام ﺗﻧظﯾم؟
ِ
ده ﮐﺟﺎ آﻣده؟
ﮐﯽ ره ﮐﺷﺗﮫ؟
ﮐو ......ﺑرو ﮔﻣﺷو  ...ﺧوده ﻟوده ﻟوده ﻧﺳﺎز ﺑرو ﮐﮫ ﺧﯾﺳﺗم ﺧداوراﺳﺗﯽ ﻟﯾف ﻟﯾﻔت ﻣﯾﮑﻧم"..
ﭘﺳرک ھﻧوز ھم ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ھﺎﯾش ﺑﺎ ﻧﻔس ﻟرزان وﺳوﺧﺗﮫ دوام ﻣﯾداد و ﮐرﺗﯽ دوﺳﺗش را در ﻗﺳﻣت ﺷﺎﻧﮫ ﻣﺣﮑم ﺑﮫ طرف
ﺧودش ﻣﯾﮑﺷﯾد و اﺳرار ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ دوﺳﺗش و ھﻣﮫ ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺧرﯾد ﻧﺎن ﺑﮫ ﻧوﺑت اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد ﺑرای ﺣﻔﺎظت
ﺟﺎﻧﮭﺎی ﺷﺎن ﺑﺎﯾد ﻓرار ﮐرده از ﻣﻧطﻘﮫ ﻧﺎﭘدﯾد ﺷوﻧد .رﺳول ﮐﮫ از ﻏﺿب ﺑﮫ ﮐﻔﯾدن رﺳﯾده ﺑود ﺑﺎز ﮐﻣﯽ آرام ﺗر ﺻدازد:
"ﺑرو از ﺧدا ﺑﺗرس او ﺑﭼﮫ – ﺑرو  ،ﺑرو ﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻗﻧد ﭘدر  -ﺑرو ﻣﺎره آزار ﻧﺗﯽ  -ﮐم دﻻی ﻣﺎ ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ اس ﮐﮫ ﺑﺎز ﺗوام
آﻣدی ﺳر زﺧم ﻣﺎ ﻧﻣﮏ ﭘﺎش ﻣﯾﺗﯽ؟ ﺑرو ﺟﺎن ﭘدر ﺑرو ﺑﮫ ﻟﯾﺎظ ﺧدا ای ﭼﺗﯾﯾﺎﺗﺗﮫ ﮐدام ﺟﺎی دﮔﮫ ﺑﮕو  .ﺑرو ﭘﺷو ﺑﺎن ﻣردﻣﮫ
ده ﮐﺎرش ﺑﺎن.
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ﭘﺳر ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ،ﭼﺷﻣﺎن از ﺣدﻗﮫ ﺑﯾرون و ﻟﺑﺎن ﺧﺷﮏ و ﻧﻔس ﺳوﺧﺗﮫ؛ روﯾش را ﺑﮫ طرف رﺳول ﮐرده دﺳﺗش را
ﺑﮫ طرف آﺧر ﮐوﭼﮫ دراز ﮐرده ﮔﻔت" :ﻣﮫ ﭼﯽ ﻣﺟﺑورﯾت دارم ﮐﺎ ﮐﺎ  ،ﻣﮫ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﮐل ﺗﺎن ﻣﯾﮕم ،ﺑﺧدا ﻗﺳم ﮐﮫ ﭼﻧد دﻗﮫ
ﺑﺎد اﮔﮫ دوﮐﺎﻧﺗﮫ روده ﻧﮕرﻓت روﯾﻣﮫ ﺳﯾﺎ ﮐو"..... ....
ﮐﺎر ده دﺳت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺎﺳت ،ده دﺳت ﻣردم ﻋﺎدی ﻧﯾس ﮐﺎ ﮐﺎ ! ﺑﺧدا اﮔﮫ ﻣﮕﺳﮫ ﺑﺎﻧن ﮐﮫ ﭘر ِﺑ َزﻧﮫ ،ﺑﺎﻟﺷﮫ دﻣو دﯾوال
ﻣﯾﺳوزاﻧن.
ُ
ُ
" ﺑرو ﺑﺑﯽ ،ﺑﺧﯽ ﺑﺧﯽ  !...ﺑﯾﺎ ﺑﺑﯽ ﮐﮫ ده او ﺧﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﺑﯾﭼﺎرۀ ﻏرﯾب ،ای ﺑﯽ ﻧﺎﻣوﺳﺎ ﭼطور ﺳﮫ ﺗﺎ اﺷﺗﮑﮫ ﮐﺷﺗن،
ﻣﺎﻟﮑﺎﯾﺷﺎﻧﮫ ﺑوردن ،ﭼﻧدان ﭼﯾزام ﺑﯾﭼﺎرا ﻧداﺷﺗن ،اﻣﺎ اوو ﺧدا ﻧﺎﺗرﺳﺎ از ﺧﺎطر ھﻣو ﺟُل و َﺟﻣﺑﮏِ ﺷﺎن ﺳر ھﻣو ﺳﮫ
طﻔﻼم رام ﻧﮑدن ،ﺑﮫ رﺳول ﷲ از ﭼﺷﻣت ﺧون ﻣﯾﭘره".
ﺻﻐرا ﭼﯾﻎ زده از ﺟﺎﯾش ﺑﻠﻧد ﺷد و از ﮐﻧﺎر ﭘﻧﺟرۀ ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﺳرش را ﺑﯾرون ﮐرد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﻣﯾﻠرزﯾد و ﮔرﯾﮫ
ﻣﯾﮑرد ﺑﺎ ﺻدای ﭘر از ﺑﻐض و وﺣﺷت از ﭘﺳر ﭘرﺳﯾد " :ﮐوووو ﮐدام اوﺷﺗﮑﺎ ره در ﮐدام ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎدرک؟
ﮐدام ؟ ﮐدام  -ﻧﺷﺎن ﺑﺗﮫ – ﮐدام ﺧﺎﻧﮫ  -ﮐدام اُﺷﺗﮑﺎ ؟ "
ﭘﺳرک دﺳﺗش را ﺑﮫ ﺳوی آﺧر ﮐوﭼﮫ ﺑرد و ﮔﻔت" :اووووﻧﮫ ده اووﻧﺟﮫ ،ده اﻣو ﺧﺎﻧﯽ ﮐﮫ دروازۀ ﺳﺑز داره" ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﺳﯾﺎر دور ﺑود و ﺻﻐرا ﻓﻘط ﺑﯾرو ﺑﺎر ﻣردم را در دور و ﺑر ﺧﺎﻧﮫ اش ﻣﯾدﯾد..............
اﻣﺎ .....ﺑﻠﯽ آن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ دروازۀ ﺳﺑز ﺧﺎﻧﮥ ﺻﻐرا ﺑود و آن اطﻔﺎل ،اطﻔﺎل ﺻﻐرا....
ﺳﮫ طﻔﻠﯽ ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷﺎن ﻓﻘط  ۱۲ﺳﺎل داﺷت .ﺻﻐرا از ﺧود ﺑﯾﺧود ﺷده ﺑود ،دﯾﮕر ﻧﻣﯾداﻧﺳت ﭼﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧد ،زﺑﺎﻧش
از ﮔﻔﺗﺎر ،ﭼﺷﻣش از دﯾد ،ﮔوﺷش از ﺷﻧﯾدن و ﭘﺎﯾش از رﻓﺗﺎر ﻣﺎﻧده ﺑود .ﺑﮫ ﺧود ﭘﯾﭼﯾد و ﺑﮫ زﻣﯾن اﻓﺗﺎد .ﺟﻣﯾﻠﮫ و رﺳول
ﺑﮫ ﻋﺟﻠﮫ دوﯾدﻧد ﮐﮫ ﺻﻐرا را ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .
ﻣردم وارﺧطﺎ و وﺣﺷت زده ھﻣﮫ ﺑﮫ اطراف ﭘراﮔﻧده ﺷده ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ ﺑﮫ طرف ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺎن رﻓﺗﻧد ،ﺣﺑﯾب ﮐﮫ ﭘول ھﺎی
ﺟﻣﻊ ﺷده ،ھﻣﮫ در زﯾر زاﻧوﯾش ﺑود ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﭼﺷﻣﺎﻧش ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮥ واﻗﻌﮫ دوﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ھﻣﮫ را ﺟﻣﻊ ﮐرده ﺑﮫ داﻣﻧش
اﻧداﺧت و ﺻدا زد" :ﮐﺎ ﮐﺎ رﺳول ﭘﯾﺳﺎ ره ﭼطور ﮐﻧم؟"
رﺳول ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر اﻋﺻﺎﺑش ﺧراب ﺑود و اﯾن ھﻣﮫ ﮔد ودی را در داﺧل و ﺧﺎرج ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﻣﯾدﯾد ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد و ﺧﺷوﻧت
درر ﺷﺎن ﺑﺗﯽ ،ﺑﯽ ﭘدر !! ده ای وﺧت از ﻣﮫ ﭘرﺳﺎن ﻣﯾﮑﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺳﺎ ره
آﻣﯾز روﯾش را ﺑﮫ طرف ﺣﺑﯾب ﮐرده ﮔﻔتِ " :
ﭼﯽ ﮐﻧم ...؟ ﺑرو ﯾﮏ ﮔﯾﻼس او ﺑﯾﺎر  ...ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ده ﭼﯽ ﺣﺎل ھﺳﺗﯾم؟ "
ﻗﺻﮫ ﮐوﺗﺎه ﺑﻌد از ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﯾم ﺳﺎﻋت ﮐﮫ ﺻﻐرا دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺣﺎﻟش ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﻣﮏ رﺳول ﺑﮫ طرف ﺧﺎﻧﮫ اش رﻓﺗﻧد ،در
دم دروازه ازدﺣﺎم ﻋﺟﯾﺑﯽ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯾﺧورد ،ﺑﮫ ﻋﺟﻠﮫ داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ﺷد.
اﯾﻧﮑﮫ ﺻﻐرا در داﺧل ﺧﺎﻧﮫ اطﻔﺎﻟش را در داﺧل ﺑﺳﺗر ھﺎی ﺷﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﯽ ﺑﯽ رﺣﻣﯽ ﺳر ﺑرﯾده ﺑودﻧد و در ﮐدام ﺣﺎﻟت
دﯾد و ﭼﯽ ﺣﺎﻟﺗﯽ ﺑراﯾش رخ داد ﺷﻣﺎ ﺧود ﺗﺻور ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧﯾد.

ﺑﻠﯽ! ھﻣﭼو ﺣﺎﻟت دل ﺳﻧﮓ را ھم از ھم ﻣﯾﭘﺎﺷد.
ﺻﻐرا ﺗﺎ دو روز دﯾﮕر ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ داد ﮐﮫ اطﻔﺎﻟش را از ﺑﺳﺗر ھﺎی ﺷﺎن ﺑﯾرون ﮐرده ﺗﮑﻔﯾن و ﺗدﻓﯾن ﮐﻧﻧد،
ﻣﺛل دﯾواﻧﮫ ھﺎ ﺗن ﺧون آﻟود ھر طﻔﻠش را ﺑﮫ آﻏوش ﻣﯾﮑﺷﯾد و ﺑﯾﺻدا ﻧوازش ﺷﺎن ﻣﯾﮑرد .
ﺻﻐرا دﯾﮕر ﺻﺣﺑت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ،ﺣس ﺷﻧواﯾﯽ اش را از دﺳت داده ﺑود و اﺷﮑش در ﭼﺷﻣﺎﻧش ﺧﺷﮏ ﺷده ﺑود ،ﻣﺛل
دﯾواﻧﮫ ھﺎ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻧﺷﺎن ﻣﯾداد.
ﺑﺎﻻﺧره ﻣردم ﮐوﭼﮫ و ﻣﺣل ﺑﺎ ھم ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد و ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﻧد ﺻﻐرا را ﻣﺟﺑور و ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﮑﻔﯾن و ﺗدﻓﯾن
ﻓرزﻧداﻧش راﺿﯽ ﺷود زﯾرا ﺑوی و ﺗﻌﻔن اﺟﺳﺎد ﺧون آﻟود ،داﺧل ﺷدن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ را ﻣﺷﮑل ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود.
ﭼﻧدﯾن زن از ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ آﻣده ،ﺻﻐرا را ﻣﺣﮑم ﮔرﻓﺗﻧد و ﻣردھﺎ ھﻣﮫ اﺟﺳﺎد را ﺑرده ﺗﮑﻔﯾن و ﺗدﻓﯾن ﮐردﻧد ،و ﺑر ﮔﺷﺗﻧد
ﺳﺎﻋت  ٤ﻋﺻر ﺑود ،آھﺳﺗﮫ آھﺳﺗﮫ ھﻣﮫ از ﮐﻧﺎر ﺻﻐرا دور ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺎن رﻓﺗﻧد و ﺻﻐرا ﺑﻌد از ﺳﺎﻋت
ھﻔت ﺷﺎم ﺗﻧﮭﺎی ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧودش در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧد.
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ﻓردای آﻧروز زن ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﻏذای ﮐﮫ ﺑرای ﺻﻐرا ﺗﮭﯾﮫ دﯾده ﺑود ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﺻﻐرا آﻣد ،ھﻧوز دروازۀ ﮐوﭼﮫ ﺑﺎز ﺑود،
زن ھﻣﺳﺎﯾﮫ زﯾﺎد ﺑﮫ ﺗﺷوﯾش ﺷد و ﺑﮫ ﻋﺟﻠﮫ ﺧودش را ﺑﮫ اﺗﺎق ﻧﺷﯾﻣن ﺻﻐرا رﺳﺎﻧﯾد .دﯾد ﮐﮫ ﺻﻐرا ھﻧوز ﺧواب اﺳت
و آرام ﺑﮫ زﯾر ﻟﺣﺎﻓش در ﮔوﺷﮫ اطﺎق ﺧواﺑﯾده ،زن ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻏذا را ﺑﮫ روی ﺗﺎق ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧده ﮐﻧﺎر ﺑﺳﺗر ﺻﻐرا ﻧﺷﺳت و
آھﺳﺗﮫ ﻟﺣﺎﻓش را ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾن ﮐﺷﯾد ﺗﺎ از ﺧواب ﺑﯾدارش ﮐﻧد .ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ دﯾﮕرﺻﻐرا ،ﺻﻐرا ﻧﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺟﺳد ﺧون
اﻟودی ﺑود ﮐﮫ در زﯾر ﻟﺣﺎف ﺧودش را رگ زده ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧﯾده ﺑود .
ﺑﻠﯽ !......ﺻﻐرا زﻧدﮔﯽ اش را ﺑﺎ از دﺳت دادن اطﻔﺎﻟش از ﺧودش ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،اﯾن ﻣرگ ،ﻣرگ ﺻﻐرا ﻧﺑود ،ﺻﻐرا
دو روز ﻗﺑل ﺑﺎ اطﻔﺎﻟش ﯾﮑﺟﺎ ﻣرده ﺑود و اﯾن ﻓﻘط د َِم )ﻧﻔس( ﺻﻐرا ﺑود ﮐﮫ از ﺗن ﮐﺷﯾده ﺑود ﺗﺎ آراﻣﺗر ﺑﺧواﺑد و زود
ﺗر ﺧﺎک ﺷود
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