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  کابليان با خون می نويسند

) ۵۴( 
  طفلم توته توته شد

داکتر صاحب، چطور ھستی با حال : بعد از سالم و عليک گفت.  خانه نزدم آمدروزی يکی از مريضان ھميشگی ام در معاينه

ه ه خان ا گذشت و ب االی سر م ه راکتی صفيرزنان از ب ود ک شده ب ام ن وز حرفش تم غ و   و احوال؟ ھن ود و چي ای اصابت نم

خواھد يک راکت بيايد و   م که دلم میا  آنقدر از زندگی سير آمده. چه حال داريم، اينست حال و احوال ما: گفتم. غالمغال بلند شد

ۀ خود گفت  چرا گريه می: وارخطا گفتم. مريضم ناگھان به گريه شد. کارم را تمام کند ان گري ی؟ در مي ر «: کن د داکت خدا نکن

 ھر .از قديم و نديم گفته اند داکتر محرم است. توانم  اگر شما نباشيد من دردم را به کی گفته می. صاحب که شما را چيزی شود

ا صبوری کامل دردھای مريضان را می  کس دردھای خود را به داکتران می ران ھستند که ب ن داکت د و اي شنوند، چه   گوي

دردھای فزيکی چه دردھای روانی و اگر بتوانند به مداوايش 

ی د  م يدم» .پردازن ت: پرس د؟ گف ه درد داري ما چ ان : ش پرس

ر ن ھيتلای که با من شده در زما  نکن داکتر صاحب، معامله

اش   ی گفتم، چه شده؟ گريهئبا وارخطا. فاشيست با کسی نشده

ه آرامی شروع کرد ان «: کمی شدت گرفت و بعد ب در زم

ا خانم . ای در يکی از ادارات بودم  ن رتبهئي پامأمورنجيب  ب

ی ری را م دگی بخور و نمي ود زن ل خ ه طف تانديم  و س . گذش

ديم که ناگھان کر  آباد زندگی می  خانه از خودم بود و در دوغ

الحال که از مشکالت اقتصادی   ن رتبه و اشخاص متوسطئيين پامأمورمانند ديگر . ورق برگشت و مجاھدين وارد کابل شدند

تم  رنج می ه خانمم گف شان خوشحال شدم و ب ه : برند و از نداشتن تيل و چوب زمستان در مضيقه بودند، من ھم از آمدن اي البت

  . شد، اکنون وضع ما کمی خوب خواھد شدانشاءهللا که اسالم پيروز

ه : روز بعد که می خواستم به وظيفه بروم، يکی از دوستانم از شھر آمد و گفت. فردای آمدن مجاھدين به وظيفه نرفتم ه وظيف ب

کرديم   با ديگر ھمکاران اظھار خوشی می. پنج شش روز بعد به وظيفه رفتم. چند روز معطل شدم. نرو، در شھر جنگ است

را خواست ن ن شده بود مييس ما که جديداً تعئيچند ماھی آرام بوديم که ناگھان روزی ر.  شايد وضع معيشتی ما خوبتر شودکه

تم   میءين جا وظيفه اجرااچند سال است در: و گفت ی؟ گف د از سپری نمودن خدمت عسکری  : کن . شود   سال می٩ ـ ٨بع
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تمءبه دولت انقالبی تان عسکری ھم اجرا! خو: گفت صاحب، من در عسکری :  کردی يعنی مجاھدين را کشتی؟ وارخطا گف

دن در قطعۀ جنگی نبودم، عالوه بر آن م ه عسکری سوق دادن ير. را از روی سرک ب ا : س اضافه نمودئ ه م ه ھر حال، ب ب

.  مکتوب را برايم دادو يک! اين ھم مکتوبت.  برای تو نيستئیراپور رسيده که تو حزبی بودی و حاال که ما آمده ايم اينجا جا

شدد گفت ا ت افر و   را در مارشوچرا، ت: ھر چند ناله و زاری کردم که من عضو حزب نبودم، در جواب ب و ک د، ت ده ان ا دي ھ

من که آمدن .  حيران مانده بودم. مکتوب را گرفته روانۀ خانه شدم. چارۀ ديگری نداشتم. کمونيست ھستی و اينجا جای تو نيست

ه . زنند  گويند و چرا تھمت می   نيک گرفته بودم، اينان که دعوای مسلمانی دارند چرا دروغ میاينان را به فال ه خان خالصه ب

يرا روپست ت: برايم گفت. چند روز بعد يکی از ھمکاران اداره را ديدم، جويای احوال شدم. رسيدم ه خسربرۀ خود داده ئ س ب

ه . ود، ناالن و پريشان بودمای نداشتم و معاشم نيز قطع شده ب  من که ذخيره. است از ھمان ھمکارم مقداری پول قرض گرفته ب

  .خانه برگشتم

ز مشکل. چند ماھی بدين منوال گذشت ه شھر ني تن ب ر شد  جنگ ھای تنظيمی شدت بيشتر پيدا کرد و از خانه برآمدن و رف . ت

ازل شده است  فکر می و. کردم بزرگترين مصيبت بااليم ن ال ب ۀ اطف ر نداشتم که چه بالھای فقط در فکر نفق ده خب دم، از آين

  ».کشند  ديگری انتظارم را می

ه داد. او را تسلی داده آرامش کردم. ديگر چه شد؟ باز به گريه افتاد و به شدت گريه کرد: از او پرسيدم : کمی که آرام شد، ادام

ان آب   ز نزديکام بود که ا  ما در منزل آب نداشتيم، وظيفۀ آب آوردن به دوش پسرک دوازده ساله« رای م ترين نل عمومی ب

ود که . آن روز ھم صبح وقت مادرش او را از خواب بيدار کرد که آب بياورد. آورد  می پسرکم ھنوز به نل عمومی نرسيده ب

ردم. راکتی آمد و او را با چند تن ديگر که آنجا بودند، تکه تکه نمود ه ب ه خان ه ب سرم را در آغوش گرفت دن متالشی شدۀ پ . ب

ودم و نمی . ادرش با ديدن او قيامتی برپا کرد و بر سر و رويش می زد و موھای خود را می کندم ده ب ه مان من ديگر از گري

  ».دانستم چه بکنم و چه خاکی بر سرم کنم

ا او او را در آغوش گرفته تسلی دادم، ام. وقتی اين کلمات را به پايان رساند، ديگر خود را گرفته نتوانست و به شدت گريست

  .بود، ناسزا می گفت» رھبر«آرام نمی گرفت و به ھر چه تنظيم و 

  

 


