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 د،بو رفته فرو کوه دل در که یبزرگ سنگ تخته به

 ،دبو چسبانده اشنهیس به راش یهااپ د،بو داده هیکت

 به خشم با یطور و گرفت دستش یتو را یچوب کهت

 و مصائب همه مسبب ییگو که بود افتاده جانش

 چشمانش رد ت.اس افتهی را خود یزندگ مشکالت

  د.بو دایپ اشک یردپا

 یهاکفش و نیج لوارش گ،رن سبز تنهمین یباران

 نداما د،بو او یبرا بهیغر یپوشش دشیسف اسپورت

 داردامن هایلباس در شتریب را خود او بلند قد و نازک

 یروز که رنگش ییخرما هایوم د.دادنمی جلوه یرنگ

 طرز به بودند گندم درمزارع یبهار هایباد بانمیز

 کرم یبافتن کاله و بودند شده دهیبر یاهناجوانمردان

  د.کرمی پنهان دهید از را هاآن یرنگ

 دهید که ینور تنها د،کرمی غروب داشت دیخورش

 قرمز رنگ به بودکه یدوردست هایکوه نوک شدمی

  د.نشدمی دهید

 گاهشن د.یچیپمی هوا در همراهانش دود و تشآ یبو

 یخترد د.افتا بود نشسته او یقدم چند که یدختر به

  در هک ه،کوتا یوقد یبادام شمانچ د،گر یصورت با

 

 .شدمی دهید وضوح به ینگران و ترس آثار اشچهره

 دختر مضطرب صورت به ازب د.بو هیشب هم به الشانح

 بود دستش در که یآب یبطر دور نگشتانشا د.کر نگاه

 یم و بودن گرفته آغوش در را آن و بودن زدهحلقه

 حالت با و شد او نیسنگ هاینگاه متوجه خترد د.فشردن

 که کرد احساس ؟نیزد زل یچ به امش ت:گف یعصب

 با باشد شیبرا یخوب صحبت هم تواندمی دخترک

 ماهمش م،نداشت یمنظور دیبخشب ت:گف تعلل یاندک

  ؟ستیچ سمتا ن،یهم فقط نیبود تنها من مثل

 امن ا،نسلگ د:دا وابج د،ش مانیپش برخوردش از دختر

  ؟ستیچ شما

  ؟ییکجا هلا ن،الیش -

 افغانستان +

mailto:meneakhtri@gmail.com
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27835480.1401.2.5.1.4
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 دره لبه یرو رفت جلوتر یگام چند شد لندب النیش

  د.تن اریبس یبیش با قیعم یاهرد د،ستایا

 ارگیس و بود ستادهیا او از یکم فاصله در میانسالی زن

 کردمی پخش هوا در را گارشیس دود یورط د.یکشمی

 را شاساله نیچند هایغم و دردی ههم ایگو که

 یحرف نکهیا بدون النیش د.کنمی رونیب شانهیازس

 روشن یگاریس زن، د.کر دراز طرفش به را دستش بزند

 ازدمشب د،ز آن به یپک النیش د،دا دستش به و کرد

 هیگر هقهق به که هاییرفهس د،بو همراه سرفه با

  د.کر پرتاب دره به را گاریس د،ش لیتبد

 پرواز و زد بال یاهپرند هابوته انیدرم دره طرف آن

 طرف به و سپرد آسمان به را خود گرفت اوج تا کرد

 که ییتاجا را پرنده النیش شمانچ د،ش رهسپار شرق

 پاک عیسر راش یهاشکا د.کردن بیتعق شدمی دهید

  د.ش بود سرش پشت که نساگل هایقدم متوجه کرد

 هاآن به که هیاروم زا د،بو شده کنجکاو او درباره نساگل

 اب د،بو هیترک مرز کینزد که نجاآ تا بود شده ملحق

 از دور به نیغمگ و تنها شهیمه د.بو نزده یحرف یکس

  د.کرمی حرکت گروه

 آن کمکم یکیتار که بود دوخته چشم دره به النیش

 درکنارش و شد کینزد او به نسالگ ت،گرفیم فرا را

  ت.گرف قرار

 حاال و نبود قبل لحظه چند پرخاشگر دختر آن گرید او

 خواستمی دلش کردمی یهمدرد احساس النیش با

 نساگل طرف به را سرش النیش د.بزن حرف باهاش

 یسخت سفر دیبا نجایا تا افغانستان زا ت:وگف چرخاند

  .یباش داشته

 مختلف هایشهر از من ! تخس ت:وگف دیخند نساگل

 هایینیماش شدم روروبه یمختلف هایآدم با ماگذشته

 یلو بودند نفر پنج ای چهار تشانیظرف مشدمی سوار که

 رطوره د،دادنمی جا آن یتو را نفر ده از شتریب شهیهم

 ما ونچ د،کردنمی برخورد ما با خواستمی دلشان

 د.بو ینابخشودن گناه هاآن نظر از نیا و میبود یافغان

 ینیبمی را زخم نیا د.دنیدمی را ما غارتگران چشم هب

 کرد( اشاره بود یقیعم یدگیبر یجا که دستش )به

 هایپول و ردیبگ را ماکوله خواستمی یکلیه یقو دمر

 من یزندگ ادامه که دانستممی چون من اما بدزدد مرا

 رد را کوله محکم دست دوتا اب ت،اس وابسته پول آن به

 اما بترسم من تا آورد رونیب ییاقوچ م،گرفت بغلم

 رست و بمانم پولیب مملکت نیدرا تا بود بهتر مردممی

 به که رنگش زرد هاینداند د،بو اگرفتهر وجودم تمام

 و فشردمی هم به مدام را مانستمی گرسنه شغال کی

 د،ش دیناام من زترساندنا د،کرمی دیتهد مرگ به مرا

 عرق شایشانیپ هایزچروکا د.بو شده سرخ ورتشص

 اما شوم میتسل بلکه تا کرد رابلند شیچاقو دیچکمی

 اب م.نداشت یراسه ازمرگ بودم گرفته را ممیتصم من

 صورتم یجلو را دستم نم د،آور هجوم طرفم به سرعت

 حس یبیعج سوزش دیرکشیت دستم که دادم قرار

  .دبو اوهمراه شدن دیناپد با من وداد غیج یداص م،کرد

 خواستمی دلش نساگل هایصحبت دنیشن با النیش

 هیگر دانستیم اما دیبگو شیبرا ازسرگذشتش اوهم

 ت:سرگرف از را صحبت دوباره نسالگ .ددا نخواهد مجال

 ا،چر دانمیم ماا ا،کج دانمنمی نکهیباا بروم خواهممی

 خاک به ماکنارخانواده رام یهاایرو دیبا ماندمیگرما

 من سن هم دیوبات د،کر رو النیش به وبارهد م.سپردمی

 که یچوب تکه ؟کشانده نجایا به تورا یزیچ هچ ،یباش
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 و بود باخته را انگشتان با لجدا بود النیش دست در

  د.ختنیر نیزم یرو چوب هایردهخ د،بو شده خرد

 مادرش هایالتماس یداص د،شدن اشک پر چشمانش

 د.گذرکردن خاطرش در دوباره کاه انبار متعفن یبو و

 یخترد د،کر قطع راشان یهاحرف طرف ازآن ییداص

 نجایا چون یکنمی الیخ ت:گف نساگل به خطاب

 یوقت زمیعز نه ؟!برقراره وصفا صلح ستین زدهجنگ

 میان از یچار نا و یندار را تیآرزو و ایرو اریاخت

 و اقوام اگر هم آن که یکن انتخاب موجود هاینهیگز

 هم را همان فاتحه دیبا یباش نداشته وابسته یبستگان

 با ستین جنگ که یکن داروشکرخ ،یبخوان دیبا

 عاشق من عاًواق ستین مسخره داد ادامه یپوزخند

 و سبک یسابح م،کردمی کار چه دیبا ماباله رقص

 چه ستین مهم بروم گرفتم میتصم و کردم نیسنگ

  د.افتیب یاتفاق

 د،دامی گوششان یهاحرفا به بود کرده سکوت النیش

 ه،کوتا وقد غراندامال د،ش اضافه جمعشان به یسرجوانپ

 به بود یخالکوب گردنش یرو بود فرکرده راش یهاوم

 ظاهرش جانیازهم خودش الیخ هب ب،عقر شکل

 ییوگ د،نبو دایپ شادرچهره غم یاهرذ د،بو ییاروپا

 و هاایرو در خوردن باغوطه بود یمساو اروپا به دنیرس

 زد ادیفر یاهروزمندانیپ احالتب ،هاآرزو به دنیرس

 چندساعت فقط و میهست هیترک مرز کینزد ما دوستان

 لد ف،حر نیا م.یبشو رها کتممل نیا از تا مانده

 د،بو دواریام برگشت به هنوز دیاش د،کر یخال را النیش

 فکر یگرید یجا بهش یهاآرزو به دنیرس یبرا هرگز وا

 نیا کردمی حس مرده را خودش واکنونا د،بو نکرده

 ردیبم بود مدهآ ت.نداش یفرق مرز آنطرف و طرف

 شپدر دست به که نیهم نبود مهم هرکجا و هرجور

  د.بو یکاف نباشد

 یبرا چگونه که خاطرآورد به را مادرش هایتالش

 مانه د،کرمی تالش پدرش ازدست شاییهار

 و خشن مرد کی به لیتبد هاهیهمسا که یپدرمهربان

 چشمش یدرجلو پدرش هرهچ د،بودن کرده رحمیب

 ن،مهربا و چروک یصورت با مسن یردم د،ش ظاهر

 از که یاهدیپوس کاه یوب د،بو شده زندانش کاه انبار

 هاییزیچ هاسوسک و هاموش تردد و بود مانده زمستان

 د،بومی مرگش منتظر و کردمی تحمل دیبا که بودند

 مانده جهینتیب که التماس و غمبریپ و خدا ازقسم گرید

 و بود کرده انتخاب را سکوت بود شده خسته هم بود

 لشد ،ددانمی پاسخ هم مادرش هایسؤال به یحت

 متنفر پدرش از بعد به نیاز که سوختمی مادرش یبرا

 یکسان روز هر بود خواهد مجبور نیهمچن و بود خواهد

 هستند دخترش مرگ مسبب که کند تحمل و ندیبب را

 ریناپذ تحمل و سخت شیبرا یزندگ نیا چقدر نکهیا و

 مرگش شاهد مادرش که دادمی اجازه دیبان د،بو خواهد

 گرا ،یک ات ا،کج به فرار اما بود فرار شراه تنها د،باش

 را یمعن نیا کردمی یخودکش یگرید یجا و رفتمی

 رکا گناه را خودش و رفتهیپذ را هاتهمت آن که دادمی

  د.کشمی عذاب که است مادرش نیا بازهم و دانسته

 از یاهیاس د،کرمی پهن بند یرو را هارخت النیش

 اب ت،اس یکس چه دانستمی شدمی کینزد پشت

 نکهیا بدون بست نقش لبش یرو یلبخند هیسا دنید

 سرمست را او ییآشنا عطر یوب د،مان منتظر برگردد

 دو با او بست را چشمانش سرش ازپشت یستاند د،کر

 را هاچشم هاستد د،کر لمس را هادست آن دستش
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 آن انیرمد د،زدن حلقه دورش به و کردند هار

 رشس د.بو کرده گم را ودشخ مردانه یقو هایچهیماه

 را انتظارش بود هامدت که را یصورت آن تا چرخاند را

 آرامش نیا یزن یناگهان یصدا اما ندیبب دیکشمی

 کرده باز دهان که ینز د،ز برهم را یناشدن وصف وعشق

  ت.گفمی ناسزا زیر کی و بود

  ت.نگف یکس به یزیچ چیه سکوت جز به النیش

 اهر تا کردند جمع را گروه ادیفر و داد با هابر قاچاق

 هانیا ییگو که اندندمیر حکم برآنان یورط د.افتنیب

 با یکی د.کنن اطاعت را اربابانشان نیفرام دیبا و اندبرده

 یجانور جور همه نجایا شده کیتار هوا گفتمی ادیفر

  د.یباش خودتان مواظب پس دشومی دایپ

 د،شو رقاص خواستمی که یدختر آن و نساگل

 مضطرب چهره دنیباد النیش د،کردنمی ترس حساسا

 نباش گرانن ت:گف گرفت را دستش رفت کینزد نساگل

 م،یها دره و هاکوه نیا زادهمن توهستم مواظب من

 گفتن به شروع بکاهد دودختر آن ازترس نکهیا یبرا

 و دروغ و ناموس اسم به یمرض را نم د،کر داستانش

 ه است.کشاند جا نیا هب هاهیهمسا هایبهتان

 

 

 
 

  

 


