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 عنوان
 

 دوسخن با دختر افغان کی
 

این یادداشت را  201۳امروز نخستین ماه نومبر است ومن چهارسال پیش یعنی درنخستین روز ماه نومبر 

درصفحهٔ خودبرای آن دختراِن افغان که درغربت شانزده ساله شده بودند نوشته بودم واگرچه میدانم که آن 

دختران درمحیط ُغربت ُرشد ونمو میکنند نه آنقدر برزباُن فارسی تسلط دارند که این یادداشت را بخوانند ونه 

برای خواندنش وقت دارنداما این یادداشت یک بیدارباش به پدران ومادران نیز است که پُل تفاهم میاِن خود ونسل 

 2017بدین موضوع برخورد نکنند.اول نومبر جوان مخصوصاْ دختراِن خودرا ویران نکنندوهرگز با خشونت

 نگارگر مزارشریف

 

 دوسخن با دختِر افغان که در غربت شانزده ساله شده است کی

خودرا مفصل تر  ییشانزده سالگ ۀسالگر خواهدیدختران مهم است وهر دختر م یبرا یجا درغرب شانزده سالگ نیا 

تواندباجوان پسران مناسباِت آزادانه داشته  یاست که م نیا یهم به معنا یشانزده سالگ یدختِر غرب ی.براردیجشن بگ

 ستیآسان ن زیپدران ومادران افغان ن یدختران در غرب برا یاگر دلش بخواهد ازدواج کند.شانزده سالگ یباشد وهم حت

افغان  ۀبساکه ماننِد آن خانواد ردچهیاگر برخورِد عاقالنه باآن صورت نگ کندکهیگرفتار بحران م یوخانواده هارا تا حد

 است بامن شدهکه شعر به خاطِر او سروده  یکندوسبِب ُکشت وخون گردد.دختر رانیکانادا،خانواده رااز تهداب و میمق

.من هم خوانَدی" خود میازدوستاِن من است که مرا"پدِر انتخاب یکیدختِر  یندارد ول میمستق ریغ ای میمستق یینسبِت نسب

احساس  نیا انی.چه اندازه دربندازمیکشوِر پدر ومادرش ب ادِ یکنم واورا به  ریاو تصو یپدر رابرا کیام احساِس  دهیکوش

واضطراب دست وپنجه نرم کرده اند.ُدختر افغان  جانیه نیکه با ا یشود به قضاوِت پدران یام مربوط م افتهی قیتوف

ن مانده است درافغانستا گرسرگردانید یازسو یافراط یطلبوتجدد ییسو وغرب گرا کیوداِر عنعنه وسنت از  ریدرگ

.به دکننیگوناگون برسرش معامله م عوبه انوا دهندیشود اورا به شوهر م ی،چهارده، پانزده وشانزده ساله م زدهیس یوقت

 یداشته باشد م یحاکم برکشور اگر دختر آب ورنگ یفرشندش وبه خاطِر قوماندان ساالر یدهندش به پول م ی"بد" م
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 4از 2

 یها نی"خطرناک" کشورش به سرزمطِ یداشته باشد بدهند وازمح یمطلوب که پاسپورِت خارج یکوشند اورا به شوهر

. فگنندیفکِر ازدواج را از سر ب رندیناگز یمحل دِ یاست که جوانان با عا نیسنگ یدور بفرستند.مصارف ازدواج به قدر

از  یاز منزل وآزاد زیاورا گرفتارحالت گر یجنس یتقاضا انِ یلوغ وطغشودبُحراِن ب یاگر درغرب شانزده ساله م

الباً ماجرا غ نیراند ودر ا یم نوشتبه دنبال سر یکاف ۀاقارب نموده بدون تجرب ۀپدر،برادر،مادر وطعن ۀمستبدان ۀسلط

 .خوردیم واریسرش به د

گونه دختران است. اکنون که من درراه  نیهم یبرا دارباشیب یگذرد نوع یاز نظِر دوستان م انیکه درپا یشعر

 ارینگران وضع هردودسته دختران استم.آنان که در بس سمینو یم یَ را از ُدب ادداشتی نیبازگشت از افغانستان استم وا

وآنان که باچشماِن بسته  ندینما یده تا دوازده رها م یخودرا از صنف ها یروند ودرس ها یشوهر م ۀبه خان یجوان

شوند.  یشهوت پرست م رانِ یپ یروند وشکاِر جوانان وحت یم یافراط یتجدد طلب یبه سو یآزاد یدر ُجست وجو

 میگوتوانم ب یم نینمانده است وبا تخم ادمیسرودن شعرهم به  خی.تاردارمی" است که آنرا نگاه میشرق ۀویعنواِن شعر"م

 وپنج ساله باشد. ستیب دیبا آن دختِر شانزده ساله حاال که

 

 (یشرق ۀویم)

 سحر ام فروغ رهیت در شب   بوستاِن پدر لـخـن رم،ـتـخد

 معاش خسته از تالش رسم یم   تالش و یبعد سع شامگاهان که

 آرم یم را به دوش خود عشن   صد کارم دو ۀرسودـرنج ف

 شیخو ۀغم به شان بار آورم   شیخو ۀخان به نوایب خسته و

 داریت کنم بمن یخواب مست   دارید راـوق تا تــاز شم ـنـک

 نیبوسه ات زنم به جب ،ینه یم   نیناز آذ نیچ چون ز نیجب بر

 کار نیکنم زیخود آب م رنج   آزار مــرا دهــت تـبـاز مح

 کند بینص رمـگید یروـیـن   کند بیصد طب کار خنده ات

 سر میاحساس خود نما شعر   پدر زیتوعز من چه سان بهر

 نهد برراه یکس یک خود گنج   آگاه تو، َشو ییتو گنجم آخر

 سر است ریقدم شهر فتنه ز هر   فتنه گر ست طیمح یتوندان

 دم حاصلـز ندامت نباشــجُ    َشَوم غافل یگرمن ازتو دم

 رمیصدف گ گوهرآن به که در   رمیمن اگر فتنه را هدف گ



  
 

 

 4از ۳

 شیخو بر تو ازرخت عفت َمَکن    شیخو ارزان فروِش گوهر مشو

 یزرق یـب دار هـنییآ ینـعی   یشرق ۀویم باغ نیتو در ا

 یافغان کان وتـاقیو ــت که   یانــمــا مسلــاش آزاد بــب

 یسوز تیعاف روز آن یآر   یآن روز ادیبه  یندار تو

 پاک دیما زدا تا که از شهر   باک یب بر وطن تاخت دشمن

 را رتیوغنقد مجد وغرور    را تـیـنگ وآدمـاِم فرهـــن

 ازخون ُسرخ زین تو "ریش ی"جو   گشت وهامون ُسرخ رهیآسمان ت

 کاشانه و ارـید و ارـی ترک   گانهیب ردـبُ ـم از دستـتـفـگ

 الـدام ب رازــف و بیهر نش   ما گشته بود حادثه زا خاک

 زارـخون رزمنده را کند ُگل   بهار که دست یازان کشور تو

 جوانانست لـکاکُ  شـلـبـسن   انستیجنگجوالله اش خون 

 کند از طوقیاش عار م یقمر   وشوق یمردیاست کانون پا

 عزمش نرم شیکوه فوالد پ   گرم یمیصم مردمش ساده و

 تار کرده است در شب راه گم   ساالر یب چون کاروان کیل

 همراه یب راد وـرهروان نامُ    جاه  رهبران عاشقان قدرت و

 شوم قسمت ریغ ستینحاصلش    وطن محروم یکن با همه جان

 را نموده روز هـگانـیـب شب   دوزـُدخترش کمال ان پسر و

 یهمچو پروانه ها سبک بال   یخوشحال شیتوکه در بزم خو

 اشادـاو ن اد قلبـو شـزم تـب   ادیمبر از  یـرا دم او مــغ

 جان یم اــرا دهـت یارمغان   روشن وغلتان اشک امشب از

 ینرمندـه واـنـیـاز ب یاشک   یندـو بــم گلــده ارمغانت

 یچون بدر مرا تو شب تار   یدرــگران ق دخترم گوهر



  
 

 

 4از 4

 پر یزشاد دزن یم دل مرغ   خترد یشو یم شانزده ساله

 !یز غمیدر لباِس غزال ض   یغم ز یوب نقد فُرصت شمار

 !نو بهاران باد شب تو صبح   باد ُرخشان تو صاف و آسمان

 تو دل آوردم رـتحفه از به   آوردم به محفل یشوق و شور

 است انگور آب نشه زاتر ز   است طور ۀجلو خوش برق شعر

 وعسل رینان وش یجا دهمیم

 ِز غزلدوستان را شراِب نغـ
 

 رنگارگـ            201۳ یوسوم جوال ستیب

 

 

 


