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 شگـــوفۀ خـشکـیـده
 بخش چهارم

.... 
 

با  د، وقتی انسانی را بدین مظلومیتشو معلم خیلی غمگین و گرفته بود. هویدا بود که قلبش در سینه فشرده می ۀچهر
 را فراموش کرده بود.  از کار روزانه اش . خستگیدید میسرگذشت سراسر اندوه و رنج 

معنی واقعی خوشی کسانی که در زندگی به  داشتم برای همچو را می این ایکاش امکاناتاو آهسته زیر لب گفت: 
خود  ۀو آیند ، حال آن همه گذشته ۀکران سازم که با آرمیدن دراحتی مهیا آرامش و ر ۀبا گستر ی، دنیاینیافته انددست 

 را فراموش کنند.
دامۀ  دا از ادر دل هراس داشت که مبا انداخت.  بود نظر مقابلش سوی او که دره . ببیرون آمداز دنیای تخیالت خود 

 .بودفرش اتاق ون هنوز خاموش، خیره به نقش های اش خودداری کند. چزندگی  ۀقص
 

 ؟؛ شگوفه جان: بعد از آن چه شدمعلم آهسته گفت
 

 ش خواند. و را از نگاها ۀداشتوقتی شگوفه به صورت معلم دقیق نگاه کرد، احساس در دل 
 

لبم لبریز ق، باید کاسۀ را نداردو اندوه  یگر گنجایش غم دکه قلبم  ، بخاطریدهم تان شرح می همه اش را برای :گفت
 .تقسیم کنم هم که شده با کسی ه ایلحظحتی برای را 
 حویلی انداخت، از معلم پرسید:اق نگاهی به صحن تاز کلکین ا ،بر گرداند رو
 

 عصر باشد، نه ؟شاید ساعت نزدیکی های چهار
 نداشت.  گفت: شما از کجا فهمیدید ؟ معلم متحیر شد. چون او ساعتی در مچ 

 منفهمم.  روی سایۀ دیوارها می . من ازبسوی غروب نمودن برودآهسته  آهسته،خواهد  میگفت: از اینکه  آفتاب 
 .گذشت وقت را با آن محاسبه نمایمنداشتم که هرگز در زندگی ساعتی 

 .ساعت ده دقیقه مانده به چهار ،معلم گفت: بلی
 

وسط ه ها تو پیشرفت گام می نهد. فاصله بین قاربسوی ترقی  در مغزش چیزی خطور نمود. وقتیکه جهان ا  تعدفاما 
به سیارات دیگر سهل گردیده، ابحار درنوردیده مختلف جهان، حتی ها به نقاط  انسان انتقال ،تخنیک مدرن کم گردیده

توانند تماشا  را میزمینی ها حرکت مناظر بزرگ  از فراز ابرآسمان  اعماق را باز شناخته اند. در نور غریبشده و 
دی ها فورمول بن یر شکل زندگی نمودن، توسط انسانیو تغکنند. هزاران نوع از خوراکه، لباس، تفریح، استراحت 

 شود.  گردیده و استفاده می
 چرا؟ 

ه کو از خورا ؟ برند بسر میهای ناتوان در نقاط مختلف جهان در قید ادوار گذشته زندگی  هنوز هم تعدادی از انسان
خاطر پنهان نمودن ه رسوده را صرف بهم پیوسته و فاز لباس توته های ب و ، شناسند می فقط آب و نان را بهتر

 .استراحت و تفریح را نمی فهمند اعضای بدن دارند. معنی
 

 که شگوفه صدا زد:   با جهان و جهانیان در افکار خود بود، معلم در جدال 
 

 ادامه بدهم ؟ میخواهید
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 معلم گفت: لطفا  !
 گذاشتم. به نهمین بهار زندگی میمن فقط با یک پا قدم  رسید. میاز راه  او ادامه داد؛ اواخر زمستان بود، حاال بهار

 

ه ک یماه مدت یک . چون درما قدم بیرون بگذارماق ات م ازبعد از آن حادثه، که یکماه گذشته بود، اولین بار خواست
 .گذاشتن برایم نبود. بخاطریکه پا هایم برای مدتی مرده بودندوانایی قدم ت بودگذشته 

  

تند شس بود، میآب گیاهی که زن طبیب داده  کردند. همه روزه یکبار پا هایم را با از من پرستاری می مادرم با ساجده
  لنگ ها است خریده بودند.یم چوب های که مخصوص . برابستند باره میو دو

 

پای راستم را امتحان کنم،  خواستم زمین گذاشتم کمی درد داشت، اما بر م را ایستاده شوم اول پای چپ ستموقتی خوا
پاشیده اند. چنان فریاد کشیدم که همصدا زهم فکر کردم تمام استخوان های بدنم ا که چنان درد جانکاهی احساس کردم

 .کرد درم نیز با صدای بلند گریه میبا من ما
 

درد کشیدن، ناله و فریاد مرا خواست ی در اندرم  نیز آمده بود. م، اینبار ماامیل به اتاق ما آمده بودندضای فهمه اع
، که فقط از همۀ اعضای  کشیدن دیدآرامی درد و رنج بیخوابی، ناراحتی، نا که مرا بعد از یکماه  . وقتیتماشا کند

 اگر واقعا  دلش  کرد؟ دانم چرا گریه می نمی .جاری شداشک ت بروی استخوان باقیمانده بود، از چشمانش پوسبدنم 
 ؟ من این ظلم را روا داشتبر ریخت؟ چرا  باالی پا هایم می آتشسوخت چرا  برایم می

  

بود. مادرم نیز بی گناه بود. او بود که از  خاطر مادرمه بدی در مقابل او انجام نداده بودم. اگر ب من طفل بودم، کار
وصله را با وجود آن ما صبر و ح .را گرفته بود و از مادرم خوشبختی و پدرم صمیمیت، محبتخوشی، آرامی،  ما

 . همه درد کمی های زندگی را با اشک و آه دوا کنیم توانستیم . فقط میبودیم پیشۀ خود ساخته
بپاشد. نمک باالی زخم ما  ی نیشدارکوشید با حرف ها زخمی ساخته بود. همیشه می او بود که قلب و روح ما را

 .توانستیم هیچ عکس العملی نشان دهیم، چون پدرم همیشه مدافع او بود حرکات او نمی در مقابل مایان
 ادامه دهم. همه اعضای لنگ، لنگان برداشتم، اما نتوانستم بیشتر به کمک مادرم ناله کنان با چوب های دست چند قدم

م بردار م قدمتوان نمی، بدون کمک و درمانده هستم محتاج  گریستند. وقتی دیدم فامیل خورد و بزرگ بحال من می
ن یها تعی ای مرگ انسانبر که یهزاران بار مرگ آرزو نمودم، اما بدون اجل )موقع خود ، برایخیلی نا امید شدم

ه دهم زن نوزمن با وجود آنهمه آرزوی مرگ نمودن ه پذیر نیست که زنده جانی اگر خواسته باشد بمیرد.  شده( امکان
 بودم، چون خیلی حوادث دیگر انتظار مرا داشتند.  می هستم. باید هم

 

 ید داغبای . تر از من کسی را ندید ظلم خود را تحمیل کند. چون مظلوم تا باالیشفلک بجز من کسی را سراغ نداشت 
 کرد. بر زخم جگرم عالوه می یمی افزود و زخم بر داغم
ماه مبدل گردید. زمستان به پایان رسیده بود. بهار آمده بود، بهاری که دیگر و هفته ها به ها گذشت به هفته روزها 

آلود و نظرم خاک ه بودند، سبزه های بهاری ب ه نظرم مانند من پژمردهبرایم عطر و رنگی نداشت، شگوفه هایش ب
 نمود. های چمن پرپر شده می لـ  گ
 

عجله برای زود تر آماده رفت. من دیگر به مکتب می تنها هما گذشت، دختر عمه مهری ماه می از شروع مکاتب یک
 می ی دلمخیل .ندارم فاصله بین خانه و مکتب راکردم توانایی پیاده راه پیمودن  فکر می شدن نسبت به هما را نداشتم.

ه هر جمل گذشته با خواندن بخوانم، بازی کنم. مثل سال خواست به مکتب یکجا با شاگردان هم سن و سال خود درس
ست. اه برای انسان م کند. اما برگشتن به گذشته ها نا ممکن بود. گذشته ها صرف یک یاد، یک خاطرهعلم ما تشویقم

 تواند بکند.  در مقابل آن هیچ چیزی نمی
 

 !باید یک بار به مکتب بروم  ، کهورق آمد از طرف ادارۀ مکتب برایم آخر هفته
 هایم را شانه بزند !خواستم که لباس هایم را بپوشاند ! مو ، از مادرماستشروع هفته برای ما روز شنبه که 

 مکاتب گذشته بود. یکماه از شروعچون  خواهم به مکتب بروم گفتم: می
! توانی بروی پایت خوب شد می  زخم پایت خوب نشده، هروقت زخمنعت کرد، گفت: که حاال کامال  اوال  مادرم مما
، همراه با هما بطرف مکتب با چوب شاندتب بروم، مادرم لباس هایم را پوپا فشاری کردم، که باید مک اما من خیلی

ین راهی که در زندگی پیموده بودم. اما این مشکل تر ، شاید هم. خیلی مشکل بودلنگان روان شدم ،های دستی ام لنگ
کرد،  ن حرکت مینداشت. هما همگام با مم را حمل جسم کرد. توانایی بازو هایم درد می .های مشکل بود هشروع را
 .داد م میا دلداری

 

 .کنی گفت: چند روز که به مکتب رفت و آمد کنی با چوب دست عادت می می
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 کوشش می. کرد جو میو  خاطر تسلیت و دلداری من جسته او با مفکورۀ طفالنه اش جمالتی را در مغز خود ب
توانستم  ، نمیکردم من بی صدا گریه میاما . ت مأیوسی من خود را سهیم سازدنمودن لحظا نمود در قسمت تقسیم

دیدم دیگر هرگز من به دو پا بوت نخواهم  کردم، می هایم نگاه میطرف پاه جلو ریزش اشک هایم را بگیرم. وقتی ب
 کتب رام سیاه ۀدویدم، هرگز با چاالکی تخت . دیگر هرگز پیشتر از همصنفانم نمیکه یک پا داشتم خاطریه داشت، ب

خانۀ ما واقع بود،  اگر چه مکتب در صد متری. کردم نمی رسید، پاک را که دستم نمی ییز قسمت هابا جست و خی
پیچید  م در سینه می. با هزاران نا امیدی در حالیکه نفسخستگی نمایم اما تا رسیدن به آنجا چندین بار نشستم تا رفع

  .داخل صنف شدم
 

 هم صنفی هایم همه با چشمان پرسشگر به پا هایم. من نهایت خوشحال شد، مرا سخت در آغوش فشرد معلم ما با دیدن
 ؟ ه های شان فهمیدم که در مغز کوچک شان چرا پایم را از دست دادم؟ چگونه از دست دادمکردند. از نگا نگاه می

 .های مختلف طرح گردد گونه به آنها هر یک ۀخواهد از زبان طفالن و صد ها چرای دیگر در گردش است که می
 

 .( آغاز نمودنات بیجا در کشور ماقربانی های رسم و عنعرا با عنوان ) ه ای، معلم ما مقدمدرس قبل از شروع نمودن
بعد از ختم مقدمۀ معلم، چرا  ست برای شرح زندگی مشقت بار من.ه ایبیجا نیست، مقدمای کردم این مقدمه  من درک

جواب چرا ها را معلم .  درید پی دیگر شروع گردید که هر یک مانند خنجر سینه ام را می صنفی هایم یکیهمهای 
 م متوجه جذب نمودن قطرات اشکم توسط زمین بود. ، حواسداد. من سرم را پایین انداخته بودم به کمک هما می

 

و آمدن روس ها به کشور ما ( شناختند که مردم ما بیشتر بنام انقالب ثور میسومین سال شروع شورش های داخلی )
انۀ خ بودند. چون باالی کوه ها سنگر ساخته هاو راکت  روس ها با تانک ها یلی خراب بود. وضعیت امنیتی خ بود. 
جنگیدند.  ، با روس ها میآمدند ین به قریۀ های اطراف میاز طرف شب مجاهد ء  ، بنادر اطراف موقعیت داشت ما

 بعد از آنکه شب به پایان می. ش طرفین خانۀ ما در معرض آتشباری دو طرف قرار داشتبدینگونه در اثر تبادل آت
 خاطر جسته ب ما ۀایۀ همسایبا عساکر دولتی، خانۀ ما، خانۀ همسایۀ ما و همس وز روس ها همراهر ، از طرفرسید
 خاطر اینکهه چندین بار ب .کردند جو میو  باشند، جست آنها خود را پنهان نموده فکره جوی مجاهدین که شاید بو 

 مجاهدین همدست هستند، شکنجه دیدند. نم باارادرپدر و ب
 

 که مجاهدینبوقوع پیوست  وس هاما جنگ شدیدی بین مجاهدین و عساکر دولتی، ر ۀیک شب در قری اواخر همان سال
راکت  و روس ها با تانک وقتی که نزدیکی های صبح بود، روی کنند. اما زیادی از شهر پیش توانستند تا قسمت های

فردای آن من و هما بطرف مکتب . های قوی حمله نمودند و در هنگام عقب نشینی مجاهدین مکتب ما را آتش زدند
 علمینمکتب دیدم همه شاگردان و م م مردم زیادی به مسیر ما روان هستند. با روبرو شدن به دروازۀیروان شدیم، دید

سوخته  از ورق های یبینند و پاره های ا میکتابخانۀ مکتب ر سوخته های کتاب های در اطراف مکتب جمع شده اند
 . دهند همدیگر نشان می افسوس به را در دست میگیرند و با

 

 کردند. مردان متعصب بودند، بین خود صحبت می محل سوخته در آنجا آمدهدیدن  نزدیکبرای از که  یرهگذران
  .بودند ازین کار مجاهدین خوشحال

 ؟گفتند که: چه بهتر ازین باهم می
  :گفت ! در آن میان صدای کاکا یعقوب را شناختم که میباشنددر خانه  ایط جنگ دختران بایددرین شر

 

به باطن مرد های این زمانه بنام ننگ و غیرت چیزی نمانده. است آفرین می گویم.  به کسی که این کار را کرده من
 نظر من روز بروز بی حیایی اوج خواهد گرفت.ه تر ها را نگیرد، باگر همین مجاهدین جلو این دخ

 یرا م است که این حرف هااین کاکا یعقوب  آیا واقعا   نم تا ببی ،من با بسیار مشکل از بین جمعیت خود را جلو کشیدم
ریش دراز لرزید و مکررا   نگاه کردم، وقت حرف زدن سرش میبه صورتش دقت ه بلی خودش بود. ب  زند یا نه ؟

 .ساخت ، منظم میطرف پایین کشیدهه ب و سفیدش را با دو دست
 و با لکنت زبان گفت: خیره ماند ه ایلحظ وقتی نگاهش بمن افتاد، با چشمان از حدقه برآمده

 ؟کنی هنوز هم تو دل از مکتب نمی
 

 .حاال از مکتب ما جز دیوار های سیاه شده چیزی باقی نمانده گفتم: کاکا جان! 
 .ه مکتب را قبال  از دست داده ایآمدن ب برو بچیم به فایده ات است، بدون آن تو پای با قهر گفت: 

ت او بلد بودم او و عادا طرز حرف زدنحرف او یک ضربۀ قوی بر روح و اعصاب من بود. هر چند من به این 
ت بود از نصوار که مشتریانش همه این دکان عبار روازۀ منزلش آباد نموده بود. اموالکوچک در پهلوی دیک دکان 

اطفال کوچۀ ما خریدارانش  هاشکن که تن های دندان، شرینی رد های کوچۀ ما بودند و چند پاکت کلچه های سختپیر م
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 خریدم. هر بار که به دکانش داد از نزد کاکا یعقوب شرینی می دو افغانی می مادرم برایم . من نیز گاه گاهی که ددنبو
 گفت. چندین بار توبه و استغفراله می. زیر لب نمود بسیار زشت میرفتم رویۀ  می
 

 . دخترانش را همهطفل داشت . از هر سه خانم خود بیشتر از پانزدهکاکا یعقوب سه زن را به عقد خود در آورده بود
  کرده بود. سن سیزده سالگی عروسیبه 

 :کرد گفت فشار از حنجره اش خارج میبلند که با  . او با صدایبا فریاد کاکا یعقوب بخود لرزیدم
 ؟ ، نی که اجل همۀ تان رسیدهبروید گم شوید

 ،خواستم مکتب خود را ادامه دهم خیلی دلم گرفته شد. می. شان برگشتند طرف خانه هایه آلود ب همه با چشمان اشک
 ی دنیای پهناور علم و دانشبالهای معلوماتی بتوانم غم هایم را در ال سویۀ تحصیلی ام باال برود با مطالعه کتاب

 به اسم شانس به تقدیر من ننوشته بودند. از رویا های شیرین فراموش کنم. اما اینبار هم شانس نداشتم. اصال  چیزی
 . دیدم جز کابوس و تاریکی چیزی نمی

 

م های گرااما پرو. بود دیک خانۀ ما تنظیم نمودهنز داخل مسجدرا در  بعد از چند روز مدیر مکتب دوباره صنف ها
شکل گروپ ها گردهم می نشستند. صدای ه . همه شاگردان از صنف اول تا صنف ششم ببود درسی ما برهم خورده

 رداشت درست از دروس داشتهتوانستیم ب کننده بود. نمی مختلف مزاحمت از مضامینشاگردان با تکرار جمالت 
ازین را نداشت. همه وحشت  رونق سابقه اما صنف ها آن. دیمس را در مسجد ادامه داوجود آن تا مدتی دروبا باشیم،

 : داشتند که ناگهانی باالی مسجد حمله شود! بدو دلیل
 

 . بودن مکاتب دخترانه بودندو باز  حصیل زنانت دین مخالف: مجاهیکی اینکه
 وافغان ساکر به اشکال مختلف که حتی تصورش را هم ع دوم اینکه: میخواستند در حالت بیخبری از طرف روز

 کردند. روس ها نداشتند، بخاطر زنده دستگیر کردن روس ها حمله می
 

که جوانان قریه ها با مجاهدین همدست  خاطریه ندگی مشکل میشد. بز روز بد تر از روز قبل شرایط برایهر 
 (ها بنام )تالشی خانهانکارعساکر دولتی ب . در صورتجلب نمودند عسکریبه خدمت  همۀ جوانان را اجبارا   نشوند،

 . ندشد شان از هفده ساله باال بود به عسکری سوق داده می ، جوانانی که سنمی آمدند
 

 و . پدرم مجبورا  تصمیم گرفت که باید حکمتساله بودند درین صورت برادرانم نعمت هژده ساله و حکمت شانزده
ین امید ا در تصرف مجاهدین بود بفرستد. به و جا نداشتندنعمت را در قریه های دور که عساکر دولتی دسترسی در آن

 شمولیت به گروه جنگجویان اجباری نباشد.  آنجاکه شاید در 
 

 یکه امیدوار به دیدار آینده، قسمبوسیدند و التماس دعا داشتندیک شب پنهانی برادرانم در حالیکه دست مادر را می 
 ند. اشک ریزان با ما خدا حافظی نموده  و فرار کرد نباشند.

گین و غم ، دلتنگوقتی برادرانم فرار نمودند تحمل زندگی برای مادرم دشوار تر گردیده بود، همیشه افسرده، نا آرام
را از او  مرۀ زندگی تلخشنمود که خداوند ث می خاست دست به آسمان بلند نموده دعا ها از خواب بر میبود. شب 

 . نگیرد
 

. در آنروز ها بود ساخت سخی مصروف میبرادر کوچکم  با ه بود اما خود رابعد از رفتن برادرانم پدرم نیز افسرد
 مادر اندرم برای بار دوم حامله شده بود. که
 

گذاشتیم، تا با جریان باد  را باز می ا و دروازه هاکلکین ه . بخاطر گرمی هوا همهیکی از شب های گرم تابستان بود
دی در نگ شدیشب که تقریبا  نیمه های شب بود، ج در آن از چنگ حرارت طاقت فرسای فصل تابستان رهایی یابیم. 

، ندخود ببر را باشان مهمات  ه سالح ونمود سته های دولتی حملهبه پوخواستند  ، مجاهدین میوقوع پیوسته ما ب ۀقری
تپه ها موقعیت داشت، ما در نزدیکی  ۀاناین جنگ چندین ساعت ادامه پیدا کرد. چون خ عساکر دولتی ۀدر اثر مقابل

تپه ها پنهان  اهدین خود را در پشتمج پیوست وقوع میه . هرگاه جنگی بکامال  در معرض آتش باری قرار داشتیم
 .کردند می
 

هم چیده شده یا پشت بستر های که سر با شروع شدن صدای انفجار و گلوله همۀ ما خود را در سه کنج های دیوار و
 ه به بستر خواب خود بر میبار، دوشد گلوله و راکت خاموش می فیرای بعد از آنکه صد و کردیم می بودند پنهان

 ای  فیر و انفجار که هنوز انعکاس آن صدا ها در گوش ها باقی بود کهصدآن شب بعد از خاموش شدن در . گشتیم
 شد. دختر عمه مهری بلند اد ذکیهناگهان صدای فری

 : مادر جان، مادر جان.زد ریاد میف



  

 

 

 5از 5

روشنی از باالی تپه ها نمودن چراغ از ترس اینکه مبادا با دیدن  . بدون روشنبیرون دویدند اق های خودهمه از ات
 ، دوال خم نموده بودند به طرف اتاق عمه مهری دویدند.را دوال دکنند، در حالیکه همه خو فیر
 

 ق عمهاآنجا برسانم، با دلتنگی تمام حواسم را بطرف اط یکی شب خود را بهیک پا داشتم، نتوانستم در تارمن چون 
 مه مهری خارج شد، در حالیکه چراغپدرم از اتاق ع بعد از چند لحظهتا بببینم چه خبر است.  وجه ساختممهری مت
 زد. داشت فریاد می یته های دولتی که باالی تپه موقعداشت رو بطرف پوست دستارکین در 

 . یمکمک، کمک یک نفر زخمی دار
 !زد اق عمه مهری برگشت با آواز بلند صدا میبه ات اما هیچ جوابی نشنید. دوباره

 . شنید ، مهری جان: چشمانت را باز کن! اما جوابی نمیمهری جان
، بدون توجه به را تعقیب نمودهگان یز راه گذشتاو ن ! شد عمرش خاموش میدیگر نوبت عمه مهری بود، باید چراغ 

ثابت مرمی )گلوله( به شقیقه اش با ا عمه مهری. راه خود را انتخاب نموده بود  ؟ش که آیا چه خواهند شدبازماندگان
 کند، فریاد بکشد، جان سپرده بود.فس تازه ن آورد، بدون اینکهاینکه ناله بر  بدون

 

، تداش ن شنونده را به گریستن وا میاطفالش که با شنیدن آ و نالۀفردای آنروز جسد عمه مهری را با گریه، فریاد 
نگردد و جایگاه ابدی خود را در دل . او را بردند که دیگر برجمعیت زیاد به قصد خاک سپاری از خانۀ ما بردند

؟ بعد شد می اید کشتهاین زن پاکدامن ب و به کدام جرم از اطفالش گرفتند؟ مادر را . به کدام جرم خاک تسخیر نماید
استان و د . تکیه گاه زندگی شانرا نیز از آنها ربوده بودندمهری یگانه تکیه گاه برای اطفالش بود ، عمهاز مرگ پدر

 زندگی عمه مهری پایان یافته بود.
 

 ناپذیر داده بود. ییمهری را با ما رابطۀ جدا خواهی نخواهی طبیعت و تقدیر زندگی و آیندۀ اطفال عمه
 
 

 بخش چهارمپایان 
 ادامه دارد
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