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 افغان انسخنی با دختر

اول  پارچه نگارشی است که من سه سال پیش در .ربت شانزده ساله شده استغ افغان که در دو سخن با دختر یک

این می شوند  از شانزده ساله شده اند یا بعد 201۶اینک آنرا به همه دخترانی که در نوشته بودم و 2013نومبر سال 

 مزارشریف نگارگر 201۶اول نومبر تقدیم می کنم.

 

** * ** 
 

 .افغان که در غربت شانزده ساله شده است سخن با دختر یک دو

را مفصل  خود یشانزده سالگ ه  خواهد سالگر هر دختر می شانزده سالگی برای دختران مهم است و بغر درجا  این

زادانه آ جوان پسران مناسبات با غربی شانزده سالگی هم به معنای این است که می تواند دختر برای تر جشن بگیرد.

مادران افغان نیز  شانزده سالگی دختران در غرب برای پدران و داشته باشد وهم حتی اگر دلش بخواهد ازدواج کند.

ه ک چه بسا آن صورت نگیرد نه باعاقال اگر برخورد که کند را تا حدی گرفتار بحران می خانواده ها آسان نیست و

دختری که شعر به  خون گردد. ُکشت و سبب و از تهداب ویران کند خانواده را آن خانوادۀ افغان مقیم کانادا، مانند

 ت که مرامن اس دوستان یکی از دختر نسبیی مستقیم یا غیر مستقیم ندارد ولی من نسبت خاطر  او سروده شده است با

 ر وپد اد کشوررا به ی او برای او تصویر کنم و یک پدر را ام احساس من هم کوشیده د.خوان می انتخابی" خود "پدر

 پدرانی که با این هیجان و شود به قضاوت بیان این احساس توفیق یافته ام مربوط می چه اندازه در مادرش بیندازم.

  پنجه نرم کرده اند. اضطراب دست و

سرگردان  سوی دیگر طلبی افراطی از تجدد غرب گرایی و سنت از یک سو و عنعنه و دار گیر و افغان در ردخت

به انواع  را به شوهر میدهند و شانزده ساله می شود او چهارده، پانزده و افغانستان وقتی سیزده، مانده است در

 ری حاکم برقوماندان ساال ربه خاط شندش ووبه "بد" می دهندش به پول می فر کنند. سرش معامله می گوناگون بر

خارجی داشته باشد بدهند  مطلوب که پاسپورت را به شوهری رنگی داشته باشد می کوشند او کشور اگر دختر آب و

مصارف ازدواج به قدری سنگین است که جوانان با  "خطرناک" کشورش به سرزمین های دور بفرستند. طمحی از و

قاضای ت طغیان بلوغ و بحران غرب شانزده ساله می شود ازدواج را از سر بیفگنند. اگر در فکرمحلی ناگزیرند  دعای

طعنۀ اقارب نموده بدون  مادر و برادر، آزادی از سلطۀ مستبدانۀ پدر، حالت گریز از منزل و را گرفتار جنسی او

 .خورد در این ماجرا غالباً سرش به دیوار می تجربۀ کافی به دنبال سرنوشت می راند و

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Negargar_I/i_negargar_sokhaney_baa_dokhtaraan_afghan.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Negargar_I/i_negargar_sokhaney_baa_dokhtaraan_afghan.pdf


  
 

 

 3از 2

ه را باش برای همین گونه دختران است. اکنون که من در دوستان می گذرد نوعی بیدار از نظر پایان شعری که در

ه در آنان ک دسته دختران استم. دو می نویسم نگران وضع هر یدوباین یادداشت را از  بازگشت از افغانستان استم و

 آنان که با را از صنف های ده تا دوازده رها می نمایند و خوددرس های  بسیار جوانی به خانۀ شوهر می روند و

شهوت  رانحتی پی جوانان و شکار جوی آزادی به سوی تجدد طلبی افراطی می روند و بسته در ُجست و نچشما

  "میوۀ شرقی" است که آنرا نگاه میدارم. شعر شوند. عنوان پرست می

نج پ شانزده ساله حاال باید بیست و آن دختر تخمین می توانم بگویم که با هم به یادم نمانده است و تاریخ سرودن شعر

 .ساله باشد

 (میوۀ شرقی)

 

 سحر روغـام ف رهـیـت در شب    تان  پدرـبوس لـرم، نخـتـُدخ

 معاش تالش رسم خسته از می    تالش شامگاهان که بعد سعی و

 به دوش می آرم را خود نعش    د کارمـص ودۀ دوـرسـج فـرن

 م به شانۀ خویشـغ ارـآَوَرم ب    ۀ خویشـبه خان بینوا خسته و

 م بیدارـنَت کنـوابی مَ ـخ مست    دارــدی راــا تـوق تـم از شـنـک

 جبین بوسه ات زنم به می نهی،    چین  ناز آذین جبین چون ز بر

 خود آب می کنم زین کار رنج    م آزارــــــرا دهــاز محبت ت

 رم نصیب کندــروی دیگـیـن    صد طبیب کند رده ات کاـنـخ

 م سرـود نمایـاحساس خ رـعـش    عزیز  پدر من چه سان بهر تو

 راه خود کی کسی نهد بر گنج    و آگاهـر تویی تو، شَ ـگنجم آخ

 زیر  سر است هر قدم شهر فتنه    سترـفتنه گ دانی محیطـن وـت

 دم حاصلـــت نباشـدامـز نــجُ     تو دمی َشَوم غافل من از گر

 آن به که در صدف گیرم گوهر    من اگر فتنه را هدف گیرم

 خویش از بر تو نرخت عفت َمکَ     خویش رگوه مشو ارزان فروش

 یــی زرقــب دار هـنـیـیعنی آی    وۀ شرقیـیـن باغ مـو در ایـت

 افغانی وت کانــاقو یــکه ت    یـــانـمـا مسلــاش آزاد بــب

 وزیـعافیت س آن روز آری    اد آن روزیـبه ی داریـو نـت

 د پاکــما زدای رتا که از شه    بی باک بروطن تاخت دشمن

 غرور وغیرت را نقد مجد و    آدمیت را نگ وـرهـف امــن

 خون ُسرخ از تو نیز "جوی شیر"    هامون ُسرخ و گشتآسمان تیره 
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 کاشانه ار وـدی و ارـی ترک    رد بیگانهـبُ ـتـم از دسـتـفـگ

 الـب دام رازـــف و ر نشیبـه    ما گشته بود حادثه زا خاک

 زارـون رزمنده را کند ُگلـخ    بهار دستکه  تو ازان کشوری

 انستـوانـج لـش کاکُ ـبلـنـس    خون جنگجویانست الله اش

 کند از طوق اش عار می قمری    شوق پایمردی و است کانون

 کوه فوالد پیش عزمش نرم    گرم صمیمی مردمش ساده و

 تار شب رده است درـم کـراه گ    بی ساالر کاروان چون لیک

 بی همراه راد وـنام روانــره    جاه درت ورهبران عاشقان ق

 شوم ر قسمتـیـنیست غ شحاصل    همه جان کنی وطن محرومبا

 وده روزـه را نمـبیگان شب    کمال اندوز دخترش پسر و

 ا سبک بالیــه هـهمچو پروان    خوشحالیکه در بزم خویش  تو

 او ناشاد بـاد قلـــو شـزم تـب    ر از یادـرا دمی مب او مــغ

 م ای جانــرا دهـی تـانـغـارم    غلتان روشن و اشکامشب از 

 دیـرمنـنـوا هـی از بینـاشک   و بندیـم گلــت دهـارمغان

 بدریو چون ـمرا ت رشب تا    دریـران قـگ رـدخترم گوه

 شادی پر د ززن دل می مرغ    دخترساله می شوی شانزده 

 !زال ضیغم زیــغ در لباس    بی غم زی نقد فُرصت شمار و

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

 و دل آوردمــت ـرفه از بهـتح    به محفل آوردم شوقی شور و

 انگور است آب زنشه زاتر     جلوۀ طور است خوش برق رشع

 عسل شیر و میدهم جای نان و

 زلـز  غدوستان را شراب نغـ

 

 2013سوم جوالی  بیست و

 رنگارگ

 

 


