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 ززيیباست بهھ مثل آآهھھھویی صحرأأ...
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02.12.2013 

 

 ااهھھھدأأ:

وو تمامی ززنانی کهھ مثل ااوو اازز خشونت مردداانن » غزاالل « بهھ ررووحح پاکک جواانمرگگ 
وو خانوااددهه هھھھا مجبورر بهھ خوددُکشی وو خوددسوززیی شدهه وو بهھ ززندگی خودد خاتمهھ 

 ددااددهه ااند.

 

ددااررند:اانوااعع وو ااقسامم قصهھ هھھھا وو ددااستانن هھھھا ووجودد   

ـــ بعضی قصهھ هھھھا ضمن نوشتن ززااددهه می شوند ٬، کهھ ددرروونن مايیهھ يیی آآنهھــــــــــــا 
ترااووشش مغز ددااستانن نويیسانن چيیرهه ددست ااند ؛ نتيیجۀ يیک ااحساسس ددرروونــــــــی ؛ 

 نوعی بکارر ااندااختن مغز وو فکر؛

 ـــ بعضی اازز جهھانن اافسانهھ هھھھا ٬، کهھ اازز گذشتهھ هھھھایی ددوورر نسل بهھ نسل ررسيیدهه ؛



ززااددۀۀ يیک خاططرهه يیی می باشند وو ـــ بعضی  

رراا کهھ ددرر جامعهھ بهھ ووقوعع می پيیونددد ددرر خودد » ووااقعيیت « ـــ بعضی هھھھم شمۀ اازز 
می ددااشتهھ باشند ٬، کهھ براایی ررهھھھايیی اازز اايین هھھھيیواليیی کهھ ددرر ذذهھھھن نويیسندهه النــــــهھ 
کرددهه ٬، الززمم می بيیند ٬، آآنهھا رراا بهھ صوررتت ددااستانی باززگو کند وو بروویی صفحـــــۀ 

بيیاوورردد.کاغذ   

اايین نوشتۀ ناچيیز هھھھم اازز جملۀ شمۀ اازز ووااقعيیت جامعۀ ما ااست ٬، کهھ بهھ ووقــــــوعع 
 پيیوستهھ ااست.

ااست ٬، کهھ ددرر پوهھھھنتــــونن ٬، » شهھنازز « ررااوویی قصۀ غزاالل ٬، خوااهھھھر خوااندهه ااشش 
شهھر پشاوورر وو ماهه هھھھایی ااخيیر ددرر قندووزز شاهھھھد ررااززهھھھایی خصوصی خشونت هھھھــا وو 

انوااددهه يیی ااست کهھ مدتی ددرر مکروورريیونن خودد سوززیی ااشش بوددهه ااست وو دديیگریی خ
بوددند وو حاال هھھھم يیک قطعهھ عکس يیاددگارریی شب عرووسی » صمد « هھھھمسايیهھ يیی 

رراا ددرر االبومم فاميیلی يیی خودد ددااررند.» غزاالل وو صمد «   

 

 فهھرست مطالب:

 ـــ  کوددکی

 ـــ  ددوورراانن مکتب

 ـــ  سهھ پاررچهھ بهھ ليیسۀ ماللی شهھر کابل

 ـــ  پوهھھھنتونن٬، نامزددیی٬، عرووسی

آآمدنن مجاهھھھديین وو مهھاجرتتـــ    

 ـــ فراارر اازز خانهھ ددرر ددوورراانن ططالبانن

 ـــ  اانتظارر ( چشم بهھ ررااهِه فرززنداانن )

 ـــ  خودد سوززیی

 ـــ سخن آآخر



	  

 

 ددوورراانن کوددکی
 

ترکيیب وو تنيیدگی برخی اازز خويیشاووندیی گاهھھھی چنانن پرآآشوبب می شودد ٬، کـــــــــهھ 
 ددااستانن هھھھا بايید براایی آآنن نوشت.

ددااررند ٬، کهھ بافت خويیشاووندیی آآنهھا معجونی اازز ددووستـی ٬، خانوااددهه هھھھایی هھھھم ووجودد 
ددشمنی ٬، جنگی بوددنن ٬، آآشتی کرددنن ٬، ااززددووااجج هھھھا ٬، آآلشکانن وو ددرر بــــــــــد ددااددنن 

 می باشند.

ددرر يیکی اازز وولسواالی هھھھا يیک خانوااددهه با هھھھمچونن بافت خويیشاووندیی ززندگـــــــــــی 
 می کردد.

اانن ٬، کهھ ددرر مهھمانخانهھ منتظـــر شامگاهھھھانن ٬، پسر بچۀ ددوواانن ددوواانن نزدد خويیشاووند
بدنيیا آآمدنن نوززاادد نشستهھ بوددند ٬، آآمد وو خوشش خبریی دداادد کهھ بچهھ بدنيیا آآمــــــد وو 

 تکليیف بخيیر ررفع گردديید.

مامایی نوززاادد حاجی سالمم جانن٬، کهھ آآددمم ااحساساتی وو هھھھيیجانی بودد با شنيیدنن ووااژژۀۀ 
براایی  ااست ؛ بهھ ااساسس ررووااجهھایی خراافی کهھ» پسر«فکر کردد کهھ نوززاادد » بچهھ«

پسر شادديیانهھ می گرفتند٬، اازز کمرشش تفنگچهھ رراا برددااشت وو هھھھفت فيیر شادديیانــهھ رراا 
بهھ گوشش مرددمم محل ررسانيید . ززنانن کهھ ددوورر وو بر ماددرر نوززاادد نشستهھ بوددند ؛ بـهھ 
هھھھمديیگر نگاهه کرددند وو اازز ااشتباهھھھی کهھ صوررتت گرفتهھ بودد ٬، ددووباررهه نـــــــوززاادد رراا 

ددختر ااست . حاجی اازز شنيیدنن اايین خبــــــــر دديیدند وو ااحواالل فرستاددند ٬، کهھ نوززاادد 
 حيیرتت اانگيیز ااحساسس شرمندگی کردد.

مديیر صاحب وو هھھھمسرشش٬، صاحب سيیزددهه فرززند شدهه بوددند٬، کهھ تنهھا يیک پسرشش 
ددرر سن شانزددهه سالگی ددرر ااثر سکتۀ قلبی٬، فاميیل خودد رراا ددررغم وو ااندووهه نشانـدهه 

یی ااپيیدميیک وو باليیـایی وو جهھانن عوضض کرددهه بودد وو ددووااززددهه فرززند آآنهھا اازز بيیمارريیهھا
ددوورراانن کوددکی جانن بدرر برددهه بوددند . اايین سيیزددهھھھميین فرززند مديیر صاحب بـــودد ٬، 



خوررشيیدیی چشم بهھ جهھانن گشودد . چنـــد ررووزز  1348کهھ ددرر هھھھفتۀ ااخيیر ماهه حمل 
بعد مالیی مسجد رراا خوااستند ٬، مرااسم مذهھھھبی رراا اانجامم ددااددند وو نامـــــــــــــش رراا 

ررشش نوززاادد رراا ددرر آآغوشش گرفت ٬، بطرفش محبت آآميیــــز گذااشتند . پد »غزاالل « 
 نگاهه کردد ٬، بوسيیديیش وو با خودد ززمزمهھ کردد:

»ززيیباست بهھ مثل آآهھھھویی صحرأأ ... «   

ماددررشش ٬، پس اازز چهھل ررووزز ددرر بستر ٬، کهھ اازز سوپپ مرغغ هھھھایی خانگی تغذيیـــــــهھ 
 می کرددهه وو ررووززیی چند ليیتر شيیر تاززۀۀ گاوویی می خوررددهه ٬، سراانجامم قویی تر ٬، بـا

اانرژژیی تر وو ررووشن تر اازز بستر برمی خيیزدد وو مطميین می شودد کهھ پنديیدگی پاهھھھـا 
وو ددرردد مفاصل کهھ اازز ااثر حمل بهھ آآنن مبتال گردديیدهه بودد ٬، ددررمانن شدهه ااند وو چنــانن 
شوقق براايیش پيیداا می شودد ٬، کهھ بهھ هھھھيیچ کارریی ددخترهھھھا وو پسرهھھھا رراا نماند وو تمامم 

ت رراا فرززنداانش براايیش نمی ددهھھھند کاررهھھھا رراا بهھ تنهھايیی اانجامم ددهھھھد . وولی اايین فرص
 وو ددرر تمامی کاررهھھھا هھھھمراايیش کمک وو هھھھمکارریی می کنند.

فرززنداانن ااوولل بارریی وو آآخربارریی ماددررغزاالل ددختر بوددند . بعدهھھھا خويیشاوونداانن بــــهھ 
 مزااحح بهھ ماددرر غزاالل می گفتند:

»با ددختر آآغازز کرددیی وو با ددختر ختم . «   

شد وو نمو بودد . ااوو تا يیک سالگــی غزاالل ٬، ددرر ماهھھھی بهھ ددنيیا آآمدهه بودد ٬، کهھ ماهه رر
با ددهھھھن کوچک مکندۀۀ خودد ٬، شيیر رراا اازز پستانن ماددرر می مکيید . ددهھھھن مکنــدۀۀ ااوو 
هھھھمرااهه با پنجهھ هھھھایی قویی ااشش هھھھميیشهھ ددرروونن ووجودد ماددرر رراا می کاوويید . ووجـوددشش 
دداائم ددرر حالل ررشد وو نمو بودد . جلد ناززکک ٬، لطيیف وو نرمش کهھ خونن سرشـارر ددرر 

ززيیر شعاعع آآفتابب مثل مخلوططی اازز سيیـــــــــــــــــــم وو ززرر  ززيیر آآنن جريیانن ددااشت ٬،
می ددررخشيید . هھھھر هھھھفتۀ کهھ اازز ررشدشش می گذشت ٬، ووجوددشش اازز نيیروو وو قــــــوتت 

 لبريیز وو تحرکش بيیشتر می شد.

ماددررغزاالل ٬، صاحب ددختریی شدهه بودد ٬، کهھ بهھ محض ددررست وو چـــــــــــــــــاالکک 
ددووشيیدنن می ررفت وو هھھھمراايیش بهھ جمع کرددنن ررااهه اافتاددنن ٬، هھھھمرااهه ماددررشش بهھ شيیر 

تخم هھھھا بطرفف مرغانچهھ می ددوويید ؛ يیکداانۀ آآنن رراا ددرر ددست هھھھایی خودد محکـــــــم 
 می گرفت وو می گفت:

»اايین اازز من ااست . براايیم جوشش بدهه . هھھھميین حاال جوشش بدهه کهھ بخوررمش... «   



ــق ماددررشش ٬، سپاسگذاارر اازز سيینهھ هھھھایی خودد بودد ٬، کهھ شيیر فرااوواانن رراا اازز آآنن ططريیـ
بهھ ددهھھھن غزاالل عرضهھ کرددهه بودد وو ااوو چنانن قویی ٬، هھھھوشيیارر ٬، تيیزهھھھوشش وو ززيیبـــــا 

 بارر آآمدهه بودد.

غزاالل ٬، تا هھھھر بهھارریی دديیگر کهھ سالکرددشش می بودد ٬، خوشش ددااشت کمی قد بکشد 
 تا ددستش بهھ ميیوهه هھھھایی باغغ شانن برسد ٬، آآنهھا رراا خوددشش بچيیند وو بخورردد. 

نن ددرر ووجوددشش تاثيیریی ددااشـــــــــت شيیرگاوو ٬، تخم مرغغ ٬، ميیوهه وو ترکارریی باغغ شا
ررشد ددهھھھندهه وو مست کنندهه . ووجوددشش ززميینۀ جذبب خوبب ددااشت ٬، بهھ ااوو نشـــــو وو 
نما می دداادد وو ااوو رراا می پروورراانيید . خانهھ وو باغغ خودد رراا با ااقسامم ددررخت هھھھـــــــایی 
ميیوهه ددااررشش ززيیادد ددووست ددااشت وو ددرر آآنن جست وو خيیز می ززدد وو هھھھواا رراا ددرر فصـل 

ستانن وو خزاانن فرااوواانن ااستنشاقق می کردد . بعد اازز سهھ سالگــــی ٬، هھھھایی بهھارر ٬، تاب
شيیرگاوو شانن ددرر ررشد وو نموااشش رروولل ددااشت بسزاا وو قسمتی ززيیادد اانــــرژژیی رراا اازز 

 اايین شيیر می گرفت.

غزاالل ٬، ززمانی کهھ صبحگاهھھھانن وو ددرر ططولل ررووزز می دديید کهھ پرندهه هھھھا ٬، مرغغ هھھھـا وو 
شحالل می شد وو حرکــــــــــت چند تا کبوترخانگی ددوورر وو برشش پر می ززنند ٬، خو

 هھھھر کداامم آآنهھا رراا با ددقت نظاررهه می کردد.

ددرر سپيیدهه ددمم قشنگ خزاانی پرندهه هھھھا ددرر ددررختانن حويیلی شانن خوشش االحانــــــــی 
 می کرددند ٬، اازز يیک شاخهھ بهھ شاخۀ دديیگر می پريیدند وو معاشقهھ می کرددند ... 

شت هھھھا  باددیی سردد غزاالِل کوچک ٬، بامداادِد يیک ررووزز ددررختم فصل خزاانن ٬، کهھ اازز دد
وو سوززدداارر هھھھم بهھ ووززيیدنن شرووعع کرددهه بودد ٬، ددرر يیک پيیرهھھھن بهھ صحن حويیلـــــــی 
ررفتهھ بودد . ددرر هھھھميین ررووزز ررشتۀ بارريیک آآبی کهھ بيین جویی باغغ خانۀ آآنهھا  جريیانن 
ددااشت ٬، هھھھم اازز ااثر سرددیی شب يیخبنداانن کرددهه بودد . ددرر ددقايیق کوتاهه سرددشش شــد 

غوشش گرمم وو پُر محبتش خودد رراا ااندااخــت وو ددوواانن ددوواانن نزدد ماددررشش ررفت وو ددرر آآ
 وو هھھھی کهھ می گفت:

»ُخنک  ُخنک  ُخنک ... «   

 وو اازز سرددیی ددنداانک هھھھایی سفيید بلورريین موشش مانندشش بهھ هھھھم می خوررددند.

 ماددررشش کمی چایی گرمم نوشانديیش وو گرمش کردد.



 بعد محجوبانهھ بهھ ماددررشش گفت:

»ماددرر ! من خودد رراا کمی تر کرددهه اامم . «   

براايیش توضيیح کردد کهھ حاال نامم خداا بزررگگ شدهه يیی٬، ددخترکک هھھھایی ووقتی ماددررشش 
ددرر سن خوددتت خودد رراا تر نمی کنند٬، ررنجيیدهه وواارر وو حيیرتت ززددهه ماند وو اازز اايین کـهھ 

 هھھھنوزز خيیلی چيیزهھھھا هھھھست کهھ نمی ددااند ااحساسس شرمم کردد.

 يیکی اازز ررووززهھھھا ماددررشش بهھ غزاالل کوچک گفت:

»فاختهھ گکيیم ! بيیا ددرر آآغوشم . «   

 غزاالل پرسيید:

»ماددرر ! فاختهھ گک چيیست ؟ «   

 ماددررشش گفت:

فاختهھ کهھ مرددمم براايیش کوکو وو قُمریی هھھھم ميیگويیند٬، پرندهه يیی ااست مثل کبوتر « 
ااما کوچکتر اازز کبوتر. ددرر ددوورر گرددنش ططوقق سيیاهه دداارردد. ااما اازز هھھھمهھ مهھم تر اايین 

»کهھ فاختهھ هھھھم مثل تو صداایی شيیريین وو ددلنشيین دداارردد .   

وو ااووليین ررووززهھھھایی ززمستانن نماندهه بـــودد ٬، دديیگر چيیزیی بهھ آآخريین ررووززهھھھایی خزاانن 
کهھ بادد تند وو سوززدداارر ززمستانی اازز آآمدنش خبر دداادد وو ززااغغ هھھھا با کاغغ کاغغ خـــــودد 

 شرووعع برفف بارریی رراا ااخطارر کرددند.

يیک ررووززغزاالل چند ززااغغ رراا ددرر ددرر وو دديیواارر وو ددررخت هھھھایی خانهھ دديید . هھھھواایی صبح 
ررااهه ااندااختهھ بوددند . اايیــــــن هھھھم گرفتهھ وو غباررآآلودد بودد. ززااغغ هھھھا سر وو صداا رراا بهھ 

 ااووليین بارر بودد کهھ ااوو ددرر ززندگی خودد چنيین صحنهھ رراا می دديید.

 غزاالل اازز ماددررشش پرسيید:

»ماددرر ! اايین پرندهه هھھھایی کالنن کالنن سيیاهه چهھ نامم ددااررند وو چهھ ميیگويیند ؟ «   

 ماددررشش جواابب دداادد:

چـــــونن ددختر قندمم ! آآنهھا ززااغغ نامم ددااررند . مرددمم براايیشانن کالغغ هھھھم می گويیند . « 
ززيیادد کاغغ کاغغ می کنند ٬، کرااکر هھھھم می گويیند . آآنهھا ااخطارر می ددهھھھند کهھ برفبارریی 



ززوودد شرووعع می شودد . بهھ غزاالل جانن بگو کهھ بعد اازز اايین لباسس هھھھایی گرمم بپوشــد 
»وو بهھ من می گويیند کهھ خانهھ رراا گرمم کو کهھ غزاالک خنک نخورردد .   

 غزاالل اازز خوشی خندهه کردد وو گفت:

شرووعع می شودد وو من ددرر برفف لوتک می ززنم .  خيیر بازز برفف بارریی«   

»نی ماددرر !   

 ماددررشش گفت:

بلی ددخترکک قندوولم! ااما با لباسس هھھھایی گرمم٬، کهھ خداایی نا خوااستهھ مثل سالل قبل « 
»بازز سيینهھ وو بغل نشویی .   

ووقتی خزاانن خداا حافظی کردد ٬، ددرر ددنبالش سرما ٬، يیخبنداانن وو برفف بارریی شـرووعع 
 شد.

مت خودد رراا بر ززميین گشودد وو سالل هھھھا بودد کـــهھ شرووعع بهھارر ٬، آآسمانن ددررهھھھایی ررح
کسی بهھارریی چنانن پُربارراانن رراا نديیدهه بودد . پرستوهھھھا ددرر الیی شاخهھ هھھھایی ددررخـــت 
هھھھایی خانۀ شانن کهھ برگگ هھھھایی آآنهھا نو شگفتهھ بوددند ٬، نغمهھ سراايیی می کرددنــــد؛ 
مصرووفف النهھ گذاارریی ددرر سقف خانۀ شانن بوددند وو ددرر هھھھواا حشرااتت رراا شــــــکارر 

رددند . پرززددنن پرستوهھھھا ٬، غزاالل رراا چنانن مجذووبب خودد ساختهھ بودد ٬، کـــــــهھ می ک
لحظهھ هھھھا ررفت وو آآمد آآنهھا رراا تماشا می کردد . خوشش االحانی آآنهھا براايیــــــــــــــش 
سرچشمۀ بودد اازز لذتت هھھھا . لذتت هھھھايیی ناشناختهھ ٬، کهھ تمامم ووجوددشش اازز اايیــــــــــن 

هھ اايین بودد ٬، کهھ پرستوهھھھا چگونهھ بــــــا لذتت هھھھا ددرر تب وو تابب بودد . ااوو ززيیادد متوج
پشت کارر با نوکک هھھھایی ظظريیفی خودد علف هھھھا رراا می آآووررند وو ددرر يیک قسمــــــــت 

 سقف خانهھ ٬، آآنهھا رراا جا بجا می ساززند . ااوو ٬، حيیرتت ززددهه اازز ماددررشش پرسيید:

»ماددرر! پرستوهھھھا ددرر خانۀ ما چهھ کارر ددااررند وو با اايین علف هھھھا چهھ می کنند ؟ «   

تشريیح کردد: ماددررشش براايیش  

آآنهھا هھھھم بهھ يیک خانهھ گک ضرووررتت ددااررند . براایی خودد آآشيیانهھ می ساززنــــــد . « 
»بعد ددرر آآنجا تخم می گذااررند وو بعد چوچهھ گک هھھھایی بدنيیا می آآيیند .   



غزاالل بعد اازز تماشایی پرستوهھھھا کهھ شورر وو هھھھيیجانن آآنهھا ددرر ددرروونن جانش نالهھ يیــی 
بودد ٬، بهھ ماددررشش گفت: خاموشش وو آآررززوویی برآآووررددهه نا شدنی بوجودد آآووررددهه  

ماددرر! کاشش من هھھھم مثل پرستوهھھھا پروواازز کرددهه می تواانستم تا براایی خودد يیـــک « 
»خانهھ گک ُخردد می ساختم.   

 ماددررشش گفت:

.»ددخترکک ناززنيینم! اايین اامکانن نداارردد. ما مثل پرندهه هھھھا پروواازز کرددهه نمی تواانيیم «  

دد ٬، ااشتيیاقی کهھ بلی! يیک ااشتيیاقق بهھ پروواازز بر ووجودد غزاالِل کوچک غلبهھ کرددهه بو
 هھھھرگز نمی تواانست ٬، تحقق بيیابد . 

يیکی اازز ررووززهھھھا چند گنجشک براایی خوررددنن دداانهھ هھھھا کهھ ماددرر غزاالل براایی کبوترهھھھا 
ددرر حويیلی ااندااختهھ بودد ٬، جمع شدهه بوددند کهھ غزاالل بهھ حويیلی آآمد . بـــا ووررووددشش 
بهھ صحن حويیلی گنجشک هھھھا پر کشيیدند وو رروویی شاخهھ هھھھایی ددررخت توتت خانــــۀ 

نشستند . غزاالل بهھ فراارر گنجشک هھھھا نگريیست وو ددرر ددلل آآررززوو کردد ٬، کــــــهھ شانن 
 اایی کاشش می تواانست هھھھمچونن آآنهھا پروواازز می کردد وو رروویی شاخهھ هھھھا می نشست.

غزاالل ااندکک ااندکک بزررگگ می شد ؛ با ددنيیایی ااططراافف خودد آآشنايیی پيیداا می کــردد وو 
. مـــــاددررشش هھھھرچيیزیی نو رراا کهھ متوجهھ می شد ماددرر خودد رراا سواالل پيیچ می کردد 

 ااززاايین حس کنجکاوویی ااشش لذتت می بردد.

غزاالل ٬، ززندگی رراا ددررآآنن گوشۀ خلوتت ٬، ددرر نزدديیکی ددررخت هھھھایی ميیوهه دداارر ددووست 
ددااشت . مرغغ هھھھا ٬، کبوترهھھھا ٬، پروواانهھ هھھھا وو حلزوونک هھھھا هھھھمنشيینش بوددنــــــــــد . 
کناررجویی تفريیح گاهھھھش بودد وو هھھھواایی صافف وو ماليیم ددووست مهھربانش بــــــــودد . 

تريین وو ززيیباتريین لحظهھ هھھھایی ززندگی ااشش ززمانی می بودد ٬، کهھ هھھھواا ماليیـــــــم وو بهھ
آآفتابی می بودد وو ددرر خلوتت با ززبانن شيیريین خودد با پرندهه ٬، مرغغ ٬، پروواانــــــــهھ ٬، 
کبوتر ٬، بخصوصص حلزوونن ٬، کهھ بدنک خودد رراا ددرر صدفف ماررپيیچی خودد قــــــراارر 

کت می کردد ٬، گپ مـــــی ززدد وو ددااددهه می بودد وو کناررجویی باغغ خراامانن خراامانن حر
 رراازز وو نيیازز می کردد . 

غزاالل يیکی اازز ررووززهھھھا دديید کهھ ددااررکوبب با پنجهھ هھھھایی خودد اازز تنهھ وو شاخهھ هھھھــــــایی 
ددررخت باال می رروودد وو حشرااتت رراا با منقارر اازز ززيیر پوست ددررخت بيیروونن می آآوورردد 



وو می خورردد وو با نوکک محکم وو کوبندهه ااشش بهھ تنۀ ددررخت حويیلی شانن می ززند ٬، 
 چيیغ ززدد وو با ووااررخطايیی بهھ ماددررشش صداا کردد:

»ماددرر ! ماددرر ! ززوودد بيیا کهھ پرندهه ددررخت ما رراا می خورردد . «   

 ماددررشش اازز تيیزهھھھوشی ددخترشش لذتت بردد.

غزاالل صحن حويیلی رراا ززيیادد ددووست ددااشت . ااوو ٬، حتی ددرر آآفتابب ددااغغ نيیمـــــــرووزز 
خــــــــودد ددرر تابستانن کهھ هھھھمهھ بهھ سايیهھ پناهه می برددند ٬، مصرووفف سرگرمی هھھھایی 

کناررجویی ددااخل باغغ می بودد . ووقتی ااحساسس تشنگی می کردد ددوواانن ددوواانن نــــــزدد 
ماددررشش ميیرفت ٬، آآبب می نوشيید وو ددووباررهه بهھ حويیلی بر می گشت . ووقتی آآفتــابب 
غرووبب می کردد ااوو هھھھم اازز خستگی ززيیادد بهھ خواابب عميیق می ررفت وو سحرگاهھھھـــانن 

 اازز خواابب بيیداارر می شد.

نج  سالهھ شد ٬، توصيیف هھھھایی بی مانند اازز جلد صدفف گونـــهھ با ززمانی کهھ غزاالل پ
ررخسارر گالبی ٬، چشمانن آآهھھھومانند ٬، موهھھھایی ططاليیی ااشش ددرر ددوورر وو پيیش محلــــــهھ 
ددهھھھانن بهھ ددهھھھانن ددرر گرددشش ددررآآمد وو هھھھرکس هھھھم بر حسب قدررتت تخيیلش چيیـــــــزیی 

ــــــــانن برآآنن اافزوودد . ااوو بهھ ررااستی کهھ ززيیبايیی بی مانندیی ددااشت . ددرر فصل تابست
پيیرهھھھنی نخی ميیدهه گل شيیرچايیی ددوو تسمهھ يیی می پوشيید کهھ بهھ ززيیبايیــــــــــی ااشش 
می اافزوودد. خويیشاوونداانن هھھھم ددرر باررۀۀ ماهھھھروويیی وو ززيیبارروويیی ااشش بهھ سخنسراايیــــی 
می پرددااختند وو غزاالل هھھھم آآرراامم آآرراامم ااززاايین گونهھ توصيیف هھھھا ااحساسس غــــــــــروورر 

 می کردد.

خندۀۀ گل وو نغمۀ آآبشارر وو تراانۀ مهھتابب اايین هھھھمهھ باززيیبايیـی ددررووااقعيیت پيیامم نسيیم وو 
 ااشش ساززگارر بوددند . 

غزاالل کوددکی بودد ٬، کهھ چشمانن تيیزبيین وو گوشش هھھھایی شنواا وو عقل ررسا وو هھھھــوشش 
 ددررخورر توجهھ ددااشت.

 

 ددوورراانن مکتب
 



ددرر وولسواالی کهھ غزاالل بهھ ددنيیا آآمدهه بودد ٬، هھھھنوزز برقق ندااشت . وولی ززمانی کــــــهھ 
پنج سالهھ شد ٬، بهھ مرکز وواليیت کوچچ کشی کرددند ٬، کهھ عالووهه بر برقق چند ســـالل 
بعد اازز ططريیق تلويیزيیونن می تواانست برنامهھ هھھھایی گوناگونن رراا تماشا کند . خانــۀ 

جاددهه هھھھایی عمومی شهھر موقعيیت ددااشت . مستطيیل شانن ددرر سرکک فرعی يیکی اازز 
شکل وو ووسيیع بودد . ددررووااززۀۀ ووررووددیی ااشش بهھ سمت شمالل گشوددهه می شـــــــــد وو 
اارُرسی هھھھايیی رروو بهھ برندۀۀ حويیلی بطرفف جنوبب ددااشت وو تمامم ااتاقق هھھھايیـــــــــــــش 

 آآفتابب رُرخخ بوددند.

بهھ پـــدرر  هھھھنگامی کهھ ٬، ششميین سالل تولد غزاالل نزدديیک می شد ؛ برااددرر ااررشدشش
 پيیشنهھادد کردد:

ل  ـهھھھایی صنف ااوولل رراا مکمبا ااستعداادد ااست ؛ هھھھميین حاال کتابب ززيیادد  آآغا! غزاالل« 
ماند ؛ بهھتر ااســـــــت  يیادد دداارردد ؛ قد وو اانداامش نيیز بهھ ددخترهھھھایی هھھھشت سالهھ می

. »شامل مکتب شودد   

 پدرر هھھھم با پيیشنهھادد پسرشش مواافقهھ کردد وو غزاالل رراا ددرر مکتب شامل کردد . 

سالگی يیی غزاالل ٬، ماددررشش ددررسن پنجاهه وو پنج سالگی هھھھنوززهھھھم سرحالل ددرر شش 
وو تندررست می نمودد وو کاررهھھھایی خانهھ جسم وو ررووحش رراا خستهھ نکرددهه بـــــــودد وو 
سرززندهه وو سرحالل جلوهه می کردد ٬، کهھ بهھ ززنن نيیروومندیی می ماند وو با ووجـــــــودد 

وبب ررسيیدگی سيیزددهه ززاايیمانن پشت ددرر پشت بهھ تمامم کاررهھھھا وو فرززنداانش بهھ ووجهھ خ
 می کردد.

ددرر شهھریی کهھ فاميیل غزاالل ززندگی می کرددند ٬، ززمستانن هھھھا برفف ززيیادد می بارريید وو 
بچهھ هھھھا بر رروویی آآنن يیخمالک می ززددند وو ااززآآنن آآددمم هھھھایی برفی کالنن ددررســـــــــــت 

 می کرددند وو بيین شانن برفف جنگی يیک سرگرمی ددووست ددااشتنی می بودد . 

بلوغغ هھھھمچونن ددخترهھھھایی  چهھاررددهه ــــ  غزاالل ٬، ددرر سن ددووااززددهه سالگی ٬، بهھ ررشد وو
 پانزددهه سالهھ ررسيید.

 ماددررشش می گفت:



اايین ااززبرکت شيیر وو پرووررشش من ااست ٬، کهھ تو بيین ددختراانن هھھھم سن وو سالل ااتت « 
اازز ددووااززددهه  کهھ غزاالل ددختــرمم کندقد بلند وو ززيیبا بارر آآمدهه يیی . هھھھيیچکس باوورر نمی 

» . سالل بيیش نداارردد  

ددختریی بودد الغر وو ددرر ضمن تنومنــــــــــد وو ززمانی کهھ غزاالل سيیزددهه سالهھ شد ٬، 
خوشش سيیما . چهھرهه ااشش چونن مروواارريید می ددررخشيید . اانداامش لطيیــــــــف تر اازز 
لطيیف تريین اانداامم هھھھا ٬، نگاهھھھش پُر اازز خندهه وو آآرراامم بودد وو بر رروویی يیکی اازز گونــهھ 
هھھھايیش خالل خداايیی نمکيینی ددااشت . آآززررمگيین وو عفيیف بهھ سن بلوغغ پا نهھـــــــاددهه 
بودد . ااوو کهھ آآخريین فرززند خانوااددهه بودد وو اازز کوددکی يیگانهھ مداافع وو پشتيیبـــانن رراا 
ماددرر خودد می پندااشت ٬، شادد ٬، خندهه رروو وو بی پروواا بودد وو بی پرددهه حرفـــــش رراا 

 می ززدد.

 ماددررشش هھھھميیشهھ ددعايیی می خوااند وو ززيیر لب می گفت:

. » خوااهھھھم کهھ ددخترمم رراا هھھھميیشهھ اازز حوااددثث محافظت کند اازز خدااووند می«   

غزاالل ٬، ددرر آآنن ززمانن با پدرر ٬، ماددرر وو ددوو برااددرر خودد ززندگی می کردد وو دديیــــــــگر 
ااعضایی فاميیلش بعد اازز ااززددووااجج وو يیا شموليیت ددرر کارر وو پوهھھھنتونن بهھ کابــــــــل وو 

 وواليیاتت دديیگر کوچچ کشی کرددهه بوددند.

 ددرر ووااقعيیت ااوو اازز خوااهھھھراانن خودد جداا شدهه وو تنهھا ماندهه بودد . ماددررشش اازز سيیـمایی
غزاالل بخوبی می تواانست رروواانش رراا بخوااند وو بفهھمد ٬، کهھ ددختـــــرشش اازز ددوورریی 
خوااهھھھراانش وو ندااشتن خوااهھھھرخوااندهه هھھھا ٬، کهھ هھھھمراايیش ررفت وو آآمد کنند ٬، ررنـــــج 

 می کشد.

اايین تنهھايیی براایی غزاالل سرنوشت عجيیب وو غريیبی بودد . پيیش خودد می اانديیشيیـد 
ززيیادد ددلتنگ می شد بهھ حويیــلی  کهھ با سرنوشت بايید ساخت . ااوو بعضی شبهھا کهھ

می ررفت وو بر لبۀ برندهه می نشست وو گل هھھھا رراا ددرر صحن حويیلی تماشا می کردد 
وو شميیم گل هھھھا رراا ااستنشاقق می کردد . ووقتی يیک ددوو بهھارر ٬، تابستانن ٬، خــــزاانن وو 
ززمستانن رراا پی هھھھم سپریی کردد ٬، گويیی می پندااشت ٬، کهھ معنی ززندگی رراا ااکنـــونن 

گی براايیش مفهھومم تکراارر ررووزز وو شب ٬، تکراارر چهھاررفصل کشف کرددهه ااست . ززند
سالل وو باززخواانی گذشتهھ هھھھا بودد . ااوو ٬، ططبع وو کرکتر شاعراانهھ ددااشت . بــــــــــــا 

 پرندهه هھھھا ٬، پروواانهھ هھھھا وو حتی با مگس هھھھا رراازز وو نيیازز می کردد.



 بهھ پروواانهھ می گفت:

ع ـــــــددوورر شمبهھ ... تو ووااقعاً عاشق بی بديیلی هھھھستی ٬، کهھ بی ترسس وو ددلهھرهه  «
» ... سوززاانی چرخی وو بخاططر عشق خودد رراا می می  

 بهھ مگس می گفت:

هھ ــــــــــــــک ٬، هھھھستی یبديیل بی عاررففهھھھم ررااستی  ی ااتت ٬،چشمتو با هھھھمهھ بد« ... 
» ویی...شَ مکاشفهھ  وویی وو غرقق جذبهھ ووتواانی ساعت هھھھا ددرر خويیشتن فروو ررَ  می  

رر وو هھھھيیجانن سرشارر ددااشـت ٬، غزاالل ٬، تپيیدنن قلب وو حرکت نبض خودد رراا ٬، کهھ شو
 بخوبی ااحساسس می کردد.

 با خودد ززمزمهھ می کردد:

هھ ـــيیک شاخيیدمم وو اازز بوددمم تا خودد رراا اازز شاخخ ددررخت می آآوويیز کاشش پرندهه می «
بوددمم کهھ ددرر ميیانن گل هھھھایی ررنگاررنگ  پريیدمم٬، کاشش پروواانهھ می دديیکر می شاخۀبهھ 

وو بوددمم وو ددرر بيیابانن هھھھا با گردد ووغبـــارر  ٬، کاشش نسيیم می ددااشتم يیک ددمم قراارر نمی
  وددممــب می٬، کاشش مهھتابب  شدمم ددرر باغغ هھھھا با رراايیحۀ گل هھھھا وو سبزهه هھھھا هھھھمسفر می

» ... شستم کهھ تن رراا ددرر ااموااجج ااقيیانوسس هھھھا می  

ررووززهھھھا ٬، کهھ هھھھواا صافف وو ررووشن می بودد وو شب هھھھا ٬، کهھ ستاررهه هھھھا ددرر آآنن بـــــاال 
هھھھایی کهھ آآنن دداايیرۀۀ سپيید چهھاررددهه ررووززهه ددرر آآسمانن می ددررخشيیدند ٬، بخصوصص شب 

باالیی سرشش ددرر آآسمانن نمايیانن می گردديید ٬، جهھانن غزاالل هھھھم مملو اازز خوشی هھھھـــا 
وو مستی هھھھا می شد . ددرر نسيیم ماليیم پُرططرااووتت وو پُرشبنم سحرگاهھھھی بر لبــــــــۀ 
برندهه می نشست وو بطرفف گل هھھھایی کهھ ددرر صحن حويیلی موجج می ززددند ٬، نـــگاهه 

مانی کهھ ررووزز هھھھا هھھھواا گرفتهھ وو اابرآآلودد می بودد وو ووقتی شب هھھھــــا می کردد . ااما زز
 ستاررهه هھھھا ددرر آآسمانن دديیدهه نمی شدند ٬، گويیی چيیزیی رراا گم کرددهه باشد.

صبح هھھھا کهھ اافق يیک پاررچهھ آآتش می شد وو صداایی خوشش االحانن پرندهه هھھھــــــا ددرر 
 گل بتهھ هھھھایی حويیلی ططنيین می ااندااخت ٬، غزاالل هھھھم ااززخواابب بيیداارر می شد ٬، اارُرسی

 ااتاقق رراا مکمل می گشودد وو بهھ نغمهھ هھھھایی آآنهھا گوشش فراا می دداادد . 

غزاالل ٬، يیکی اازز شب هھھھا شوقق کردد بهھ چشم خودد ببيیند ٬، کهھ سپيیدۀۀ سحر چگونـهھ 
تارريیکی شب رراا پس می ززند . ااخيیر يیک شب کهھ تارريیکی هھھھمهھ جا رراا فراا گرفتـــهھ 



بتهھ هھھھا  بودد اازز بسترخودد برخاست وو بهھ حويیلی ررفت وو بر لبۀ برندهه نشست . گل
کهھ رراايیحۀ خوشبو شانن فضا رراا پُر کرددهه بودد ٬، ددرر صحن حويیلی خودد نمايیــــــــی 

 می کرددند.

 با خودد آآهھھھستهھ گفت:

هھ ــــــک ٬، . می خوااهھھھم ببيینم سرززددنن ررووشنايیی رراا نظاررهه کنماامرووزز می خوااهھھھم « 
. » ررووشنی چگونهھ بر تارريیکی غلبهھ می کند  

لحظاتی نگذشتهھ بودد ٬، کهھ آآوواازز پرندگانن برخاست . ااوو بهھ آآسمانن نگريیســــــت وو 
 نورر سپيیدهه ددمم رراا دديید کهھ با صبر وو حوصلهھ مندیی اافق رراا سرخخ فامم می کند . 

غزاالل هھھھميیشهھ با کبوترهھھھا رراازز وو نيیازز می کردد . ددرر خانۀ شانن ددوو سهھ جفت کبوتر 
 ووجودد ددااشتند . برااددررشش براایی آآنهھا النهھ ساختهھ بودد.

اايین کبوترهھھھا ٬، با چشمانن گردد وو ططاليیی وو پرهھھھایی سپيید وو سيیاهه وو پوالددیی شبانــهھ 
ددرر النهھ هھھھایی خودد می خواابيیدند . ررووززاانهھ ززمانی کهھ ماددررشش ددرر صحن حويیلـــــی 
براايیشانن دداانهھ می ااندااخت ٬، آآنهھا آآهھھھستهھ با پروواازز کوتاهه بهھ جانن دداانهھ می ررسيیدند. 

هھھھميیشهھ قلب غزاالل رراا بهھ ووجـــــــــــــد  بعد اازز خوررددنن دداانهھ صداایی نرمم بُغ بُغ آآنهھا
می آآوورردد . ووقتی تشنهھ می شدند ٬، کنارر چاهه می ررفتند وو ررفع تشنگی می کرددند. 

 غزاالل بعضی ووقت هھھھا عقب شانن می ددوويید وو آآززاارر شانن می دداادد.

 ماددررشش براايیش نصيیحت کرددهه می گفت:

. » بی ززبانن رراا نبايید آآززاارر دداادد کبوترهھھھایی«   

ررسيید . ددررخت هھھھایی توتت وو مجنونن بيید خشکيیدۀۀ خانـهھ  ووقتی بهھارر اازز ررااهه فراا می
شانن ددووباررهه جانن می گرفتند وو شرووعع بهھ شکوفهھ می کرددند . بارراانن هھھھـــــــــــایی 
ززووددگذرر بهھارریی با ززيیباتريین وو پاکتريین ااشک هھھھایی آآسمانی سرکک هھھھا وو جاددهه هھھھایی 
شهھر رراا شستشو می کرددند . شب کهھ هھھھواا تارريیک می شد وو ستاررگانن ددرر آآسمـانن 

ک می ززددند ٬، هھھھواایی ماليیم بهھارریی ددرر حويیلی شانن ااکندهه اازز عطر گل هھھھـــــــا چشم
می شد وو غزاالل سيینهھ رراا ااززاايین هھھھواایی کهھ ااکندهه اازز شميیم گل هھھھا می بودد ٬، پُــــــــر 

 می کردد وو بهھ ماددررشش می گفت:



.  دهه ااممــــــفصل بهھارر بهھ ددنيیا آآم. ددرر  ! اازز فصل بهھارر ززيیادد خوشم می آآيید ماددرر« 
. » بهھارر می بوددکاشش هھھھميیشهھ   

صبح يیک ررووزز بهھارر ٬، ووقتی هھھھواا تاززهه ددااشت ررووشن می شد ٬، غزاالل صـــــــــداایی 
کبوترهھھھا ٬، کهھ غمبر می ززددند ٬، شنيید . بال فاصلهھ اازز جایی خودد برخاست وو بـــــهھ 
حويیلی ررفت ٬، بر لبۀ برندهه نشست ٬، براایی شانن دداانهھ ااندااخت وو با عالقمنـــــــدیی 

ا کردد . کبوترهھھھا بعد اازز خوررددنن دداانهھ هھھھا ساعتـــــی خاصص مستی کبوترهھھھا رراا تماش
ددرر النهھ هھھھایی شانن آآسوددهه وو سپس پر می کشيیدند وو ددرر فضایی خانۀ شانن ناپديیــد 

	می شدند وو چند لحظهھ بعد ددووباررهه پيیداا می شدند.  
	  


