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   ۀ داستاوٍای کُتايبً سلسل

  

 

 

   افغاوی(داستان ) آسیایی ءاسما: ًْػتۀ

                                                                                                   (لیااسترااز )               

 عفت مه حجاب مه است!   داستان ٌفتم                         

   :رّسی طْكاى ؿزًذٍ ّحؼی تَ کٍْ خاهْع گلت

طکْت ّ خاهْػی تْ طخت هتٌلزم طکْت تْ در تزاتز هي ا س 

ُای تیزحواًَ تاد تٌلز تز  طزها ّگزها در تزاتز طْكاى ّ طیلی

تا طزهظت اًگیش اطت  تیا هثل هي تاع ؿزًذٍ تاع طزکغ ّ 

 ُیچگاٍ اطیز طتن ًگزدی.

ذّى ایٌکَ دیذٍ تز ُن تشًذ تظْیغ ًگزیظت ّ ْػاًَ تکٍْ خاه

 چزخ سد ّ تاس پزطیذ: اد  خؼوگیٌتزحزكی ًشد. ت

کَ چْى تْ تاػذ دیگزی  هْجْدؿیزتْگواى ًوی کٌن  آٍ .. ای کٍْ،ــ 

 ؟ تاػذػذٍ ّ طٌگ طزد ّخاهْع 

 :ًاگِاى کٍْ جٌثیذ ّ ًلض ػوین کؼیذ ّ طکْت دیزیٌَ اع را ػکظت ّ گلت

حالیکَ اس طیٌَ ای  سى اكـاى اطت. ّدر ًظثت توي خاهْػتز ّطکْت کزدٍ تز ّ تحول پذیز تز چزا گواى ًویکٌی؟

 :طٌگی اع آٍ  پز دّد تیزّى هیکؼیذ گلت

یغ در هّلی اّ تا ُوَ خْى گز ،چًْکَ خًْظزدم ،هي تٌِا در تزاتز گزها ّ طزها در تزاتز تاد ّ طْكاى خًْظزدم 

 . در تزاتز ُشاراى تذتختی هِز طکْت تز لة دارد ّ دم ًویشًذ، تزاتز طزدی ُای سهاًَ خاهْع اطت 

 .طکْت ّ خاهْػی در ها هْص سیظتي تی هؼٌیظتایٌزا ًیک هیذاًن کَ ًواًذ ًا گلتَ 

  :ّ گلت  ٍ دّر خْد پیچیذچزخی سدهثل اطپ هظت  ػیَِ کؼیذ،  ًاراحت تزػذٍ طْكاى 

 .ّپایاًغ دُن  را تؼکٌن طکْتغ هیزّم تا . هي تظزاؿغ هیزّم تا تیذارع کٌن ــ  

 :گلت تا توظخزکٍْ تاس تَ تلخی ًلض کؼیذ ّ

گز تز اّ تاختَ ّلی اّ لة ًگؼْدٍ صذا  آٍ..تیِْدٍ اص..تیِْدٍ...ُشاراى ُشار طْكاى تزتادــ 

 ػکظتَ اطت .َ ًکؼیذٍ ّتَ ُیچ هیوتی طکْتغ را ً
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طالِاطت در سیز تاسیاًَ ُای طتن ًلض ًوی کؼذ . تار هیثزد ّ تار هیکؼذ ّ در دراسای هزّى تار سًجیز ّ سّالًَ را 

 دّع کؼیذٍ اطت.ًیش تا طکْت تز 

اّ تا ػالم ًاتزاتزی در تزاتز تزادرع ّ تا تیؾ تزًذٍ ای کن تِایی در تزاتز ُوظزع تا كؼزدٍ ػذى گلْی احظاص 

 اًظاًی اع در تزاتز ُوٌْػغ کَ تز حزین تظتزع تاختَ اطت طکْت کزدٍ اطت.

تا هزتاًی دادى كزسًذاى ػشیشع  ،ٌثیخْػَ چیٌی تا در هیذاى ًثزد جٌگیذى در تزاتز اج، هال داری ، اّ اس ػخن سدى

 خاهْع ّ لة تظتَ اطت .

تؼٌگاى جٌگ را تا هؼک آب اس دّر دطتِا طیزاب  ،اّ کَ در رّسُای طخت چادر خْى آلْدع حاكظ هیٌِغ هیؼْد

ای  هیکٌذ تا تز اجٌثی تتاسًذ ّلی در رّس آراهغ تظْی در ُای تظتَ راًذٍ هیؼْد در هلؼَ ُا ّ حزهظزا ُا  تجثز حلوَ

 تٌذگی تپایغ هی تٌذًذ در آى طیاٍ چال ُا هیپْطذ ّ دم ًویشًذ.

زخ آب ّ گاُی اس کؼتَ ُایغ تزایغ پؼتَ هیظاسًذ ّ تز آى پؼتَ ُا رهص هزگغ را تَ تواػا هیٌؼیٌٌذ ّلی گاُی ط 

ظاسًذ  ّ سّالًَ ُایغ سًگ هیثٌذًذ ّ تَ پای کْتی هجثْرع هی جایٌؼیٌی ُای خْد تزطلیذ آتغ هیشًٌذ  ّ در ػث

غ هیکٌٌذ ّلی اّ ٌُْس ُن دم پیغ کؼآسادی ّ حوْم  تجای تذتختی را در سیز یک ًام دیگز ّسیز یک آرایغ دیگز

 ًویشًذ ّخاهْع اطت.

كزیة  یتظیٌَ هی تٌذًذ ّتا کلیذ ُای جٌِو )توة(ُاّاى تز طزع هیزیشًذ ّگاُی كزسًذاى دلثٌذع را تنّگاُی راکت 

 لی اّ خاهْع هیواًذ .كزدّص هیذٌُذ ّّػذۀ  ، تِؼت

ّلی تاس ُن خاهْع اطت گاٍ در هظِز ػام  ، دّد کْکٌار طیٌَ ُای جْاًاًغ را هیظْسًذ ّگاٍ تا هزهی ُای آتؼیي گاٍ تا

یاًَ طٌگظار ّ طٌگ تاراًغ هیکٌٌذ ّلی اّ هحثت ّ دّطت داػتي  تیزحواًَ ّ ّحؼحیثیت ّ آتزّی سًاًَ اع را  تجزم 

در کلي طیاٍ تَ اطن حجاب سًذٍ تگْرع هیکٌٌذ ّ هیگْیٌذ حجاب تْ ػلت تْطت ّلی اّ  ٌُْس ُن خاهْع اطت گاٍ 

گاٍ در خزیطَ ُا تَ اطن چادری اس ُْای آساد هحزّهغ  عفت مه حجاب مه است.طکْت ًوی ػکٌذ تا تگْیذ کَ 

هیکٌٌذ ّدّر اس ػلن ّ تحصیل طشاّار طیاٍ چالِایغ هیذاًٌذ ّتز سًجیز ُا ّ 

زاب ُای سى تْدى ّ هحزّهیت را ًیش ـ  ب ّ ؿز  سّالًَ ُای  سهاًَ ُا ؿ  

 تگزدًغ هی آّیشًذ ّلی اّ تاس ُن خاهْع اطت ّهِز طکْت تز لة دارد.

چزخ سد ّ چزخ سد هثل ایٌکَ دیْاًَ ػذ ُوَ خاک ّ  دّرخْدطْكاى ًاگِاى  

ظْی ًاهؼلْم ركت ّ كزیاد سًاى کٍْ را تظز پاػیذ ّ كزیاد کٌاى ت گزد دػت ّ

   صذا هیکزد

 اّ... تی پایاىّا ّیال اس  سى اكـاى ّ خاهْػی  ---

 ختن .   دتار هی آّر وکغتط وگز راطت َن کتحاال داًظ : کٌاى گلت هَاخْد سهشت ركتيٌُگام  طْكاى

 

 

 جُان ثرَتمىد َ پىد عارف       کُریاییداستان ٌشتم از مىابع 

 

 .جْاى ثزّتوٌذی ًشد ػاركی ركت ّ اس اّ اًذرسی تزای سًذگی ًیک خْاطت

 ػارف اّ را تَ کٌار پٌجزٍ تزد ّ پزطیذ: چَ هی تیٌی؟

 .ذخْاُگلت: آدم ُایی کَ هی آیٌذ ّ هی رًّذ ّ گذای کْری کَ در خیاتاى صذهَ هی 

 یٌَ تشرگی تَ اّ ًؼاى داد ّ تاس پزطیذ: در آیٌَ ًگاٍ کي ّ تؼذ تگْ چَ هی تیٌی؟تؼذ آ

 ! گلت: خْدم را هی تیٌنجْاى 

 .... :ػارف گلت

 ! دیگز دیگزاى را ًوی تیٌی

 آیٌَ ّ پٌجزٍ ُز دّ اس یک هادٍ ی اّلیَ طاختَ ػذٍ اًذ : ػیؼَ

گزكتَ ّ در آى چیشی جش ػخص اها در آیٌَ الیَ ی ًاسکی اس ًوزٍ در پؼت ػیؼَ هزار 

 خْدت را ًوی تیٌی
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 : ایي دّ ػی ػیؼَ ای را تا ُن هوایظَ کي

 .ّهتی ػیؼَ كویز تاػذ، دیگزاى را هی تیٌذ ّ تَ آى ُا احظاص هحثت هی کٌذ

 ختن. اها ّهتی اس جیٍْ )یؼٌی ثزّت( پْػیذٍ هی ػْد، تٌِا خْدع را هی تیٌذ

 

 

 

 ویت                   اوکلیسیاز مىابع  (حقیقی)داستان وٍم 

 

هذت ُا پیغ دُواى كویزی تزای پیذاکزدى ؿذا یا ػکاری تَ دل جٌگل ركت .ٌُْس چٌذ هذهی 

در  پظزکیدیذ کَ ًزكتَ تْد کَ صذای كزیاد کوک کوک تَ گْػغ رطیذ.اّ تطزف صذا ركت 

ُویٌکَ پظزک در حال ؿزم ػذى اطت  آُظتَ  ّ آُظتَ ٍدر تاتالهی اكتاد حذّد ًَ یا دٍ طالۀ

دُذ.  اّ را اسیي هصیثت  ًجات تا کٌاى هیگلت چؼوغ تَ هزد دُواى اكتاد تا كزیا د ساری 

تاالخزٍ هْكن ػذ پظزک را اس ، تَ خطز اًذاختي ًیشجاى خْد را  کَ تا ُشار تذتختی  دُواى

 تالم تیزّى تکؼذ.... هزگ حتوی ّ تذریجی ًجات دُذ ّ اّ را اس تا

طلطٌتی هجللی در  گادی كتيرّی سهیٌغ هؼـْل کار تْد، در دُواىكزدای آى رّس ّهتی کَ 

را تزای آهای  ّاسۀ گادی اس آى پیادٍ ػذًذ ّ در ػظکزایظتاد .دّ  دُواىسهیي  راُزّی کٌار 

یي آهذ ،خْد را کَ لثاص اػزاكی تز تي داػت ،تاسکزدًذ.سهاًی کَ آى هزد تا لثاص ُای گزاى هیوتی کَ تزتي داػت پای

گلت کَ هی خْاُذ ایي هحثتغ را  دُواىرّس گذػتَ اّ را اس هزگ ًجات دادٍ تْد،هؼزكی کزد.اّتَ  دُواىپذر پظزی کَ 

 جثزاى کٌذ ّحاضز اطت در ػْض کار تشرگی کَ اّ اًجام دادٍ،ُزچَ تخْاُذ تَ اّ تذُذ .

ا تزای رضای خذا ّتَ خاطز اًظاًیت اًجام دادٍ ّ ُیچ تا هٌاػت کَ داػت تَ هزد ثزّتوٌذ گلت کَ اّ ایي کار ر دُواى

تیزّى آهذ.هزد ثزّتوٌذ کَ  دُواى کَ درآى ًشدیکی تْد خاًَاس  دُواىچؼن داػتی در هواتل آى ًذارد.در ُویي هْهغ پظز

هؼاهلَ یک در تزاتزکار تشرگ اّ  ،تَ پیزهزدگلت کَ هی خْاُذ  اطت ُن طي ّطال پظز خْدع پظز دُواىهتْجَ ػذ 

 .ًوایذتا اّ

تحصیل خزچ هزدثزّتوٌذ گلت حال کَ تْ پظزم را ًجات دادی ،هي ُن پظز تْ را هثل پظز خْدم هی داًن .پض اجاسٍ تذٍ 

هْاكوت کزد ّپظزع پض اس چٌذ طال اس داًؼگاٍ ػلْم پشػکی  دُواىتپزداسم .هي  اّ را در تِتزیي هذارص ّداًؼگاُِا 

ُای ًجات تخغ جِاى کَ پٌی طیلیي دّا طز کؼق یکی اس تشرگ تزیي ّهِن تزیي لٌذى كارؽ التحصیل ػذ ّتَ خا

تْد،تَ ػٌْاى یک داًؼوٌذ هؼِْر ػٌاختَ ػذ .آى پظز کظی ًثْد جش الکظاًذر كلیویٌگ .چٌذطال گذػت .دطت تز هضا 

 ًؼوٌذ تزجظتَ تْد تاکَ اهزّس یک دادُواى پظز هزد ثزّتوٌذ تَ تیواری الػالجی هثتال ػذ ّ ایي تار الکظاًذر،پظز

 جذیذع تار دیگز جاى آى پظز را ًجات داد . دّای کؼق کزدۀ

کَ جالة اطت تذاًیذ کَ آى هزد ثزّتوٌذ کظی ًثْد جش لزدراًذلق چزچیل ّ پظزع ُن کظی ًثْد جش ّیٌظتْى چزچیل 

 ختن.ذػصذراػظن اًگلظتاى 

 بً شما کمک کىد: لیذٍان مشکل دارید ممکه است داستان درک شرایط فعلی اقتصادی ج برایاگر

 استریت خُش آمدید!!! بً َال :     از مىابع ٌىدی دٌمداستان 
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ز الد ۰۱ُا اػالم کزد کَ تزای خزیذ ُز هیوْى  تَ رّطتاییتجاری هزدی   ٌُذ ُای رّطتا یکی اسرّسی رّسگاری در

 ؛ تَ جٌگل ركتٌذ ّ ػزّع تَ گزكتياطت  اس هیوْى ػاى پز  اطزافدّر ُا ُن کَ دیذًذ تَ آًِا پْل خْاُذ داد. رّطتایی

کَ تا اسدیاد هیوًِْا  ػادت هزدم  ،كزّختٌذ تجار تاالیز الد ۰۱م ُشاراى هیوْى تَ هیوت هزد خالصَ  هیوْى ُا کزدًذ 

داد تزای ُز تار پیؼٌِاد  . تَ ُویي خاطز هزد ایيُا کؼیذًذ هیوْىكزّع دطت اس ُا  تا کن ػذى تؼذاد هیوْىتٌذ داػ

تاس  هیوًِْاُا كؼالیت خْد را اس طز گزكتٌذ. پض اس هذتی  خت. تا ایي ػزایظ رّطتاییز خْاُذ پزداالد ۰۱هیوْى تَ آًِا 

کار کؼیذًذ ّ تزای  گزكتي ّكزّختي هیوًِْااى دطت اس کارتا رّطتاییذ تاػث ػ هیوًِْا ایي کوی ُن کوتز ّ کوتز ػذ 

                                                                                                                                            ػاى ركتٌذ.  ْد تَ سهیٌِایدُواًی خ

هیوًْی تزای گزكتي پیذا  تظختیهذر کن ػذ کَ   ُا آى دالر رطیذ ّ در ًتیجَ تؼذاد هیوْى ۰۲تَ هزد تاجز ایي تار پیؼٌِاد 

پْلغ کلایت ًوی کزد  چْى .ز خْاُذ داد الد ۲۱کزد کَ تزای خزیذ ُز هیوْى تار ًیش هزد تاجز ادػا   . ایيًذکزدهی

ْى کظی کَ هیواگزٍ گلت تا آهذًن دگزدع هحْل کز ركت کارُا را تَ ػا تایذ تَ ػِز هی ػِز آّردى پْل اس تاًکتزای 

                                                      .                    اسمدزهی پی دالز ۲۱ ُایؼاًزا ىهیوْ پْلّ مدتؼذ تزهیگز آّرد تگْ کَ طَ رّس

، جز چٌیي حل کزد تادرؿیاب  هیوْى تْدًذ ّلی دطتگیزػاى ًوی ػذ تا ایٌکَ هؼکل را  ػاگزد  هزدم درتذر تَ دًثال 

تا ػوا پض  هی كزّػن تَ ػوا  یزالد ۵۲را تَ را تثیٌیذ! هي آًِا  ایي ُوَ هیوْى در هلض»ُا گلت:  ػاگزد تَ رّطتایی

ُزچَ ُا کَ ]احتواال هثل ػوا[ ّطْطَ ػذٍ تْدًذ  رّطتایی« دالر تَ اّ تلزّػیذ. ۲۱آًِا را تَ  تاجز اس تاسگؼت هزد

تا  ...اها  .رّس طْم اًتظار کؼیذًذ تا ُا را خزیذًذ ّ توام هیوْى .ذٌگذاػتداػتٌذ تز طز ایي تجارت خْب  پْل

دالز  ۲۱کَ تَ  ُا هاًذًذ ّ یک دًیا هیوْى رّطتایی  . تذتختاًَ ُزگش ًذیذًذ دیگز کظی هزد تاجز ّ ػاگزدع رااهزّس

                                                                                                                                                !... خزیذٍ تْدًذ

 ختماطتزیت خْع آهذیذ!!! تَ ّال

 

                                                                                                                                     داستاوٍای تازۀ کُتاي ٌمیشً  ادامً دارد                             

 تشکر از دیدارتان


