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 !میمن شما
 
ساده  یها  باغ  را در کوچهٔ  میزندگ نیمتولد کابلم و هفده سال نخست من

” استمبول“ام و  ام. خربوزه خورده  کرده یکندز سپر یو ُگلُگل
از … ام   تماشا کرده ی، بزکش”َدوره“ دانیو در م  ام دهیی( بوی)َدستنبو

ام. عطر  کرده یصنف دوازدهم تا آغاز مهاجرت را در کابل جان زندگ
از  یآتش ،یعاص ق  یبا رف  ”گرانهید“ یها یگرد لهیَ و   یاکاس ندرختا
از   نان تازه یام، مثل بو را در من افروخته که تا زنده  یها عشق  ٔفواره
 یدر گوش ها م،ا  هدیدو یوطن ی. در رگ سازهاتراود یم بانمیگر

اِن ـرهنگ و در جـوان فـعاشقان نشستم، در خوِن زبان، در استخ
 … دمیبار ورانه شدم ـت یزندگ
 
و  قیو رف یهمصنف ،یوطن یها  لهجه  ها و  کندز از تمام زبان در

افغانستان بودند  یها ما هندو گانیاز همسا یداشتم. شمار کالن یهمباز
  یم یلیو گل َچمب ”وډلَ “و از هند، ” درمسال“ما از  یبرا یو گاه
همسن و سال  یها  داشت و ما مثل اکثر بچه نمایس کی می. کاکاآوردند
که پول  ی. گاهمیدید یم یهند یها  و فلم میرفت ینما مینسل، س و هم
 یماماالنیکهنه و ه شیراج یدزد ُیُدزد شد، یوصل م میکاکا یلیکه به حو  ٔدروازه” تَرقَک“از  بود، ینم نمایس
و  دزکن  کابل و انی. ممیبود یم داریزنده ب التاگور،یشرم زلفان آشفتهٔ  یرا در هوا گریو بعد، هشتاد شب د میدید یم

ها و  واژگان زبان نیتر لیاز اص یشمار یآن را داشتم تا ب یمن خوشبخت ،یو نورستان کیتاج  پدر و مادر پشتون و
 .کنم و به خاطر بسپارم یعادات مردم مختلف را زندگ نیتر یها و وطن لهجه
 
ها او را  و ُکهمرد بود و ما بچه غانیکه از س دمیشن یم یآشپز فهیاز خواب را از خل شیپ یها اوسانه نیتر نیریش
 شیپ یبود که هر ک ینقرو، پسر مظلوم نام داشت. کل بچهٔ ” َکل بچه“او  یها  . قهرمان اوسانهمیزد  یصدا م” نُقرو“
ما قصه  یبچه برا نقرو سرگذشت خودش را از زبان کل  کردم ی. احساس مزد یم تشیاذ  دست به آزار و آمد یم
 .میرفت یمظلوم به خواب م  ٔبچه کل  ٔها را با اوسانه  و ما اکثر شب کرد، یم

 یهزاره مرا برادر خون کنند، یگمان م کیمرا از پدر پدر تاج کانیتاج دانند، یمرا از هفت پُشت، پشتون م ها پشتون
از  هٔ به کدام قوم و زبان و به کدام گوش دانم یدارد. خودم واقعن نم یخیتار یوالیبا من اند کیاوزب  و  داند، یخود م

از  یکه شمار یداشته باشم. برخالف تصورات ینیمع” آدرس“ ستیمهم هم ن میافغانستان تعلق دارم. راستش برا
در زبان و در هنر ندارم.  یادعا چیاستم. ه تکلف یو ب یخاک ،”ادهیساده و پ“ یلیدم خمخاطبانم از من دارند، من آ
خاموش پشت  یها  و درخت خوانم یم” دِل خوش“روز پنج وقت نماز  کنم، یرا سجده م یاز عشق ماالمالم، مهربان

ام  ساده یها یبه من و شوخ یقضاوت چیه یها، ب  از آدم شتریو ب دانند یرا م میها ها حرف را دوست دارم. آن یلیحو
 .نهند یگوش م

 
 یو ملت گرید یقوم گر،ید یزبان گر،ید یاز نگاه من بر پرچم یملت چیو ه یقوم چیه ،یزبان چیه ،یپرچم چیه
 هٔ انیم استیندارم. با س یافتخار ای یشرم میها شهیو بر ر شمیاند یفراتر م میها ندارد. من از استخوان یبرتر گرید

به . “دارم یچون خودم را دوست م -دوست دارم  د،یخوان ینوشته را م نیلحظه ا نیرا که هم یندارم. شما یخوب
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باور ندارم.  یواریمرز و د چیبه ه باور ندارم. اصالً  یاسیس یخود استم و به مرزها هٔ بانیعاشق وطنک غر” مرگ
را که خود را دشمنان  یمتنفر بوده باشم. آنان یهم از کس هیثان کی یحتا برا دیآ ینم ادمیو  ام، گانهیبا نفرت ب

 .دوست داشته باشم توانم یهم م کنند، یم اسیمن ق سختسر
 

به  گرید یزیاز هر چ شتریب -ندارد  یمن فرق یو برا - دیده یکه شما نامش م یهر استان ایافغانستان  دانم یم خوب
به محبت  یازمندین نیهم زین ایجغراف نیبودن من در ا لیام دل دارد. من احساس کرده ازیو شفقت ن یمحبت و مهربان
را از  دهیو دهن مردم درد د زمیبر ها بینخود در تمام ج شام تا محبت بدهم، و محبت را مثل کشم است. من آمده

 .شود یم نیریمن باور دارم که حتا با حلوا گفتن هم دهن ش یکنم. راست نیریمحبت ش یحلوا
 
کنم، دلش  تیفال هم ن یکه حتا وقت کنم یم کیسرخک شر چوچه و بال نکیفالب کیبا  را میها اوسانه نیتر شیب
زبانت  دیگو ی. او به من باور دارد و و نمشنود یرا م میها و قصه ماند یاز نوک انگشتم بپرد؛ با من م شود ینم
. پرد یقَد م خوش دارد و با هر گپ من، از خنده قَد مرا هٔ صاف و ساد یها ی. او شوخیاریمع ریغ ایاست،  یاریمع

  … فهمد یو هزاره را هم نم کیاوزب و کیاو فرق پشتون و تاج
 

  .شاپرک فاصله است کیکالم که از دلم تا زبان و قلمم، فقط  هٔ خالص
 

 یتیچاکل
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