
 
 

 
 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 

 ۰۲/۰۲/۲۰۲۱             معصومه عرفان
 

 افتی انیطالبان پا که با گلولهٔ  یاعاشقانه رابطه
 

 رهیرنگش خ اش انداخته و به چشمان سبز-یِگدکوچکش را به دور گردن  یها دست رامونیاز پ خبریب ماهرخ،
پس از  یکیکرده و خاطرات همسرش را  نیآشپزخانه عج یها الهیپ یرا با صدا شیها روز هیشده. مادرش، سم

 .کندیپس از دو سال مرور م ،یگرید
اطرات چنان غرق در خ ه،یفراموش نکند. سم گاهچیبود، ه دهید وهنتونپحامد را در  هیکه سم یروز نینخست دیشا

 افتد؛یم نیو به زم لرزدیآهسته م یبرگ ،یلیاتاق، در حو رونیکنارش نشسته. ب یفراموش کرده کس ایاست که گو
 .کندیم رونیب االتیو مادرش را از خ زندیعطسه م زیزمان با افتادن برگ زرد و پژمرده، ماهرخ نهم
 یدور چشمانش نشان از زن یدگیام. چروکمانده رهیخ هیو من به چهره نزار سم کندیم یرا پر از چا هاالهیپ هیسم

 ریدو سال آخر، او را به اندازه هفتاد سال پ نیکه ا دیگویسال سن دارد. م ۲۹رنجور و خسته دارد؛ اما او هنوز 
 کرده است.

بود و پس از  هیسم وانهٔ یباخته و دحامد دل کند؛یقصه م میگذرانده بود، برا -همسرش-که با حامد یها از روز هیسم
پر بود از  پوهنتونکه صحن  دیگویم یبودند. از روزها دهیهم رسها به و مبارزه با خانواده یها تحمل سختسال

 .خواندندینشسته بودند و درس م مکنار ه پوهنتونآزمون  یآمادگ یکه برا یمحصلین
که  کردینگاه م ینشسته بود و به دختر روادهیکنار پ یچوب یچوک ی، روپوهنتون یلیدر حو ییپسر دانشجو ،یروز

و  وار دهیشور یها نگاه هی. از همان روز، سمخوردیسوتر، با دوستانش برگر را با آز و ولع فراوان مآن یکم
که عاشقانه  دید یحامد را م کرد،یسرش را بلند م ای و رفتیبود. از آن پس، هر جا که م افتهیحامد را در زیتندوت

 و حامد باهم بودن شده بود. هیروز سم شبانه یبود که آرزو یاها به اندازه نگاه نی. کشش اکندیگاه مبه او ن
سال چهارم، حامد دلش را صد دل کرد و  سمسترانیم امتحانها دزدانه گذراندند. پس از  را با نگاه پوهنتونسال  سه
 مانند او را که در صنف یپسر زین هی. سمدیگویم هیولرز به سم را با ترس شیها حرف یروز گرم تابستان کیدر 

 .شوند یمواجه م یبا مخالفت تند رسد،یم ها خانوادهخبر به  یاما وقت پسندد؛ یاو بود، م هیشب یشان کمتر کس
ها جلب کند؛ اما از حامد مدام  آن تیبتواند رضا دیتا شا کندیصحبت م هیبه دوسال با خانواده سم کینزد حامد،

 .کندیکار شده و با خانواده صحبت مخود دست به ه،یسم ت،یانکار. درنها هیاصرار بود و از خانواده سم
 وندیپ نیها تن به ا آن ه،یسم یاما با پافشار خواهند؛ یم شیپسر کاکا یدخترشان را برا ه،یسم که خانوادهٔ  آن با

ماه پس از آن روز  کیبود که با اصرار خودم پدر و مادرم قبول کردند. ما  یروز ابرآن . »دهند یناخواسته م
 تینبودند؛ اما به هر صورت رضا یحامد با وصلت ما راض یامن و نه خانواده . راستش نه خانوادهٔ میازدواج کرد

 «خوشحال نبود، جز من و حامد. کس چیه یدادند ول
خود حامد  را به عهدهٔ  یو مخارج جشن عروس ها نهیو هز کندینم یحامد کمک چندان دواج، خانوادهٔ  مراسم از در
با  یهزار افغان ۱۵ هیسم.« یکن یمن زندگ یابا زنت در خانه یحق ندار: »دیگویحتا پدرش به حامد م گذارد؛یم

 داشت. حامد زین یهزار افغان ۵۰انداز کرده بود و پس اشیشغل معلم
از برادر  ریغ. بهکنندیشان برگزار ماتاقه کی یا اجاره را در خانهٔ  یرو، جشن کوچک شیمشکالت پدو، با تمام  آن

 و خانهٔ  ندیآیم یوقت زین هیسم . خانوادهٔ کندیها شرکت نماز خانواده داماد در جشن آن یگریتر حامد کس دکوچک
را با چند  شانیو حامد جشن عروس هیسم همه،نی. با اروندیجا مشبانه از آن نند،یبیشان را مو کوچک لهیوسیب

 .کنندیبرگزار م یپوهنتوندوست و هم
بود،  کاریکه ب زی. حامد ندهدیدر منطقه افشار ادامه م ،یخصوص کیبه کارش در مکتب  هیاز چند هفته، سم پس

بود که  ییروزها نیباتریز ،یاهیکرا اتاقه کی دو نفره در خانهٔ  عاشقانهٔ  ی. زندگشودیدر همان مکتب استخدام م
 پرتکرار. یهاشده بود، پر از عاشقانه یجهان هیسمحامد و  یبرا ندشیناخوشا یداشتند. کابل با همه خبرها

داشت؛ تهوع، سردرد و کمردرد  یندیاحساس ناخوشا یگاهگه هیشان گذشته بود و سم سال از ازدواج کیاز  شتریب
 باردار است. هیگفته بود که سم یبا خرسند داکترکه انجام دادند،  یناتیبود. پس از معا دهیامانش را بر
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 کیکه به تولد دخترشان نزد یی. در روزهاشودیم نینشو خانه ردیگیوالدتش از مکتب رخصت م یها ماه نیآخر
وعده  هیفتن به همسرش سمتا به هرات برود. هنگام ر شودیم ریمکتب ناگز یاز سو یابرنامه یحامد برا شودیم
 یادلش از همان لحظه دیخبر نداشت، شا افتدیبود ب رارکه ق یاو از اتفاق دی. شاگرددیبرم گریکه تا دو روز د دهدیم

 تنگ شده بود. هیسم یگذاشته بود، برا رونیرا از چارچوب خانه ب شیکه پا
حامد نه آن روز  یول ند؛ینشیراهش مبهو چشم کندیخانه را آماده م هیکه قرار بود حامد به خانه برسد، سم یروز

 .ندیبیخندان حامد را نم هٔ چهر هیآن روز، سم از پس گری. دیگریروز د چیو نه ه دیآیم
دو  شیوبو کم برندیو با خود م ندیربایکابل، طالبان حامد را م-راه هرات ریکه او رهسپار کابل بود، در مس یشب

 .دارندیهفته او نزد خود نگه م
به پدر و مادرش زنگ زدم و . »رسدیاز حامد نم یاما خبر زند؛یزنگ م شناختهیکه م یبه هر کس قراریب هیسم
روز نشسته بودم که  کی. یبود بخت اهیشود، خونش سر تو است؛ چون تو س یزیها گفتند که اگر بچه ما را چآن

 زنگ خورد. لمیموبا
 ربارانیکه سربازان طالب قصد داشتند حامد را پس از دو هفته اسارت ت یاهمان لحظه« حامد را شناختم. یصدا

 زنگ بزند. هیکنند، اجازه داده بودند تا به سم
بود که حتا در همان لحظه  یامانده بود، کلمات کوتاه؛ اما عاشقانه ادشیحامد به  یهاکه از حرف یزیتنها چ هیسم

 نبرده بود. حامد را آن روز کشته بودند. ادیاز را  هیسم زین
. ماهرخ، گذاردیاسمش را به انتخاب حامد، ماهرخ م هی. سمدیآیم ایروز پس از کشته شدن حامد ماهرخ به دن دو

 آغوش گرم پدر را حس نکرد. گاهچیکه ه ییدختر خوشرو
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