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 یدر زندگ یقهرمان و مبارز واقع نهیسک
 
 

)نام مستعار( نام دارد؛ دختِر جوان   نهیشد. او سک  سریم  میبرا   یقهرمان و مبارز واقع  کیافتخار مالقات با    امروز
 کند. یم یاز محالت شهر کابل زندگ یکیکه اکنون با چهار برادر معلول و مادر و پدر ناتوانش در 

 

ها تا   امیاز پ   تیدوستان پرداختم. اکثر   یارسال  یها   امی زدم و به خوانش پ  سبوکیبه ف  یسر  یقضا بعد از سحر  از
همه    نیکوشش به ارائه پاسخ کردم اما در جمع ا  امیو من با خوانش هر پ  دیرس  یو واضح به نظر م  یطوالن  یجا 
 به چشمم خورد که صرف نوشته بود: سالم!  نهیسک امیها، پ امیپ
 

دوباره سالم    دمیدوستانم پرداختم. مدت اندک د  یها   امیگفتم و به ارائه پاسخ به پرسش ها و پ   کیسالمش را عل  من
کرد و بدون آنکه اجازه دهد    فیتعر   میاش برا  یزندگ  تیمختصر در مورد وضع  یمقدمه ا  ایتعارف    چیداد و بدون ه

به من گفت: معلم بودم  ی. بعد از رد و بدل چند سخن ادفرست  میاز او بپرسم عکس سه برادر معلول اش را برا یسوال
تا  میندار یکس لیو اکنون در فام م یشد نیهر دو خانه نش نیخاطر قرنط کرد ب یم  یها آشپز هیو مادرم در خانه همسا 

 کند!  ییما کما  یبرا یلقمه نان
 

  قیبا آنها باشد. در فکر عم یبه همکار لیما  یاش را به من داد و التماس کرد تا اگر کس لفونیخانه و شماره ت آدرس
  د یکردم شا   یحس م  یمتاثر ساخت اما از سو  یلیمرا خ   نهیآن سه قطعه عکس برادران معلول سک  دنیفرو رفتم، د

 کرده باشد.  راکار   نی و بدست آوردن مقدار پول ا گرانیدادن د بیفر یبرا
 

دل کرده به آدرس که به من داده   کیدفتر شدم و از آنجا صد دل را در  یکار عاجل راه کیانجام  یوقت برا صبح
 قهیدق  20تا    15کردم. بعد از مدِت حدود    یداریخر  ز ین  ازیشده بود حرکت کرده و در راه مقدار مواد خوراکه مورد ن

  اه یقد با حجاب س  انهیماندم. بعد از مدت اندک دختِر م رزنگ زدم و مدِت منتظ نهیبه سک دم،یبه محل مورد نظر رس
 کرد. ییمرا به سمت خانه اش رهنما ید از احوال پرسبه طرفم آمد و بع

 

از کوچه   یکیحرکت کردم. در اواخر  نهیخود آرام آرام به سمت خانه سک هینقل لهیاز من جلوتر رفت و من با وس او
دروازه خانه چشمم   کیشدم نزد  ادهی به من اشاره کرد تا موترم را در آنجا توقف دهم. از موتر پ  نهیخامه، سک  یها 
 یدر آن زندگ  نهیدخترش منتظر مانده بود. خانه که سک  گشتبود و ظاهراً تابر  نهیزن افتاد او مادر سک  ریپ  کیه  ب
تاک انگور    یل یدروازه حو  کیو نزد  دیرس  یکمرنگ به نظر م  یآب  شیها   واریپخته و رنگ د  میمنزله ن  کی  کردیم
 خورد.  یبه چشم م زین
 

 نهیمحل گذاشتم و مادر سک کیدر  نهیسک یلیکرده بودم داخل حو یداریمواد خوراکه را که خر وریبه کمک در من
  ی بود اما م  دهیو مادرش ابهامات ام برطرف گرد  نهیظاهر سک  دنیاز من خواست تا داخل خانه شوم. هر چند با د

 د.ارسال کرده بو نبه م نهیاست که سک یخواستم بدانم آن عکس ها متعلق به چه کسان
 

  ی چشم نم  یزیفرش نازک و کهنه چ   کیرفتم که در آنجا جز    یاتاق  کیو از آن داخل خانه شدم. در    یل یحو  داخل
ساله که بر   20پسر    یگری ساله، د  12تا    10آن طفل    یکیخورد. در داخل اتاق چشمم به چهار پسِر معلول افتاد.  

 ماش و برنج نشسته بودند. شیر ا مرد ب یپسر جوان و چهارم  یزده بود، سوم کهیت یکیپالست یچوک کی
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شدند و همه به نحو در افکار خود   یاراده معلوم م  یحال و ب  یکامالً ب  یو ذهن  یچهار نفر اعم از لحاظ جسم  هر
ماش    شیبسته بودند و آن مرد با ر   کینسبتاً بار  ریزنج   کینشسته بود او را با    یکیپالست  یغرق بودند. آنکه در چوک

نوع عکس    چ یبدون ه  گرینشست و آن دو پسر د  یم   دوبارهشد و    یبلند م  ش یاز جا   کباری  هیو برنج در هر چند ثان
 . دندیرس یآرام و خاموش به نظر م یالعمل

 

  ی ل یخ   کهیبا صورت گرفته و در حال   نهینکرد. سک  ییکس به سالمم اعتنا   چ یداخل اتاق شدم سالم دادم اما ه  یوقت
همان برادرانم استند که عکس    نیفهمند و ا  یها به گپ و سخن نم  نیبه من گفت: برادر ا  ست یگر  یمعصومانه م

 فرستاده بودم!  تیبرا سبوکیرا در ف شانیها 
 

کرد   یم  هیرام گرنشسته بودم آرام آ  نیکلک  کیکه به طرفم راستم نزد  نهیمادر سک  دم ید  دیسق سق به گوشم رس  یصدا
 بود.  یاش جار نیو اشک بر جب

 

است و با مادر و چهار   یگریدر اتاق د  یماریشرح داد او گفت: پدرم در بستر ب  شتریاش را ب  یزندگ  تیوضع  نهیسک
افزود: هر دو   نهیبود. سک  یحرف زدن آشک بر صورت اش جار  نی ! ح میکن  ی م  یزندگ  یی خانه کرا  نیبرادر در ا 

دوا   نی ا  یخوابد و اگر روز  یآرام م  گرید  وزدو ر  ی که او با خوردن آن برا  دهمیروز بعد به برادر بزرگم دوا م
  ز ین  انی ها و اطراف  هیکند بل به همسا   یمرا، برادرانم را، مادر و پدرم را لت و کوب م  نکهینرسد؛ ضمن ا  شیبرا

 رساند! یضرر م
 

نوکر و خدمتگار    کیاز اتاق را ندارند و من مثل    رون یتوان رفتن به ب  نها یگفت که ا  گریبا اشاره به آن سه د  بعد
 کنم. یم یگ دهیروزمره شان متواتر رس اجاتیباشم و به احت یبا آنها م شهیهم

 

را متحمل    یدرد و رنج و مشقت زندگ  نیشتریباشم که ب  یاز کسان  یکی  دیکردم که در افغانستان شا   یفکر م  شهی هم  من
را    زیکه هر روز او با آن مواجه است همه چ   فیو آن همه درد و تکل  نهیرقت بار سک  تیوضع  دن یشده باشم. اما با د

کنم.    شانیبه حال خود شان رها   ا یدهم و    ی دلدار  آنها بودم به    رانیح  ستیگر  یو مادرش م  نهیفراموش کردم. سک
 نداشتم.  یآرزو چیه گرید یبود من در تمام زندگ ی م صحت مچهار برادر نیاز ا یکیگفت اگر  یم کسرهی نهیسک

 

  ک یشانرا از نزد یروبرو شده بودم و درد، مشقت، رنج و بدبخت یلیفام نیبار با چن نینخست یسال عمرم برا  35 در
 کردم.  یو حس م دمید یم
 

برادرانش معلول و پدرش   نکهیاشاره کرده گفت بخاطر ا  یتلخ زندگ  تیواقع  کیبه    شیدر بخش از صحبت ها   نهیسک
  د یبه تهد  انشی اطراف  یو حتا او بار بار از سو  ردیگ  یقرار م  انیها و اطراف  هیناتوان است همواره مورد آزار همسا 

 مواجه شده است.  زیاز دست دادن عفت و عزت اش ن
 

 ........ یو م ستیگر یم ست،یگر یم ست،یگر یبا مادرش م او
 

قهرمان    کی  یواقع  یکه دارد به معن  یبا آن سن کم  نهیشدم. سک  رونیکرده از خانه ب   یو مادرش خدا حافظ   نهیسک  از
و همواره  ستادهیموجود در اجتماع مردانه ا  یها  متی روزگار، در مقابل نامال فی و مبارزه است او با قبول همه تکال

 کند. یمبارزه م یزندگ یها  یبا دشوار
 

  ل یمن حاضرم شما را با فام دیکن یدختر مستمند، مستحق و با عزت کمک و همکار ن یبا ا دیخواه  یصادقانه م اگر
 تان گردد.  بینص میماه مبارک اجر عظ نی رهگذر در ا نیوصل ساخته تا از ا  نهیسک
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