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 لـــــم اجــــزخ
 داستان کوتاه

 

ی میداد که تازه از ابل شدم. چهرۀ پژمرده و جلد خشکش گواهقسالها با یکی از دوستان قدیمی ام م زروزی بعد ا
البالی  در غم نهفته بود و ا کشور های همجوار آن وارد آلمان گردیده است.  در الفاظ و کلماتش درد وافغانستان و ی

هم می گفت  پی او . سرزمین آتش و مرگ جلوه گری داشت ای ش شدهها افغان فرامو ملیون سخنانش فریاد نارسای
سراپا  را پیدا کرده است، تا کوزۀ دلش را خالی نماید. من هم ه ایگویی خوشحال بود از اینکه شنوند گفت، و می

و با  شد یک قصه اش چشمانم خشک می ختمس ازپ شد.  گوش بودم و گاه گاهی از چشمانم اشک سرازیر می
 "ای هم بود از صههای درد آلودش ق کایتدر میان ح. نمود را تر می دوباره رویم هاشک بعدی اشروع قصۀ 

ان وابستگ سوزدرد جگر و خلید فروبم چون خاری در قلداستان مژگان  شناختم، می من هم که را، دختری "مژگان
 . ساخت جسمم موی را در نظر

 

در بین دوستان و فامیل شهرت  ستارۀ هند -هوری دمب و زیبایش به اطر چهرۀ جذامژگان دختر نازنینی که به خ
چنان تراژیدی حقیقی اشتراک  خود در های مدهوری گریسته است ولیها برای صحنه های تراژید فلم ، بارتداش

، اشکغرق در دریای ها از کثرت غمنامه  اما بدا به حال ملتی که ملتی.  و شهری بگرید ورزید که برای آن باید
 شناسد. شرح حالش نمی برایس کهن زبانش کلماتی را و قامورای ریختن ندارد ی بدیگر سرشک

هار سال و اندی اخیر فلمش چ ۀنمود. ولی صحن م انکشاف میها قبل آغاز و پی ه مژگان در حقیقت سال ۀغمنام
در  ی افتد. د، اتفاق مت بدوشان تبدیل گردیده بور و قوت تفنگ بدستان و راکوززمانیکه کابل به چندین مرکز  ،پیش

رد گ پا بود.بر یمی آمد. در منطقه هیاهویویلی قبآل تخریب شده فرود آن روز تحفۀ نا خواستۀ شان در هر خانه و ح
یوی" " جیو، ج آوازنگ خاکستری بخشیده بود. به آسمان نیلگون منطقه ر، ریتیو غبار خانه های گلی و نیمه کانک

دانست به کجا پناه ببرد و از کی طلب  اسیمه ساخته بود. کسی نمیهمه را سر انفجار راکت رش مهیبآمدن و غ
ودش که لر همین اثنا خانۀ همسایه به هوا پرید. باشندگان نیمه جان و خاک آ. دکمک نماید. نقطۀ امن از همه گم بود

اسیمه چهره های شان به مشکل قابل تشخیص بودند، به حویلی مژگان شان پناه گزین شدند. یکی از فراریان سر
ید که دیگیش میایه..." هنوز جمله اش ختم نشده بود که راستی هم پت شو ید، در زیرخانهید، برومیزد"برو صدا

و چنان مدهش  ها دوام کرد که گوئی سال پا بودبر ن تا بزمین خوردن راکت قیامتیدیگیش" آمد. از لحظۀ رسید"
 می زمانیکه به زمین خورد، هر یک فکر ا از هم گسست. بود که همه تار و پود وجود فزیکی و دنیای روحی شانر

نمود که آهن سوزنده االن داخل وجود خودش فرو خواهد رفت و روحش ترک جسم خواهد گفت. ولی چگونه می 
اگر بعد ظه این واقعه هم بیزارند. زیرا یک لحدر  خویش توان حال پدر و مادری را بیان کرد که از زنده ماندن

جود کدام فرزند دلبند را در خون د، آیا وا داشته باشدرت شنیدن رشان ق های توان دیدن و گوششان هنوز چشمان 
تان لرزان ا انگشهای کدام نور چشم را بمین طلب کمک خواهد نمود و دیده لطان خواهند یافت. آواز لرزان کداغ

 خواهند بست.برای همیشه 
روح رهسپار زمین مرگ برای قبض فرشتۀ و همزمان با آن  هدف بر آورده شده بود. راکت به زمین رسیده 

این بود که راکت از ی نداشت. مهم گردیده بود.  حاال که صحنۀ بعدی آن چه است، برای نازل کننده مرگ اهمیت
ر نقطۀ نا معلومی فرود آید. شخص راکت و مکانی را پیموده و د نا معین زمانی اکت انداز به حرکت آمده، فاصلۀر

وده و لحظۀ آرام بنشیند، کپه نصواری انداخته و یا سگرتی را مانداز با احساس رضائیت و غرور رفع خستگی ن
 ند، چیغ مییدکش ، هریک خدا، خدا گویان فریاد میدنیای دیگری در خروش بوددود نماید. و اما در نقطۀ غضب 

 بگذرانند.  بچسپند و همین چند لحظه را به عافیت ند به یکدیگرخواستن ند، میدز
خواست باز کند تا مبادا جسد کسی را  مادر فامیل جان به سالمت برده بود، از ترس چشمانش را نمی در ختم انفجار
  .نش را گشوددر بین گرد و دود چشما مقابل گردد.
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، ولی صدای مادر گویان دختر ودبد ش بود، می خواست بطرفشخون اولین شخصی را که دید شوهر آغشته به 
مجعد از الی موهای بود،  روی زمین به یک پهلو غلطیدهدر  که آرزو . ف کشانیدراو را به آنط آرزو کوچکش

ه و . با عجله دستش را به زیر سر دخترش بردکرد خون فوران می ،قل در حین ذبحه ون گوسفند قروسیاهش همچ
 استخوان سر را احساس کرد.خترش سر د ز گرمدر کف دستش نرمی مغت. وش گرفآنرا با گریه و های های در آغ

نمود صدای  ران آنرا جابجا میدر حالیکه با دستان لز نده بود.ادر پوست سر هنوز کشال مجدا شده بود ولی  آرزو
ن سر آرزو را با تار های موهای توانست استخوا ، ولی نمیخواند شنید که او را بخود می را می ملتهب مژگان

ع به مادر نگاه کرده از شدت درد قرمز شده بودند، با تزر که بگذارد.  مژگان با چشمان زیبایش اه اش بر زمینیس
 میرم" نمود" مادر جان، مادر جان، بیا که می وا میو آهسته نج

ایش فریادی که بیشتر به ناز شبیه بود، بربا  .یاری رفتن نزد مژگان را نداشت و مادر پاهایش از حرکت مانده بود
رسید، چرۀ در  قلبش اصابت کرده بود  . مژگان که ظاهرآ سالم به نظر میمیرد" بر کو که خواهرت میص گفت"

در نبود گرمی دستان مهربان پدر، به خاک سیاه  بدون آخرین نوازش مادر، صرف در ظرف چند دقیقه که اورا
 کشانید.
های بعدی را برایش  بم رنج شنیدن راکت ها و نامرادپایگیر مادر شده و آواز ملتهب مژگان  گان حاالقر مژمدفن مؤ

 را در آغوش می شکشد گویا مژگان سینه دراز میبه روی او بار ها در باالی  قبر مژگان خته است. بی مفهوم سا
 سازد.  میاز پیش تشنه تر را  او فرو نمی نشیند ودر وی ولی عطش آغوش مژگان گیرد، 

نمود.  جلوه میدور از واقعیت  ا  مد، حتمآمی وی صحنه فلم هندی ن اگر در رپدر و خواهر مژگا زندگیتمدید ویزۀ 
  باشند؟ سراسر دور از تصور می هکشور ما همحوادث  ولی نه این است که 
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