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 یـدهـوفۀ خـشکـــشگ
 بخش اول

 

محیط ساکت و آرام، گوشۀ تاريک و تنها  به هوای تازه، . فضای اتاق برای نفس کشیدن برايش کوچک بود
برگشت،  در طول اتاق چند بار رفت و . حتی از فامیل و والدين . می کرداز انسان ها وحشت . رورت داشتض

هوای گرم مانند هوای بعد از . وددست دراز نمود ارسی را بروی جريان باد گش  .باره گشودچشمانش را بست و دو
ولی . چند نفس عمیق کشید. مانده را در آغوش دارد، وارد اتاقش گرديد ، هنوز آخرين حرارت های باقیحريقختم 

به اشیای داخل اتاق يک يک با دقت نظر  . مثلیکه اين هوا نیز برايش خفقان آور بود، دوباره ارسی را بست
با دقت به آيینه نگاه  را وی ديوار اتاق، صورتشر تا نزديک آيینۀ آويخته بر تر پیشباز هم  رفت،  پیش. انداخت

با خود آهسته زير لب زمزمه نمود، شگوفه . ديده از صورتش برداشت چوکات آيینه را با انگشتانش لمس کرد. نمود
دوباره  اری شدند؟ زبان جه از فکر و ذهنش ب چه چیزی را در آيینه ديد که دفعتًا گذشته هايش يکی پی ديگر

شد  وضاحت شنیده میه فکر نمود، در حالیکه چشمانش بسته بود با صدای بلند که ب ه ایلحظ. چشمانش را بست
 : گفت

 ! نه، نه اين امکان ندارد
 تواند پدر شگوفه باشد؟  او نمی

چند لحظه . چشمانش را به آهستگی باز نمود. اگر هم بود، احساس و ضمیر نداشت. او ظالم بود، او انسان نبود
ناگهان از دور آهسته صدای رعد و برق بگوشش رسید، برايش عجیب بود آسمان تا چند . همانطور ساکت باقی ماند

به آسمان نظر انداخت تا دورهای دور در نزديک ارسی رفت از پشت شیشۀ ارسی  . لحظه پیش هیچ ابری نداشت
تا شايد با ابری برخورد، که بعد از گرما و حرارت  سوزان باران و سردی به  سفر نمود، اش آسمان با نگاه 
که با دل سیاه و ماالمال از آب و باران  را ديد یآری در دور ها، خیلی دور تر از شهر آنها ابر هاي. ارمغان بیاورد

   . قطرات در آغوش داشتۀ خود به زمین تشنه، خشک و خاک آلود در حرکت اند بخاطر رسانیدن
 

 :  او از خود پرسید
برايش بدبختی و محرومیت آوردند؟ و خودش فورًا  زندگی شگوفه مانند اين ابر های سیاه حوادث آمدند، آيا در
 داد،  جواب

 !توانم داشته باشم من مثالی برای زندگی شگوفه نمی! برای زندگی شگوفه باشد یتواند مثال نه اين نمی
 . سر را پايین اندخت به روی فرش در جستجوی نقش پای شگوفه پرداخت

با خود  او. رسید فقط در چند فاصلۀ نقش چوب دست او به نظر می. شگوفه از خود نقش پايی بجا نگذاشته بود
 تکرار نمود، 
  تفاق بود؟آيا اين يک ا

 .  يا از جمله روی هم گذاشتن تصادفات طبعیت سر راه زندگی هر انسان
از آغاز تا پايان آشنايی .  ذهن خود يکبار ديگر مرور کرد آن سر گذشت شنیده اش را در. چشمانش راه کشیده بود

 :با شگوفه
 

*** 
 

با برداشتن و گذاشتن هر گام   .ر داشتگرمی سوزندۀ تابستان تا مغز استخوان تاثی. يک روز گرم تابستان بود
در راهرو ها، در فضاء  صدای خش خش برگ ها و سبزه های خشکیده، بهم خوردن سنگ ريزه های فرش شده 

و صورت راهگذران هديه گويا  و بر سر داشت  باد گرم گاهگاهی خاک های سر راه او را بر می.  پیچید می

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kohi_golnar_shogufa_haaye_khoshkida_1.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kohi_golnar_shogufa_haaye_khoshkida_1.pdf


  

 

 

 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 

حس . دستش را باال برد تا عرق پیشانی اش را با پشت دست پاک کند. از عرق همۀ بدنش تر شده بود. پاشید می
 : با خود آهسته گفت. کرد پیشانی اش خیلی سرد است

 سوال می خدايا اين اطفال معصوم چقدر. خیلی برايم خسته کن بود امروز ! شايد تاثیر خستگی زياد از کار است
 ! پرسند

چهره های . و قلم امدادی از طرف مؤسسه به يکی از مکاتب شهر رفته بود معلم آنروز را برای توزيع کتابچه 
که با بدست آوردن آن هديه های کوچک چقدر  یچهره هاي. چشمانش گذشتپیش شاگردان يکی پی ديگر از 

 گرفتند،  رنگ می
 .  شدند شاد می

 : نار گوش او گفته بوددر جريان توزيع کتابچه ها يکی از شاگردان نزديک معلم آمده با صدای آهسته ک
 ! میتوانید برايم بگويید

 گفتند؟  چنگیز میاورا نام اصلی چنگیز چه بود و چرا 
 بعد از لبخند معنی داری ادامه داد، 

 چنگیز صفت بگويیم؟ آنها را توانیم  زنند ما می آيا کسانیکه در افغانستان به کشتار دست می
 .... ؟ توانیم ما می

 .رشتۀ افکار او را از هم پاشید یناگهان از عقب صداي
( مخصوص لنگ ها)يک خانم معیوب رو برو شد که با چوب  رو برگرداند ديد در فاصلۀ کمی دور تر از او

آن خانم فاصلۀ کمی . داشت کشید، ورق سفیدی در دست، لنگ لنگان قدم برمی جسم ضعیف خود را به جلو می
. شد صدای نفس هايش با وجود داشتن فاصله شنیده می. برساندکوشید خود را نزديک او  با معلم داشت، و می

سینه  لغزيدند، با گذشتن از بین دو و سینه اش می گردن برقطرات عرق يکی پی ديگر از دو پهلوی صورتش 
 .نمود در پشت پیراهن کهنه او خود را پنهان می

 

 :فت آهسته و شمرده گ
 بخشید خانم ؛  می

 ؟میتوانید مرا کمک کنید
توانست  نمی. بجايش میخکوب شد. شنیدن صدای او معلم تکان شديدی خورد، مثلیکه از خواب بیدار شده باشد با

معلم که قبل از . شايد هم از هیکل چون اسکلیت متحرک او ترسیده بود. داد از جايش بجنبد و نه هم جواب می
طوالنی مهاجرت هنوز هم به اسم  های های خارجی وظیفۀ معلمی داشت، بعد برگشت از سالمهاجرت به کشور

 سسۀؤاين م. نمود حیث کارمند دواطلب کار میه سسۀ خیريه بؤدريک مچند وی هر. شناختند معلم او را می
شناخت که با  معلم کسانی را می. کرد خیريه با خانم های افغان محروم تا اندازۀ توانايی کمک و راهنمايی می

ولی اين بار با ديدن آن خانم . دست زندگی بخش به کمک آنها رسیده بودمرگ و زندگی در جدال بودند او چون 
 .کشد حس نمود اين خانم شايد آخرين نفس هايش را می. خیلی ترسیده بود

 

گذارم او با دست خالی  کنم در نزدم فعاًل پول ندارم چه کار بايد بکنم؟ نه نه نمی معلم با خود گفت، فکر می
  ! برگردد

و  جسته با عجله دستش را از جیب خارج نموده شروع ب. جو نمودو  برد، چیزی را جست دست در جیب خود
را که از چرم ساخته شده بود بیرون آورد، از  یکوچک ای خريطه. جوی داخل بکس دستی که با خود داشت کرد

ا از حالت داخل بکس کوچک يک نوت پنجاه افغانی و يک نوت بیست افغانی را برداشت، در حالیکه چشمانش ر
خانم لنگ چون انتظار کمک مالی را نداشت، در . طرف خانم لنگ پیش برده عادی کوچکتر باز نموده بود ب

 داشت، با صدای لرزان که با فشار از حنجرۀ بغض گرفته و خشکیده اش بیرون می بر نمی حالیکه از پول نگاه 
 : شد، گفت

 ! معلم صاحب
 !يسیدمن میخواستم برايم اين کاغذ را بنو

 

معلم که هنوز دستش بطرف خانم لنگ دراز بود و منتظر دادن پول به آن خانم، با نگاه سراپای آن خانم را با 
 کند، طوريکه می برای معلم  باور نکردنی بود که واقعًا آن خانم از گرفتن پول انکار می. دقت از نظر گزراند
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گذشت که آيا اين خانم واقعًا مرا  ین معلم سوال هايبرق آسا در ذه. نماياند هیچ ضرورت به کمک کسی ندارد
معلم در اطراف خود يک چرخ زد تا ببیند آيا غیر او کس ديگری هم آنجا است؟ ديد دو پسر بچۀ  صدا زده بود؟ 

معلم از خانم لنگ ديده برچید، . شود کوچک با پشتاره های که تقريبًا آنها را دوال ساخته بود به آنها نزديک می
وقتی آن دو پسر . آن دو پسر را تا گذشتن از کنارش تعقیب نمود .گاه، همگام آن دو پسر بچه در حرکت شدبا ن

يکی از آنها که . دو در سايۀ درخت نیمه خشک کنار جاده روی خاک نشستند بچه کمی از معلم فاصله گرفتند هر
شد، چندين بار مژه های خاک آلودش  به درخت تکیه داده بود، با خستگی که از طرز نگاه اش آشکارا درک می

! شد خواست چشمانش باز باشد، بسته می چشمانش در اختیار او نبود، با وجوديکه می. را روی هم گذاشت
ولی باالخره خواب . او در جدال با خواب و بیداری بود. چشمانش غالم و فرمانبردار خواب و خستگی شده بود

و رويا های امکان  تی از او و واقعیت های اطراف او به دنیايی ديگربر او غالب شد، چشمانش را برای لحظا
سرش آهسته روی . نمود قت را حسؤبدن خسته اش در پناه آن لحظات خواب و بیخودی راحتی م . برد ناپذير

صدای غرش موتر از دور او . يکی ديگر از آن پسر بچه ها با دقت تا آخر جاده نظر انداخت. شانه اش خم شد
 .کرد موتر را تا که از ديدگان نا پديد شد با شوق نگاه می. نبال خود کشاندرا د

 

خرم و هر جا که دلم خواست به  موتر می شدم دريوری می آموزم،  که بزرگی نمود وقتبا خود آهسته زمزمه 
با خود به دل مثلیکه به آرزويش رسیده باشد خنديده ادامه داد، جگر خون نباش ترا هم  ۀت از! روم تفريح می
خواست از آرزو های در دل  رو بر گرداند، بصورت پسر نشسته در پهلويش نظر انداخت می ! برم تفريح می

باره آرزو های در دل داشته اش را دو. داشته او را آگاه سازد، ولی او گوش و چشم بسته در اختیار خواب بود
وقتی به کفش پاره اش متوجه شد، و به  . نگاه از صورت آن پسر برداشت. اشتدر کنج قلب اش اسیر نگهد

گسیخته شدن تار های که پاره های کفش اش را چند روز قبل با آن پیوند داده بود، رنگ کمرنگ لبخند در لب 
جای آن لبخند را . داشته که با بیاد آوردن آرزو های که در دل دارد نمايان شده بود، در يک لحظه محو شد

 . مايوسی فراگرفت
 

 . بخود آمد( لنگ)وجه آن صحنه بود، با صدای خانم ه با تمام حواس متمعلم ک
  : دوباره تکرار نمود( لنگ)خانم 

 توانید برايم اين کاغذ را بنويسید؟  می
 ! ثواب میشود

 ! طفل ام در حالت مرگ است
 : هايش انعکاس نمود معلم با شنیدن اين جمله که چند بار به گوش

 ، طفل ام در حالت مرگ است
 .... طفل ام در حالت مرگ است

 چه گفتید، . زدگی تکرار نمود بخود لرزيد با شتاب
 طفل تان در حالت مرگ است؟ 

 او کجاست؟ 
 من چه کمکی برايتان میتوانم بکنم؟

وضاحت ديده ه ب یلکه هايدوباره آن ورق کاغذ را که در اثر عرق دست نم و به اطراف آن ورق ( نگل)خانم 
 .م دراز نمودشد، بطرف معل می

با صدای خیلی آرام که از شنیدن آن محبت . بسرعت در ذهن او چیزی گذشت. معلم نگاهی به آن کاغذ انداخت
 : شد گفت حس می

 اينجا خیلی هوا گرم است، 
 میتوانید با من بخانۀ ما برويد؟ 

 !توانم برايتان هر چیزی که خواسته باشید بنويسم من می
 : پرسید( لنگ)خانم 
 شما در اين نزديکی ها است؟خانۀ 

 شما نمی فهمید خانۀ من کجاست؟: معلم گفت
 !نه -
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 .  کنم دهم که من کجا زندگی می با من بیايید حاال برايتان نشان می
 کنید؟     شما تنها زندگی می -

 . بقیه را در واليات مختلف میگذرانم. البته فقط چند ماه من اينجا هستم. کنم بلی من تنها زندگی می
 

. کلید را در قفل چرخاند. ناگهان با هیجان کلید دروازه را بیرون کرد. معلم جیب هايش را يکی بعد ديگر پالید
 .صدای باز شدن دروازه با ناله آغاز شد

 

 !                                                                        بفرمايید خانم :  دبانه گفتؤمعلم م
وقتی به چهره اش دقیق شد، غرق شد به چشمان نمزده و  . به چشمانش نگاه کرد. روبرويش مستقیم ايستاده شد

م دريا تا کنار ساحل چشمانش بیاد امواج متالط. زيبايی دو چندان داشتو برگشته  که با مژگان بلندآبی رنگش 
را  ه ایانند موج در ساحل مژگان قطرهمانا اشک در چشمانش م. شوند که يکی پی ديگر محو میمی انداخت 

لبان ترکیده و کمرنگش . ساخت به نرمی شبنم به گونه های زرد و استخوانی اش يکی پی ديگر می لغزيدند می
یاز به مرحم، مانند دارد، مانند زخم نافتاده ای که نیاز به دستگیری   از پامانند . رساند که خیلی ضعیف است می

بیابان ها  نیاز به آزادی و مانند آهوی به دام افتاده نیاز به صحرا و اسیرای  ب، مانند پرندهنبات پژمرده نیاز به آ
 .دارد

 

واج های بیجا قربانی نداده کشمکش های داخلی و رسم و رشود  که در جريان  کمتر انسانی در جامعۀ ما پیدا می
 .چه طوفانی بر پاستدرون سینه اش  اواز حالت چشمانش درک کرد، در قلب  ًءبنا. باشند

 

 !  خانم بفرمايید بخانه ای ما : کمی اصرار گفت با  دومر برای با
 

 ؟                                                   از عهده اش برآمده بتوانم چرا نهاگر کمکی که 
 . باشد ضرورت دارم شما که با سوادبه کمک کسی مانند وقت زياد ندارم، اما مجبور هستم، چون : خانم گفت

 . هر دو  وارد منزل شدند
 .در آغوش سرد اطاق در بسته جا گرفتند

شقاب شرينی را ب .سهم او را جلوش گذاشت. ريختآماده  نمود، برای هر دو به گیالس ها چای معلم چای 
 . يکی از آن برداشت. خانم دست لرزان با خجالت و دو دلی بسوی بشقاب دراز نمود. تعارف نمود

جسم . خودش نیز يکی از آن شرينی ها برداشته به دهن گذاشت. معلم بشقاب شیرينی را کنار چاينک چای گذاشت
نرمی فشار داد و ه دست خانم در دست گرفته ب. کردد، با مهربانی دست اش را دراز خود را کنار خانم کشی

 :آهسته پرسید
 توانم برايتان بکنم ؟ چی کمکی می

 : جويده جويده گفت. خانم به لکنت زبان افتاده بود
 .خواهر من خیلی محتاج هستم، نیاز به کمک دارم

من . در شب های تاريک و روز های سیاه زندگی من استاو روشنی . خواهم يگانه طفلم را از دست بدهم نمی
دنیای تاريک ه بخواهم دوباره  نمی .چشیده ام( هديه)مام عمر فقط  يکبار لذت مسرت را با بدنیا آمدن طفلم تدر 

و يگانه دستگیر باشد  زندگیهای  باريک سختی خواهم هديه يگانه همرازم در راه های می. نا امیدی ها بر گردم
   .گیدر وقت افتاد

 . هديه ای که خداوند برايم تحفه فرستاده
و ( های خیريه کمک)انی دفتر خواهم برايم يک ورقه درخواستی عنو ؛ میبعد از چند لحظه مکث ادامه داد

 . بتوانم راهی بخاطر تداوی طفلم پیدا کنم نويسید، تابدوکتوران بدون سرحد 
 

از . چشم به کاغذ نظر انداخت ۀمعلم از کوش. علم برايش بنويسداو هنوز آن ورق کاغذ را با خود داشت که بايد م
رفت  جا که میقبل اسیر دستان معلم بود، هر یقهجا برخاست دوباره به سراغ آن بکس دستی اش که تا چند دق

 . شد کشانده می
 .                                        خواست نوشت، مقابلش گذاشت را که میای برايش درخواستی . ورق سفیدی بیرون آورد

 

 خودم خود راخواستم مثل شما با سواد باشم، مشکالت  خانم ورق را برداشت، آه عمیقی کشید و گفت؛ من می
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داشتم سرگذشت غم انگیز زندگی ام را می نوشتم، تا مردمان دنیا از راز معلول شدن،  اگر سواد می. حل نمايم
تا برای مردان مغرور و بی احساس پند شود که . معیوب شدن، محکوم به بدبختی شدن و رنج بردنم آگاه شوند

 . م و خیانت روا ندارندحق زنان، اين طبقۀ مظلوم در طول تأريخ ، ظلدر  هرگز
 

کرد خواهش نوشتن در خواستی از او شايد  فکرای  هبرای لحظ. داد معلم با ناباوری به حرف های او گوش می
 :صدای خانم او را بخود آورد. امکان ندارد اين خانم سواد نداشته باشد. کدام نوع از آزمايش احساس او بوده

 

 ، من با چهتا مردمان بفهمند. زندگی مرا بنويسیدطفًا داستان غم انگیز از شما خواهش میکنم اگر فرصت داريد ل
 . کندزندگی خود را برای معلم قصه سر گذشت خواست  او می. ای زيسته امبختی هبد

 جو میو  برای آغاز داستان خود جست ه اینقط .گشت در اطراف اطاق میچشمان قشنگ اش دنبال چیزی 
رنگش می  یبا دقت به چهرۀ کهرباي. خودش در آيینۀ آويخته در ديوار اطاق افتادبه تصوير  کرد، ناگهان نگاهش

 . لحظاتی همانگونه خیره به تصوير خود در آيینه باقی ماند. نگريست
با آه عمیقی که . يکبارگی شروع نمود، شايد اولین کلمه برای آغاز قصۀ گذشته هايش را در مغز خود يافته بود

 :چشمه می گیرد شرح داد  سر درک کردم از عمق قلبش
 

شوم   میه با ياد آوری اش در خود می شکنم، نا امید کشته هايم مانند زهر برايم کشنده هستند، خاطره ها و گذ
ا يگانه چیزيکه  در همۀ لحظات مأيوسی مرا ياور بوده، زير. کنم جو میو  گاهی برای اشک ريختن جستپناه 

 . اشک است
ذهن در آينده هايش راه  که از طريق مغز و ،زندگی امروزی اش استگذشته های هر انسان خواهی نخواهی جز 

د حلقه های زنجیر ناگسستنی هستند، که روزها با حوادث هر انسان مانن زندگیحال و آينده در  ،اين گذشته. مییابد
 .دهند سلسله وار تشکیل می را زندگیاجتناب ناپذير آن حلقات زنجیر داستان و رويداد های 

 

، چرا که هیچکس از هم صحبتی اشخاص خسته شده ام. آن سکوت حکمفرما باشد عالقه دارمکه در  یيابه فض
 :کنم  کند و آهسته زمزمه اش می اين شعر خطور میهمواره در ذهنم . کند خواهد درک نمی مرا مثلیکه دلم می

 

 شکست ر درد و داغ  منـُپ  يینه ـان سیـیـدل م
 برنخاست یصدايکس ندانست از شکستن چون 

 

، با وجوديکه سواد کافی نداشت احساس کردم در مقابل انسان با تجربۀ مؤدبانه و سنجیده سخن آغاز نمود او چنان
 .  زانو زده ام تا چیزی را بیاموزم

 .بود زندگی درس خوانده، از سختی های زندگی تجارب خود را اندوختهدانشمندی که در مکتب 
 او ادامه داد ؛ -

ها دورانی است که هیچ چیز از خوب و  انسانزمان طفولیت . شود میزندگی هر انسان از روز تولدش شروع 
 .کنند را درک نمی بد زندگی

 

يک خانوادۀ متوسط از نگاه مالی، پا به حیات  در( 1256)زار طفل معصوم در بهار سال من نیز مانند هزارن ه
 فرزند والدين  والبته من پنجمین . آغوش گرم مادر آغاز کردمنفس کشیدن و دست و بال زدن را در . گذاشتم

و يک خواهر بزرگتر از خود  برادرمن سه ، دو بیسواد بودند فامیلی که والدين هر. آخرين فرزند مادر بودم
 .داشتم

 

ه ام که يکی از آنها تقريبًا پنجاه سال عمر دو عمدر فامیل ما عالوه بر والدين، خواهر و برادرانم پدر کالن و 
وسی نموده  ، عرکرديم میعمۀ دومی ام که عمه مهری صدا . ازدواج نکرده بود، اسمش شايسته بود و داشت 

هر شش ماه   ازکرد و بعد  به شهر کابل در يکی از هوتل ها بحیث آشپز کار  میشوهرش . دو دختر داشت
 .مدآ بديدن فامیلش می
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شت که پدرم اطاق گذ ديری نمی. برده بود ارثکرديم، پدر کالن از پدر خود به  می ايیکه ما در آن زندگیخانه 
، او را همراهی درين کار پدرم که يگانه پسر پدرکالن بود. الن دامداری بودپیشۀ پدر ک. نموده بود ترمیمها را 

 .نمود می
همۀ عايداتش را در اختیار پدرم . درين دنیا نداشت بستگی، هیچ  دلبود هپدر کالن بیشتر از هشتاد سالچون عمر 

 .گذاشت می
من با دومین دختر . گذشت خوشی میه دوران طفولیت من ب.  کرديم می اعضای فامیل بخوشی و مسرت زندگی

 . بودهمسن و سال بودم« هما » اسمش داشتیم و زندگیمهری که در يک حويلی عمه 
 

 . زندگی ام بودششمین سال 
 بیاد دارم،  بخو

 .فصل تابستان  بود
 

ه ها  ب کالن که سالانه های ما تاکستان مربوط به پدرخزيستیم خیلی وسیع بود، پیشروی  حويلی که ما در آن می
با وجود   .زحمات او بود ۀکمر خمیدۀ پدرکالن نتیج. خاطر سرسبز نگهداشتن آن زحمت کشیده بود، قرار داشت

و  ندها حاصل فراوان داشت در آن سال تاک. ها حاصل خوب بگیرد تا از تاکنمود  میناتوانی جسمی تالش 
ها  من با هما روز ها با گدی های کوچک ما بطرف تاک. رسیده بود ، سبز، زرد همه پخته وانگور های سرخ

به  روز در آنجا رفتیم و تا دير زمانی از ، میاشاک پدر کالن برای ما ساخته بودکه از خس و خ یبه خانه گک
 . چون يگانه سرگرمی برای ما همین بود که خود را با گدی گک ها مصروف سازيم .بازی خود ادامه میداديم

 

من خنده و . خانه برگردی، بايد بهوا تاريک شده. زد، شگوفه بیا نا وقت روز است مادرم صدا می هنگام غذا
 .گشتیم  همراه با گدی های ما بخانه بر می بازی کنان با دختر عمه ام

    

کند، از معلم که چشمانش با  ، نفس تازه میکشد وقفه سر میناگهان حرفش را قطع میکند، گیالس چای را بدون 
 :پرسد  شود، می گی باز و بسته میخست

 ، خیلی خسته ايد ؟خواهر جان
 

 .با محبت میگويد. معلم که از خالل گفته های خانم فهمیده بود اسمش شگوفه است
 

 ! ادامه بدهید : جان نه، شگوفه
 

 : گويد بیند، می وقتی اشتیاق معلم را برای شنیدن قصه اش میشگوفه 
کسی را که . کنید که دارم درک می هايیرنج  که مرا با درد ها و شما هستیددر اولین بر خورد فهمیدم تنها 

 .   کردم، يافته ام جو  میو  خود جستبخاطر گشودن عقده های دل 
 

 . حرف های شگوفه گوش میدهده دقت بیشتر به کند و ب يش جابجا میدوباره به جامعلم خود را 
 

 .بلی؛ اسم من شگوفه است
 

شگوفه . نمود شحم تقدير پرپرر ، دست بیکه باز نشده شگوفه يی. زندگی پژمرده بودکه در بهار  یيشگوفه  
 . را از بیخ خشکانده و کنده بودند که در آرزوی شگفتن بود، اما او يی
 

 پايان بخش اول
 


