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 آشنا  ۀاستان چهرد
ه منجر به تلفات بيشتر از چهار هزارهم وطن ما و  ک  1٩٩٨داستان به مناسبت زلزلۀ بد فرجام سال  

اعظم  »  افغاناست. چون نويسندۀ    تحرير گرديده  ،واليت بدخشان گرديد   بنيادی مناطقی در ويرانی

تنظيم و جمع   « زرياب رهنورد   بوآ درصدد  افغان  نويسان  آثارداستان  اثر  وری  اين  درهمانسال  د، 

همچنان در  « چهرۀ آشنا»  !نه داستان   منتشر گرديد و ی، ولی نه کتابارسال گرديد  برايش در فرانسه

در عصر طالبان  »محبوبه حقوقمل«    سناتور که قبالً از جانب دوست فقيد من  «  روزنه»بنام    مجلۀ زن 

ميالدی به نشر   200۵درسال  منتشر ميگرديد،  و بعد ها در کابل  سياه انديش عصر حجر در پشاور 

در زمان محصلی در کالج امريکايی، ترجمۀ اين داستان را مختصراً به انگيسی برای    .رسيده است 

 نمودم که مورد تقدير استاد انگليسی قرار گرفت.  ختم امتحانات پيشکش 

برای بوجود آمدن اين داستان، در قسمت شناسايی  که    «ثريا سديد » محترمه  هريک  از دوستان عزيز  

از اهالی    «جيالنی يفتلیغالم  »رهنمايی نموده اند و محترم آقای    مك وک  به اين جانب ،  محل و منطقه

عالوۀ معلومات عمومی، لستی از  ه بر ک  ، از استادان پوهنتون شهر فينيکس ايالت اريزونا  بدخشان 

 (. اظهار سپاس و امتنان مينمايمه اند،  تسرزمين را به من ارسال داش اسمای خاص آن
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 و کشق سرسبز و کوهستانی دامنه های هنديکی از مناط
 

ش، جائيكه طبيعت واقعاً چشم را مرهون ديدنی ها مينمايد، قريۀ  کدر دامنۀ سر سبز و خرم هندو

از هياهوی تمدن و جدال قدرت طلبی، جنگ سرد و گرم و داد و ستد اسلحه به    آرام و دور   فرياسك  

ه  ک شايد قرون متمادی اين بهشت را    بود. پروردگارعالم سال ها و  شی، دامن گستردهکمنظور انسان  

 .از نعمت زيبايی های طبيعی جال و صفا ميگرفت برای باشندگان آن مامون و دلپذيرساخته بود 

قسم و  و قسمتی  «جنس در بدل جنس»طريق عنعنوی قسمتی بصورت مالچه   داد وستد معامالت به

ميگرفت. محصوالت زراعتی و مبادلۀ آن زندگی بی آاليش و    صورت خريد و فروش  رايج    اصول

با قريه های همسايه    داد و گرفت معامالت  جال ميداد. ازدواج و همچنان مردم قريه را رنگ و سادۀ 

سبب همبستگی و تساند   ز بدخشان کاتك، قريۀ باال، ولسوالی شهر بزرگ و مرکچون قريۀ چوگانی، 

 . در بين اهالی ميگرديد 

ره گون سر به صخره ها  چه خيلی پائين چون ماری نقکوک بخاطر ارتفاع بسيار بلند دهكده، دريای  

ه از چشمه ساران پر  کبين شهر ها و دهات باز مينمود و جويبار های گوناگون    زده، راه خود را

 .ت در منطقه ميگرديد کسرسبزی و بر آنهمه زيبايی، ، ضامنند ش منبع ميگرفت کفيض هندو

وچكتر از خود، سمندر و سرفراز، در خانۀ گلی  کو برادران  مادر خود تاجور  ره دختر رستم با س  يم  

ی را پشت سر گذاشته، داخل دنيای  کود ک فوت پدر رستم بميراث رسيده بود سالهای    ه بعد ازکيی  

 .شگفت انگيز جوانی ميگرديد 

ه تنور خانوادگی در يكی از آنها قرار داشت. زمستان ها گاو و  کوچك آنها شامل دو اتاق بود  ک خانۀ  

ه در عقب منزل  ک صدايش ميكرد از طويله ای    « سفيد سر»ره  س  يم  ه  کو يك بز را    گوسفند دو رأس  

 می آوردند تا از آسيب سرما در امان باشند.   «نورخانه »ت  واقع شده بود، به تندورخانه 
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مواشی تامين ميگرديد. درحاليكه قسمتی    ت وجود همين چند رأسکقسمت زياد غذای خانواده از بر

بازار عرضه ميگرديد.    رف خانواده ميرسيد، قسمت ديگر برای فروش و مبادله بهاز لبنيات به مص

بدل    ه در کاری برايش ميداشت، به نزد او ميرفت و پول ناچيزی را  که ملك قريه  کرستم گاهگاهی  

ه  کخدمت بدست می آورد صرف خريد مايحتاج خانواده مينمود، بقيه وقت را در زمين عقب منزل  

ار ميپرداخت. ميسره روز ها با مادر در نگهداری برادران و  کشت و کده بود به رسي از پدر برايش 

اری سپری مينمود و ساعتی را هم در منزل بی بی مال،  کهيزم و پاك    ردن کاعاشۀ حيوانات، جمع  

ی هم سواد می آموخت،  کمجيد، تعليمات دينی و اند   ه به دختران ده درس قرآن ک زن سالخورده ای  

 .ميپرداخت  ساعات فراغت هم با دختران قريه به بازی های محلیميرفت. 

منبع ميگرفت و در شفافی آب آن ماهی ها و سنگ    هندو کش  ه از ارتفاعات برف گيرک وچكی  کنهر  

ه برای بردن آب به آنجا می  ک چشم را جال ميداد، محل تجمع دختران قريه    های خوش رنگ هميشه 

دختران چون دانۀ گوهر بر چمنزار ميدرخشيد و روز    بين اينآمدند، محسوب ميگرديد. ميسره در  

 . تر ميگرديد پررنگ، زيبا تر و چهره اش با پوست نهايت شفاف و بروز اندامش رسا

الن و مامای خود مراد به قريۀ چوگانی ميرفت و مدتی با آنها  کگاهگاهی ميسره برای ديدن مادر

ه مادر اندر ظالم داشت و در  ک يتيمی را    وی قاف و يا دخترک افسانه های پريان    النک  ميماند. مادر

را برايش ميگفت و در آخر هميشه اضافه    «افسانۀ گاوك زرد »  -   رد کپايان پسر پادشاه با او عروسی  

د  ه نه نه جان خدا مراک. ميسره ميپرسيد "بدهد  خدا مراد آنها را داد و از ما و شما راهم   " هکميكرد 

را مراد ميگويند. ميسره به    س که آرزوی بزرگ و نهايی هرک؟ نه نه جان ميگفت  ما را داده است ش

ميرفت   فرو  رمۀ  کفكر  يك  داشتن  باشد؟  ميتواند  چه  او  بزرگ  آرزوی  بتواند کوچك  ک ه  مشكل    ه 

شايد  ری ملك و پول ناچيز او بی نياز گرداند؟ يا  کند و پدرش را از نوکاقتصادی خانواده را حل  

ه برای  کداشتن چادر خوشرنگ گل سيب با پيراهنی از قناويز سبز بود، مثل همان هايی  آرزوی او

آورده بودند، و باالخره شايد هم آرزوی او    « شهر بزرگ  »نامزادی او از    دختر همسايه بخاطر

 اند.  ز قريه داشت، بود. خدا ميد که فروشی در مرکخورا ان که د کازدواج با سيد گل پسر سيد عطا 

 

نار  کان پدر خود را نقل ميداد و از  کد   ثراً مال التجارۀ که اکراستی چرا وقتی سيد گل با قاطر خود  

و قلبش مانند    ميكرد   يندی را در عروق خود احساسآ نهر و چشمه ميگذشت، ميسره گرمی خوش  

  و ا  ه از که ميخواست او را بيشتر ببيند، در عين حال مايل بود  کبوتری وحشی ميزد و همچنان  ک

بگريزد. او هيچگاهی جوابی برای اين تغيير حالت نداشت. سيد گل مرد قوی و بلند با چشمان ميشی  
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«  شهر بزرگ»ه مادر سيد گل او را در طفلی برای دختری از  کهمسايه ها شنيده بود    بود، ميسره از 

 ه برای دختر انگشتر و شالی هم برده اند. ک چنان شنيده بود هم  رده بود و کشرينی خوری 

وزه  کخود آگاه همان وقت با  ميدانست و بطور نا  نار نهر کميسره هميشه زمان گذشتن سيد گل را از   

دختران راضی بود و لبخند    پيوست. سيد گل هم از ديدن   ی برای گرفتن آب به جمع دختران ده م

متوجه لباس    ه ميسره آرزو ميكرد برای او باشد. آيا سيد گلکنار لبش ظاهر ميگشت  کمحسوسی  

ه در گوشۀ موهای سياه و بافته خود زده بود ميديد؟ گاهی  کشستۀ او ميگرديد؟ آيا گل و گيرايی را  

ه سيد گل به بهانۀ دست و رو شستن و يا آب خوردن از چشمه، از  که مدتی  کخود ميپرسيد    هم از

مر باريك و نازهای دخترانه اش،  کشيده و رخسار چون برگ گلش را با  ک   يا اندام آ قاطر پائين ميشد،  

ميدويد،  «  شبدر»نار ميزد و در البالی مزرعۀ شفتل  ک را    ه با بی اعتنايی عمدی چادرشکمخصوصاً  

؟ شايد اين سواالت  ميكرد يانه   مقايسه  يا نه؟ و اگر پاسخ مثبت بود، آيا او را با نامزاد خود   متوجه ميشد 

پدر    ه ميسره با کآخری    داشت. بارن  ذهن ميسره را به خود مشغول مينمود، جوابی در بر   ه هميشه ک

ميسره    ز ده رفته بودند، سيد گل نگاه ناباورش را از رخسار و اندام کو مادر خود برای خريد به مر

با بی اعتنايی و سر به  محصوالت گوناگون، برنميداشت و سواالت پدر را در قسمت قيمت اموال و 

 .هوايی جواب ميگفت 

در يكی ازين    ؛و شب ها از پی آن همچنان در گريزروزها از پی هم با طلوع آفتاب جان ميگرفتند 

يد گل داشته،  رابتی با نامزاد سه قکبزرگ آمده  سی از شهر که  کدختران ده شنيد    روز ها ميسره از

و پدر او دختر خود    با سيد گل از جانب فاميل دختر لغو گرديده   ه نامزادی گوهرکاو گويا خبر آورده  

به پسر حا از شنيدن ک را  داده است. قلب ميسره  لفظ  در    م  اين خبر فشرده شد و گرمی مطبوعی 

دوران طفوليت،    پيوند گل فارغ از قيد  شايد سيد  حال که نامزدی در کار نيست،  عروقش دويد ....  

 .توجهی به ميسره نمايد، شايد  حاال 

روز های خوش آيند بهار جای خود را به تابستان نسبتاً گرم ميدادند، اهالی ده فرياسك، پير و جوان،  

و    زن و مرد در به  ک مزارع  ها  توشۀ زمستان سرد و طوالنی را فراهم  کشت زار  مك همديگر 

مواشی را به ارتفاعات ميبردند تا در شروع خزان دوباره به ده    مينمودند، يك تعداد هم دسته جمعی

وچك هر خانواده و قسمی هم  کبه گدام های    برگردانند. حاصالت زراعتی و خوراك مواشی قسمی 

 .بصورت مالچه يا فروش به بازار عرضه می گرديد 

بود، دفعتاً با سيد گل  وچك او روان  ک بطرف مزرعۀ  مك پدر  که ميسره برای  کدر همين آوان روزی  

آنک در  گويا  م  ه  قلب  حوالی  تپش  مواجه گرديد.  بود،  گلدار کنتظر  نازك  پيراهن  زير  از  وچكش 
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ه  کلماتی را  کسيد گل هم حالی بهتر ازو نداشت،  را رنگ ميزد.    محسوس بود و خون چهرۀ قشنگش

ه گفت: ميسره من  ک خره هم او بود  نمی آورد. باال  ، بياد به ميسره بگويد تا  رده بود  کگويا بارها تكرار  

آرزو و  ميخواستم  ترا  آورد هميشه  می  چشمه  لب  به  مرا  ديدارت  برای  ؛  ی  پدرت  نزد  را  پدرم 

زودتر هرچه   ... ميخواهم  ترا  نظر  من  دارد،  دوست  ترا  بسيار  مادرم  ميفرستم،    .... خواستگاری 

ه مبهوت به سيد گل نگاه ميكند و چادر سبزش را بدور انگشت ميپيچد، آنگاه  کرا ميديد    ميسره خود 

ه رنگ  ک ه رنگ الجورد دارد، چمن زار ها را ميديد  ک ميدود، فقط ميدود ...آسمان را ميديد    ه کميديد  

ه به او ميخندند.  کم عالم گل های نوشگفته را ميديد ه نگاه ميكرد، عالکرا    بهشت دارند و هر طرف 

عنقريب    ،ياد نموده بود   از آن  بار بارو  ه ا ک همان مرادی    ه کنه نه جان ميبود تا برايش ميگفت  ايكاش  

 .ميسره به آن ميرسيد 

رده بودند،  کت کدر عروسی ميسره و سيد گل اهالی قريۀ فرياسك و يك عده هم از قريۀ چوگانی شر

در حضور پدر ميسره و سيد گل و بزرگان ده عقد نكاح را با يك جلد قرآن مجيد    مالی مسجد قريه

مراد    عصر ظاهر شاهی ميشد، به حضور شاهدان اجرا نمود و   افغانی   ٣0ه معادل  ک و مبلغ مهری  

 . يل او را درين مجلس برعهده داشت ک مامای ميسره وظيفۀ پدر و

ه به ميسره درس شوهر داری  ک تند، اينها بودند شب قبل از عروسی زنها و دخترها دستها را حنا بس 

با دستۀ موزيك ساده    اهالی قريه   را ميدادند. شب عروسی و روش با فاميل شوهر    و تشكيل خانواده

 .ه متشكل از يك دهل و سرنا بود عروس و داماد را بدرقه نمودند ک

رايه شده بود،  که  ک غذا    ردند و به منزل سيد عطا بردند، درآنجا ديگ های کميسره را سوار بر اسپ  

سيد عطا اتاقی برای عروس و داماد    ،مردم پذيرايی به عمل آمد. در گوشۀ حويلی  آماده گرديده و از

لكين های آنرا سيد گل خود با آينه های نسبتا بزرگ  کداشت،    اه گلیکه ديوار های  کنو ساخته بود  

ظروف چينی و يگان يادگار فاميل اضافه    الم هللا مجيد،کزينت داده و رف هايی هم برای گذاشتن  

برای روی    «شهر بزرگ»  از   ه پدرش از مسافرت اخير خود کنموده بود. ديوار را هم با قالينچه ای  

ب آورده بود، مزين ساخته  نوبۀ خود گليمی را  نماگی عروس  به  تاجور مادر ميسره  برای    هک ود. 

بافته بود، با يك دست رخت خواب نو و چند عدد ظروف و چاينك و پياله   سال ها قبل عروسی خود 

پشت    ه در دو عيد مادر سيد گل آورده بود، چند روز قبل از عروسی بر ک ميسره    همراه با لباس های

. سفيد سر، بز ميسره همچنان  ارسال نمود يسره بخانۀ سيد گل  م  قاطر بار نموده و توسط مراد مامای

 . به خانۀ سيد گل فرستاده شد 
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الن ميسره در شب عروسی، بعد از دعای خير در حق عروس و داماد، دست او  کنه نه جان مادر

رد: ترا به سيد گل و هردويتان را به  کگذاشت و آهسته در گوش عروس زمزمه    دست سيد گله  را ب

ه از من ميپرسيدی همين است، قدرش را بدان، زندگی  ک مرادی    ه همانکخدا ميسپارم. بخاطر بياور  

 نما. انسان است تربيت  بقای نسل بقای فاميل و    هک آرامی را برای خودتان فراهم نما و اوالد خوب 
 

های    کار ميرفت و ميسره در  کمک به او  ان پدر برای  کمافی السابق به د کبعد ازعروسی سيد گل  

ميسره مژدۀ مادر شدن خود    کهمك مينمود. ديری نگذشت  کمادر سيد گل    طويله و منزل به شمسی،

چند ماه بعد بدنيا آمد، پسرخوشخوی    سيد شاه سهيم ساخت.    را به سيد گل داد و او را در خوشی خود 

هردو فاميل به ارمغان آورد، بزودی به پا    و صحتمندی بود و با تولد خود روشنی و خوشی زياد به

قريۀ فرياسك پيش    برای چند شبی به   سيد شاه روان شد و به گپ زدن آغاز نمود. گاهی ميسره با  

  ما مراد رفت و ی به ديدن نه نه جان و ماۀ چوگانفاميل خود ميرفت و يكبار هم مثل سابق به قري

 . روزهايی را با آنها سپری نمود 

ه برای بار دوم مادر ميشود. اين خبر بازهم خوشی  کرد  کسه ساله شد، ميسره احساس    سيد شاه وقتی  

يك خواهر يا    سيد شاهکه  ه خوب است  کهردو فاميل به همراه داشت، سيد گل گفت    و شعف برای 

برای آوردن يك    کهسيد گل را نزد خود خواسته و به او گفت    آنروز سيد عطا   برادر داشته باشد. 

ه البته چند روزی را رفت و آمد او در  کبرود    ز بدخشانکبه مر دکانبرای    اکهمقدار اموال و خور

 . بدخشان ميبرد کز  يك مقدار پيداوار فرياسك راهم به مرکه بر ميگرفت، مخصوصاً 

ه او هم يك قاطر داشت، توشۀ  کفردا صبح وقت سيد گل با قاطر همراه دوست ايام طفوليتش مرزا  

 .ز بدخشان شد کرا بوسيده، روانۀ مر سيد شاهگرفت و روی  راه را از ميسره 

سالت ميكرد،  کيد و خانه تكانی، احساس خستگی و  برای نوزاد جد   گیت آماد ميسره آنروز به نسب

رد و زودتر از هرشب چراغ را خاموش نموده و به  ک  تيار   شاه   سيد د و  مختصری برای خو  غذای 

راه بود ميسره را از خواب بيدار  ه با صدای مهيبی همک تكان های شديدی    بستر رفت. نيمه های شب 

پرداخت، ولی قبل ازينكه دستش به او برسد، با صدای  سيد شاه  رد، ناخود آگاه به جست وجوی  ک

 . فرو رفت  عميقیبه تاريكی   و سقوط سقف،  مهيب ديگری

و    شته و هزاران نفر زخمیک ه در اثر آن بيشتر از چهار هزار کزلزلۀ مدهش وخانمانسوز بدخشان 

شيد و خانواده ها را سوگوار ابدی نمود.  کآسايش منطقه را به خاك و خون    بر جای ماند،   بی خانمان

لكين  که از  کبا اشعۀ آفتاب  به تدريج  داشت،    لق قرارهمچنان در تاريكی مطدر گوشه ای    ه  ک   سيد شاه 
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قدم هايی را در    شود و صدایگچشمان خستۀ خود را آهسته آهسته    نيمه ويران به درون ميتابيد،

  فرو ريخته به سقف  ه البالی ديوار های ويرانه و  کاحساس نمود. مرد هايی را ميديد    اطراف خود 

ه روی پاهايش بود مانع  کسنگينی زيادی  درد و  خيزد ولی  از جا بر  دنبال چيزی ميگردند. ميخواست 

های ناباورش هيچ رابطه ای را با آنچه ميديد، نميتوانست درک نمايد.    ميگرديد، چشم  کت اوحر

بدن بيخبری  از  بود؟ ترس  واقع شده  ميخورد،  ک   راستی چه  بهم  دندانهايش  و  ميلرزاند  را  وچكش 

چند نفر    ميشد. دفعتاً چشمش به  ند، ولی صدا در گلويش خفهو مادرش را صدا ک  ميخواست چيغ بزند 

در  مپل ماک»  مپلکه جسد زنی را از البالی شكست و ريخت اتاق داخل يك  از مردان ناشناس افتاد ک

رنگ پريده و لبخند تلخ زن خيره شد و چهرۀ مادر را شناخت،    ميگذاشتند. لحظه ای با   « و پدرش

 .ره راس  يم  آشنای  چهرۀ

 پايان 

 

 


