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 ۲۰۱٤-۰۱-۱۳        صالحھ وھاب واصل
 

 صغرا  ۀگی  یک روززند
 )قصۀ حقیقی(

 
فضا  ،ھستھ از ھم دور میشد، صدای آذان مولوی در مسجد آخر کوچھآ ،ساعت چھار صبح بود، مژگان سحر آھستھ 

صغرا چشمانش را آھستھ باز کرد و با شنیدن صدای آذان دست بھ رویش کشید و آھستھ زیر لب  را ُپر کرده بود، 
و بعد انگشت شھادت و شصتش را بوسید، با عجلھ لحاف قورمھ یی اش را » جل جاللھ ھو نامت حق است«گفت: 

بستر خوابش چادر گلدار آرگندی اش را گرفتھ بر سر از باالی تنھ اش بدور انداخت ودستش را دراز کرد و از باالی 
کرد و آھستھ لحاف فاطمھ دخترک سھ سالھ اش را  کھ در کنارش خوابیده بود باال کشید تا سردش نشود . از جا بر 

اُتومات لحافش را چھار قات کرد بھ شکل بلند شد و  خواست  در حالی کھ با یک دست لحافش را محکم گرفتھ بود، 
 از کنار دخترکش گذشت تا بیدار نشود .  ی دوشکش گذاشتھ، آھستھ و بیصداو بررو

 
علی  شھشت سال داشت با پسرککھ ثریا نام  شنظر میرسید کھ دخترک بزرگت چند قدم دور تر دو بستر دیگر بھ

رد کھ آھستھ بھ طرف ھردو رفتھ لحاف ھای شان را کنترول ک ،دوازده سال داشت خوابیده بودند.  آھستھکھ صفر
فت رگوگرد را گ ،نلغذیده باشد و باعث سردی اطفالش نشود. خانھ تاریک بود، صغرا از سر تاقچۀ کوچک و گلی خانھ

خواب  احملیکین را آتش زد و پلتھ را پایین کرد کھ مزا ۀلیکین را روشن کند، لمپامد کھ آو رفت نزدیک دروازۀ بر
دیگر پردۀ ایکھ ازبوجی درست کرده بود و آنرا درروی چوکات  لیکین را گرفت و بادستااطفال نشود.  بایک دست 

پس زد و دروازۀ اتاق را آرام  و آھستھ باز کرد. صدای ِکر ِکر دروازه چندان بلند نبود  میخکوب کرده بود،  ،دروازه
 د . اما صغرا با شنیدن صدای دروازه با عجلھ بھ داخل اتاق نظر انداخت و دید کھ اطفال بیدار نشده باشن

 
آن  دھلیز بسیار سرد بود صغرا کھ چادرش را بدور گلو و شانھ ھایش محکم َدور داده بود بھ عجلھ این طرف و 

ھای کھ در دھلیز پیش روی دروازۀ خانۀ نشیمن افتاده بودند یک جوره چپلک دو طرف نگریست و در بین ھمھ کفش
) را بھ پا کرد و از اتاقک پھلوی خانۀ نشیمن کھ  ۳۲و دیگرش زرد بھ سایز  ۳۸رنگھ پالستیکی (یکی آبی بھ سایز 

ل شده بدنیگک  آب را داخ ،دروازه ھم نداشت و ازآن بھ حیث آشپز خانھ استفاده میکرد و بسیارخورد و تاریک بود
برآمد ھوای سردبیرون رویش را   کھ از دھلیز بیرون می گرفت و رفت بھ طرف دروازۀ دھلیز! درین زمان صغرا

بھ شدت لمس کرد، ھوا بسیارخاکستری بود آسمان صاف و روشنی مھتاب ھنوز فضا را در قلمروش داشت. صغرا 
طرافش نگاه کرد و دو پتۀ زینھ را از ُصفھ گک خورد پیشروی با یک چشم بھم زدن بھ سوی آسمان دید و بعد بھ ا

دھلیز پایین آمده بھ طرف چاه حویلی رفت و در نیمۀ راه از کنار دیوار حویلی سطل آھنچادر ده لیتره را ھم با خود 
می گرفتھ، پی آب رفت کنار چاه، ُدھل را میان چاه انداخت، ھوا بسیار سرد بود دستھای صغرا از شدت سردی ن

چادرش راکمی از شانھ اش بھ پایین کشید وخوب دراطراف دستانش پیچاند  .توانست ُدھل چاه را دو باره بھ باال بکشند
 بیرون کرده آبرا در بدنی و سطل ریختھ جابجا کرد.  ، و بعد ُدھل آب چاه را ُپر از آب

 
را گرفتھ رفت تا وضوء  نھ گذاشت و بدنیصغرا سطل آب را با بدنی بھ داخل دھلیز خانھ آورده سطل را بھ آشپز خا

تکھ یی را کھ خودش با دست دوختھ بود ازباالی  نمازِ لیکین داخل خانھ شد و جایاوقتی دو باره برگشت آھستھ با   کند.
رخت خواب گرفتھ ادای عبادت کرد و بعد وظیفھ اش را با انداختن تسبیح ختم کرده تسبیح را بوسید و بھ چشمانش 

زمان با اینکھ تسبیج را برای آخرین بار میبوسید  با دست دیگرش گوشۀ جاینماز راگرفتھ خودش بلند شد مالید و ھم
 و جاینماز را ھم با خود بلند کرده قات کرد و تسبیحش را در الی آن گذاشتھ دو باره بھ جایش گذاشت. 
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ھ بھ اصطالح عام ما ُتنبان سفید کریپی کصغرا کھ یک پیراھن کتانی گلدار نصواری و کریمی  با یک (پا جامھ) و یا 
ھر دو لبۀ پاچھ ھایش را فیتھ سفید بھ دبلی دو انگشت دوختھ بود بھ تن داشت. ھوا بسیار سرد بود و صغرا درحالی 

ی چشمانش گ دیده کھ نماینده گی از خواب الودکھ دستانش را بھ ھم میمالید در وسط اتاق ایستاده بود و با چشمان کمی پن
د و بھ یک گوشۀ کنج خانھ خیره مانده بود ، بھ فکر عمیقی فرو رفتھ بود ، شاید بھ این فکرمیکرد کھ چطور و میکر

لباس ھای کھ دارد میتواند بدنش را از سردی ھوا محفوظ نگھدارد. یکباره چادرش را از گرد  با پوشیدن کدام یک از
و در حالیکھ چادرش را بدور چوتی مویش دور  نداخت دستش  پشت سر ا گلویش دور کرده  دو گوشۀ چادر را با دو

لباس گرم بود کھ از بین لباس با چشما نش با جدیت تمام در جست و جوی یک جاکت و یا یک  ،میداد و گره میزد
 کھ در بین یک صندوق فرسودۀ چوبی جابجا شده بود دریافتھ بتن کند.  یھای

                                                                                    
القصھ صغرا مؤفق شد تا یک جاکت چوتی بافت خاکی پیش پت را از بین لباس ھایش پیدا کرده بپوشد. جاکت بسیار 
کالن از شوھرش بود کھ سھ سال قبل کھ ھنوز کار بیرون نمی کرد خودش با دست ھای خود آنرا برای شوھرش 

جوره جراب پوشید، موزه ھای رابری سیاه را در پایش کرد و چادر نماز کالنی را کھ ھنگام بیرون بافتھ بود، بعد دو 
و خوب دور شانھ ھا و گردنش پیچانید و بھ طرف بستِرپسرش رفتھ  بھ سر کرد ،ھمیشھ بھ دورش می پیچاند ،رفتن

 سوِن خواَرکایت بگیری بچیم، پسان یکبچۀ گلم، مھ رفُتم ُدکان ! ھووِشَتھ « :آھستھ بھ سرو رویش دست کشیده گفت
 گک خورد حلبی ھده کاس - بوره ده کار خاَنس -ِب تان م، بیار َبِرچای صوتُ بِ ده دوکان کھ مھ َبِرت نان گرم  چکر بیا

در نالبکی بکش خوب پشت باز  -کھ خوب نرم شوه  -بچیم  نان خواره ِکتَھ اول ده چای بوره دار یک چند دقھ تر کو -
ه ده قاشقک چوچھ ر - قنِد مادر کھ دوره جان نسوزهخو ییش ُپف کده ِبت -بچیم  کھ ده گلوَنکِش بند نمانھ -یشچمچھ کن

ُرم بیا کھ مھ می - ِبخی خوده بیدار کو بچیم ده سر تاِق کارخانھ پالوی چایبر، خووو بچیم؟  -مابین گیالسکِش ماندیم 
فامیدی؟ ھوِشت باشھ کھ دروازۀ خانھ ره واز نمانی کھ خنک است  - ِبِخی بچیم ِبِخی جاِن مادر!  -وچھ ره قایم کوک
ِبخی بچیم خوده  خووب  -فتیمش خانھ و دالیزه جارو میکنھ مھ گ - جایاره َسِر ثریا جم کو - دوره جان مریض نشین _

اگر برق  - ِر چایزن بَ اگھ َبرقا آمد خو اَوجوشی ره ب -ی ھوش کنی جان مادر کھ خواره ِکَتھ َدو َمو نھ زن -بیدار کو 
 دگھ بچیم ِبخی کھفامیدی گل مادر؟ ... ِبخی   - ِاشتوپ کھ دوره جان خوده نسوزانھنداشتیم خواره ِکَتھ کومک کو در 

 ِبخی، ِبخی  ِدگھ ِدلَِمھ اَوو نکو...ِوت نبره .ِبخی کھ پس َخو -مھ دلم جم شوه 
علی  کھ چشمانش از فرط بارسنگیِن خواب باز نمیشد دست چپش را باال کرده بروی چشمانش مالید و با صدای 

  برین ، مھ خیستیم شما برین دیگھ.سنگین و بسیارآھستھ گفت خووو مادر..شما 
 دست نوازش بھ رویش کشیده گفت گپایمھ فامیدی بچیم کھ چی گفتِمت؟   زصغرا با

 ھر روز میگین ، مھ میفامم مادر شما برین ، مھ کلِشھ میکنم .  علی:   بلی مادر ،
 

ھمزمان صغرا روی علی را بوسید و دستش را بھ زیر شانۀ علی برده او را در بلند شدن از جایش کمک کرد و 
اسر دار یس - ھنوز ُکِل جای تاریک اَس -ھ ره قایم کو کھ بسیار دزادزیست بچیم بیا کوچ: آھستھ آھستھ بھ علی میگفت

باز چی خاکھ ده سِرخود کنم.......ِبِخی  -کدام گپ نشھ  -سِرتان  خا کا ده دانم، خاکا ده دانم کسی َندرایھ  -ھستیم بچیم
 بچیم ِبِخھ ِبِخھ قند مادربیا کتی مھ.....

 
آرام میدوید و رنگ گلگون دامنھ ھا از پس کوه ھای سر بھ فلک کشیده نمایان  ، دردامنھ ھای آسمان نور شفق آرام 

میشد. اواخرعقرب و شروع قوس است، سردی خشک ھوا دست و پارا میسوزاند. صغرا دست علی را گرفتھ بھ 
رتی ق شده کُ متوجھ شد کھ علی پسرش فقط یک پیرھن و تنبان نازک بھ تن دارد ، بھ عجلھ دو باره داخل اتا ،دھلیزآمد

و  گرفتھ بھ جان علی کرد علی را کھ ھر شب  میکشید و بھ سر تاق خانھ میماند کھ دم سردی ھوا را بگیرد، 
بست . اعصاب علی خراب بود زیرا او ھر روز باید از خوابش میگذشت و این عمل یکنواخت را  زنجیرکرتی را

ل احساس میکرد و مجبورا آنرا ئوھی نخواھی خودش را مسخوا ،انجام میداد. اما چون بعد از مادر، بزرگ خانھ بود
ویختھ ر گردنش آبید کوچھ را کھ با یک ریشمۀ دراز قبول میکرد.  صغرا با علی تا دم دروازۀ کوچھ رفتند. صغرا کل

گردنش کشید و قفل دروازه را بھ بسیار آھستگی باز کرد کھ ازیک طرف کسی بھ عذاب نشود و از طرف  دور بود از
 گر اینکھ نشود کسی بداند کھ صغرا در خانھ نیست ونشود کسی داخل خانھ اش آمده بھ اطفالش ضرری برساند. دی

 -زود پس برو کھ خنک نخوری  - از کرد، در حالیکھ بھ علی میگفت: کوچھ ره بچیم خوب قایم کودروازه را ب
در حالیکھ ریشمۀ کلید را بھ گردن علی آویزان   - کھ خنک راس ده خانھ میره -مادر  دالیزام بستھ کنی قندِ  دروازهِ 
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رون تھ، گفتھ صغرا از خانھ بیو گف "کل گپایمھ فامیدی؟؟؟ -خووو بچیم " میکرد با لحن تأکید آمیز و آمرانھ میگفت 
 هھدایت داد کھ  دروازبھ علی باز ھم . علی با تکان دادن سرش بھ مادر میفھماند کھ گفتھ ھایش را فھمیده.  صغرا؛ شد

علی این کار را بکند . وقتی مطمئن شد  تا ند لحظھ در عقب دروازه منتظر ماندقفل کند. خودش برای چ و را بستھ
کش کو کھ قلف شده یا  هبچیم خوب دروازه ر": ز پشت دروازه  کمی بلند ترصدا زد، اهکھ علی دروازه را قفل کرد

 خانھ رفت . طرف دویده دو باره بھ  ، دویده نی ؟ و علی ھم طبق وظیفۀ ھر روزه اش این کار را کرد و
ور پرتاب کرد، یک لنگ بوت بوت ھای َپت شده را کھ بھ پای داشت در حال َدویدن و بھ بسیارعجلھ از پای خود بھ دُ 

بھ دھلیز افتاد و لنگ دیگربا او بھ داخل اتاق رفت. علی اصأل متوجھ نشد و با عجلھ خودش را در زیر لحافش سر تا 
                                                                                                                                                               نھان کرد کھ گرم شود.          قدم پ

) را خواند و بھ دعای (آیت الکرسیستھ زیر لب صغرا بعد از کنترول دروازه چشمانش را بھ طرف باال برده آھ
تو پیدایشان کدی خدایا مال توستن "اره رو بھ آسمان کرده گفت: اطراف دروازۀ خانھ اش ُچف کرد و با تضرع دوب

بالی زمین و آسمان نگایشان  تو مالک ھردو جھان ھستی، مھ اوالدایمھ بھ تو سپردیم ، الھی از ،تو نگایشان کنی
   "کنی.

   کھ ھر لحظھ از خانھ فاصلھ میگرفت بعد از ھر چند قدم یک بار پشت سرش را میدید  و بھ دروازۀ صغرا در حالی 
شھرت داشت،  بھ صفت نان پز » ارراھیھسر چ وایینان «غرا در نان وایی  کھ بھ نام خانۀ شان نگاه میکرد. ص

ز ا نانوایی را نداشت و ھر روقال از خانھ تنبود، فقط یک کیلومتر بود اما چون کدام وسیلۀ انت کار میکرد. چندان دور
ا بھ وقت  ت کند تنیم ساعت ضرورت داشت کھ وقت ترپیاده حرککمتر از تقریبا  .فاصلھ را باید پیاده طی میکرد  این

 کارش آغاز کند.  معین بتواند بھ
  

اھی) رسید. بسیار سردش شده بود. درحالیکھ دروازۀ بیرون رارھچ زکمتراز نیم ساعت بھ نانوایی (سرِ صغرا بعد ا
نان وایی را کھ رسول قبال باز کرده بود،  باز میکرد با دستش کھ در زیر چادر نمازش پنھان بود بلند کرد و با گوشۀ 

تا چادر نمازش اشک ھای کھ از سردی ھوا در راه از چشمانش میامد، خشک کرده چادر را روی بینی اش ھم کشید 
 نمی کھ خودش از سردی ھوا در بینی احساس میکرد پاک کند. 

 
باز کرد و پیرھن کمرچین  آرد تحویل خانۀ نانوایی گذاشتھ صغرا خریطۀ را کھ از خانھ باخود آورده بود روی جوال

 ی کتاندسری و یک تنبان فوالی با یک آستینچھ و دو دانھ دستمال رو ،ت و بستھ داشتبادمچھ گل را کھ خوب یخِن پُ 
گذاشت و بعد با حالت  ،را بیرون کرد، ھمھ راکشیده باالی یک جوال دیگری کھ در کنار جوال آرد اولی قرار داشت

 ! رسول بیادر، رسول ؟ رسولو چشمان تیز این طرف و آنطرف نانوایی را نگاه کرده صدازد:  انھکنجکاو
برو بیغم باش مھ میرم یک چایبر  - بیغم کاِرتھ کو خوار جان -ستم ا خوارک مھ ده بیرون -رسول جواب داد: ھھ 

متر دورتر از نا نوایی زندگی  ٥۰و نگھبان نانوایی بود و ل ئو.(رسول مسازی زیر چتھ  - چای میارم از دکان بابھ
دختر ، مرد میانھ سال بود، قد کوتاه داشت و اندام نسبتا پر، ھمیشھ یک  ٥اوالد سھ بچھ و  ۸میکرد، دو زن داشت و 

ریش منده کگ داشت، واسکت خاکی چھار جیبھ اش را ھیچگاھی فراموش نمی کرد و ھمیشھ با ھر پیرھن و تنبان 
 بتن میکرد و کاله کرشنیلی اش مشخصۀ او شده بود. ھم کھ میپوشید آنرا 

رسول ھر صبح پیش ازینکھ صغرا بھ نان وایی بیاید، می آمد و نانوایی را باز میکرد و تمام مواد مورد ضرورت 
 ھ یی و یکتک صغرا را مثل: چوب برای گرم کردن تنور، گوگرد، کاسھ آب ، سیخ ھای نان کنی، دو دانھ نان کنکِ

آماده میساخت و بعد میرفت بھ دکان بابھ در زیر چتِھ  را کاسھ ھم آرد خشک برای ھموار ساختن زوالھ ھای خمیر
 بھ کار کنند) . آخر کوچھ و یک چاینک چای خریده می آورد تا با صغرا چای صبح را نوش جان نموده، آغاز 

 
اس ا پوشید و لبش رفورا لباس ھای خانھ پوشی اش را کشیده لباس ھای کار ،قتی صغرا مطمئن شد کھ رسول رفتھو

ھای خانھ را با چادر نمازش چھار قات کرده در داخل خریطھ گذاشت و آنرا روی میخ بزرگی کھ  در روی دیوار 
 کشیده در یککوبیده شده بود آویزان کرد. صغرا بعداز پوشیدن لباس ھای کارش، موزه ھای رابری اش  را ھم از پا 

ی نانوایی بھ صفۀ نان پز گوشھ یی گذاشت و دو دستمال رو سری را کھ با خود داشت بھ دست گرفتھ از تحویل خانھ
نشست درست میکرد بھ داخل تنور و  در حالیکھ دوشکچۀ زیر پایش را کھ ھنگام نان پزی روی آن می .باال شد

چیز ھای مورد ضرورت را آماده ساختھ است. بعد روی اطرافش نگاه کرد تا مطمئن شود کھ رسول چوب و ھمھ 
دوشکچھ نشست و با ھر دو دست تمام موھایش را باھم جمع کرد و ھر دو چوتی ھای مویش را اول در پشت سر 
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از پائین بھ باال آورد در قسمت نزلۀ سر باز یک گره محکم زد  و نوک ھای مویش  یک گره زد و بعد چوتی ھا را
بعد با دستمال روسری اول  .ھای گره خورده تاب داده پنھان کرد تا سبب باز شدن گرِه مو نشودرا در زیر چوتی 

سرش را قسمی بستھ کرد کھ ابروان و پیشانی اش ھم بھ طور کامل زیر آن روسری پنھان شده بودند. این دستمال 
تربود ، قسمی روی سرش  روسری را خوب محکم بست و گره زد بعد دستمال دوم را کھ بزرکتر و کمی ھم دبل

 پیچاند کھ گوش ھا و گردنش را ھم از شعلھ ھای آتش حفظ کند.  
 

و  "، ساتم یادم رفت کھ بکشمشوه مھ اووف خاک ده سرِ " :ند دستش دید و با خود آھستھ گفتصغرا بھ طرف ساعت ب
ریطھ خ در داخلت کھ ساعت را ل خانھ نانوایی رفساعت بند دستی اش را از بند دستش بیرون کرده  دوباره بھ تحوی

ھ است؟ با مکس کوتاھی کھ ب بجھ چند ت بھ آن نگاه کرد تا ببیند کھبگذارد. زمانی کھ ساعت را داخل خریطھ میگذاش
طرف ساعت بند دستی میدید سرش را جنباند و در حالیکھ ساعت را در الی پیرھنش در داخل خریطھ میگذاشت با 

ر آھستھ صحبت میکرد د و ھمزمان با اینکھ بھ زیر لب با خود» ھل و پنج دقیقھ میشھانشاہلل در چ«خود آھستھ گفت: 
خدا زده ، یک دفھ کھ ده قصھ  تنبلِ  رسول چی شد ؟ چقھ دیر کد؟ مردکھِ  يفکارش بھ این سوال مصروف بود کھ: (اا

و گوگرد را گرفتھ آتش را  در  ش میشھ.)  با ھمین سوال در ذھنش دو باره بھ باالی ُصفھ آمدرِ بند ماند ، ھمونجھ شِ 
لَوش ھای کھنھ و فرسودۀ داخل تنور کھ رسول ھمھ چوب ھا را مثل ھر روز آماده کرده بود روشن ساخت و خودش کَ 

و در کنار ُصفھ گذاشتھ شده بود  لَوش دومی نیمھ شکستھ بودسرخ داشت و دکمۀ کَ  کھ یکی آن بھ رویش یک دکمۀ
بسیار بزرگ خمیر  یعنی (خمیر دان) کھ ھر شب توسط رسول، خمیر  »تغارۀ«ظرف یا و رفت بھ طرف  پوشید

 ،بدون خمیر مایھ در آن  درست مخلوط و جا بجا میشد و تمام شب میگذاشتند کھ بھ اصطالح عام  الی صبح روز بعد
 .بھ قیام بیایدیا برسد 

کرده در روی خمیر میگذاشت و  رسول شام ھا وقتی خمیر میکرد در اخیردستمال بسیار بزرگی کرباسی را تر
اطراف دستمال را خوب در دورا دور خمیر داخل میساخت تا خمیر بعد ار رسیدن و یا بھ قیام آمدن از اطراف تغارۀ 

سر ریز نشود. ھیچ گاھی خمیر مایھ استفاده نمی کرد و ھمیشھ در خمیرش کمی ھم سودا و روغن » خمیردان«خمیر
سول و صغرا بھ نان شان مزۀ خاصی میبخشید و در بین نانوایی ھای منطقھ یکی از استفاده میکرد کھ ھمین راز ر

یا ھمان دستمال بسیار دبل چند الیھ را کھ در روی » ُسُتک«بھترین ھا بھ حساب میرفت. صغرا مثل ھمیشھ اول 
ده چک یدند باال کرخمیر، برای گرم نگھداشتن خمیر می گذارند، پس زد و گوشۀ تکۀ کرباسی را کھ سر خمیری مینام

کرد کھ خمیر رسیده و یا خیر؟  وقتی سر خمیری را بھ باال کشید خمیر ھای چسپیده بھ آن ھم بھ باال آمدند ، صغرا 
سر خمیری را دو باره با فشارکمی روی خمیر گذاشت در حالی کھ دستش حرکت دورانی را طی میکرد سر خمیری 

یر بھ قیام آمده و این بار دید کھ دیگر خمیرھا با سر خمیری باال نیامدند و را دو باره بلند کرد تا مطمئن شود کھ خم
 خاطرش جمع شد کھ خمیر بھ قیام رسیده و مشکل ندارد.

 
کنار خمیر دان یا تغارۀ خمیر در یک پتنوس پالسکو، سھ دانھ پیالۀ بدون پشقاب و یک قند دانی پوره با دو دانھ قاشق 

کوچک چرمی بسیار مستعمل بھ رنگ رفتۀ آبی سرمھ » سفره«وی ان یک دستر خوانچای جابجا شده بود و در پھل
 یی. 

صغرا سفره را باالی پتنوس گذاشت و ھردورا با خود بھ سر ُصفۀ نان پزی آورد و بھ مجردیکھ باالی صفھ آمد گرمی 
آتش داخل تنور را احساس کرد، احساس خوش آیندی بود .. صغرا ھمھ سردی ھای راه را فراموش کرد با لبخند 

بھ تنور آمده چشمانش را بست رویش را با بسیار دوست داشتنی، پتنوس را روی زمین گذاشت و کمی نزدیکتر 
چشمان بستھ بھ طرف سقف نانوایی کرد، در حالیکھ دستانش را روی ھم میمالید با خود آھستھ گفت: "آخ چی مزی 
میتھ"  و دو باره چشمانش را باز کرده دو دانھ سیخی کھ ھمیشھ در کندن  و یا جدا ساختن نان از دیوار تنور استفاده 

و چوب ھای کھ از شعلۀ آتش بدور مانده بودند بھ کمک سیخ ھا بھ شعلھ نزدیک ساخت تا بھ قوغ آتش میکرد گرفت 
 مبدل گردند. 

 
صغرا کھ دود آتش چشمانش را عذاب کرده بود سیخ ھا را  از تنور بیرون کرد و متوجھ شد کھ رسول با یک چاینک 

ل سالم گفت و با عجلھ دستمال روی سرش را کمی چای داغ و دو توتھ روت خانھ گی برگشتھ است، صغرا بھ رسو
 بھ پایین کشید در حالیکھ سفره را باز و ھموار میکرد، با لبخند آرامی از رسول پرسید کھ: "چی آوردی بیادر جان ؟"

 "این روت از کیست؟ " 
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 نفس جان خو روان نکده؟.."  "
یادرت ب  -رسول در حالیکھ بھ طرف روت میدید با صدای سنگین و خستھ گفت: "نی با با خوار جان مال و ایقھ طالع 

ایره بیچاره بابھ عثمان  -ده نان شو و روز خود حیران اس کھ نان خشک پیدا کنھ، باز روتھ خو خوآم دیده نمی تانھ 
 داد" 

گوشۀ گذاشت در حالیکھ میخواست روی دوشکچھ بنشید برای خوردن  رسول َکلَوش ھایش را از پایش بیرون کرده بھ
چای با صدای پراز نفس و لحن تعجب آوری گفت: "بخیالم... قُده خیلش بھ خاطر چلھ گریزی نواسیش پختھ کده بودن 

 ھ." زن گپ نمی -مردکھ خودش بابۀ ازو دخترک کتی زن خود قار کده  -ھمو بچھ مابینیشھ خدا باز یک دخترک داده  -
 صغرا با چھرۀ مملو از تعجب و لحن پرسش آمیزگفت: "چرا ؟ چرا قار؟  جنگ کدن؟؟" 
 ای خو دختر سومش اس نی؟  -میگھ باز چرا دختر آوردی  -رسول: "مردِم بیعقل استن  
 اوو فکر میکد کھ امدفھ بچھ میشھ."   

ای کارا کار خداست  -انھ ؟ بدست ازو خو نیست صغرا: "چی آدم خدا ناترسی..! حالی اوو زن بیچاره چی کده میت   
 از دست بنده چی میایھ؟ "          -
رسول : "ھستن دیگھ خوارک  اینمی قسم مردم ناشکر پیدا میشھ کھ باعث قار و غضب خدا میشن ،  بی ادبی ماف  

قصھ شان نشو خوارو، گمشکو ده ». یک گاو ریخ میزنھ کل پاده ره مردار میکنھ«باشھ، بی ادبی ماف باشھ میگن
اووکھ خوش است یا خفھ بھ ما و تو چی ؟ روزی و نصیب ما وتو کھ ده ای روت بود خو کسی گشتانده نمی تانست  

 پرتو، پرتو خوارک چایھ کھ بخوریم و شروع کنیم کھ حالی مردم میرسھ."
 

آھستھ  با خودش میگفت: "خدا  صغرا در حالیکھ در پیالھ ھا چای میریخت و با قاشق  شکر را شور میداد آھستھ،
ایتور کسایام  اس کھ خدا ھیچ اوالد نمی تیشان و پشت یک گریان اُشُتک شو و روز میتپن..!  -ھدایت نیکی بتیشان 

باز کسی ره کھ خدا اوالد نصیب میکنھ باز اي کبر سرخ و سوزانھ و اي غرور شانھ ببی کھ میگن چرا دختر اس؟ 
 سان نیس؟  ....وام یک ھست کده خداس." باز..... چرا...؟  دختر ان

ودرحالیکھ یک لقمھ روت را بھ دھنش داشت  با دھن پر میگفت: "ھمی دختر اس کھ یک روز  زن میشھ کھ خانھ 
یک مرد سرش آباد میشھ". وبعدأ یک ُشپ (جرعھ)چای را کھ داغ ھم بود با ھوای بسیار زیاد بھ دھنش کشیده 

 ھ گفتھ ھایش دوام داد... بلعید(قُرت کرد) و دو باره ب
کھ خی باز تو بی غیرت از کجا   -اگھ اَمي  دخترا نمی بودن و زن و مادر نمی شدن، َبِرش میگفتی بیادر جان  "

 !!!!!! "   بخدا میشدی ؟ 
رسول کھ بھ آرامی صغرا را گوش میکرد و متوجھ شده بود کھ این مسلھ بسیار باعث اعصبانیت صغرا شده ، آھی 

ت خو نیس  ُمف  -سیلیِتھ ببی... باز ببی کھ خدا چی قسم جزا میتیش  -گفت: "خواَرک تو خوده جگر خون نکو  کشید و
 کتی خدا خوده زدن..... چایتھ بخو خوارو کھ شروع کنیم کھ ناوخت شده خداوراستی."   -

                                                                                           
صغرا و رسول سفرۀ چای را خاموشانھ میبستند کھ صدای جمیلھ در فضا پیچید کھ میگفت: "سالمالیک، سالمالیک، 
چطو چپاچپیس" در حالیکھ خودش معلوم نمیشد زیرا مستقیم وارد تحویل خانھ نانوایی شده بود تا لباس ھایش را تبدیل 

(جمیلھ دختر جوان بود بسیار شاداب و خندان و بسیار فعال و ر کرده بود. کند. اما صدایش تمام فضای نانوایی را پُ 
تیز کار،  جمیلھ وظیفھ داشت زوالھ ھا را بھ یک سایز گلولھ کرده بھ رسول بدھد و رسول آنرا ھموار کرده روی 

شم جمیلھ بھ سرعت چرفیده بگذارد تا صغرا آنرا بھ ھمان سایزیکھ الزم است بکشد و پنجھ کند و بھ تنور بزند.)   
گیری لباس ھایش را تبدیل کرده سرش را با دستمالی سبز تیره گل سیب برای جلوگیری از ریزش موی  ھنگام زوالھ 
کردن خمیر بست و با دھان ُپر از خنده و حرکات و ژست ھای دوست داشتنی  باالی صفۀ نان پزی باال شد ..با سالم 

و بعد رویش را بھ طرف رسول کرد در حالی کھ سرش را خم کرده بود  مجدد بھ صغرا نزدیک شده رو بوسی کرد
کھ دست رسول را بھ رسم احترام بھ بزرگان ببوسد بھ خنده گفت: "سالم کاکا جان چی گپ اس مھ خو نموردیم کھ 

 ایتو ُچپ ُچپ ھستین"  و قاه قاه خندید .. ھھ ھھ ھھ ھھ... 
کِمت نکنھ بچیم ، ھمی کھ میایی خیال آدم میایھ کھ از سر زنده میشھ  رسول تبسمی کرده سرش را بوسید و گفت: "خدا

 شکر کھ ھستی بچیم"    -
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 تو بودمو سال  مام کھ ده سن -شوي ھمسالم کھ خبر شوی از حالم  -صغرا ھم  ھمزمان با رسول گفت : "بچیم میگن  
 خدا بخت -میسوختن و ما از دنیا خبر نداشتیم  ھمو بابھ و ننھ بود کھ ده غم ما -نھ از زمین خبر داشتم نھ از آسمان 

 . آِتشام تیار اس -ُتره سون ما نبره شکر کھ ھستی.  بیا بیا  بچیم کھ شروع کنیم کھ بخدا غالمغال مردم میخیزه 
جمیلھ دستانش را شستھ آمد و بھ زوالھ کردن پرداخت. جمیلھ از بس مھارت  داشت در ظرف یک دقیقھ میتوانست ده 

 روه آلھ بسیار گپ میزد و پر گویی میکرد، ھر گپ را بھ شوخی میگرفت و جواب ھای خندیدرست کند . جمزوالھ 
میداد، میکوشید کا کا رسول و خالھ صغرا را با شوخی ھایش از جھان تنگ و تاریک کھ روز گار بھ سر شان آورده 

خمیر ھم در وقت زوالھ کردن تبصره ھای  بود بیرون بکشد، یک لحظھ ھم آرام نمی نشست حتی باالی اشکال مختلفۀ
صغرا  .ور میکرد و ھر دو را میخنداند. کار ھر سھ طبق معمول در جریان بود و لحظات بھ سرعت میگذشتندآخنده 

و رسول و جمیلھ بھ سرعت بی سابقۀ نان ھای گرم و داغ خاصھ می پختند  و در پیشروی پنجرۀ چوبی نانوایی باالی 
 قتی کھ مردم برای خرید بیایند بھ کمبود نان مواجھ نشوند.ھم میگذاشتند تا و

 
سالھ بود کھ بعد ار ھفت صبح بھ  نانوایی می امد تا نان ھای گرم پختھ شده را بھ مردم توذیع  ۱٥حبیب یک پسرک 

 کند.
و جاروب، حبیب پدر نداشت و مادرش بھ خانھ ھای مردم رفتھ گاھی کاال شوی میکرد و گاھی ھم خانھ پاکی و جمع (

پول کافی نداشتند کھ حبیب بتواند بھ مکتب برود زیرا مادرش نمی توانست خرج خود و اوالد ھایش را بھ تنھایی پوره 
سازد. حبیب برای چند روپیۀ محدود ھر روز از ساعت ھفت الی دو نیم ظھرمی آمد و بھ نام فروشنده نان خاصھ در 

حبیب آمد و با صدای باریک و زنانھ مانندش بھ ھمھ سالم داد و مستقیم  .)دم پنجرۀ نانوایی می نشست و نان میفروخت
بھ طرف پنجره رفت و دروازۀ کوچک چوبی پنجره نانوایی را کھ بجای شیشھ پالستیک گرفتھ بودند از پیش روی 

ان کاکا ج"تبنگ نان پشت پنجره دور کرد و بھ گوشۀ تحویل خانھ گذاشت و رویش را بھ طرف رسول کرده گفت: 
 "پول سیاه( پول میده) ده کجاس؟ 

رسول در حالیکھ چشمانش بھ روی خمیر زیر دستانش خیره مانده بود و تمام حواصش را بھ ھموار ساختن زوالھ 
  "م اس.اسکتِ و اینھ بگی ده جیبِ  "متمرکز ساختھ بود بدون انکھ بھ حبیب بنگرد آرنج دست راستش را بلند کرده گفت: 

رنگ ۀ فرسودحبیب کھ باالی دو زانو نشستھ بود نیم خیز شده زانو ھایش را یکی بعد دیگر بھ روی شترنجی گک 
بھ رسول خود را نزدیکتر ساخت و دستش را بھ جیب راست رسول  لغذانید و چند قدم ،رنگی کھ در زیر پایش داشت

یزی نیافت، دستش را بیرون آورد از سر دو زانو بر ھر قدر پالید چ ،سیاه ویا پول میده را بکشد داخل ساخت تا پولِ 
د: رسول نگاه کرد و پرسی پھلوی رسول نشست و رویش را کمی بھ پیش برده بھ چشمانِ  خواستھ باالی دو پاشنۀ پا، 

 "تان ببینم؟ یس، ده جیب دیگکاکا ده ای جیب تان نی"
ردن خمیر نگھداشت و آرنج چپش رسول در حالی کھ با سرش ھان کلک میکرد دست چپش را ھمچنان در ھموار ک 

بغل پیرھن  کین، جیب جیب(  ."ده پیران اس منِ کیَ اگر نبود حتما ده جیب  ،خی بیا ببی ده ای جیبیم”بلند کرده گفت: را 
 )و تنبان افغانی را میگویند

 
 نوربلند کرد رفیده را در کنار ت صغرا کھ یک قرص نان خاصھ را تازه بھ دیوار تنور با رفیده چسپانده بود سرش را 

مد با دست چپش بھ باال کشید و گوشۀ چادرش را کھ از روی دھنش بھ آبر گذاشت و آستینچھ اش را کھ َتف از آن می
نش پیچید و در حالیکھ ھمزمان با این عملش با صدای دپ کھ از پایان لغذیده بود باز کرده دو باره بدور دھن و گرد

موره از اول نکشیدی و تیار نماندی ؟ خوب میفامیدی اچرا بیادرک، " زیر چادرش بیرون میشد بھ رسول میگفت :
 "کھ حبیب میایھ !!!

 
 

 "نفتی ده تندور. ھوش کو کھ دوره جان"و با صدای کمی جدی تر و آمرانھ حبیب را مخاطب قرار داده گفت : 
و خیر اس خ حالی اگھ بیفتی " روبھ حبیب کرده گفت:  ،جمیلھ کھ ھمیشھ میکوشید فضا را با شوخی ھایش شاد بسازد

 .....    و بلند خندید.. "باد ازیکھ پیسھ را گرفتی ھوش کو کھ نفتی، تره خیره کھ پیسا نسوزه ھھ ھھ ھھ ھھ.، پروا نداره
رسول کرده و پول ھا را بیرون آورد و بھ شمردن شروع کرد یک ، دو ، سھ ،  خالصھ حبیب دست در جیب چپ

خالصھ کالم،  مردم ھمھ یکی پی دیگربرای خریدن نان آمدند، صدای غالمغالک مردم کھ در پیشروی ، پنج ....  چھار
 گان منطقھ  نان این ) بود،  تمام باشندهنانوایی سر چھار راھینانوایی بھ گوش میرسید، خود نمایانگر محبوبیت (

 

 ۹تر ٦ لھ :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئلھ موږ سره اړیکھ ټینگھ کړ ښت تاسو ھمکارۍ تھ رابولي.  پھ دغھ پتھنپھ درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې پھ ځیر و لولـ ھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالیږلو، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یادونھ

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

نانوایی را نسبت بھ نان ھای نوانوایی ھای دیگر ترجیح میدادند. ھر کس میخواست اولتر نوبتش برسد . یکی، دو نان 
خاصھ می خواست، یکی نان پنجھ کش، یکی چھار دانھ نان جوره یی خاصھ کسی ھم نان مزاری ِگرد و سیاه دانھ 

  ....دار. 
ادامھ میداد  و تمام ھوش و حواسش را بھ جمع آوری پول متمر کز ساختھ بود کھ کسی  حبیب، خونسردانھ بھ کارش

با فریب و چال احمقش نسازد و نان را بدون دادن پول با خود نبرد. زمان بھ زودی در گذر بود. دم بدم فکر صغرا 
ھمھ  لیعری نبود در حالیکھ پسر صغرا کدام خب علیپریشان وپریشانتر میشد، ساعت  یازده و سی بود اما ھنوز از 

 روزه سر ساعت ھشت، کوتاه نزد مادرش می آمد تا نان تازه برای چای صبح خود و خواھرانش ببرد. 
 

جمیلھ، با خنده ھای قھقھ و تبصره ھای شوخی آمیزش فضای کوچک ُصفۀ نان پزی را بھ شور و ھلھلھ در آورده 
کھ بھ نوبت ایستاده بودن چنگ میزد کھ ھمھ با یک صدا میخندیدند بود بعضا آنچنان گفتارش حتی بھ دل مشتری ھای 

 حتی بعضی ھا ھم کھ از جمیلھ حاضر جواب تر بودند بھ جوابش جمالتی رد و بدل میکردند و ھمھ یکجا میخندیدند.
ل ببرد دیگر داخکار صغرا تمام شده بود، آستینچھ ھا را کشیده کاسھ آبرا کھ در کنارش گذاشتھ شده بود بلند کرد کھ بھ 

فضا برای صغرا خاموش شده بود ھیچ صدای را از ھیچ کناری نمی شنید ،  دلش شور میزد، اشکش را در اختیار 
 بھ کسی چیزی نمی گفت اما پریشانی آنچنانش می آزرد، کھ نمی دانست در کجاست و چی میکند. ، نداشت

 
رخطایی عجیبی شانۀ یکی از مشتریان را  کھ دوشتش سالھ با عجلھ و وا ۲۱-۲۰ ک در حدوددر ھمین اثنا یک پسر

ھ اوبچھ اینجھ چی ایستادی بگریز کھ کشت " بود بھ شدت کش کرده با صدای لرزیده و وحشت زده و بسیار بلند گفت:
 . بیا کھ بریم"نشی، ایالکو ای نان مانھ  بیا بدو..بدو....

میدیدند و خود شان را در نا امنیتی احساس میکردند می  در حالیکھ ھمھ مشتریان بھ شدت ترسیده ولرزیده بھ اطراف
 سالھ بھ دوام گفتارش بھ دوستش ادامھ میدھد و میگوید: ۲۰شنیدند کھ این پسر 

باد کدن،  کشتن  و آل  کوچھ را باد يتمام مردم ا اینجھ حملھ کدن، نمیدانم از کدام تنظیم استن یک تولی ُدز و  داکو
خداوراستی کشتھ اگھ نی برو ایال کو بیادر  ، . بروو... تو ده قصۀ نان استی...و ت دوزی کدن... امو مال شان

 میشی........
 صغرا مات و مموت مانند مجسمۀ بیجان بھ این پسرک میدید و جرأت نمی کرد کھ بپرسد کھ کدام خانھ ھا را و کدام 

  مردم... 
 ااا شوو او بچھ ای چی چتییات گفتھ رایی ستی؟؟قر قراااا،  : "رسول با صدای بلند و غضب آلود صدا زد  

  دِز چی ؟           
  کدام تنظیم؟          
 ده کجا آمده؟           
 کی ره کشتھ؟           
 کو...... برو گمشو ...           
 "لیف لیفت میکنم.. خداوراستیستم یلوده نساز برو  کھ خ خوده لوده           

 
بھ گفتھ ھایش با نفس لرزان وسوختھ دوام میداد و کرتی دوستش را در قسمت شانھ محکم بھ طرف پسرک ھنوز ھم 

خودش میکشید و اسرار میکرد کھ دوستش و ھمھ مردمی کھ برای خرید نان بھ نوبت ایستاده بودند برای حفاظت 
 یده بود باز کمی آرام تر صدازد:جانھای شان باید فرار کرده از منطقھ ناپدید شوند. رسول کھ از غضب بھ کفیدن رس

کم دالی ما تکھ تکھ اس کھ باز توام   -ی ماره آزار نت برو -برو ، برو بانی ما قند پدر  –او بچھ برو از خدا بترس "
برو بھ لیاظ خدا ای چتییاتتھ کدام جای دگھ بگو . برو پشو بان مردمھ  رآمدی سر زخم ما نمک پاش میتی؟ برو جان پد

 ن.کارش با هد
، چشمان از حدقھ بیرون و لبان خشک و نفس سوختھ؛ رویش را بھ طرف رسول کرده دستش را پسر با صدای بلند

تان میگم، بخدا قسم کھ چند دقھ  مھ چی مجبوریت دارم کا کا ، مھ بھ خوبی کلِ "بھ طرف آخر کوچھ دراز کرده گفت: 
 "اگھ دوکانتھ روده نگرفت رویمھ سیا کو.... ..... ، باد

کار ده دست تنظیمیاست، ده دست مردم عادی نیس کا کا !  بخدا اگھ منگسھ بانن کھ پر بَِزنھ، بالشھ دمو دیوال 
 میسوزانن.
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اُشُتکھ کشتن،  ، بخی بخی ...! بیا ببی کھ ده او خانھ یک بیچارۀ غریب، ای بی ناموسا چطور سھ تابرو ببی" 
ُجل و َجمبکِ شان سر ھمو سھ از خاطر ھمو  اما اوو خدا ناترسا ، چندان چیزام بیچارا نداشتن،مالکایشانھ بوردن

 ."م رام نکدن، بھ رسول هللا از چشمت خون میپرهطفال
 

صغرا چیغ زده از جایش بلند شد و از کنار پنجرۀ نانوایی سرش را بیرون کرد، در حالیکھ بھ شدت میلرزید و گریھ 
 تکا ره در کدام خانھ بیادرک؟    کوووو کدام اوش" : میکرد با صدای پر از بغض و وحشت  از پسر پرسید

 کدام اُشتکا ؟ " -کدام خانھ   – نشان بتھ  - کدام ؟     کدام
خانھ   "مو خانی کھ دروازۀ  سبز دارهانجھ، ده واوده   اوووونھ "پسرک دستش را بھ سوی آخر کوچھ برد و گفت: 

 بسیار دور بود و صغرا فقط بیرو بار مردم را در دور و بر خانھ اش میدید..............
 اما..... بلی آن خانھ با دروازۀ سبز  خانۀ صغرا بود  و آن اطفال، اطفال صغرا.... 

نش ، زباید بکندود،  دیگر نمیدانست چی باسال داشت. صغرا از خود بیخود شده ب ۱۲سھ طفلی کھ بزرگترین شان فقط 
. بھ خود پیچید و بھ زمین افتاد. جمیلھ و رسول ز دید، گوشش از شنیدن و پایش از رفتار مانده بوداز گفتار، چشمش ا

 بھ عجلھ دویدند  کھ صغرا را کمک کنند . 
 

ھای  ، حبیب کھ پولده شده با عجلھ بھ طرف خانھ ھای شان رفتندمردم وارخطا و وحشت زده ھمھ بھ اطراف پراگن
ھمھ را جمع کرده بھ دامنش بھ منطقۀ واقعھ دوختھ شده بود،  ، در حالیکھ چشمانشیر زانویش بودھمھ در ز ،جمع شده

  "کا کا رسول پیسا ره چطور کنم؟"انداخت و صدا زد: 
 تبا صدای بلند و خشونا در داخل و خارج نانوایی میدید رسول کھ بسیار اعصابش خراب بود و این ھمھ گد ودی ر

درِر شان بتی،  بی پدر !!  ده ای وخت از مھ پرسان میکنی کھ پیسا ره " آمیز رویش را بھ طرف حبیب کرده گفت: 
 "چی کنم ...؟   برو یک گیالس او بیار ... نمی بینی کھ ما ده چی حال ھستیم؟ 

 
، در طرف خانھ اش رفتندقصھ کوتاه بعد از تقریبا نیم ساعت کھ صغرا دوباره بھ حالش برگشت بھ کمک رسول بھ 

 ، بھ عجلھ داخل خانھ شد.ازدحام عجیبی  بھ چشم میخورد وازهدم در
اینکھ صغرا در داخل خانھ اطفالش را در داخل بستر ھای شان کھ با چی بی رحمی سر بریده بودند و در کدام حالت 

 دید و چی حالتی برایش رخ داد شما خود تصور کرده میتوانید.
 
 ت دل سنگ را ھم از ھم میپاشد.بلی! ھمچو حال 
 

صغرا  تا دو روز دیگر بھ ھیچ کسی اجازه نمی داد کھ اطفالش را از بستر ھای شان بیرون کرده تکفین و تدفین کنند، 
 مثل دیوانھ ھا تن خون آلود ھر طفلش را بھ آغوش میکشید  و بیصدا نوازش شان میکرد . 

 ، مثلود و اشکش در چشمانش خشک شده بودرا از دست داده ب، حس شنوایی اش صغرا دیگر صحبت نمی توانست
 دیوانھ ھا عکس العمل نشان میداد. 

 
الخره مردم کوچھ و محل با ھم جمع شدند و تصمیم گرفتند صغرا را مجبور و متقاعد سازند کھ بھ تکفین و تدفین اب

 را مشکل ساختھ بود. فرزندانش راضی شود زیرا بوی و تعفن اجساد خون آلود، داخل شدن بھ خانھ
ند ردند، و بر گشت،  صغرا را محکم گرفتند و مردھا ھمھ اجساد را برده تکفین و تدفین کچندین زن از ھمسایھ ھا آمده

، آھستھ آھستھ  ھمھ از کنار صغرا دور شدند و بھ خانھ ھای شان رفتند و صغرا بعد از ساعت عصر بود ٤ساعت 
 انھ ماند.ھفت شام تنھای تنھا با خودش در خ

 
 ،ا آمد، ھنوز دروازۀ کوچھ باز بودفردای آنروز زن ھمسایھ با کمی غذای کھ برای صغرا تھیھ دیده بود بھ خانۀ صغر

دید کھ صغرا  ھنوز خواب است  .ش را بھ اتاق نشیمن صغرا رسانیدزن ھمسایھ زیاد بھ تشویش شد و بھ عجلھ خود
زن ھمسایھ غذا را بھ روی تاق خانھ مانده کنار بستر صغرا نشست و  ،زیر لحافش در گوشھ اطاق خوابیده و آرام بھ

آھستھ لحافش را بھ پائین کشید تا از خواب بیدارش کند. متوجھ شد کھ دیگرصغرا، صغرا نھ بلکھ یک جسد خون 
 الودی بود کھ در زیر لحاف خودش را رگ زده  بھ قتل رسانیده بود .
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صغرا  ،ھ بود، این مرگ، مرگ صغرا نبوداز خودش گرفتز دست دادن اطفالش با اگی اش را بلی......!  صغرا زند

یکجا مرده بود و این فقط  َدِم (نفس) صغرا بود کھ  از تن کشیده بود تا آرامتر بخوابد و زود اطفالش  دو روز قبل با
 تر خاک شود

 
 

 پایان
 
 
  

 
 
 
   

 
 

 

 

 ۹تر ۹ لھ :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئلھ موږ سره اړیکھ ټینگھ کړ ښت تاسو ھمکارۍ تھ رابولي.  پھ دغھ پتھنپھ درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې پھ ځیر و لولـ ھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالیږلو، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یادونھ

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

