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 ۵۹۳۱ ثور ۵۱

 

 

آنها تازه صنف دوازدهم را تماا  راهده دودناهر هاهدو شااق در ازانا از ناا  ن اک ر 

آوازه راار و زمماک رزای  و اعتبار خودی دهخورداردودنه. دهگزیههاخنا خوب و 

 زداق زد عا  وخاص دود. رشاق در دروس و رارهای خانه

 

 های دلفهیبشر دا دز  آرایٔی و گروزی از روزها ره هوای دهاریر دا طهاوت و تاز

 وز مزاااهاتشر داااا راااا  وداااا صاااهاهای دلبهناااهٔه وزانشر گموسااا سی ساااهایی  هناااه

های درختاق دهاری اش وهمچناق دا ناله های دالویز شهشهه گ ز دهگدل ان کودی ای

ذهن هه انسااق و زیاهوب ده اا  ها و آدزارانش؛ طوفاق محبک و جنب هق را در دل و

فتناه ـاـ داا دل گلجااق م گحمه ـ ره والاهین و ماهد  اهیاه از محباک آناها ل مگم کهدر 

زین شاهه گنهه از عزق و محبک رسی ر ره طی چنه سال اخ اهدردل و ذهانش جاایگآ

ها شاه و دای اخت اار در عالم تخ نت غا دودر خواب ناز را از چزمانش ردوده دودر

فاک. او عاشاق و دلباختأه شاکوفه ـ دختاه دااهوش وتاازه فاار  شاهه گدا خود سخن م 

لجاااق از گولاای  ازمکتااـ ـ رااه هم زااه از یااک اسااتسامک مکتااـ م هفتنااهر شااهه دااود.

جای که دریک خانوادٔه غهیـ و دی دضاعکر اما دل ه وداا متاناکر تهد اه یافتاه داودر 

را تساخ ه راهده  وفه ره تما  دل ودیانشکونه ده شگاز عجز وشه  نم توانسک ره چ

 دودر اظهار عزق نمایه.

 

ذشاته گاز رخش می  هیاهر مهفهاایش را راه شاـ  گزمان که دا او مسادل می شه رن

ر الاابش دااه و دسااتچاچه م زااه در  خ اااالت اش سهدسااه رااهده دااودر فهامااوش م کااهد

سهعک ده تچش می افتادر ودر زماق  مهف زدق دا شکوفه لکنک زداق   اها م کاهد. 
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هدیاه. داهین گم   زشر از خاود م هفاک و محاوگمسادل چزماق سحه ان در مس سک در

ور زیها او تماا  مهفهاار گفتگاز دروق  ه هوق خاموش دود ولی منوال مهت ها از د

ویاا از شاه  و م اا داه زدااق گو    آرزوها و سخنهای نغاز و نااب دلاش را فاهو م باهد

 آورده نمی توانسک.

 

دلش را شنفک و رمههمک دهدساک و ممامم  لجاق نهایگداالخهه روزی از روزها  

 شهه ره تا رازها  و نهفته های دلش را ده شکوفه اظهار نمایه.

 

ر آهسته آهسته ازشاا   درختااق داه گطنیی رنهای  زرد و گفمل  ای زی دودر ده 

 ویی فهش طنیی نموده داشنه.گهمه جا را  زیه می غلط هر

 

سف هار سهده فلک سااعک هاا انتراار وفه رفک و  هلوی درخک گـ دا  شلجاق عسگ

وفه دا گهاق شگرز ه ـ شایه شکوفه خانه داشهر شایه هم نباشه ـ داخود مهف م زدر نا

ماننااه آهااوی مسااک چهااارطهف را ور انااهاز رااهد. خارهودااه از خانااه د ااهوق آمااه و 

لجاااق افتاااد رااه مهمااومانه وغ همهمااولی ر غااها خ اااالت ر در رنااار گچزاامش دااه 

 انترار م کزه.سف هار استاده 

 

ه ق چطور غ ه مهمول استادلجاگهدیه ره گر دهایش تزویش خلق وفه خانه درآمهگش

د هوق دویاهر اطاهافش را  ویی مس شزمش خبه شهه داشهرگاسکر انترارری داشه؟ 

لجاق درهماق نسطه ابلی اش ماننه درخک صامک و دی جاق ایستاده گ. گذرانهاز نره

لجاااق علاا کم گو اورا دااه خانااه صاانب رااهد. ،ساان  داد رفااکروفه ناازدیکش گدود.شاا

فااک: خانااه نم ااه . انترااار رساای گی گفااک وسااهرا  ااای ن انااهاخک و دااا آهسااتگساان  

لجاق چزماق شفاف و زیبای م زای اش را داهای لحراه ی داه روی شافاف گ هستی؟

دای اخت اار رویزاها ازخجالاک دورداد و داا صاهای وفه دوخاک و دهاه گوارغوانی ش

فک: گوفه ره تا آنزماق از ه چ چ زی خبه نهاشکر مهمومانه گفک: دلی. شگلهزاق 

وفهر ری؟ دب ن! ازخنک م لهزی؛ د اا گفک: شگلجاق زیه زداق چ زی گری می آیه؟ 

 خانه دهیم ر مادر  ملوا  خته رهه یکجا دخوریم.

 

  ر مه  تزکه نی ر قر نیر

 شماره رارداشتم.

 وفه.گمهه؟ ههر ها ش
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 و.گی دگچه م 

 تانم. فته نمگممر مه 

 

 ک چها سه  شهه؟ رها  مادثٔه ده خو ر  نهاده؟گفته نم تانیر رنگچی؟ چها

و ساه ای ن انهاختاه  لویش خزک شاهه داودگفتمر مه آمهممر درمال که گمه م  نی نیر

 فک:گدودر 

 ویم ره توره دوسک دار .گمه خواستم د

 

هدیهه دودر آرای سخن زدق را نهاشکر زیاها گوفه ره ازشه  دی مه غها عها گش

خااوب دااود ـااـ دوسااک  وهاام صااورت لجاااق راـااـ رااه هاام دارای ساا هتگ او هاام  نهااانی

هش گندی ته شهه داود ر چزاماق سا ه افساونگم هاشک و روی سه  وسف هش هنوز 

پ آمهیر همزماق گ فتن ایگفک: خو خی ده گ گوزیهلـ آه سته ررا  ای ن انهاخک 

  ز وزیبایش عسـ رفک ـ دویه وده خانه اش داخل شه.گدا یک تبسم دل ان

 

ا تما  شاـ ر هفکرگدهک زده شهه دودر آرا  آرا  خانه رفکرآرا  اش نمی  لجاق رهگ

ونه جاواب خواهاه شان ه؟ گذشتانه ودرفکهاین دود ره چگدرخ االت مختلف ومتضاد 

ه گااهفک... اگالااـ وفکااهاورا سااخک زیهفزااارم هااار ویااا ناایر ایاان لحراااتی دااود رااه 

فااک زماا ن و زماااق را درآغااوش گجااواب متبااک داشااهر ه جااانی م زااه ودر دلااش م 

خاهایا  ده ستاره های آسماق خواهم رس هرخواهم رز هر تما  عمهنورهش خواهم دود 

رماام راان. دااازتخ نت منفاای ماای   چانااهشر داای نزارتاای نکااهده داشاامر آزرده نزااهه 

هفاکر آذاق خاهوس دلنهشاه دیاه گ من ده ن ستمر اوتمم م ده جاا خواهاهداشه...نی نی 

ه راااهفاااک گش داد ودهاااه تمااام م ل؛ چزاااماق خاااواب آلاااودش را مااااراااه صاااب  شاااهه

 وفه را دب نه.گامهوزمتمن دایهش

 

ازراود   زاکر ولای ازاو خباهی نباودرگوفه م گخانأه شا هدگاده دهانه های مختلاف 

 وفه آسا اب رفتاه اساکرگاطان  یافاک راه شاخانه شاق  هساق رهد ره خانه ر ساک؟ 

وفه را در گدهاه از دااایسی شا . نه . دی صبهانه سوی آسا اب دویاهگدهای آرد رهدق 

 فااک.گمزااهب  دنانسطااا  ودمااورت آنجااا تنهااا یافااکر وهمزماااق   زاانهادات خااود را

را ن اک مای  گلجااقوفه ره یک دخته زیه  وروشن دود ـ واابلن هام شخما ک گش

ه اباول گافک والهین من و را را ها و مامای ماه اگرا رد نکهد. ولی  دیه ــ مهفهایش

 رننه.
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فک: درجه یک اعتماد شما مهم دودر والهین شما را  هرو مادر ماه گدرجواب  گلجاق

 .ده ههاسم که داشهر اانع خواهنه ساخک

 

اری گداه خواسات گلجااقه متنفذین وصامـ رسوخاق ازنا یکجا دا والهین گروزدی

ولاای دراثااه دالیاال منفاای  اری دوا  رااهدرگرفتنااهر جااهو دحااخ هااای خواساات شااگوفه

 .اری دی نت جه مانهگر خواست شگوفهوالهین 

 

ازخااورد و نااوش  ن ااز مانااهه دااود.  رااه در آتااش تزااویش و انترااار م سااوخکر گلجاااق

زیه همساااایه هاااا را جماااع راااهد و دااااز داااه عناااواق گ اااهرش داااا مهااباااک او اااا  ناااا

فهستادر دهوق رها    زهفک ر نت جاه منفای داود.ازین داه اری گعذروزاری ده خواست

هی داود راه گخانه دنه و از د هوق رفتن منع شه ره این  هده راری دی شگوفه دههر

 شه.  وارد گلجاقده افکار مزوش 

 

را دیاه راه مماهوف  شاگوفهور ال اهیاه م هفاکر  خاناه جاق جانـگلروز جمهه ره 

فهصاک را غن ماک دانساک وعاجال روی های ریخته دردااغش داودر گجمع رهدق ده

 مزکل صحبک نمودنه.

 

اری از ور ال اهیأه دااال گهدرخواساتگفاک: اگیک مزاورهٔ  خاودی داا او دادر  شگوفه

 یاری دخواهنهر موثه خواهه دود.

 

 ن زدهوق اتنف واک در مزوره دا  هرش؛ آخهین تنشهای خود را  گلجاق

اراق را دااه رنناای ور اال اهیاأه داااال گنااه و درداا ن یاأاس و ام ااهر خواسااتدااه خااهد داد

 فهستادنه.

 

 منترااه و نساا   رااه ناا م روز مکماال داااالی دااا  نزسااته ودااا خ اااالت  ااه گلجاااق

 از ور ل اهیه ی داال دا دساتمال ساه   اههاق سهورله ی تاس گاراق دود؛ ناگخواست

ویی تما  دن ا  هاز شهه و شکهشهه داشه ــ چزم های گ تو -انه و  ش هینی نمودارشه

اراق را گاشااک ملسااه زده دااودر وههیکاای از خواساات یاز فااهط خوشاا گلجاااقزیبااای 

 هفک.گدردغل م  گتن

 



 

ali_solik@hotmail.com                                                                                                      www.shughnan.com 
 

یاک داز  خوشای وخوشاحالی دای نط اه ده اا شاهر  گلجااقذشک ره خاناه ی گدیهی ن

ی گنو زنه ومطهداق خوش الحاق سهوده هایو دف ونی ده نوا درآمه  گصهای چن

ویی گا وش جاق ههشنونهه را م نواخاک؛ تاوگهفتنه ره گرا دا اشت اا تما  ده نوازش 

ودی و شوروخوشای کراا  و  اای و چاوب و زما ن و آساماق هماه و هماه در گسن

 اسک.

 

ی هاای عهوسای شااق داه زودی گفمل خزاق داا دیاه و وادیاه هاای دو دلاهاده و آمااد

 هدیه.گسچهی 

 

خ ال  ا طهاب هار  هارگدلتن داشک ده انتراراتر دوری ها ماه دو  زمستاق دود ره

دریاک  شاگوفهو گلجااقیهنای عهوسای  ذاشاکرگنسطٔه  ایااق م  ومسهت دیهار  لوها

 ذشک.گسازو سهود  فضای خوشی وشورو هلهله دا

 

 رراهدار و رفتاار آغازشاه. فاک سامبول محباکرو افساانوی ایان ج کی رومانت اگزنه

وامتاها  متسادال ایان زود جهیاه داه زودی درازانا هاار  زممک رزی راخنا ن کاو

ی گهدیه و ههرس مسهت آق را داشاک راه چنا ن یاک زناهگ... شههه آفاا ولسوالی 

ذشکر ده ااول گسالی ره داالی این جفک نازن ن   هاز محبک وعزق مس سی م هاشک.

 ویی دوازده روزدود.گخودشاق ر 

 

 داه اهعاه داا شاهف عساکهی داهوز گلجاقهمزماق درختم سال دهمسـ اانوقر اسم 

تاهار  سافه دفاا  از وطان و نااموسر درصافوف اوتهاای مسال  را  گزیهناا و نمود

  هد.گد

 

ولای دردل مههداانش دن اای  زیه دود ده چنا ن تمام م مساهس تسال م شاودرگنا شگوفه

 ی خواههرهد؟گچطورزنه گلجاقهفته دودر آیا درطول دوسال دهوق گغوغا جا 

 دخودی خواهه آمه؟آیا او 

 رخمتی خواهه آمه... 

هداق و خواب آلودش رارواق ههاو را چ زی شوهر ازچزم های مگخهای نا خواسته ا

 آشک جاری م زهر روشش م کهد اشکهایش را ازنره مهد   نهاق رنه.
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جاواق مهداناه دساتاق داا  گلجااقهاق روز ودا  سفهیاق راه دفا  از وطان رسا هر گنا

؛ ماان دااه ج بااه ملاای ماسااکفااک: ایاان یااک دیاان وطناای و وگدوساا ه و ارزش والااهین را

هافه ن ناموس و وطن می   ونه ر و دا همسایه ها ن از خهسنهی عا  و تا  ده صف م

 خها مافری رهد.

 

فااک: ماان تااها متاال وجااود  فهامااوش گچنااه اااه  دورتااه  همااهایش رفااک و  شااگوفه

 شمارا ده ایان شاکل در دخ هتا ره تهخ   شهه د ایی ر من و رودرک ههدونم کنمر 

ه  الاودا  گاهفتناه ودااریختن اشاک هاای گدردغال  گه را تناگ اهیم و هماهیگدغل م 

 فتنه.گ

 

هازش را راه گاهمسایه طبق عنهنه محلی ر ازعسـ  زکی ها نی جان زنوا  سه  نی

اق ر گاهفک وتماا  اهال اهیاه مانناه مااتم زدگشکایک از جهایی ها م کهدر ده نواختن 

 نمودنه. اه ره چزم رار م کهدر تماشاگذرگرارواق  زکی ها را تا آخهین 

 

اطهاات والیتهاای  ده اساس تسس مات تزک نت ااوت هاای دفااعی داه یکای از گلجاق

صک ثادک نمود ره یاک فاهد وطان هدیه. او ده زود تهین فهگجنودی ته  ن و اعزا  

زاهته  ن ی مگارا داه صافک دل لذا اوماناهاق رناه  او داسواد و جسوراسک. ر هسک

نمود. او درطول چنه ماه دانشر تهد هر اخنا ن ک و جسارت خود را داه ساهدازاق 

و افسااهاق رنااه  نزاااق داد. در طاای چنااه عمل ااات اااوت هااای تحااک محاصااهه را دااا 

دشاامن رهااایی دخزاا هر ولاای دااا درد و دریاا  دشاامن آرا   گتارت ااک و تااهد ه ازچناا

را  هممفش ننزسک و در سال دو  خهمک اش دود ره مخالف ن چنه سهداز دی ایماق

ناا جوانمهداناه داه  رمفاهزٔه شااق را داهوق مسادلاه و مجادلاه ر دناا داهآقده  ول خهیهناه

 و مل زای  ارستانی تسل م نمودنه. منافس ن خانمانسوز

 

رسا هر فام ال هاای  شاگوفهوش گاده  گلجاق ز اسارت گره خبه غم انذشک گدیهی ن

 شاگوفهر مسأاله را از دودناهدوطاهف ـ عاهوس و دامااد ـ راه اابلن از اضا ه داا خبه

 ههاشته دودنه ولی خود شاق هم خوق دل م خوردنه.گ نهاق ن

 

خساهش  و وق شهه دودر روزهای ده اش آغاز شهه داودر خزاوگن شگوفهاینک طالع 

 ه دای رتاهه وگاهدیاهه دودناهر ها چ ماهف شااق دیگمباهل اش  جاق ده دشمن یتهریج

 رنایه نبود.
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داودر  شاگوفهنهه طالعر سهخور...و همچومهفها ورد زداق شاقر متوجه ی گده اه ر 

درمسادل این هماه مراالم  ده ام ه محبک وعزق راست ن شوههش ده اور شگوفهل کن 

رلمه ای را درمسادل شاق ده زدااق نمای  خموشی اخت ار م کهد ومتا ها ودی انمافی

 آورد.

 

فک: شایه تسهیه من چن ن داوده. او درهاه دن اای راه داشاهر گدراخ هفسط یک جمله م 

اماا دهدختاناه مراالم وشاکنجه خساهخ ل روزافازوق داود  ار عالم داشه.گدرمفظ  هود

آق  سااال اطاان  یافتنااه تمااا هااه از چهااار ود زااته شااهه م هفااکر دخمااوص زمان کااه د

یا جاده جا رزته شهنه و یا درزنهانهای  رسان که درمه مهز  ارستاق اس هشهه دودنهر

رااه دلااش را اناعااک داده نم توانسااکر یکسااال  هوفگوامااا شاا.  ارسااتاق جاااق داختنااه

ههم تما  لک ورودهاار طهناه هاای د جاا و زخام زدانهاا را داا موصاله مناهی تماا  گدی

دردوآتش ــ غم  شگوفهیهنی سوختن  –اینکه  هر و مادرش از ماجها تحمل رهدر تا 

ر دهوق مهطلی دهش   زنهاد وشکنجه های خسهاقر داخبهشهنهاسارت شوههر و غم 

ناورهاین خاناه  شاگوفهفاک: گنمودنه ره خانٔه  هرش روچ رنه. خسهش دا عمابان ک 

 اسک وجایی نم هه.

 

فک: من تما  عمهداا شاما گخسهش زود ودرمسادل گ را ده سخن درنهایک لـ شگوفه

مای مانااه  وخااهمک شااما را م کااهد ر دااا وجااود تمااا  ظلاام و تههیااه و تااود   شااما ولاای 

اناه گی راود  هفاک ماهاه مان اساکر گماه انه چ ازی را راه داه شاما نمای دخزامرگی

 امنن شاما دارهاا دمان  شاهر سطر ازلک وروب ونا مههدان های شما سانزانی شوهه 

هشوههنهار ر نزد شما اوماهده ولا کن نازد مان گره ازین خانه دهو   ره دفت ن گمی 

البتااه  اش خااواهم رااهدر تمااا  عمااه  را فااهای خاااطهات یکساااله هم زااه زنااهه اسااکر

درمال که اشکهایش را ا  م کهدر رااالیش راجماع و خاناه  اهر راوچ  درخانه  هر .

 نمود.

 

 و دااا دن ااای یاأاس و نااا ام ااهیر دااه عاانوهٔ  دهگزیااهازیاان دااه دهااه خاناأه  ااهر را  شااگوفه

خاام و  اا چ اهیااهر مهفهااای داای مهناای و  ی  ااهگلااه دااا زنااهدرااار و  کااار و مسا زاابهد  

آتااش دلااش  لااویش را دغاا  ماای افزااهدرگ ن زااهار مااهد  اهیااه را ن ااز تحماال م کااهدر

خااموش سااختن وفهوزانته م زهر ولی درنهایک مجبور م زه تاا داهای فاهو نزاانهق 
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از درد همش اسااتفاده رنااه تااا داشااه لحرااه یاای هاام گاااز اشااک هااای  رغاامایاان آتااش 

 هازش رم رهده داشه.گجان

 

ر ره  سهی دنا  شمس ذشته دودگ شگوفه هیه و زاریگ نج و ن م سال تما  از رنج و 

والااهینش را دااه  و همسااایه هااایشر شااگوفهدنااه دااا والااهین  و از اهیااه ی داااالر در زد

 فهستاد. شگوفهاری گخواست

 

هیاه گتما  شاـ را داه  ه ا افه شهه دودرگره داالی غمهایش یک غم دی شگوفهولی 

فاک: دچا م گو داالخهه مادرش  ا ش آماه .ذشتانه وده  هر و مادر خود مهفی هم نزدگ

ویا  نج ونا م ساال اساک راه گدب ن ملک خهاب اسکر مهد  تبمهه های سٔو م کننهر 

 دخته جواق دهوق شوهه...

 

هدیهه داودرولی گره تما  سخنهای مادرش را شن هه رفکر داآنکه دی موصله  شگوفه

لاوی  اهازغم گروشش م کهد ره داالی اعماب خود مارم داشهر دا صهای لهزاق و 

ی شاما گه فکه می رن ه ره دار زناهگفک: مادر جاق اگمهف مادرش را اطع رهد و 

 ی اخت اارم کنمرگه زناهگدیر داری ن سک ازخانٔه شما هم روچ م کنم وجای شهه داشم

 لطفاانر هچن ن    زاانهاداتی را دااه ماان نکن ااهر لطفاانرگااو امااا خااواهش م کاانم رااه دی

 هیسک.گمادرش هم دا وی 

 

 ه  هرش ع ن مهفها را تکهاررهد.گروزدی

 فک:گده رمز نم حک دهایش  دودر شگوفهخانم همسایه ره خواههخوانهٔه 

ساهخود ی گآخاه زناه هستیر نم توانی تااه شوههت مهده ر ولی تو خو زنهه گره دی

 ظلم رنیر اههخها م زودر تو خو هنوزرود  هستی...

 

ذشک وده تهریج فزارهای اخنایر نم حک والهین و مزوره های همسایه گزماق م 

تاث ه می انهاخکر لذا ده شبها در تفکهات و عالم خ ال غاها م زاه  شگوفهها داالی 

هفته داودر نم توانساک گاملن دریک دو راهه اهارر وداز ده نت جه ای نم هس هر یهنی

 ره تمم م ااطع را اخذ دهارد.

 

را نازد خاود  شاگوفهآمهنه و هدهه از مزوره دا خسهش ده خان شگوفهیکهوز والهین 

 خواستنه.
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رااه دااا ساا مای مهمااومانه و خسااته اش   زااهوی والااهین دااه دو زانااوی ادب  شااگوفه

 اسک؟پ گنزسته دود ر  هس ه ر  هرجاق چه 

 

دچ م! ما دهه از نسه و دهرسی هماه  شگوفه هرش سهرشته سخن را چن ن آغازرهد: 

 دراه  نخساک داخساهت درتمااس شاهیم و راه مال را در ی آینهٔه خودت رگجانبه زنه

 و ناام هی ر صانم ک را داه ولی ایزاق دا اظهارعجز رادطه ازآنها جستجو نمودیمر

ه اانع استنه ره  سهشاق درین دن ا ن سک وخ اهات گآنها دی تمم م شما وما سچهدنهر

 ذشک.گاش هم درنزد چزماق شما 

 

اهیااه خااورد اسااک ومحاا ط هاام  وش رناا م رگاامااال مااا تااادکی دااه تبمااهه هااای مااهد   

 تاریک.

 

ارمااق  ر لذا من و مادرت دا تماا  هیمگ م و یخن ری را زود ته دگری زود ته دجن دا

 اهیر ههروزیکاه شاما را گتمام م عاانناه دده خودت رو آوردیم راه یاک آرزو  و

 رار اسگاهیاه دااال ر اماه شامس خواساتمی د ن م ن مه عمه ما دهداد م هود. امه دچأه 

 دچه ده هم ن سک. 

 

یکاه فک: دخته  هناوز راود  هساتیر چ زگرهد و شگوفهمتهاابن مادرش رو جانـ 

 تسهیهاسک ابول رن. 

 

ش را خاموشانه  ا  رهد وازجایش دلنه ره دلش از عسهه  هشهه دودر اشکهای شگوفه

 دود. گشه و ده عجله ده اتاا خود رفکر تما  شـ خواب نکهد و دا تسهیهش در جن

وداااالخهه  فااهار ازاجتماا  ر خ ااالت مختلاف در ذهاانش خطاور م کااهدر خاود رزایر

 ری..؟ دا گجن

 

آنهاا  هیه آلود مادرش را ده یاد آورد رهگدرنهایک چزماق مهمو   هرش و   زنهاد 

 ونه ده خاطه آینهه اش می تچنه.گچ

 

ذشاته هاای دورونزدیاک داه ساه گشـ ره تمامن در زنهه داری خاطهات و تفکهات 

ره مهفهای والاهینش  را تماهیق رناه. هفک گد  صب  صادا تمم م  شگوفهرس هر 
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 هناه گفاک: راه ههتمام م راه آنهاا دگهماق دود ره در اول ن دیهارصب  اش داوالهین 

 درسک اسک.

 

الهین و موساف هاق اهیاه را ر ماق شمس  وآوازه دنفاصله ده اهیه ی داال رس هر همز

والاهین اش هام داهوق  فهستادر شگوفهاری گره همه از ماجها خبه داشتنهر ده خواست

 فتنه.گاراق  اس  متبک گرها  مزکل تهاشی ده خواست

 

دهه از مهت روتاهی مهاسم عهوسی ده ا شهر ولی این دار عهوسی چناهاق زرا و  

 هفک و دس.گ. فسط نکاب صورت دها خودی نهاشک

 

دااا رلتااور خااودی رااه داشااک ر روادااط انسااانی را درمساداال شااوهه جهیااهش  شااگوفه

لهاای داا طاهاوت وتاازه گذشته هایش دا همسفه ابلی هم زه مانناه گولی  اخت ارنمودر

 نرهش دود و  وسته اذیک اش م کهد.تحک 

 

را درمسادال  شاگوفهته آهساته دل ذشک زماق ودهخورد انسانی دوامهار شامس آهساگ

زیااها شاامس رااه  فااک ساازای ن کاای دایااه ن کاای داشااه.گنااه  ساااخک ولااذا دردلااش م  او

زانی داز    را دا  شگوفهدر تما    زنهادات مساس ک مو و  را عم سن در  م که

عنهالمواع اجها می نمودر همچناق مزاارل روز ماهه را ن از هماهایش تحمال ابول و 

 م کهد.

 

 ر آنها منتره زاق گزنهده هم ن منوال دهه از سچهی شهق هفک ماه ازسفه

هفاکر ولای گی شاق رم رام داشاک روناق م گانه ثمهٔه ازدواد شاق را داشتنهر زنهگی

 مش هم زه ده راه.نجهای خودش  نهاق دودر وچزگهماق  شگوفهدر عمق دل 

 

ذشک راه روزی از روزهاا در اهیاه آوازه افت اه راه گزماق ده شهت و ه بک خود م 

فتناه راه گداوره چکس نباودر هماه مساخهه م کهدناه وم  از  زکی آمهه اسک. گلجاق

و ارواب ناهر دلکاه هراها  ارواب داشاهر ولای اگذشاته ر مگ نج ساال از خ هات او خو 

دهاه از  گلجااقدساک داده داود. دلای  داه دخاک داودر راه آماه ولای عزاسش را از گلجاق

ر ایناک اق و رارهای شااه درآق ساوی مهزهااسچهی نمودق شش سال اسارت و زنه

ناهه از عزاق و محباک آماهه گدا تن الغه و نح ف ولی دا همااق عاز  متا ن و راسا  آ
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 متاااش را داا  ساه از شاش سااله اشر محباوب دای هگره تا طباق خ ااالت دل ان اسک

 دلبنهش درآغوش دکزه و یکباره غم ها و شکنجه های شش ساله را فهاموش نمایه.

 

را آرزو  گلجااقاق مانناه ر هازارورارمهد راش ودوق  اهگاــ روز ولی دادرد و دری 

ازداا   وداان رنااهه وداای نماا ـ ازآمااال دل نمااوده اسااک. والااهین او درهماااق شااـ اول 

وفه داا شاوهه گواداماه دادناه راه ایناک شاآمهنش ماجها را یکایاک داه اونسال نمودناه 

 ی م کنه.گدومش زنه

 

ویی داه گا ره مات ومبهوت مانهه داودر چزامش را داه یاک نسطاه دوختاه داودر گلجاق

نااهه از غاام وخوشاای اورا دردغاال گه داشااهر مااادرش دااا دل آزااتگیااک مجساامه مبااهل  

 نم زد. متی  لک هم گلجاقهفک و غها دوسه اش نمودر ولی گ

 

 شـ روز شه وروز هم شا ر مهماناق رفک وآمه م کهدنهر ولی آو داهوق راه  عکاس

ده هماق شکل راه ماناهه دودرمهراک نم کاهد؛ والاهینش  اجه وفهیااد وزاری الهمل 

اظهار نهامک  شگوفهم کهدر ده سهوصورت خود م زدنه واز ظلم تههی شاق داالی 

م کهدنااهر ولاای فایااهٔه نهاشااکر داااالخهه از ولسااوالی دارتااه را خواسااتنه و ماااجها را 

را داهای  شاگوفهدیهار  دارته داروی خواب دهایش نوشک و دهایش تو    نمودنهر

 توص ه نمود. گلجاق

 

هیاه گن و زمااق داا او  ماویی زگاهیاه راهد ـ توگدخاود آماه وخاوب  گلجااقروز دو  

فاک راه ماه گاشک و عها خ س شاهه داود وتکاهارق م  تما  راالیش درآب م کنه ــ 

 ر او چه رهر خهایا چه چاره رنم؟ ره دب نم شگوفهدایه 

 

فهستاد واستهعای مناات را نماود.  شگوفهر رودری را  نهانی نزد گلجاقهگروز دی

 او هم دی صبهانه ابول رهد.

 

درهماق محل که اول ن داراظهار عزق ومحبک نماوده  شگوفهو  گلجاقفهدای آنهوز 

ههدو وزق زیاد داخته  هخ هه شهنهرگوده روی همهی دودنهر طبق وعهه مضوریافتنه

دود ر فسط  وسک واستخواق مانهه دودناه؛ داهای یاک سااعک داهوق اینکاه مهفای زده 

فاک: گلوی  اه از غماه و غام گداا گلجااقداشنهر اشاک شااق جااری داود. لحرأه دهاه 

ای چه شه؟ تو چه رهی؟  ما تباه شهیم وهمزماق اشکهایش را داا دساتمال راه  شگوفه
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درمال کاه اشاکهای  شاگوفه. ختاه داودر  اا  م کاهدشش سال ابل داهایش دو شگوفه

 فک: تسهیهده مه اسکرگهفته گلوی دغ  گخون ن از چزماق زیبایش جاری دود دا 

 تسهیه ده مه اسک. گلجاقچه رنم 

 

ماال چاه رنا م ر ماه م خاواهم داه هاه  شاگوفهفاک: گهفتاه داود گراه رمای آرا   گلجاق

از جاایش دلناه  شاگوفههااق گهدیم. ناگ ذشته نمگشکل که داشه توره خانه دبه ر  زک 

دااه شااکم اش خااورد رااه ماملااه اسااکر مااوی در تاانش راسااک شااهر  گلجاااقچزاام  شااه و

 شاگوفهوق شاه و داه آوا ز دلناه هاق  زد وخاا  را دهساهش دااد راهد. گاهگاماوالش د

فااک: گهیااه گدوساا ه  ودرالداانی  هفااکرگدسااتاق مهدانااه واسااتخوانی اش را دردسااک 

هچه تاا نفاس آخاهدلم داا گه دهت مها  استم .اگهفتی ر مال دگمال فکهم کنم جوادته 

هو طفال و اهرش اساکر ودهاه چ ا  زد گدر ناگزیهجسمم ارنوق تو خواهه دودر ولی 

درمال که خا  دو مزته را دهسهش انهاختاه م هفاکر ازانا  گلجاقوازخود رفک؛ 

   زک.گز دهنگه هه گفک ودیگووطن را ته  

 


