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شغنان-افغانستان

وار بن ِد آبگردان نشستت ا .ا یتک ستو دریتای آمتو و ا ستوی
در ساح ِل دریای آمو ،روی دی ِ
حضور سب ِ دهکده ،چشمان .را ب نوا ش گرفت اند .
دیگر ،سنگ های ساحل و
ِ
شهرستتان
مان درا ی این جا می مان.
هر مانی ک دل تنگ می شو ،.ب ساح ِل آمو آمده،
ِ
ِ
ننجتر هرآدتو ِد استتبداد ،دو نتی .شتده استت ،بت تماشتا
رح .آمتو و
توسط تیغِ بی
شغنان را ک
ِ
ِ
ِ
ت م یشتتتی دو شتتغنان را ب ت
تغنان دو تک ت شتتده و دو بدنشتتان را وض ت ی ِ
م تی نش تین.؛ ی تک شت ِ
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ت ُحکا .عادل و ظتاد .را و یتک رنتگ دیتدن هتا و
مقایس و قضاوت می گیر.؛ ندمت و نیان ِ
کنتار آن هتا ،ا
دو رنگ بینی های دودت مردان دو بدنشان را جدا ا این دغدغت هتا و در
ِ
شر ُ
آوا ِ گوش نوا ِ آمو و ُ
شر مالی ِ .آن ،دذت ه .می بر. .
ی وادیبتال انتد
چر ستاحل ،مشتغول بتا ِ
کنار آمو نشست ا .پسربچ هایی ،در علف ِ
آری ،گفتِ .
و بتی نیتال ،تتتور را بت شتدهت بت هتت .دیگتتر حوادت اپتتااد داده ،ضتترب اشتتوتد متی ننتتد و
هیتاهوی شتتان ،بلنتتد استتت شتتاید ،اینتتان هنتتو نمتی داننتتد ک ت نتتده گ تی نتتودش بتتا ی استتت و
ت رو گتتار ،چنتتان ضتترب اشتتوتد م تی شتتوند ک ت دیگتتر مجتتا ِل بتتر پتتا
تتان ُ ُمن ت ِ
رو ی بتتا دست ِ
ایستادن را در نود ننواهند دید .
سرگر .ماهی گیتری انتد؛ تتور شتان
گر ساحل ،چند جوان و پسربچ ی دیگر،
ِ
در گوش ی دی ِ
ب دریای آمو پهن می کنند ،چنگک اقُ هالبد می اندا نتد ،حیلت بت نترم متی دهنتد و
ان آ ِ
را می ِ
تتور نتده گتی گردیتده و
ماهی می گیرند اما بی نبر ا ایتن کت  ،ستپا ترهتا ،نتود ط مت ی ِ
چنگتک حتواد ِ نتده گتی ،چنتان بت دا .متی
کسانی پیدا نواهند شد ک ُمحیهالنت  ،اینتان را در
ِ
اندا ند ک هرگ روی رهایی را ننواهند دید.
ا کنار .پسربچ ی همسای ی ما ک موهای چنگ چنگی دارد ،می گذرد ،او دانشجو استت؛
تان تقتتریبن جگتتری رنگتی بت تتتن دارد و پاچت هتتایش را یکتی ،دو وجتتب بلنتتدتر ا
پیتراهن تنبت ِ
بِجلک ،بر ده است دستما ِل چارنان ی سیاه  -سفیدی بتر ستر و شتان اندانتت استت و آوا ِ
آهنگی ا گوشی اش ،ب گوش می رسد چنان مغروران راه می رود ک انگار جت نتودش،
آدمی روی مین نیست؛ نمی داند ک ما ه .رو گاری ،مغرورتر و مطمئن تر ا او گتا .متی
نهادی ،.فکر می کردی .ک مین ی ِر پتای متان ،متی دتر د و جت متا ،نتده جتانی روی متین
نَفا نمی کشد ،اما اکنتون کت ستال هتای چنتدی گذشتتند و چترِِ رو گتارُ ،نترد و نَمیتر متان
سانت است ،پی بردی .ک در نطا بوده ای .ب هر حال ،بگذری... ..
چند جوان روی سب ه اران نشست اند ،هی می گوینتد و متی نندنتد همتین چنتد دحظت پتیش،
ناطر این ها و کسانی شبی این ها است
ا ن ِد شان آمد .غص و دل تنگی ا .نی ب
ِ
ذکتر
ستون فقرات جام و
جوانانی ک
موتور اصل ِی ماشی ِن اجتماع اند و جای این ک فکر و ِ
ِ
ِ
جوانتان پتر
شان ،دردها و دغدغت هتای جام ت باشتد ،دغدغت هتای دیگتری دارنتد آری ،ایتن
ِ
نیرو ،تقریبن همت رو ه ،در همتین چمتن اران متی نشتینند و ستاعت هتای طتوننی ،مشتغول
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می باشند؛ گاهی هوشیار و گاهی ه .در نَلس ای درا
ای می افت .ک سراینده اش را نمی دان:.
"چی ی ست ک سرسبیلش ده بود
بر کنگره ی عرش نوشتند :ک چرا

اینان را ک می بیتن ،.بت یتا ِد ربتاعی

کنار رو ِد نیلش ده بود
موسا ب
ِ
یک دود و دو دود جبرییلش ده بود*"گمنا.

ق شتبان رو ی شتان جت نتوردن
ق چرا اند و بت ی فقیری هت .رفیت ِ
آری؛ این جوانان ،رفی ِ
فکتر
کتار کلیشت ای دیگتر ،دغدغت ی دیگتری ندارنتد؛ نت
ِ
و نوابیدن و چترا کشتیدن و چنتد ِ
تتانتن نتتتده گتتتی و نتتت در ِد تتتتوده هتتتا و
ست
ِ
تار
اجتمتتاع امتترو ک ت ن ت ِد شتتان رفت ت  ،کنت ِ
شان نشست ،.پا ا دقایقی ،یکی ا ایشتان
دستتت بتت جیتتب بتترده ،گتتوگرد و توتتت ای
چتتتترا بیتتتترون کشتتتتید ،آنتتتترا ستتتتر نتتتتاری
گذاشت ،گتوگرد را گیرانتد و چترا را در
تتتاط شتتتتان گتتتتر .شتتتتده بتتتتود
داد؛ دیگتتتتر بست ِ
گتر شتان ا راه رستید و ستگرتی ای آمتاده کترد گتروه ،دیگتر نتود را
دحظا ِ
ق دی ِ
ت ب تد ،رفیت ِ
کنار جبرییل دیدند ،و این ک با ه .یک دود و دو دود می نند! و من ه .آن را بت حتال نتود
ِ
شان گذاشت  ،ا ن د شان دور شد..
کتودِ همستای ی متا ،وارد شتدند پتا ا ستال .و
و اما؛ دیرو  ،در نان نشست بود .ک دو
ِ
گر .قص گردیدند من ه ،.با این قص های قشتنگ و بتی آنیت ِش آن هتا ،وار ِد دنیتای
کالمیِ ،
دور کودکی یتافت.؛ نوستتادژی ای در ددت .بت نجتوا
کودکان ی شان شده ،نود را در سال های ِ
قشنگ گ .شده ،در متن بت
نشست و غ ِ .سنگینی ،در سین ا .ب حرکت افتاد یا ِد آن سال های
ِ
نده شدن نشست؛ دورانی ک هر کا ،ناقل یک بار در عمرش ،ا آن ستال هتای شتیرین و
آن هم بی پروایی ها ،با حسرت یتاد متی کنتد ایشتان گتر .قصت بودنتد؛ ا هتر دری ،ستننی
می گفتند و چ شیرین می گفتند دیگر من ه ،.حسرت گذشتت را رهتا کترده ،در شتادی شتان
شریک شد .مدتی گفتند و نندید .و هی نوب نندید .اما این ننده هتا و شتادی هتا یتاد دوا.
ستننان کودکانت ی ایتن پروانت هتای قشتنگ و ایتن قنتاری هتای م صتو،.
نکردند  .ا نبالی
ِ
هیونهایی بیرون پریدنتد و حترف هتایی در کردنتد کت یتک دحظت تصتور کترد .جهتان یت ِر
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آوار ستنگ و ستمنت و نتاِ و چتوب،
د د ی هفت ریشتری ب شدهت تکتان نتورده و یتر ِ
حج .این آوار ،روی سین ا .گرانی می کند برای دحظ ای گوش هتای .دیگتر
گیر افتاده ا .و
ِ
آوا ی نشنیدند و بان .قفل شد احساا کرد .ک کر و گنگ انلد شده ا. .
کوچتک متن
دوستتان
سنن نفقان آور چ بود؟! مطمئنن کت نمتی د انیتد ایتن
می دانید ک این
ِ
ِ
ِ
ک دانش آمو ان صنف چهار .مکتب بوده ۹ ،و  ۱۱سال سن دارند ،نسوار متی کشتند؛ آری،
درستتت شتتنیدید ،بدبنتانت و بدبنتانت ،
این کودکان نسوار می کشند!
دهان شان بوی شیر
اطفادی ک هنو
ِ
ب شتان
می دهد ،نسواری اند در جیت ِ
نریط های پالستتیکی نستوار هستت
و بتت قتتول نتتود شتتان ،رو انتت ۵-۴
بار آن را مصرف می کنند .
سنن ح ن آدود ،کنجکاو شد .و نواست .ا ایشتان چیستتی و چرایتی مستئل
دن این
ِ
پا ا شنی ِ
را جویا شو .ا این بابت با ِسیلی ا پرسش های غی ِر مترقب ا .مواج شدند گاهی ب ستاده
اصترار
پرسش مجدد و
گی پاسخ می دادند و گاهی ه ،.ا گفتن حقیقت طفره می رفتند اما با
ِ
ِ
یاد من ،دیگر چاره ای نداشتند ،ناچارن دب ب سنن کشتوده ،طتوطی وار قصت متی کردنتد
یکی ا آن ها ک تقریبن تا آنر ،ک .حرف ماند اما دوست دیگرش ،همان پستر  ۸ستاد  ،یتر
ق توج ا .قرار گرفت  ،ا ذره بین کنجکاوی گذراندمش.
محرا ِ
متان آن تقتریبن بت یتک و نتی ،.دو
دن نستوار کترد،
ِ
ب قول او ،اودین باری ک شروع ب کشی ِ
ستال پتیش متی رستید ننستتتین تجربت
ی مصرف نسوار او ،ستاده هت .نبتوده
و بتتتتا ستتتترگیچی و استتتتتفرا ِ یتتتتادی
تدر ای تن کتتودِ،
همتتراه بتتوده استتت پت ِ
م تا ِد نسوار است و این پستر ،نستوار
را ا پدرش د دیده و مصترف کترده
استتت ب تتدترها ،هنگتتامی ک ت متتادرش
نی ب نستوار روی متی آورد ،دیگتر،
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همای بنت بر سرش سای می اندا د ،یرا این بار ،برای د دیدن ،چانا بیش تری پیدا متی
کند و هر باری ک فُرصت می یابد ،نریط ی نسوار پدر یا مادر را نتی .متی کنتد و بتا نیتال
راحت ،تا نت .آن ،دستش دانل روغن است این پستربچ دیگتر شتبی م تادهتای  ۴۰ستاد ی
فن است مال آن را نوب بلد است و َکیف ه .متی کنتد دستت
نسوار ،نریط ای دارد ،فوت و ِ
ب جیب می برد ،نریطت اش را بیترون کترده ،دهتان آن را بتا متی کنتد ،روی کتف دستتش،
انگشتان دست راست آن را کلود کرده ،یر دتب متی گتذارد،
قدر ضرورت نسوار رینت  ،با
ِ
ِ
سپا ،مقدار اندکی کت در دهتانش ،پراگنتده متی شتود ،آن را بتا انتدِ د تاب دهتن تتف کترده،
بیرون می ری د و بقی  ،حداقل  ۱۰-۵دقیق  ،یر دب هایش باقی می ماند .
ددیلی برای است مال نسوار ندارند ،فقط این کت ا پتدر شتان آمونتت انتد و بت قتول شتان ،هتر
متتانی کت بنواهنتتد ،بتتدون مشتتکل ،متی تواننتتد تتترکش کننتتد انمتی دانتت .کت واق تتن ستتنن شتتان
درست است یا نیر؟د
پتان
ق چترا انتد ،ستگرت دود متی کننتد ،نستوار متی کشتند و ِ
این جتا جوانتان و کودکتان ،رفیت ِ
همد .همیش گی شتان استت و اگتر جتا .و بتاده
،555
ِ
و می و ساغر گیر شان بیفتد ،دریغ نمی کنند.
این جا جوانتان ،دبتاا هتای بت ُمتو ِد رو متی پوشتند،
موهتتای شتتان را بت متتو ِد رو اصتتالن و ستتلمانی متی
کنند ،ب مو ِد رو  ،ریش می مانند و ریش متی ننتد؛
چادرها و دستتمال هتای چارنانت ای سترِ و ستیاه و
سپید و رنگارنتگ ،بت متو ِد رو بتر ستر و شتان متی
اندا نتتد پکتتول هتتای چترادتی امتتا کت پکتتو ِل مجاهتتدی
می گویی .شاند ،ب مو ِد رو بر ستر متی نهنتد پاچت
ی تنبان و پتلتون شتان را بت متو ِد رو  ،تتا یت ِر انتو
بلنتتد متتی ننتتد بتت متتو ِد رو  ،کرتتتی و پتلتتون هتتای
ابرکوت و نظامی می پوشند گوشی های ُمتدل بتانی
بت متتو ِد رو استتتفاده متی کننتتد موستیقی محلتی آن هتت .ا نتتوع م نترف تتترین آن کت صتتدای
ِکر ِکر دمبوره اش ،گوش آد .را می نراشد ،ب مو ِد رو گوش می کننتد تنهتایی یتا گروهتی،
ا جاده و کوچ و ده و دهکده ،می گذرند و ب مو ِد رو راه می روند موترستایکل هتای بت
متتو ِد رو و گتتاهی غراض ت ستتوار متی شتتوند و آوا ِ گی تر را تتتا م تی تواننتتد ب ت م تو ِد رو بلنتتد
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ت عابرین ناِ می پاشند و تا متی تواننتد بت متو ِد رو اذیتت شتان متی
کرده ،بر سر و صور ِ
کنند ب مو ِد رو  ،راه و چاه دنتربا ی و گر دادن دنتران را بلد اند و تا می توانند ب متو ِد
دنتتران بیچتاره را
رو  ،ا این مهارت و تجرب های گذشت ی شان استفاده کرده ،نتده گتی
ِ
پتان  ،555نستوار ،بنتتگ،
بت متو ِد رو نتراب متی ستتا ند بت متو ِد رو متوا ِد منت ِ
تدر ا نتوع ِ
سگرت و می و باده ،استفاده می کنند ب مو ِد رو  ،بی احترامی را یاد دارنتد و اگتر منحیت
این ک چهار جوره دباا پیش تر و بیش تر ا آن ها پاره کترده ای ،چیت ی ،حرفتی ،ستننی،
نصیحتی برای شان بگویی ،ب مو ِد رو کنایت متی گوینتد و اگتر فراتتر بتروی ،شتاید بت متو ِد
رو چاقو ب نندت ،و نیلی "ب مو ِد رو " هتای دیگتر آه ،نفترین و نیتنتاهی نفترین بت ایتن
هم "ب مو ِد رو " ها!...
استان ما و کشور ما همین است.
شهرستان ما،
حاک.
ت
بدبنتان ک وض ی ِ
ِ
ِ
ِ
ستنن نتوب کت ننستتین
ق ایتن
ِ
اما من واق ن ب مو ِد رو  ،نگران این وضت یت هستت .و موافت ِ
حرف درستی است .
مکتب ،نانواده و ننستین م ل ،.واددین اند؛ این گفت حقیقتن
ِ
وحید آمونژاد
 ۶نرداد/جو ا .ِ ۱۳۹۹
شغنان-بدنشان
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