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 آمونژاد دیوحنوشته: 

 

 ۲۰۲۰می  ۲۷

 

 افغانستان-شغنان

 

 یآمتو و ا  ستو یایتستو در کیتبنِد آبگردان نشستت  ا.  ا   وارِ ید یآمو، رو یایدر ساحِل در

  .ساحل و حضوِر سبِ  دهکده، چشمان. را ب  نوا ش گرفت  اند یسنگ ها گر،ید

مان.  شهرستتاِن  یجا م نیا یشو.، ب  ساحِل آمو آمده،  ماِن درا  یک  دل تنگ م ی مان هر

شتده استت، بت  تماشتا  .یرحِ. آمتو و ننجتِر  هرآدتوِد استتبداد، دو نت یب غِ یشغنان را ک  توسِط ت

دو شتتغنان را بتت   یشتتتیم  تِ یشتتغناِن دو تکتت  شتتده و دو بدنشتتان را  وضتت  کیتت ن.؛ینشتت یمتت
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هتا و  دنیترنتگ د کیتُحکا. عادل و ظتاد. را و  انتِ یندمت و ن ر.؛یگ یم اوتو قض س یمقا

دغدغت  هتا و در کنتاِر آن هتا، ا   نیدودت مردان دو بدنشان را  جدا ا  ا یها ینیدو رنگ ب

  .بر. یآن، دذت ه. م .ِ یآواِ  گوش نواِ  آمو و ُشرُشر مال

انتد  بتالیواد یِ در علف چِر ستاحل، مشتغول بتا  ،ییگفت. کناِر آمو نشست  ا.  پسربچ  ها ،یآر

 ننتتد و  یحوادتت  اپتتااد داده، ضتترب  اشتتوتد متت گتتریتتتور را بتت  شتتدهت بتت  هتت. د ال،یتتن یو بتت

ستتت و ا ینتتودش بتتا  یداننتتد کتت   نتتده گتت یهنتتو  نمتت نتتانیا د،یشتتان، بلنتتد استتت  شتتا یاهویتته

مجتتاِل بتتر پتتا  گتتریشتتوند کتت  د یرو گتتار، چنتتان ضتترب  اشتتوتد متت بتتا دستتتاِن ُ ُمنتتتِ  یرو 

  .دیرا در نود ننواهند د ستادنیا

انتد؛ تتور شتان  یریتگ یسرگرِ. ماه گر،ید یساحل، چند جوان و پسربچ   گرِ ید یگوش   در

بد م یآمو پهن م یایآِب در انِ یرا م دهنتد و  یبت  نترم مت لت یاندا نتد، ح یکنند، چنگک اقاُله

و  دهیتگرد یتتوِر  نتده گت یکت ، ستپا ترهتا، نتود ط مت   نیتنبر ا  ا یاما ب رندیگ یم یماه

 یچنتان بت  دا. مت ،یرا در چنگتِک حتوادِ   نتده گت نتانیا النت ،یه شد ک  ُمح ندنواه دایپ یکسان

 .دیرا ننواهند د ییرها یاندا ند ک  هرگ  رو

گذرد، او دانشجو استت؛  یدارد، م یچنگ چنگ یموهاما ک   ی  یهمسا یکنار. پسربچ   ا 

دو وجتتب بلنتتدتر ا   ،یکتتیرا  شیبتت  تتتن دارد و پاچتت  هتتا یرنگتت یجگتتر بنیتنبتتاِن تقتتر راهنیتتپ

بتر ستر و شتان  اندانتت  استت و آواِ   یدیسف - اهیس یبِجلک، بر  ده است  دستماِل چارنان  

رود ک  انگار جت  نتودش،  یرسد  چنان مغروران  راه م یب  گوش م ،اش یا  گوش یآهنگ

 یمغرورتر و مطمئن تر ا  او گتا. مت ،یداند ک  ما ه. رو گار ینم ست؛ین نی م یرو یآدم

 نی مت یرو یدتر د و جت  متا،  نتده جتان یمتان، مت یپتا رِ ی  نیک   م .یکرد یفکر م .،ینهاد

متان  ریتچترِِ رو گتار، ُنترد و َنمگذشتتند و  یچنتد یکشد، اما اکنتون کت  ستال هتا ینَفا نم

 . ....ی  ب  هر حال، بگذر.یک  در نطا بوده ا .یبرد یسانت  است، پ

 ش،یچنتد دحظت  پت نینندنتد  همت یو مت نتدیگو یم یسب ه  اران نشست  اند، ه یجوان رو چند

 ها است   نیا  یشب یها و کسان نیب  ناطِر ا  یا. ن یا  ن ِد شان آمد.  غص  و دل تنگ

ک  فکر و ذکتِر  نیا یاجتماع اند و جا نِ یماش یِ ک  ستوِن فقرات جام   و موتوِر اصل یجوانان

جوانتاِن پتر  نیتا ،یدارنتد  آر یگترید یجام ت  باشتد، دغدغت  هتا یشان، دردها و دغدغت  هتا

مشتغول  ،یطتونن یو ستاعت هتا نندینشت یچمتن  اران مت نیهمت  رو ه، در همت بنیتقر رو،ین
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 یربتاع ادِ یتبت   ن.،یتب یرا ک  م نانیدرا   ا یه. در َنلس  ا یو گاه اریهوش یباشند؛ گاه یم

 :دان. یماش را ن ندهیافت. ک  سرا یم یا

 

  ده بود  لشین  رودِ  کناِر   ب   موسا            ده بود  لشیسرسب  ک    ست ی یچ"

 *" ده بود لشییو دو دود جبر دود  کی         -عرش نوشتند: ک  چرا یبر کنگره 

 منا.گ

شتان  جت  نتوردن  یشتبان  رو  قِ یتهت. رف یریفق یچرا اند و بت   قِ یجوانان، رف نیا ؛یآر

 ندارنتد؛ نت  فکترِ  یگترید یدغدغت   گتر،ید یا شت یو چنتد کتاِر کل دنیو چترا کشت دنیو نواب

و نتتت  درِد تتتتوده هتتتا و  یستتتانتِن  نتتتده گتتت

اجتمتتاع  امتترو  کتت  نتت ِد شتتان رفتتت ، کنتتاِر 

 شتانیا ا  یکی ،یقیشان نشست.، پا ا  دقا

 یبتترده، گتتوگرد و توتتت  ا بیتتدستتت بتت  ج

 یآنتتتترا ستتتتر نتتتتار د،یکشتتتت رونیتتتتچتتتترا ب

و چترا را در  رانتدیگذاشت، گتوگرد را گ

بستتتتاِط شتتتتان گتتتتر. شتتتتده بتتتتود   گتتتتریداد؛ د

نتود را  گتریآمتاده کترد  گتروه، د یا یو ستگرت دیشتان ا  راه رست گترِ ید قِ یتدحظاِت ب تد، رف

 نند! و من ه. آن را بت  حتال نتود  یدود و دو دود م کیک  با ه.  نیو ا دند،ید لییکناِر جبر

 .شان گذاشت ، ا  ن د شان دور شد.

ِِ همستایاما؛ د و متا، وارد شتدند  پتا ا  ستال. و  ی  یرو ، در نان  نشست  بود. ک  دو کتود

 یایتآن هتا، وارِد دن ِش یتآن یقشتنگ و بت یقص  ها نی  من ه.، با ادندیگرِ. قص  گرد ،یکالم

در ددت. بت  نجتوا  یا ینوستتادژ افت.؛یت یدوِر کودک یشان شده، نود را در سال ها یکودکان  

قشنِگ گ. شده، در متن بت   یآن سال ها ادِ یا. ب  حرکت افتاد   ن یدر س ،ینیسنگ .ِ نشست و غ

و  نیریشت یبار در عمرش، ا  آن ستال هتا کیک  هر کا، ناقل  ی نده شدن نشست؛ دوران

 یستنن ،یگتر. قصت  بودنتد؛ ا  هتر در شتانیکنتد  ا یمت ادیتحسرت  ها، با ییپروا یآن هم  ب

شتان  یمن ه.، حسرت گذشتت  را رهتا کترده، در شتاد گری  دندگفت یم نیریگفتند و چ  ش یم

دوا.  ادیتهتا   یننده هتا و شتاد نیاما ا د.ینوب نند یو ه د.یگفتند و نند یشد.  مدت کیشر

م صتو.،  یهتا یقنتار نیتقشتنگ و ا یپروانت  هتا نیتا یستنناِن کودکانت   ینبال ا   .نکردند

 رِ یتدحظت  تصتور کترد. جهتان   کیتدر  کردنتد کت   ییو حترف هتا دنتدیپر رونیب ییونهایه
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آواِر ستنگ و ستمنت و نتاِ و چتوب،  ریتب  شدهت تکتان نتورده و   یشتریهفت ر ی د د  

 گترید .یگوش هتا یدحظ  ا یکند  برا یم ین  ا. گرانیس یآوار، رو نیافتاده ا. و حجِ. ا ریگ

  .و  بان. قفل شد  احساا کرد. ک  کر و گنگ انلد شده ا. دندینشن یآوا 

دوستتاِن کوچتِک متن  نیت  ادیتان  د یسنِن نفقان آور چ  بود؟! مطمئنن کت  نمت نیک  ا دیدان یم

 ،یکشتند؛ آر یسال سن دارند، نسوار مت ۱۱و  ۹ک  دانش آمو ان صنف چهار. مکتب بوده، 

بدبنتانتت  و بدبنتانتت ،  د،یدیدرستتت شتتن

 !کشند یکودکان نسوار م نیا

 ریش یک  هنو  دهاِن شان بو یاطفاد

شتان  بِ یتاند  در ج یدهد، نسوار یم

نستوار هستت  یکیپالستت یها ط ینر

 ۵-۴و بتت  قتتول نتتود شتتان، رو انتت  

  .کنند یبار آن را مصرف م

مستئل   یتیو چرا یستتیچ شتانیاست. ا  اسنِن ح ن آدود، کنجکاو شد. و نو نیا دنِ یا  شن پا

ب  ستاده  یمترقب  ا. مواج  شدند  گاه رِ یغ یا  پرسش ها یلیبابت با سِ  نیشو.  ا  ا ایرا جو

رفتند اما با پرسِش مجدد و اصتراِر  یطفره م قتیه.، ا  گفتن حق یدادند و گاه یپاسخ م یگ

کردنتد   یوار قصت  مت ینداشتند، ناچارن دب ب  سنن کشتوده، طتوط یچاره ا گرید ن،م ادی 

 ریتستاد ،   ۸همان پستر  گرش،یتا آنر، ک. حرف ماند اما دوست د بنیا  آن ها ک  تقر یکی

 .گذراندمش یکنجکاو نیمحراِق توج  ا. قرار گرفت ، ا  ذره ب

دو  .،یو نت کیتبت   بنینستوار کترد،  متاِن آن تقتر دنِ یک  شروع ب  کش یبار نیقول او، اود ب 

تجربتت   نی  ننستتتدیرستت یمتت شیستال پتت

مصرف نسوار او، ستاده هت. نبتوده  ی

 یادیتتتتو استتتتتفرا ِ   یچیو بتتتتا ستتتترگ

کتتودِ،  نیتتهمتتراه بتتوده استتت  پتتدِر ا

پستر، نستوار  نیم تاِد نسوار است و ا

مصترف کترده  و دهیرا ا  پدرش د د

رش کتت  متتاد یاستتت  ب تتدترها، هنگتتام

 گتر،یآورد، د یمت یب  نستوار رو  ین
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 یمت دایپ یتر شیچانا ب دن،ید د یبار، برا نیا رایاندا د،   یم  یسابنت بر سرش  یهما

 الیتکنتد و بتا ن یمت .یمادر را نت اینسوار پدر  ی ط ینر ابد،ی یک  فُرصت م یکند و هر بار

 یستاد   ۴۰ یم تادهتا  یشتب گتریپستربچ  د نیدانل روغن است  ا شراحت، تا نت. آن، دست

کنتد  دستت  یه. مت فیدارد، فوت و فِن است مال آن را نوب بلد است و کَ  یا ط ینسوار، نر

کتف دستتش،  یکنتد، رو یکترده، دهتان آن را بتا  مت رونیتاش را ب طت یبرد، نر یم بیجب  

گتذارد،  یدتب مت ریبا انگشتاِن دست راست آن را کلود  کرده،   نت ،یقدِر ضرورت نسوار ر

شتود، آن را بتا انتدِ د تاب دهتن تتف کترده،  یکت  در دهتانش، پراگنتده مت یسپا، مقدار اندک

  .ماند یم یباق شیدب ها ری  ق ،یدق ۱۰-۵حداقل   ،یو بق  دیر یم رونیب

کت  ا  پتدر شتان آمونتت  انتد و بت  قتول شتان، هتر  نیاست مال نسوار ندارند، فقط ا یبرا یلیدد

دانتت. کتت  واق تتن ستتنن شتتان  یتواننتتد تتترکش کننتتد انمتت یون مشتتکل، متتکتت  بنواهنتتد، بتتد ی متتان

 در؟ین ایدرست است 

کشتند و پتاِن  یکننتد، نستوار مت یچترا انتد، ستگرت دود مت قِ یتجتا جوانتان و کودکتان، رف نیا

شتان استت و اگتر جتا. و بتاده  یگ ش ی، همدِ. هم555

 .کنند ینم غیدر فتد،یشان ب ریو ساغر گ یو م

پوشتند،  یبت  ُمتوِد رو  مت یجا جوانتان، دبتاا هتا نیا

 یمتت یشتتان را بتت  متتوِد رو  اصتتالن و ستتلمان یموهتتا

 ننتد؛  یمت شیمانند و ر یم شیکنند، ب  موِد رو ، ر

و  اهیسترِ و ست یچارنانت  ا یچادرها و دستتمال هتا

 یو رنگارنتگ، بت  متوِد رو  بتر ستر و شتان  مت دیسپ

 یامتتا کتت  پکتتوِل مجاهتتد یچترادتت یاندا نتتد  پکتتول هتتا

نهنتد  پاچت   یشاند، ب  موِد رو  بر ستر مت .ییگو یم

 انتو  رِ یتتنبان و پتلتون شتان را بت  متوِد رو ، تتا   ی

 یو پتلتتون هتتا ی ننتتد  بتت  متتوِد رو ، کرتتت یبلنتتد متت

 یُمتدل بتان یها یپوشند  گوش یم یابرکوت و نظام

 یآن کتت  صتتدا نیتتتر رفنتتوع م نتتآن هتت. ا   یمحلتت یقیکننتتد  موستت یبتت  متتوِد رو  استتتفاده متت

 ،یگروهت ایت ییکننتد  تنهتا ینراشد، ب  موِد رو  گوش م یِکرِکر دمبوره اش، گوش آد. را م

بت   یهتا کلیروند  موترستا یگذرند و ب  موِد رو  راه م یا  جاده و کوچ  و ده و دهکده، م

وِد رو  بلنتتد تواننتتد بتت  متت یرا تتتا متت ریتتشتتوند و آواِ  گ یغراضتت  ستتوار متت یمتتوِد رو  و گتتاه



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                         6                                  آمونژاد دیوح   

 
 

 یشتان مت تیتتواننتد بت  متوِد رو  اذ یپاشند و تا مت یناِ م نیکرده، بر سر و صورِت عابر

توانند ب  متوِد  یو گر دادن دنتران را بلد اند و تا م یکنند  ب  موِد رو ، راه و چاه دنتربا 

را  چتارهیدنتتراِن ب یشان استفاده کرده،  نتده گت یگذشت   یمهارت و تجرب  ها نیرو ، ا  ا

، نستوار، بنتتگ، 555متوِد رو  متواِد منتتدِر ا  نتوع پتاِن ستتا ند  بت   یمتوِد رو  نتراب مت بت 

  یتدارنتد و اگتر منح ادیرا  یاحترام یکنند  ب  موِد رو ، ب یو باده، استفاده م یسگرت و م

 ،یستنن ،یحرفت ،ی یتچ ،یتر ا  آن ها پاره کترده ا شیتر و ب شیک  چهار جوره دباا پ نیا

بت  متوِد  دیشتا ،یو اگتر فراتتر بترو نتدیگو یمت  یتب  موِد رو  کنا ،ییبگو انش یبرا یحتینص

 نیتبت  ا نینفتر یتنتاهیو ن نی    آه، نفترگترید ی"ب  موِد رو " هتا یلیرو  چاقو ب نندت، و ن

 !...هم  "ب  موِد رو " ها

 .است نیحاکِ. شهرستاِن ما، استاِن ما و کشور ما هم تِ یک  وض  بدبنتان 

 نیستنِن نتوب کت  ننستت نیتهستت. و موافتِق ا تیوضت  نیمن واق ن ب  موِد رو ، نگران ا اما

  .است یحرِف درست قتنیگفت  حق نیاند؛ ا نیم ل.، وادد نیمکتب، نانواده و ننست

 آمونژاد دیوح

 .ِ ۱۳۹۹نرداد/جو ا  ۶ 

 بدنشان-شغنان


