
کرشمه 

فصل سوم

کمال فرزادپور



قرار شد قربان و کرشمه از راه مرز ایران 

و  افغانستان برن و  امیر حسین بره 

دنبال کارای پاسپورتو چند روز دیگه با 

هواپیما بره(کابل) بعد قربان  بیاد 

دنبالش!

بدون اینکه به کسی چیزی بگه رفتو 

پاسپورتشو گرفت البته چند روزی طول 

کشید..اما بالخره آماده بود که بره...

بلیطشم گرفتو رفت موبایل فروشی..

کمیل تنها تو مغازه بود طبق معمول با 

مشتریا سروکله میزد..



امیر یه مقداز لوازمی که ممکن اونجا به 

درد بخوره برداشت و گذاشت تو کوله 

پشتی..

کمیل تعجب کردو گفت..داری چیکار 

میکنی امیر..چرا وسایلتو جمع 

میکنی..جایی میخوای بری!!؟

_آره دیگه دارم میرم..

+کجا به سالمتی!!؟

_اممم افغانستان!!دنبال کرشمه!!

کمیل تا اینو شنید جا خوردو گفت..جون 

کمیل داری جدی میگی!؟؟واقعا داری 

میری!؟



امیر گفت آره داسه ساعت دو بلیط 

دارم!!

کمیل گفت..نکن خر نشو امیر میفهمی 

داری چیکار میکنی!!؟بابا یه جوری میگی 

دارم میرم که انگار داری میری چهارتا 

کوچه اونطرف تر نون بگیری!!به پدر و 

مادرت رحم نمیکنی به جوونی خودت 

رحم کن امیر..میدونی اگه گیر طالبان 

بیفتی چیکارت میکنن!

نکن بابا این همه دختر تو این شهر 

هست..



اما فقط بغلش کردو گفت..همه اینایی رو 

که میگیو میدونم سعی نکن رایمو بزنی 

که نمیشه کمیل..توروخدا درکم کنین..من 

واقعا کرشمه رو دوستدارم..من بهش 

قول دادمو تا آخرش میرم!

بعدم از کمیل جدا شد وگفت..پدرومادرم 

خبر ندارن..خودم پای پرواز بهشون خبر 

میدم!!فقط یه لطفی کن اگه دیگه 

برنگشتم خودت بشین با بابام حساب و 

کتاب کن..هرچی طلب داری بردار هرچی 

سهم من شد مال خودت..فقط پول 

بابامو بهش بده!!



کمیل گفت...چی بگم داداش من که 

هرچی میگم بی فایده اس..امیدوارم 

بری و سالم برگردی..

دوباره همو بغل کردنو امیر حسین 

خداحافظی کردو رفت..

امیر رسید فرودگاه و زنگ زد به مینا 

خواهرش..

بهش گفت که داره میره فعال به 

پدرومادرش چیزی نگه تا بعد..معلوم 

نیس چقدر کارش اونجا طول بکشه..

ساعت ۲ بود که با هواپیما به سمت 

افغانستان حرکت کرد..



ساعت نزدیک چهار بود که رسید فرودگاه 

کابل..

اولین بار  نبود که از کشور خارج میشد 

چون قبال ترکیه یا دبی رفته بود اما 

قطعا اون سفرها بااین یکی خیلی فرق 

داشت..

قرار بود وقتی رسید اونجا زنگ بزنه تا 

قربان بیاد دنبالش..

با گوشیش به شماره ای که قربان داده 

بود زنگ زد..قربانم گوشیو برداشت 

وگفت از فرودگاه بیا بیرون صبر کن تا 

بیام دنبالت..



حدودا نیم ساعت طول کشید..

امیر یه جا کنار خیابون ایستاده بودو 

مردم ونگاه میکرد..تصور دیگه ای از 

افغانستان داشت اما جز لباس 

پوشیدنشون بقیه اش تفاوت چندانی با 

بعضی از شهرای خودمون نداشت!!

حداقل کابل که اینطور بود..

یه ماشین جلوی پاش ترمز زد و نگه 

داشت..

راننده اش از ماشین پیاده شد..



یه مرد الغر قد بلند با ریشای بلند و 

همون پوشش بومی!

فقط یه کاپشن رو لباسش پوشیده بود 

که گرم نگهش داره!

_تو امیرحسین هستی!؟

+بله خودمم 

_من عبدا� هستم قربان منرا فرستاده 

بیام دنبالت سوار شو بریم کی خیلی دیر 

است!!

+ولی خودش کجاست!؟

_خودش نمیتانست بیایه!!نگران نباش 

من تورا سالم میرسانم والیت!



چاره ای نداشت که سوار شه!

پس دروباز کردو نشست!!

عبدا� یه لباس محلی داد به امیرو گفت 

کمی جلوتر یه خونه است اونجا نگه 

میدارم برو تو خونه هم لباستو عوض کن 

هم گوشیو مدارک شناساییتو بزار تو 

خونه و بیا!

وقتی امیر علتو ازش پرسید بهش گفت 

که بخاطر خودته جایی که میخوایم بریم 

خیلی امن نیست اگه گیر مدرک نداشته 

باشی بهتره!شناسایی نمیشی!

امیر یبار دیگه ناچار بود قبول کنه..



پس وقتی رسیدن به اون خونه امیر 

رفت اون لباسشو با اون لباس بومی 

افغانستان عوض کرد مدارکشم همراه 

گوشیش یه جا قایم کردو برگشت و 

نشست تو ماشینو راه افتادن..

از شهر خارج شدن و تو یه جاده بین 

شهری درحال حرکت بودن..

اصال نمیدونست  اون مرد کیه  کجاس 

داره کجا میبره اش!!

ترسیده بود اما سعی میکرد به روی 

خودش نیاره..



حدودا دو سه ساعتی رفتن هوا دیگه 

کامال تاریک شده بود..

عبدا� از جاده خارج شد انداخت تو یه 

جاده فرعی بعدم به امیر گفت..از اینجا 

به بعد دیگه باید احتیاط کنیم ممکنه که 

گیر ایست بازرسیای طالبان بیفتیم!!گفت 

تو لهجه افغانستانی نداری اگه حرف 

بزنی زود میفهمن ایرانی هستی پس اگه 

اومدن سراغت تحت هیچ شرایطی حرف 

نزن..حتی اگه چاقو گذاشتن بیخ گلوت 

یا  سیلی زدن تو گوشت!!گفت وانمود کن 



که اللی!!اگه اینکارو نکنی میگیرنت و 

سرتو میبررن!!

امیر تا همونجاهم کلی ترسیده بود بااین 

حرفای عبدا� دیگه وحشت کرد..

باورش نمیشد که طالبان انقدر قدرت 

داشته باشه که واس خودش ایست 

بازرسی داشته باشه..

به هر حال راه برگشتی نبود..یکم دیگه 

رفتن..هیچ جا دیده نمیشد تا چشم کار 

میکرد فقط تاریکی بودو بیابون..یکم 

دیگه که رفتن یه دفعه دیدن یه ماشین 

وسط جاده نگه داشته..



عبدا� گفت..خودشانن حواست باشه 

بهت چی گفتم...حتی یک کلمه!!!فهمیدی 

من میگم الله!!

عبدا� ماشینو نگه داشت و از ماشین 

پیاده شدو رفت پیش اونا..

چندتا مرد اسلحه به دست سرو 

صورتشونم کامال پوشیده بود..

معلوم نبود چی میگن..

یکیشون راه افتادو اومد سمت ماشین!!

چرخی دور ماشین زدو رسید کنار دری 

که امیر نشسته بود..



فقط چشماش دیده میشد..

امیر خیلی ترسیده بودو خیره شده بود 

تو چشماش..

بهش گفت..

تو کی هستی نام تو چی هسته!؟به کجا 

ِمَروی!

اما امیر یک کلمه حرف نزدوفقط سرشو 

تکون داد!!

اون مرد چاقوی کمریشو درآورد گذاشت 

زیر گلوی امیرو گفت...راسَتش را بگو!!

اگر دروغ بگویی گلویت را پاَره ِمی کنم!!

آن مرد همه چیز را برای ما گفته کرده!!



 قلبش اومد تو حلقش..یه لحظه دهنشو 

باز کرد میخواست حرف بزنه اما 

چشماشو بستو هیچی نگفت!!!

اون مرد افغان مطمعن شد که امیر الله و 

نمیتونه حرف  بزنه! برای همین بیخیال 

شدو رفت..

امیر چشماشو باز  نفسی به راحتی 

کشید!!

عبدا� هم برگشتو نشست تو ماشینو 

رفتن!!!

 وقتی از ایست ردشدن عبدا� 

گفت..بخدا قسم کی تو مرد دیواَنه ای!!



بخاطر َیک دختر خانه ی امن خود را رها 

کرده ای و به این بیابان آمده ای!!مردم 

اینجا خود دارند فرار ِمی کنند و ِمروند 

آنوقت تو...ا� اکبر چیزی نمانَده بود کی 

جانی شیرین خود را قربانی کنی!!!

امیر هنوز  تو شوک بود و حرف نمیزد!

عبدا� گفت..نترس دگر خطر رفع شد 

شکری خدا..االن ِمیتوانی حرف بزنی!

اما انگار زبون امیر جدی جدی بند اومده 

بود..

نفس عمیقی کشید بالخره حرف زد و 

گفت..چقدر دیگه مونده برسیم 



عبدا�!!؟

عبدا� گفت..چیزی زیادی نمانده 

است..بعد اشاره کرد به روستایی که 

چراغهاش تو تاریکی دیده میشد و 

گفت...این روستا را کی رد کنیم رسیَده 

ایم!!

اینجا جندک باال است و کمی آنطرف تر 

جندک پایین!

روستارو رد کردنو یواشش چراغای 

روستایی که کرشمه و قربان اونجا بودن 

دیده میشد..



ده دقیقه بعد بالخره رسیدن به روستا و 

امیر خیالش راحت شد..

وارد روستا شدن و عبدا� امیرو برد تا 

جلوی در خونه قبادخان  که رهبر طایفه 

و والی روستا بود..

از ماشین پیاده شدنو عبدا� در زد...

یه پسر بچه اومدو در وباز کرد..

عبدا� باهمون لهجه خودشون بهش 

گفت که برو بگو عبدا� آمده مهمونو 

آورده صحیح و سالم!!

پسر بچه رفتو بعد از یکی دو دقیه دقیقه 

برگشت گفت که برن تو..



عبدا� اول رفت و پشت سرشم 

امیرحسین..

یه حیاط خیلی بزرگ و یه خونه ته 

حیاط..

انقد رفتن تا بالخره رسیدن..

چند نفر که اونام به لحاظ ظاهر و 

پوشش شباهت زیادی به عبدا� داشتن 

جلوی در ایستاده بودن..عبداا� سالم 

کردو وارد خونه شد..

امیرم همچنان پشت سرش..

وارد یه راهرو شدن که انگار تهش باز 

میخورد به یه اتاق دیگه..



به اخر راهرو که رسیدن صدای چندتا آدم 

میومد که به زبون افغانستانی باهم 

حرف میزدن!

راهرو رو رد کردنو وارد اون اوتاق شدن..

تا وارد شدن همه بلند شدن..

یه مرد حدودا ۵۰ ساله که انتهای اتاق 

نشسته بود..دو طرفش مثه یه راهرو آدم 

نشسته بود..

یه طرف چندتا مرد یه طرف چندتا زنو 

بچه...

تا عبدا� و امیر وارد شدن همه شون از 

جاشون بلند شدن..



مردی که انتها بود قبادخان بود..

عبدا� سالم کردو گفت..مهمانتان را 

آوردم!

قبادخان جلو اومد تا به امیر خوش آمد 

بگه..

برعکس بقیه شون قباد خان خیلی راحت 

فارسی رو حرف میزد..

دستشو آورد جلو تا با امیر دست بده..

امیرم دستشو جلو آورد و به قبادخان 

دست داد..

قبادخان دست امیرو به گرمی فشردو 

گفت..به روستا و منزل من خوش آمدی 



مرد جوان..

حتما خیلی خسته ای!؟راه زیادی  آمدی..

امیر یه مقدار جا خورد از اینه قباد خان 

انقدر خوب فارسی حرف میزنه..بهش 

گفت..آره راه زیادی اومدم و خداروشکر 

بالخره رسیدم..

قبادخان امیرو راهنمایی کردو هردو باهم 

به یه گوشه نشستنو قباد خان به عبدا� 

گفت..برو قربان و دخترش رو به اینجا 

بیار ..

برای امیر چایی و میوه آوردن و ازش 

پذیرایی کردن..



قبادخان گفت..قربان درمورد تو خیلی 

بامن حرف زده و ماجرای عالقه تو به 

دخترش گفته..

امیرم گفت..بله من اومدم که آیین طایفه 

شما رو به جا بیارم تا بتونم با دختر آقا 

قربان ازدواج کنم..

_صحیح صبرکن تا قربان بیاد و همه 

باهم در مورد این مسعله حرف بزنیم..

چند دقیقه بعد در باز شدو قربان وارد 

خونه شد..پشت سرشم کرشمه اومد تو..

امیر بادیدن اونا ازجاش بلند شد..



کرشمه تو لباس محلی افغانستانی..چیزی 

امیر تا بحال ندیده بود..بعد از اتفاقاتی 

که واسش افتاد حاال میتونست بعد یک 

هفته یبار دیگه کرشمه رو ببینه و دیدن 

دوباره کرشمه یعنی گر گرفتن شعله های 

امیدو انگیزه در وجود امیرحسین..

قربان جلو رفت و با امیرحسین خوش و 

بشی کرد و اظهار خوشحالی کرد از اینکه 

سالم به روستا رسیده..

کرشمه هم سالمی کردو هردو نشستن..

قباد خان گفت..خب حاال که همه جمع 

شدین باید مطلبی رو بگم..اگرچه 



میدونم که همه خسته این بخصوص این 

مرد جوان که کلی راه اومده...اما چاره 

ای نیس..

خب امیرحسین تو برای پیوستن به 

طایفه ما آمدگی کامل رو داری!؟

_بله کامال..

+خوبه اما مطلبی هست که باید بدونی..

برای پیوستن به طایفه ما تو باید در 

حضور جمع قسم بخوری که هرگز به 

قوانین ما پشت نخواهی کرد..

بعد تو یکی از ما خواهی بودو به هرجای 

دنیا که خواستی میتونی بری..



اما مسعله اینجاس که تو اول باید نشون 

بدی که لیاقت پیوستن به طایفه مارو 

داری یا نه..

+ببخشید باید چیکار کنم..

_خب ما اینجا رسمی داریم که برای 

اینکه جوانانمون نشون بدن که مرد شده 

اند اونا مورد آزمایش قرار میدیم و 

تصمیم داریم که توهم مثل دیگر جوانان 

روستا مورد آزمایش قرار بگیری اگه 

سربلند بیرون اومدی میتونی قسم 

بخوری و بعد با دختر قربان ازدواج 

کنی..



_من دقیقا  باید چیکار کنم..

+سه مرحله هست که باید بگذرونی..اول 

باید باچند نفر از جوانهای روستا گله رو 

به چرا ببری و برگردی وقتی برگشتی من 

از نصیر میپرسم که تو کارتو درست 

انجام دادی یا نه..بعد از اون باید در 

مسابقه بز کشی که یکی از نمادهای 

طایفه و روستا س شرکت کنی..و در 

مرحله سوم باید به شکار بری و یک بز 

کوهی شکار کنی و بیاری برای مردم 

روستا..

_باشه من قبول میکنم..



+خوبه اما برای اینکه عدالت برقرار بشه 

ازتو میخوام که یکماه مهمان ما باشی 

..عبدا� به تو کمک خواهد کرد که 

بتونی بهتر از مراحلی که برای تو در نظر 

گرفتیم عبور کنی..

حاال وقتشه بری استراحت کنی..

یک هفته از رفتن امیر حسین 

گذشت..پدر و مادرش فکر میکردن امیر 

حسین با دوستاش رفته شمال اما بعد 

یک هفته دلواپسش شدنو وقتیم باهاش 

تماس میگرفتن گوشیش خاموش بود!و 



بالخره مینا مجبور شد همه چیو بگه!!

پدرومادر امیر شوکه شده بودن واقعا 

باور نمیکردن که امیر همچین کاری کرده 

ولی این یه واقعیت بود..

چند روز دیگه هم صبر کردن تا شاید 

ازش خبری بشه اما نه هیچ خبری..

چیزی به اتمام اون یک ماهی که قبادخان 

میگفت نمونده بود کمتر از یک هفته ..

پدر امیرحسین دیگه طاقت نیاوردو 

تصمیم گرفت خوش بره افغانستان 

دنبالش..



اما فعال نمی دونست کجا باید بره برای 

همین دنبال این بود که یه آشنا تو 

افغانستان گیر بیاره تا بتونه کمکش کنه..

اون یکماهم بالخره تموم شد و قراربود 

امسگیرحسین بره واسه اولین 

مرحله..امیرحسین همراه چنتا از جوونای 

روستا قرار بود ۶۰۰ راس گوسفند رو به 

در ببرن برای چرا و بعد از یک هته 

برگردونن  

روزای اول فوق العاده براش سخت بود..

سر کله زدن با گوسفند و رد شدن از لبه 

های پرتگاه خطرناک..شب توی بیابون بی 



آب و علف..

اما هرطور که بود اون یه هفته رو 

گذروند و برگشت..

قبادخان از نصیر پرسید که امیر کارشو 

خوب انجام داده!؟

نصیر گفت..َیکی دو روزی اول خوب نبود 

اما در مجموع آره کارش را  خوب انجام 

داد!

قبادخان گفت اولین مرحله رو که 

باموفقیت انجام دادی برو برای 

دومی..مسابقه بز کشی..



مسابقه بزکشی به این صورته که افراد به 

سوار بر اسب میشن..یک الشه بز رو 

زمین میگذارند باید الشه بز را برداشته و 

به مکانی که از قبل مشخص شده ببری..

تا وقتی که بز رو توی دستات نگه داری 

به دایره مشخص شده نبری دیگر سوار 

کاران اجازه دارند تو را با شالق بزنند..

روز بعد مسابقه بزکشی شروع شد پسران 

جوان افغان این مسابقه رو بخوبی انجام 

میدادن اما به نظر میرسید امیرحسین 

توانایی در این بازی نداره..تا اینکه فردی 



که داشت بز رو حمل میکرد به شدت 

خورد زمینو بز از دستش 

افتاد..امیرحسینم بالفاصله بز و برداشت 

حرکت کرد به سمت دایره مشخص 

شده..

اما نگار کار راحتی ام نبود..چون هرکی 

میرسید با شالق میزدنش انقد درد داشت 

که هر لحظه ممکن بود بزو ول 

کنه..بعضی از شالقا انقدر محم بودن که 

تنشو زخم کرده بود اما همچنان بزو 

محکم گرفته بود و بالخره تونست اونو 

به دایره مشخص شده برسونه!!



مسابقه بز کشی هم تموم شدو 

امیرحسین سر بلند بیرون اومد..

قبادخان به امیر تبریک گفت و ازش 

خواست برای آخرین مرحله آماده 

باشه..اما فعال باید یکی دو روزی 

استراحت کنه و زخماشو مداوا کنه..

امیر به خانه عبدا� رفت تا شبو اونجا 

بگذرونه..

بعد از خوردن شام عبدا� به امیر گفت 

لباسشو دربیاره تا روی زخمارو با مرهم 

بپوشونه تا عفونت نکنن..

سوزش عجیبی داشت..



عبدا� مشغول بستن زخمها بود که 

نصیر در زدو وارد شد..

نصیر و عبدا� باهم برادر بودن..

سالمی کرد و لب حوض توی حیاط 

نشست تا آبی به دستو صورتش بزنه..

نصیر به امیرحسین گفت..امروز شاهکار 

کردی پسر!!طوری بز کشی ِمیکردی که 

انگار بارها اینبازی ره انجام دادی!!

_نه بابا بار اولم بود..راستی نصیر تو چرا 

به قباد خان گفتی که تو چرای گله 

گوسفند من خوب بودم در حالی که اصال 

خوب نبودم!!!؟



+راستش را بخواهی عمدا اینکار را کردم

_چرا!؟

+چون کی از احمد خوشم نمی آید!!

_احمد دیگه کیه!؟

+پسر عموی کریشَمه!!خواستگارش!!

_آها..خب برای چی!؟

+چون که او یک خیانت کار است خودم 

بارها دیدم که با طالبان َسروِسر دارد!!اما 

کسی حرفی مرا باور َنِمیکند!!

احمد انسانی خوبی نیست و دلم 

َنِمخواهد کی با کریشَمه عروسی کند!!



خوب استراحت کن چون فردا قرار است 

با احمد به شکار بروی!!هرکدام از شما 

کی  زودتر شکار کند و برگردد برنده است 

و میتواند با کریشمه ازدوج کند آمدم به 

تو هشدار بدهم کی مراقب احمد باش 

چرا کی او آدمی بسیار متقلبیست!

همونطور که نصیر که گفت صبح روز بعد 

امیرحسین و احمد راهیه کوهی در 

نزدیکی روستا شدند..

هر کدام از آنها که زودتر یک بز کوهی 

شکار میکرد و الشه بز را زودتر به روستا 



میبرد برنده بود و با کرشمه ازدواج 

میکرد..

احمد از بچگی توی همین منطقه بزرگ 

شده بود راه و رسم باالی رفتن از کوه و 

شکار بز رو خوب بلد بود اما امیر خیلی 

تو این کار ماهر نبود اما رسیدن به 

کرشمه به شدت بهش انگیزه میداد..

نزدیک ظهر بود که بالخره امیر تونست 

به بز کوهی شکار کنه و داشت از ته یه 

دره میرفت باال که ازاون طرف کوه بره 

پایین بره سمت روستا..خبری از احمد 

نبود..تا اینکه امیر تقریبا به باالی دره 



رسیده بود داشت از بین سنگ الخا 

میرفت باال که دید احمد درحالی که الشه 

بزی رو که شکار کرده بود رو روی تکه 

سنگ بزرگی گذاشته بودو خودشم روی 

الشه بزش نشسته بود..

امیر کمی نزدیک تر شد..

احمد خندید و گفت..چه شده است 

ایرانی!!؟حتما خیلی خسته شدی!!تو فکر 

کردی که مه میزارم به همین راحتی از 

کشور خودت بیایی و با یک دختر افغان 

ازدواج کنی!!باید بگم کور خوانده ای..



امیر دستشو آورد تا ازگوشه ی یه تکه 

سنگ بگیره و خودشو بکشه باال که احمد 

پاشو برد باال که به اون تکه سنگ ضربه 

بزنه و بندازش تا امیر نتونه بیاد باال!!

اما ناگهان الشه بزی که زیرش گذاشته 

بود ُسر خوردو باعث شد احمد از روی 

تکه سنگ پرت شه پایین!!خود الشه ام 

افتاد..

امیر پایین و نگاه کرد تا ببینه چه بالیی 

سر احمد اومد که دید احمد بین دوتا تکه 

سنگ گیر افتاده اما الشه بز افتاده ته 

دره!!



احمد شروع کرد به داد وفریاد و کمک 

خواستن!!همش میگفت..تورو خدا کمکم 

کن به زنو بچه من رحم کن!!امیر دلش 

سوخت و بهش گفت ..یکم صبر کن تا 

برم باال و الشه بزو بزارم بعد برمیگردمو 

کمکت میکنم..

همینکارم کردو بعد از گذاشتن الشه بز 

برگشت تا به احمد کمک کنه..

اما یکی از سنگایی که احمد بینشون گیر 

کرده بود طوری بود که هر لحظه ممکن 

بود کنده بشه پرت شه پایین..



برای همین امیر مجبور شد یکم بره پایین 

تر تا یه جوری سنگو مهار کنه تا احمد 

بتونه تکون بخوره خودشو بکشه باال..

امیر سنگ و نگه داشت تا تکون نخوره 

احمدم از فرصت استفاده کرد و هرطور 

که بود خودشو کشید بیرون...

اما در آخرین لحظه سنگ تکون شدیدی 

خوردو امیر دیگه نتونست نگهش داره 

برای همین ولش کرد و خودشو پرت کرد 

روی یه سنگ دیگه..

حاال احمد نجات پیدا کردو دوباره امیر 

وضعیت خوبی نداشت و به کمک احمد 



احتیاج داشت تا بتونه بیاد باال..

اما احمد امیرو تو همون وضعیت رها 

کردو الشه بزی که امیر شکار کرده بود و 

برداشت و رفت..

چند شاعت گذشتو امیر همچنان تو 

همون وضعیت گیر افتاده بود..هواهم 

تقریبا دیگه داشت تاریک میشد..

الشه بزی که افتاده بود ته دره هم باعث 

شده بود حیوانات دررنده ای مثل گرگو 

بکشونه اون نزدیکیا..اینو امیر از شنیدن 

صدای گرگها متوجه شده بود!



امیر با خودش حس میکرد که دیگه به 

آخر راه رسیده و احتماال خورشید صبح 

فردا و نمیبینه..اما بالخره انگار یکی 

اومده بود دنبالش..

صدای یه نفر میومد که داشت امیرو 

صدا میزد..

صدای نصیر بود..

امیرم به خودش جرات داد چندبار بلند 

گفت..من اینجام اینجا گیر افتادم..

نصیر صدارو دنبال کرد و بالخره امیرو 

پیدا کردو نجاتش داد و هردو به روستا 

برگشتن..در طول مسیر امیر ماجرارو 



برای نصیر تعریف کرد و گفت که احمد 

باهاش چیکار کرده!!نصیرم گفت که حتما 

باید موضوعو به قبادخان بگی قبادخان 

مرد عادلیه..

وقتی رسیدن روستا مستقیم رفتن خونه 

قبادخان جمعیت زیادی اونجا بودن شاید 

کل روستا..و اکثر اونا خوشحال بودن که 

هم والیتیشون یه بیگانه روش شکست 

داده..تنها فرد غمگین بین اونا کرشمه بود 

که دیگه امیدشو برای رسیدن به امیر 

کامال از دست داده بود..



قبادخان احمد و پیروز این نبرد اعالم 

کزدو گفت که فرداشب مراسم عروسی 

احمد و کرشمه رو برپا میکنه..امیرم 

دیگه نتونست حرفی بزنه و از اتاق رفت 

بیرون..

و دیگه داشت به این فکر میکرد که فردا 

بعد از طلوع خورشید باید برگرده ایران..

صبح که شد امیر وسایلشو برداشت تا با 

عبدا� به کابل برگرده..اما عبدا� 

گفت..قبل رفتن یه سر باید بره پیش 

قبادخان چون باهاش کار داره..

 امیرم رفت پیش قبادخان..



قباد خان که توسط نصیر از ماجرا باخبر 

شده بود امیرو سرزنش کرد و گفت چرا 

همون دیشب ماجرا رو نگفته!؟

امیرم در جواب گفت فک نمیکردم کسی 

حرف منو باور کنه..

قبادخان عبدا� و فرستاد تا بره دنبال 

احمد و باخودش بیاره ش خونه 

قبادخان..ده دقیقه بعد احمد و عبدا� 

باهم اومدن کرشمه و قربانم خبر کرده 

بودن تا بیان..یه سری از اهالی روستاهم 

اومده بودن تا ببینن ماجرا چیه..



در حضور جمع قبادخان به احمد 

گفت..امیرحسین ادعا کرده که تو بزی رو 

که امیر شکار کرده برداشتیو باخودت 

آوردی..و اگه این کارو کرده باشی تقلب 

کردیو بازنده اعالم میشی..

اما احمد قسم خورد که خودش بزو شکار 

کرده..

قبادخان گفت..وقتی اون بزو آوردن 

پیش ما لکه ای روی بدنش بود که به 

محلی که گلوله خوده بود خیلی نزدیک 

بود اگه تو اون بزو شکار کرده باشی 



حتما میدونی اون لکه کجای بدن اون بز 

بوده!!!؟

احمد کمی به فکر رو رفتو گفت..آره اون 

لکه روی گردنش بود چون من به گلوله 

رو به نزدیک گردنش شلیک کردم!!!

قبادخان رو به امیرحسین کرد و همین 

سوالو از امیر پرسید..

امیر بدون اینکه لحظه ای درنگ کنه 

گفت..من گلوله رو به کمر اون حیوون 

زدمو باعث شد که از روی سنگ بیفته 

پایین..هیچ لکه ای رو بدن اون حیوون 

نبود!!!



قبادخان از کسی که اون بزو پوست کنده 

بود پرسید که کدامیک ازاین دونفر راست 

میگن!!؟

اون شخص هم حرف امیرو تایید کردو 

گفت..هیچ لکه روی پوست اون بز 

نبوده!!!

قبادخان در حضور همه امیر و به عنوان 

برنده اعالم کرد و گفت..عصر امروز در 

حضور همه احالی میتونه قسم یادکنه و 

بعد با کرشمه ازدواج کنه..

اما احمد در حالی که به شدت عصبانی 

بود خونه قبادخانو ترک کرد و رفت..



امیر حسین خوشحال و خندان داشت به 

کرشمه نگاه میکرد..کرشمه هم باوجود 

اینکه خیلی خوشحال بود داشت گریه 

میکرد و ابن گریه از سر شوق و 

خوشحالی زیاد بود..
 

ِآقامرتضی بعد از گذشت یک ماه از رفتن 

امیر وقتی دیده بود خبری ازش نمیشه 

خودش رو به افغانستان و شهر کابل 

رسونده بود..یکی از دوستاش یه مرد 

ایرانیو توی کابل بهش معرفی کرده بود 

که بهش کمک کنه..



در واقع آقامرتضی و اون مرد ایرانی که 

اسمش  جلیل بود قرار بود تا یکی دو 

ساعت دیگه راه بیفتن سمت همون 

روستا..جلیل که خانواده ایرانی 

افغانستانی داشت از بچگی تو کابل بزرگ 

شده بود اون روستا رو به خوبی بلد 

بود..

اما چند ساعتی گذشت..

همه چیز برای برگزاری ازدواج 

امیرحسینو کرشمه آماده بود و همه 

خوشحال و شاد بودن..



زنای روستا به رسم مردم روستا کرشمه 

رو بردن تا برای مراسم آماده اش کنن..

عبدا� دقیقا همینکارو با امیر کرد..ابتدا 

امیرو فرستاد حموم بعد طبق رسم مردم 

روستا..کف دستها و روی پیشونی امیرو 

مقداری حنا زد..این رسم قدیمی بود که 

مردها هنگام ازدواج به جا میاوردن..

دیگه چیزی به شروع مراسم نمونده 

بود..

احمد که دیگه نمیتونست این شرایطو 

تحمل کنه..از روستا خارج شد و به 



مکانی رفت که یکی از فرماندهان طالبان 

معموال اونجا بود..

احمد پیش اون مرد رفت و بهش گفت که 

قبادخان رهبر طایفه یه ایرانیو به روستا 

راه داده و حتی اجازه داده که  با یه 

دختر افغان ازدواج کنه..یک ساعت دیگه 

هم قراره توی روستا براشون مراسم 

عروسی بگیرن!

اون مرد که اسمش عبدالجبار بود بسیار 

خشمگین شد و با تعدادی از افرادش به 

سمت روستا حرکت کردن..



مراسم تقریبا شروع شده بود اهالی 

روستا بی خبر از اتفاقاتی که درحال رخ 

دادنه به جشن و پایکوبی پرداخته 

بودن..

همه اهالی توی حیاط قباد خان جمع 

شده بودن تا در مراسم عروسی 

امیرحسین و کرشمه شرکت کنند..

طبق رسمشون رهبر طایفه باید عروس و 

داماد رو به عقد هم درمیاورد..و بعد 

میتونستن برای رسمی کردنش به شهر 

برنو ثبتش کنند..



زنها کرشمه رو آوردن و عبدا� به همراه 

قربان و چند نفر دیگه 

امیرحسینو..چرخی بین جمعیت زدنو 

بعد اومدن دقیقا رو به روی هم نشستن..

قبادخان جلو اومد و ازشون خواست که 

بلند شن و روبه روی هم بایستن..

امیرو کرشمه از جاشون بلند شدنو روبه 

روی هم ایستادن..

قبادخان صیغه محرمیت و جاری کردو 

گفت دست همو بگیرین...

امیرو کرشمه مدتها بود که منتظر همچین 

لحظه ای بودن..امیر نگاه کرد تو چشمای 



پر از شوق  کرشمه و دستشو آورد جلو..

کرشمه لبخندی زدو دستشو به آرومی 

آورد جلو تا بزاره تو دست امیر که یه 

دفعه صدای تیر اندازی گلوله بلند شد!!

 همه جیغ کشیدنو هر کسی به طرفی 

فرار میکرد..

همه چی بهم ریختو  هرکسی  به فکر 

نجات جون خودش بود..

صدای تیر اندازی قطع شدو به جاش 

صدای بلند گو بلند شد..

_خوب گوش کنید ای اهالی روستا..



ما باخبر شدیم کی شما به َیک مرد ایرانی 

اجاَزه دادید وارد روستا شود و با َیک 

دخترافغان ازدواج کند..

و این یک ننگ به حساب ِمی آید..

من عبدالجبار هستم و به شما قول 

ِمیَدهم کی اگر آن مرد را به ما تحویل 

دهید ما ِمیَرویم و کاری با شما نداریم اما 

اگر تا نیم ساعت دیگر آن مرد را به ما 

تحویل ندهید حتی َیک نفر را زنَده َنِمی 

گذاریم!!

پس فقط نیم ساعت وقت دارین..



نصیرو عبدا� و چندتا از مردای دیگه 

رفتن و از توی خونه قبادخان برای 

خودشون اسلحه برداشتن..برگشتن تو 

حیاط..

قبادخان همه رو جمع کرد دورشو 

گفت..خوب گوش کنید آرامش خودتان را 

حفظ کنین..

همه ی ما ِمیدانیم که آنها مدتهاس کی 

دنبال بهاَنه هستند که خون این مردم را 

بریزند..

همه ِمیدانیم کی حتی اگر این جوان بی 

گناه را به آنها بدهیم آنها بازهم به ما 



حملَه ِمیکنند..

پس بیایید به آنها اینگوَنه پاسخ ِبدهیم 

کی ما کسی را کی به ما پناه آورده 

تحویل کسی نخواهیم داد..هرچند کی 

این مرد  دیگر یکی از مردم ماس!!!بعد به 

عبدا� گفت که زنها و بچه ها رو از در 

پشت خونه فراری بده..

قبادخان یه اسلحه به قربان دادو گفت 

که امیر حسینو کرشمه رو بردار و فرار 

کن..یکی دوساعت دیگه هوا تاریک میشه 

ما باهاشون درگیر میشیم تا شما 



خودتونو به جاده اصلی 

برسونین..زودباشین باید برین..

قربان و امیرحسینو کرشمه هم از در 

پشتی خارج شدنو و از پشت روستا 

خودشون رو به بیابون رسوندن

عبدالجبار به یکی از افرادش گفت..آماده 

باشید حتی اگر آن مرد را تحویل دادند 

آن خانه را به رگبار ببندین!

احمدم اونجا بود و به عبدالجبار گفت که 

تو به من قول دادی که به مردم صدمه 

نمیزنی!



عبدالجبار خندیدو گفت..من قول دادم 

که به خانواده تو کاری نداشته باشم..

یکی از افراد عبدالجبار اسلحشو گرفته 

بود سمت خونه قبادخان که یهو یه گلوله 

اومدو خورد تو سرش!!

با شلیک این گلوله در گیری بین دو گروه 

شروع شد..

قربان و امیرو کرشمه یه مقدار از روستا 

دورشده بودن که صدای تیر اندازی 

بلندشد..

اونام وسط بیابون بودنو به سمت جاده 

میرفتن..



نیم ساعتی بود که توی بیابون بودن 

تقریبا دیگه داشتن میرسیدن به جاده..

صدای گلوله هم دیگه نمیومد..

امیر نگاه کردو دید چندتا ماشین دارن 

توی بیابون میان سمتشون..

مثله اینکه خودشون بودن..

رفتو اسلحه رو از قربان گرفتو گفت شما 

برین..

کرشمه دست امیرو گرفتو گفت..نه ما 

بدون تو نمیریم!!اما امیر اصرار کردو 

گفت برین..اونا دنبال منن..شما خودتونو 



برسونید به جاده تا یه ماشین گیرتون 

بیاد..

کرشمه برو..خواهش میکنم برو تا 

دستشون به تو نرسه!!

کرشمه چشماش پر از اشک شدو دست 

امیرو ول کرد و رفت..

 امیر وسط بیابون نشستو با اسلحه اش 

اون ماشینارو نشونه رفت..

در همین زمان یه ماشین داشت از توی 

جاده رد میشد..امیرو قربان و کرشمه رو 

دید که توی بیابون گیر افتادن..



از جاده خارج شدو رفت 

سمتشون..خودشو رسوند به امیر..

در باز شد..پدر امیر حسین بود..

امیرحسینو صدا زد..امیر باورش نمیشد 

که باباش این همه راه و اومده باشه 

دنبالش..اما وقت فکر کردن به این چیزا 

نبود پش با تمام توانش دویدو سوار 

ماشین شد جلیل ماشین و به حرکت 

درآوردو رفت سمت قربان و کرشمه..امیر 

در عقب و باز کردو تا بتونن سریع سوار 

شن..



اونا که سوار شدن امیر گفت فقط سریع 

برین..

آقا مرتضی گفت اونا کین..چرا 

دنبالتونن!؟

امیر گفت طالبان..فقط برین..جلیل پاشو 

گذاشت رو گاز سرعتشو بیشتر کرد..

افراد عبدالجبار که شروع کردن به تیر 

اندازی به سمت ماشین..

چیزی نمونده بود بهشون برسن که 

ناگهان چندتا ماشین دیگه از یه طرف 

دیگه رسیدنو شروع کردن به تیر اندازی 

به سمت افراد عبدالجبار...



اونا از اهالی روستای جندک باال 

بودن..همون روستایی که سالها بود با 

اهالی روستای قربان و کرشمه مشکل 

داشتن..اما حاال به کمک اونا اومده بودنو 

داشتن با طالبان میجنگیدن..

به همین خاطر عبدالجبار و افرادش دیگه 

نتونستن تعقیبشون کننو اونا از فرصت 

استفاده کردنو از دستشون فرار کردن...

دو ساعت طول کشید تا بالخره 

خودشونو رسوندن به کابلو مستقیم 

رفتن کنسولگری ایران توی کابل!!!



جلیل توی کنسولگری یه آشنا داشت همه 

چیو براش توضیح داد و گفت که احتماال 

طالبان بازم بیاد دنبالشون!

اونارو بردن توی اتاق..

چند دقیقه بعد یه نفر وارد اتاق شد 

وگفت ..محمد کاظمی هستم  مامور 

کنسولگری ایران توی کابل..

یه هواپیما نیم ساعت دیگه راه میفته به 

سمت ایران..

گفت که امیرحسینو پدرش میتونن با 

همین پرواز برگردن ایران!اما قربان و 

کرشمه شهروند افعانستان هستند و 



دولت خود افغانستان باید در موردشون 

تصمیم بگیره..

امیر گفت که بدون کرشمه برنمیگرده 

ایران..

وقتی پدرش اصرار کرد که باید بره امیر 

گفت که کرشمه دیگه همسرشه و بدون 

کرشمه هیچ جا نمیره..یا کرشمه و 

پدرشم با اونا میاین یا برنمیگرده ایران!

با اصرار آقا مرتضی قرار شد اون مامور 

خودش با مقامات افغانستان تماس 

گرفت تامجوز خروجشون و به صورت 

تلفنی بگیره..اما انقدر گرفتن این مجوز 



طول کشید که  اونا دیگه به پرواز 

نمیرسیدن..برای همین قرار شد با پرواز 

بعدی که دوساعت دیگه میرفت تهران 

میرفتن!!

قرار شد یک ساعتی اونجا بموننو بعد با 

ماشین کنسولگری برن فرودگاه..

یک ساعت گذشتو بالخره ساعت حدود ۸ 

شب اونارو سوار یه ماشین کردن تا به 

فرودگاه برن..

با ماشین از کنسولگری راه افتادن..

تا فرودگاه حدودا نیم ساعت راه بود..



امیر حسین دلش شور میزد و همش حس 

میکرد قراره یه اتفاق بد بیفته..

همش اطراف و نگاه میکرد حس میکرد 

کسی دنبالشونه..تقریبا نزدیک فرودگاه 

بودن که یه شاسی بلند مشکی جلوشونو 

گرفتن و چنتا مرد که صورتشون کامال 

پوشیده بود با اسلحه از ماشین پیاده 

شدن..

همه شون به شدت وحشت کرده بودن..

اونا آدما اسلحه شون و گرفته بودن 

سمت ماشین..



یکیشون اومدو در عقب ماشینو باز کردو 

امیرو کرشمه رو از ماشین پیاده کرد..

امیرو کرشمه رو گذاشتن تو اون ماشینو 

به سرعت از اونجا دورشدن!!!

اچند کیلومتر اونطرف تر اونا رو بردن تو 

یه خونه چند طبقه.

دستاشون و بستن و بردنشون تو یه 

اتاق..

فقط سه سرباز طالبانی تو اون خونه 

بودن  و امیر میدونست که اگه هرچه 

زوتر یه کاری نکنه هر لحظه ممکنه 

عبدالجبار برسه..



واس همین اون سرباز طالبانیو صدا 

زد...وقتی اومد گفت من باید برم 

سرویس بهداشتی اولش اون مامور اعتنا 

نکرد اما بالخره مجاب شد که دستاشو 

باز کنه بره دستشویی!

دستاشو باز کردو گفت که از جات بلند 

شو برو دستشویی..

همینکه از جاش بلند شد بی هوا و 

ناگهانی با سرکوبید تو صورت اون 

مامور..

اونم از شدت درد و ضربه افتاد رو زمین 

بالفاصله امیر اسلحه شو از دستش 



گرفتو یکی دوتا ضربه دیگه تو سرش زد 

تا بیهوش شد..

سریع رفت سراغ کرشمه و دستاشو باز 

کرد..از اتاق خیلی آروم رفتن بیرون..از 

بیرون داشت صدای آدمای طالبان میومد 

به همین خاطر پله هارو رفتن باال تا به 

پشت بوم رسیدن!!

چیزی نگذشته بود که متوجه فرارشون 

شدن و فهمیدن که رو پشت بومن..

دوتا از مامورا اومدن روی پشت بوم..

امیر و کرشمه پشت یه مانع پنهان شده 

بودن..



امیر با اسلحه به سمت اون دوتا مامور 

شلیک کردو یکیشون و زد..اما انگار بقیه 

افراد طالبانم رسیده بودن..

دیگه اونجا موندن فایده نداشت..

امیر داشت اطراف نگاه میکرد که یه راه 

فرار پیدا کنه..

متوجه شد که یه کامیون وارد کوچه 

پشتی شد..

داشت به سمتشون میومد..ارتفاع زیادی 

بود اما..شاید این بهترین راه بود..

به کرشمه گفت..چند ثانیه دیگه اون 

کامیون از اونجا رد میشه باید بپرن 



داخلش..چاره دیگه ای نیس..امیر گفت 

وقتی گفتم با تموم سرعت میدوییم و 

میپریم..بعدم شروع کرد به تیر اندازی تا 

اون مامور نتدنه بهشون شلیک کنه..

کامیون تقریبا دیگه رسید به زیر همون 

ساختمون..امیرحسین گفت..حاال بدو 

کرشمه..هردو به سمت لبه پشت بوم 

دویدنو پریدن..

اون مامورم شروع کرد به شلیک گلوله به 

سمتشون..

دوتایی افتادن تو کامیون..



کرشمه درد شدیدیو تو پای راستش حس 

میکرد و ناله میکرد..اما امیر هیچی 

نمیگفت..

کرشمه امیرو تکون داد اما..

یه کلوله خورده بود به کمرشو امیر اصال 

تکون نمیخورد..لباسشم پر خون بود..

کرشمه امیرو بغل کردو گریه میکرد...

قرار نیست آخر همه قصه ها دونفر که 

همو دوسدارن به هم برسن اما تو این 

قصه امیرو کرشمه به هم رسیدن!!

چون کرشمه هرطوری که بود امیرو 

رسوند به یه بیمارستان و امیر زنده 



موند..

از طریق حراست بیمارستان با کنسولگری 

ایران تماس گرفتو آقا مرتضی و قربان 

رفتن پیششون.. بعد چند روز 

همگی برگشتن ایرانو امیرحسین بعد از 

یه مدت حالش کامال خوب شدو به 

صورت رسمی با کرشمه ازدواج کرد...

پایان!!

کمال فرزادپور
hezaroyek_daastan


