
  کوتاه داستان  

    یگیر یا خانه

  و من ،پدر .دادیم نوازش را درختان یها شاخه یبهار میمال یهوا. بود حمل ماه آخر یها روز 

  .برد خود با کند شا زرع گندم و زند شخم آنرا که یزار کشت بر را کوچکم برادر سهراب

       غیت که یچوب وغی یالبا و راندیم شیپ به زده داشت دست در که یچوب با ار یا قلبه یگاوها پدر

   سخت ینیزم .سازد پاره را  نیزم دل  تا آورد یفشارم دبو رفته فرو نیدرزم اش زیت ینآه نوک

.دیگردیم کشت ای آمادهو شد یماریشد  اهسته اهسته  

   به بود آورده گرد  سنگالخ کنار در آب که یمیومال نرم یها گیر با ایدر لب رد سهراب و من 

   یها دانه شبار و رهیت یرابرهایز آفتاب شدن پنهان که میدش سرگرم چنان یگیر یها گک خانه ساختن

.مینکرد اسحسا خود یباال را باران   

:گفت ،داد سوزم و دیکش ام رخ بر بود ساخته که را یگک هخان سهراب  

.سین تو از .است خوبش اریبس مه گک خانه -   

      پدر که گرفت باال چنان مانادیفرو شد شتریب ما مقال و قال و میکرد پرخاش هم نیب سهراب و من 

....ین اگر و دیشو آرام که دیکش غیچ دور از شد متوجه زین  

 خانه .شد شتریب بار نیاما غالمغال. کرد  شروع دادن طعنه به گرید ربا و شد آرام  یا لحظه سهراب

: دمیکش غیچ بار دو سهراب یال با .دآم یم بایز اریبس نظرم به ،من یا ساخته یگیر گک  

.اس خوبش اریبس کده تو از مه گک هخان نیبب  -  

.                 اس خوبش کده تو از مه گک خانه نیبب ،نیبب -   

       .کرد رانیو و زد لگد را ام یگیر گک خانه  شکفش بدون یپاها با که دش قهر به چنان  سهراب 

.کردم رانیو را اش یگیر گک خانه و زدم بار چند لگد با را سهراب شده ناراحت هم من  

         پغمان یا دره از که یباد تند ودرلباس گذشته ایدر خروشان اموج یرواز ما، فغان و هیگر ناله

 دروازه ریش یکوه به وعبور سرعت با یچهارده سشم یآقاعل زاران کشتازو دهیچیپ ،دیوز یم

.دیردگیم خکوبیم  

 خشک بود انداخته شیها شانه یرو که یچادر بارا اش صورت یرو یعرق.شد خسته کردن قلبه ازپدر

  قهر با و دیکش دست سهراب سربر ، آمد ما یسو به دوان دوان .دیشن را ما ادیفر یصدا که ، ردکیم

:گفتم ؟نیدار غالمغال چرا که دیپرس ساخت، مخاطب مرا  



.کدم خراب خودشه گک خانه مام کد خراب مره گک خانه سهراب -  

:گفت میداد،برایم ییجودل را سهراب کهیحال در پدر  

.بساز ادرتیب به دگه گک خانه کی شو زود  

.کردم  شروع یگیر گک خانه ساختن به و  گفتم ناسزا زبان ریز را سهراب  

. کند تمام را کارش تا رفت نیزم یباال دوباره پدر  

 گک خانه کی هم من .دش خوشحال من یا ساخته یبایز و کالن اریبس یگیر گک خانه از سهراب 

.میشد مشغول خود طفالنه یباز به دو هر .ساختم یگرید یگیر  

 دبودن کرده ابرآلود را سمانآاز یها بخش و بودند سرگردان و ناالن طرف هر یپا باد اشتران چون ابرها

 با ازتماس که آب شرشر یها ناله ، الماسک یها نعره . شد ابر از هدیپوش آسمان تمام زدن بهم چشم وبا

. ندزد برهم را زار کشت آرام یفضا ،خواست یبرم ایدر یها سنگ  

 ما یسو و کرد جمع را  قلبه اسباب و وغی و ها گاو .دید رهیت یابرها از دهیپوش را آسمان یوقت پدر

  رتاپد. رفت هشد شتریب هم برق و رعد غرش .گرفت شدت  آهسته آهسته و شد شروع ارانب .شد روان

 شدهریسراز پغمان کوهزا که یالبیس اثردر ایدر آب که گرفت تشد چنان باران زشیر ،دیرس ما کینزد

 ایدر درون به خود با را ما یگیر یها گک خانه و دیجه رونیب ایدر یها سنگالخ یها دامنه از بود،

  .برد

:دیپرس ،دیرس پدر یوقت .داد سر هیگر فق فق باز اش یگیر گک خانه دنش خراب با سهراب  

:گفتم شده؟ گپ چه باز   

.کنهیم هیگر خاطر او از سهراب و دک خراب ایدر آب ره ما یها گک خانه -  

 به لگد با را ها گاوو گرفت مارا دست .دبو دهیگرد خم یکش قلبه اسباب نیسنگ بار ریز پدر یها شانه

.میشد روان خانه یسو زود زود ،آلود گل و نمناک یها نیزم یرواز .راند شیپ زده   

 در  سهراب . بود ساخته معطر ،خشک نیزم یمرطوب یعطر یبو را فضا .شد کاسته باران شیزیر از

 با  کرد، یم پاک بود یجار اش صورت یرو  باران یها دانه مانند که را یاشک دست کی با کهیحال

 توقف که را گاوها لگد باپدر  .کردیم هیگر هق هق هنوز بود گرفته محکم سخت را دستم گرشید ستد

:گفت و زد بودند کرده  

      نیکن کوشش. کنهیم رانیو زود ،ایدر آب طوفان و باران ، ره یگیر یها گک خانه  گلم یها بچه -

.نتانه کده رانیو انرا یگدل و یطوفان و البیس چیه که نیبساز پخته و یسنگ یها خانه که  

   کینزد در پدر . زدیم چشمک پاره یابرها یالبال از نور کم آفتاب و بودند شده پاره آسمان ابرها



:گفت. داد توقف را ها گاو ،خانه  

.کنم خالص را قلبه که رمیم  نمبرید  خانه به را سهراب و تو -  

 یلیحو داخل گرفته را سهراب دست.میدیلرزیم کخن از که بود شده تر چنان سهراب و من یکاال

:گفت د،یلرزیم بدنش کهیحال در سهراب.شدم  

  ؟یکنیم بازجور  مه بره یگیر گک خانه کی تو. میرفت ایدر لب که صبا، -

:گفتم ، گرفته را سهراب دست -  

(انیپا) .میزنیم گپ باز صبا برو که مادرم کاالیت را تبدیل کند. -  

طاهر محمد  

   .کابل – یچرخ پل زندان

   .یشمس شصت هده یها اداشتی از

.اکیامر ( زده نود و سهی) جوزا س جون دوهزاروچهارده ماه  -شیرایو  


