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مثل یک  این گفت  ؟ د کى باید باش این پس خانمش پرسید  وقتى ؛اطفال را هم تو بگیر

شبها هم براى اینکه مرا رنج دهند در اتاقى که من  ،دسگ تنها نان بخور و زندگى کن
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هم  خود را این زن همراه خودش دو دختر .با اطفالم مى خوابیدم میامدند و میخوابیدند

در موقع خواب وقتى  ،آورده بود که یکى حدود شش ساله و دیگرش هشت ساله بودند

 ؛دمیزد برایش جان و قربان گفته موهایش را نوازش میکر خواب خور شوهرم در

هر قدر .هاى صبح در مقابل چشمانم با هم آمیزش میکردند نیمه هاى شب هم تا نزدیک

ت شاید یعدرست است در شر .رویم را با لحاف مى پیچیدم صداى شان بگوشم میرسید

اما فکر نکنم بدینوسیله گفته شده باشد که باید خانم دیگر مورد  ،چهار زن روا بوده

که  شک  آنطور ب) : اما شوهرم براى آن زن میگفت .تعذیب قرار گرفته و از بین  برود

 بد اخالق تر ،خودش که شوهرش اسپش را زین میکند ۀزن هم بگفت، ( .خونش نریزد

آنها حق  ،او دست و روى اطفالم را شسته آنها را در اتاق مى نشاند .شده میرفت

ختران  که در سن و سال با د اطفال من ؛نداشتند تا با من که مادر شان بودم حرف بزنند

باید دختران وى را تشناب میبردند و پس از آنکه آنها  ،وى چندان تفاوتى نداشتند

دخترانش یک ترانه را فرا گرفته  ،خالص میشدند با کاغذ تشناب آنها را پاک میکردند

 :بودند که وقتى به خانه ما آمدند میخواندند 

 (( .کله گاو شتعسکراى نو میخوره پلو زیر او پلو گو))

 ((.عسکراى کهنه میخوره شوله زیر او شوله موش کلوله ))

با اطفال من همانند برده هایشان  ،زبر دست بودند زیرک و دخترانش هم مانند خودش

مشکل صحى پیدا کرده بود زیرا من پیشامد میکردند من هر صبح دختر کوچکم را که 

ر نداشتم تا او شی ،و نبود غذاى مناسب میخورد از پریشانى هاى روزگار وقتى او شیر

این کار من یک سال مکمل را در بر گرفت  ؛را بهتر تغذیه میکردم به کلینیک میبردم

وقتى من  .حواس شان پرت و پریشان بود ؛اطفال دیگرم هم رنگ و رو باخته بودند

 ۀامیدانى نانگاه ها چشمان شان اشک میزد و با دل پرخون با ،طرف کلینیک میرفتم

هنگام شام خانه  ؛من  هم با دل پرخون روز را شام کرده ؛دشان مرا بدرقه میکردن

نها آ ؛این دورى من از اطفالم فاصله ما را از هم بیشتر و بیشتر میساخت .میرفتم



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

آنها با تن هاى کوچک شان  .باشند مثل عساکر تنها فرمان بردارعادت کرده بودند 

نه گرمى را  ،یمهسآشان سر ۀهم ،میان توفانها گیرمانده کشتى بودند که در مانند

بودند و حتى  امر ۀهرگونه فصل تنها آماد هر نوع لباس در با و میدیدند نه سردى را

این منجالب حتى خود شانرا هم  نها درآ  .به راحتى بسوى من دیده نمیتوانستند

از خواب  ،ان مال با شنیدن صداى هللا اکبرذصبح وقت آ ییک ؛فراموش کرده بودند

ت در خنک سرد با پا هاى برهنه صافى بزرگى را با آب میپرید و به آشپز خانه میرف

د و سپس تکه صافى میکر سرما و گرما در تر کرده روى آشپز خانه و دهلیز ها را

در تناب مى آویخت وقتى  ،فته در بین لگن انداخته مى شستهاى کثیف طفلش را گر

 .و کرده بقچه میکرد طاهمه را جمع کرده ، خشک میشد

خواب  اطفالش میدوید  بح دیوانه وار بسوى اتاقدیدن روشنایى صدخترک دومى ام با 

گاز کودکش  ،و براى اینکه کودکش وقت از خواب نخیزد و خواب او را مختل نسازد

سالش بود و متعلم صنف سوم لیسه عبدالهادى داوى در  ٩که م پسرک .را مى جنبانید

از  ؛دهد کسى برایش دستورقبل از اینکه  ،هم با دیدن روشنایى روز ،مکروریان بود

ى دو سیره روغن را که پیپ ها ،جایش بر خاسته با چشمهاى پت بسوى تشناب میدوید

ساخت دست خودش از نل  زیر   همراه بانگى ؛ند براى آب آوردن ساخته بود رانآ

 و سپس خمیرى که دو سیر وزن داشت در بالک آب به منزل چهارم انتقال میداد

 پسرم که انجام اینکار براى طفلى به آن خوردى دهد یى انتقالسرش میداد تا به نانوا

 .بسیارمشکل مینمود

حالت او بالکن  از .همه جا را گل و الى فرا گرفته بود ؛یک روز که هوا بارانى بود

هایش فرو رفته جابجا ایستاده و که با دیش دو سیره خمیر در گل پارا تماشا کردم 

دوان رفتم دستش را گرفته او را از  ـ  ه دوانسر کرده چادرى را ب .گریه می کند

مادر نگران بود تا  ،در همان حالت که من او را نجات میدادممیان گل بیرون کشیدم 
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او را نبیند که به اصطالح با مادرش یکجا است که درعقب صحنه باز به لت و  اندرش

 . کوبش میپرداخت 

 حضورطالبان درصحنه سياسى 

شمار زیاد مردم وطن را  ،در صحنه سیاسى مشهود بود در آنوقت که حضور طالبان

 ،گذاشته رفتند و تعدادى هم که بودند نسبت اینکه از وظایف شان برکنار شده بودند

کسى طرف  ؛پول نبود اما ، بود همه چیز .بود دشواربدست آوردن یک لقمه نان خیلى 

خانه نشین شده زنان همه  .طرف تیپش دیده برایش وظیفه میدادند ،تحصیل کسى نمیدید

کسى که  ؛زنان حق گشت و گذار را در هر جا بدون محرم شرعى نداشتند .بودند

 ،اشتراب نمیدوو یا ج و پا هایش  رنگ ناخون میداشت  دستها ،داشت یچادرى نم

ان ذوقت آ ،مردانى که ریش بلند نمیداشتند گرفتار شده  دره میخوردند .قمچین میخورد

در  .سوى مسجد بشتابند و نماز بخواننده ر بودند بیزمال همه با وضو و بى وضو ناگ

 طالبان براى بیوه زنان مواد یکى از روز ها آگاهى یافتم که در ولسوالى بى بى مهرو

دهن دروازه شمار زیاد زنان  دیدم در ،را سر کرده رفتم چادرى ؛میدهد خوراکى 

تا خود  یک هیاهوى برپا بود همه تالش داشتند ،چادرى دار کنار هم صف بسته اند

در داخل چند موتر مواد خام خوراکى توقف کرده چند تن  .شانرا کنار دروازه برسانند

زنان  ههداى مواد با دربا چادر هاى سرخ و سفید چهارخانه همراه با طالبان  عربها

از  .من هم رفتم دامن چادرى ام را جمع کرده در عقب همه نشستم ؛همکارى میکردند

در عینى که در وسط نشسته بودم   ،زنان افزود میشد رشماگروه بر  ـ  عقب من گروه

ناگهان نمیدانم چى گپ شد همه به درون  ؛دروازه رسیدم کنار بهتیله یتله خورده 

نفسم  ؛زیر پا ها شدم ،من درحالیکه تنم در البالى چادرى پیچیده بود ،یورش بردند

 در آن لحظه چند شالق هم به فرق سرم اصابت کرد ؛تنگ شد قریب بود بمیرم

آنرا به  ،کال گک چادرى ام کنده شد ،همینقدر شد که خودم را از زیر پا ها نجات دادم

  .را ه بیرون رفت را پیدا کرده برآمدم  سرم محکم گرفته
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من  .آن وقت هیچ چیز براى خوردن نبود خیلى نا امیدى به دلم گشت زیرا در

تنها یک  م  هویت کسب کنم میخواستم با بردن  یکمقدار مواد به خانه  براى خود

خوراک ما نان خشک و  ،ما به قرض میگرفتیم بورى آرد را از دکان قومهاى دور

همراه  ؛قاق  را در گیالسهاى اوالدهایم تر میکرد ۀامباقم نانهاى پوپنک زد .چاى بود

فیس  آنرا هم خودم از پختناما خودش وقتى نان گرم که پول  ؛با کمى بوره میداد

شوهرم  نان گرم و چاى شرین مى  براى خودش و ،مى آوردند ،ختمکورس میپردا

اگر چیزى هم قوت و الیموت پیدا میشد  ؛انداخت و جدا گانه باهم نشسته تناول میکردند

یک قاب  باالى یک سفره نشسته براى دیگران نیم شکم مى انداختند و خود شان در

ه که اطفال من میگرفت به در هر لقم ؛دیگر شان میکردندرفته با محبت به دهن همگ

دقت و پیشانى اخم کرده نگاه میکرد آنها به ترس و لرز چند لقمه نان را تناول کرده 

یک سفره با آنها ننشینم و این حاالت او مرا مجبور ساخت تا دیگر در  .پس مى نشستند

روز هاى تلخ دلتنگى و  ...ن حالت رایاما نه ا ،خوردن را قبول کنم ۀیرهمان ج

تا ناوقت با  او  ،شبها وقتى خانمش رختشویى میکرد ،ى به سختى سپرى میشدگرسنگ

ى که من رختشویى ئشبها .اما با من هیچ همکارى نمیکرد ،مى نشست و کمک میکرد

میداشتم او با تن عریان از اتاق خوابش میبرآمد و انگار در قبال آنکه اندامش را براى 

اتاق خواب  ۀبها وقتى میخوابیدند پردش ،آب میبرد مبراى شوهر ،من بنمایش میگذاشت

 .من دیده رنج ببرم ،شانرا بلند میگذاشت تا حاالتى را که در میان آن دو جریان داشت

 .فرا رسید سالیکه طالبان از صحنه سیاسى بیرون رفتند ۱۳۸۲سال 

 رويکار شدن حکومت انتقالى
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