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هنوز هم  ،شب را با ناراحتى تمام سپرى کردمهشت  ،منز تن غافل جگاهى داشتند به آ

 زیرا برادر .خبر دارم که هالند میرویم و دیگران غافل اند فکر میکردم تنها من

سى را خوب فرا بگیرم یبراى من گفته بود که انگل ،هالند بودشوهرم که در  کوچک 

ننویم که مرد نسبت به دیگران  شوهر  نهم   شب .تا وقت رفتن مشکل نداشته باشیم 

هایت را زیر بالت  طفلک رگفت که دیگ بى مجامله  برایم ؛خوب و دلسوزى بود

صدایم را  انعکاسبراى اینکه جلو  فریاد زدم اما !خانم گرفت شوهرت دیگر ،بگیر

دم بى آنکه کسى با من همدردى برده تا صبح چادرم را به دهنم فرو ،گرفته باشم

 !و گریستم گریستم  وغمشریکى کند 

فردایش عزم سفر بسوى کابل شد و از رفتن شوهر من به کابل ده روز سپرى شده 

او براى  .ش بود نشسته بوداروسى برادر در راه در پهلوى من دختر ایورم که ع .بود

 ،اشد عالوه بر اینکه باالى عروسى شوهرم تاکید کردباینکه کمى از اندوه من کاسته 

نمیدانست  ،اوصاف آن زن را برایم آغاز کرد او هم در زندگى تجربه چندانى نداشت

مالیمات مشکالت را پاسخ گفت در برابر نا یک زنى که با صبر و شکیبایى همه

لذت  هم که شده از مزایاى زتدگىای ى کرد و یک روز حتى اگر براى لحظه گدایستا

 .انتظار چنین پاداشى را نداشت ،نبرد

 .انتظار چنان لگدى را که از زندگى در سینه خورد و براى همیشه نابود گردید 

اهى مکروریان توقف کرد همه پایین رموتر حامل ما در چهار ،ساعت ده روز بود

 فکرمیکردم همه دروغ گفته اند هرقدر ،بر گفته ها مهر تایید نمیگذاشتمشدند هنوزهم 

هاى قلبم  تپیدن ،هر قدر فاصله ام بسوى خانه مى شکستبه خودم دلدارى میدادم 

تکسى توقف کرد از موتر پایین شدیم بیک در شانه ام چادرى بر  ،بیشتر و بیشتر میشد

و سه طفل خورد سال دیگر طرف کوچه که خانه ما در آن  یک طفل درآغوشم  سرم

 .موقعیت داشت دور خوردیم

 آخرين تصادم با بزرگترين سنگالخ 
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از همه جا صداى گریه بگوشم  !ى در غم من سوگوار استئدر و دیوار کوچه گو 

 ،ما با سرک فاصله چندانى نداشت ۀخان ،خونین و سرخ شده میدیدم را چشمها ،میامد

هر کدام آن دو الى سه  ى احاطه شده بود که درئبا خانه ها انبجسه  ازما حویلى 

دیدم دوتا دخترک که  ،حویلى رسیدم ۀوقتى مقابل درواز ؛فامیل زندگى میکردند 

عقب چوتى شده بود بى پنجابى هاى به رنگ سیاه و سفید به تن داشتند موهاى شان در 

کى بود  زى که نمیدانم ائصدا ؛ل رفتندوقتى ما را دیدند دویده داخ ،خیال ایستاده بودند

همسایه ها از کلکین ها سر  ؛داخل حویلى شدم. بگوشم رسید که گفت دخترانش استند 

هرکدام چشمهایشان بسوى من دوخته شده بود و انتظارعکس العمل ،بدر کرده بودند

باال  از زینه ها .بودند ،مرا در مقابل کار انجام شده که در مقابلش قرار گرفته بودم

دیدم هیچ چیز  ،ق خودم رفتماطا در ،گمان کردم همه وجودم را برق گرفته ،رفتم

تنها یک قالین رنگ و  ،سرجایش نیست همه اسباب  خوبم در اتاق دیگر انتقال یافته

م دیآن مى خوابی که ما در ۀرو رفته همراه با یک فرش فرسوده در زیر آن با بستر

تشناب  به .راى خودش مزیین ساخته بود انتقال داده بودچیز ها را در اتاقى که ب دیگر

جان پاک سفید گذاشته شده  ،الى ریگشاى دخترمدیدم با ،رفتم تا روى کودکان را بشویم

احساس میکردم  ؛دسم به یقین مبدل میشدحآرام  ـ آرام ،نجاآبود و دو تا سطل خالى در 

هرقدر  ؛خودم به چشم خود میدیدم آنرا ۀشعل ؛به سرم میرسدیم از پنجه هاى پا آتش

ش به حال خودش بگذار ؛به دردت نخورد  ىخود را تسلى میدادم که این مرد در زندگ

فته بود ناگزیرم ساخت راما این آتش که مرا در میان گ ،و هیچ عکس العملى نشان نده

پس از چند دقیقه صداى همان دختر  ؛تا رفته یک سطل آب را آورده باالیم بریزم

م که در راه مرا تسلى میداد بگوشم رسید که میگفت بروم آنجا چاى بنوشم و دم ایور

آنها شدم دیدم زنى سبز چشم و  ۀوقتى داخل خان ؛اثر اصرار وى رفتم راست کنم در

از  .روى زانویش گرفته نشست را ماطفال دستهایم را بوسیده و ،چهره سفید مقابلم آمد

فکر  ،به چشمانم نگاه کرد ،چیزى نداشت حرکاتش پیدا بود که بنام شرم در وجودش
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من  هیزم این تنور : باالى آتشم آب ریخته بودم برایش گفتم اما من که  ،کرد میگریم

بى  ،دیده درایى اش در همان جا اشکار شد ؟تش سوختىآبودم تو چرا خود را در این 

زش قرار پسرم را در آغوش گرفته مورد ناز و نوا ؛العملى نشان دهد آنکه کدام عکس

مرا این بچه ات  ...دانه استید ٤شما خو ید،من  فکر کردم همین یکدانه است: داده گفت 

که راستى چند بار  پسرم ؟دیده بود و سپس به وى خطاب کرده گفت مرا دوست دارى

طفلک از این  ،بود اما براى من نگفته ،بود او را دیده بودبا پدرش به پاکستان رفته 

و چنانکه همه سیل بین ها منتظر بودند بدون هیچ عکس  .حرفها چیزى نمیدانست

زیرا آتشى که از چند شب بدینسو تن و روان مرا  .اق خودم تالعملى دوباره آمدم به ا

میسوخت با دیدن او یکدم به سردى گرایید و اینکه در برابر یک عمل انجام شده قرار 

 همسایه ها هم شاید به خاطر نگرانى که از جانب من داشتند همه ناظر .گرفته بودم

اما من آمدم به اتاق خودم لباسهاى سفر را از بیک کشیدم میخواستم  ؛احوال من بودند 

آنها را جابجا کنم که دیدم شوهرم با همان لباس شیر چایى رنگى که در پاکستان در 

زدوده  حنا  از کف دستش هنوز رنگ بودخانم ایورم برایش داد در جانش  ۀمیان بقچ

من هم بى آنکه  ،با بى شرمى تمام آمده عجوالنه مرا در آغوش گرفته بوسید ،نشده بود

گر حرفى براى گفتن یالعملى برایش نشان داده باشم برایش تبریک گفتم و د عکس

احساس کردم دیگر  ،براى همیش همرایش وداع کردم احساس کردم قلبا   ؛برایش نداشتم

ز هم در زیر همان سقف که خانه اش ما مشکل در اینجا بود که باید باا ...او برایم ُمرد

یا پاسخ آنهمه جانفشانى ها و از خود آاما  ،مینامیدند با او و خانمش نفس میکشیدم

 !؟زندگى من انجام دادم همین بود گذرى هاییکه در

خاکسترى  نظرم سیاه و گى در مقابل چشمانم رنگ باخت همه جا در احساس کردم زند 

این راهروى  حیران بودم که چگونه در ،زندگى برایم مفهومش را از دست دادمینمود 

گاهگاهى فکر میکردم  ،که تداومش شاید خیلى گسترده باشد با کدام انرژى قدم بگذارم

شاید با ورود این زن در زندگیم که هیچگاهى رنگ و رونقى نداشت تغییر مثبت وارد 
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گاهگاهى براى  ؛ونه ؟ پانزده یوم شب و روز را در اتاق او سپرى کرداما چگ ؛شود

ش را براى من به نمایش بگذارد در دهلیز جاى میگسترد کست هندى را در اینکه خود

 اصال ؛تایپ میگذاشت و با هم در مقابل چشمانم بوس و کنار و هم آغوشى میکردند 

روى حویلى مى  میرفتم دراگر  ؛یک پر کاه هم ارزش نداشتم من در نظرشان به قدر

حالیکه لباسهاى شیک بر تن  کرده از مقابل چشمانم این بر و  میامدند در دونشستم هر

 .آن بر میرفتند تا من ببینم و برنجم

ما بود و حالت جنگى در تمامى  ۀشوهرم فراموش کرد زمانیکه در شاه شهید خان  

د مریض میبودند به هفته ها در خانه وقتى مهمانان شان میامدن ،ساحه سایه افگنده بود

یر ز ،را با موچینک مى چیندم شان هاى بستره هاي شبش ؛وعزت شانرا میکردم قدر

آب جوش تر  ابتدا در ،آن سه نوع شبش جا گزین شده بود را که در شان یپوشى ها

با دستهایم چندین  بعدا   ،انداخته آنرا با چوب زیر و رو کرده درسپس پو ؛میکردم

وى اطمراتبه در آب نیم گرم شسسته هموار میکردم وقتى آفتاب خورده بود آنها را با 

 زیر فرشها ورا که از بابت مریضى سل در  شان یبلغم ها ،و میکردماطذغالى 

راموش کرد که شوهرم ف. با آب جوش و صابون مى شستم ،دوشکها تف میکردند

حتى مانند هندو دختر  ...نیستى و ناداریش با صبر و شکیبایى ساختم  ىچگونه در زندگ

زندگى میان ما بود نادیده گرفته درس و  تفاوتهاى که در ،به خاطرش روزه  گرفتم

بودم و به خواست او معلمى را اینکه یک ژورنالیست  ،نادیده گرفته مراتحصیل 

پیسه شدم اما موقعیکه در زمان طالبان بیکار شده بى  ،گرفتههمه را نادیده  ،برگزیدم

داشت و طال هاى فراوان از آن شوهرش برایش مانده بود  دزنى را که گلدوزى را یا

 . در عقد ش درآورد 

اما بیست روز  ،اعتدال را در نظر گیرد ت شایدیعبا آن هم من فکر کردم مطابق شر

هنجارى ها این پس با چنین نا اما نمیخواستم از ؛تمام مرا که با تنهایى عادت کرده بودم

 .تنها گذاشت ،دست و پنجه نرم کنم
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 روزيکه حيثيت سگ به من داده شد
 

 ادامه دارد
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