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 خاطرات زندگی یک زن افغان

 از میان  

(۱) خون، خاکسرت و خیانت  

 قسمت دوازدهم
 

 زمستان سخت 
شبهاى سخت زمستان بود وقتى برف میبارید، صبح ها خودم بر فراز بام میبرآمدم و برفهاى بام را 

در . پاک میکردم؛ صندلى را با همان آتشى که از سوختن نیزار ها به دست میامد، گرم میکردم

خواهرم به خانۀ ما آمد؛ دید که ازهر طرف خانه چکک یکى از روز هاى سخت زمستان 

... جاریست، صندلى یخ است، یک روپیه در جیبم نیست و دختر کوچکم تب دارد ،مریض است

آنها موتر گرفته . رفت پیش برادر چهارمى شوهرم از آنها خواهش کرد تا  مرا از آنجا بیاورند
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م  هم بود مرا گفت دیگر عقب شوهرت نگرد؛ فکر آمدند کوچ مرا بار کردند آن ایورم که پدر وکیل

کن که مرده است، او شاید در پاکستان دیگر خانم گرفته باشد، گوشهایم جرنگس کرد؛ دانستم هر 

 .که قبال هوشدار داده بود کارش را کرد( مسترى) چى شد، زن

مرگ بود آوردم  ایورهایم کوچم را بردند بى بى مهرو، خانه را فرش کردم  دخترم را که در حال 

شفاخانه، داکتر نسخه بستر داد، خواهرم با اطفال دیگرم در خانه ماندند سه روز را در شفاخانه 

سپرى کرده بودم که یک روز دیدم شوهرم با ایور سومى ام  که پدر وکیلم هم بود آمدند، شوهرم 

زیر دندانش بود و با انگار چند ساعت قبل از پاکستان آمده بود، ساجق . حالت روانى خوبى داشت

دو روز بعد خواهرم . ترقص آن را میجوید؛ چند دقیقه باالى سر دخترک نشسته هردو دوباره رفتند

آمده گفت شوهرت دوباره  پاکستان رفت و دخترک را که رخصت شده بود گرفته از شفاخانه 

 .برآمدیم، وقتى خانه آمدیم مردک دوباره عازم پاکستان شده بود 

مک وهمکارى با من و خانواده ام نداشت، روز هاى سرد بود، زغال هم تمام شده کوچکترین ک

بود، نه پولى داشتم و نه چیزى با بهاى براى فروش، ناگزیرشدم صبح ها  چاى را با ریزه هاى 

چوب که از اطراف حویلى فراهم مینمودم، جوش کنم  با دکانداران هم آشنایى نداشتم که از آنها 

حراس داشتم که اگر قرض کنم، مورد لت و کوب و اهانت شوهر قرار نگیرم؛  قرض میگرفتم و

طفل چهارمى ام که بیمار هم بود شیر میخواست، با شکم خالى اتاق سرد کودکان ! هیچ چاره نداشتم

خورد سال چى میکردم ؟معاشى را که از درک معلمى به دست میاوردم دیگر توسط طالبان که آن 

تنها وسیلۀ که میتوانست مرا کمک کند در این . کشور داشتند هم بند شدوقت حضور سیاسى در 

مقطع زمانى، همان فیسى بود که در بدل درس دادن به دختران همسایه به دست میاوردم وهم 

. توسط تار گالباتون رنگه، کاله میبافتم که از درک فروش آن کمى مشکالتم را مرفوع میساختم 

دانه شده بود ، آنرا بردم به بازار، پولش را  ۱١را شمار کردم حدود  اخیر ماه هم بود، کاله ها

گرفته یکمقدار تار گرفتم و دیگرش را امانت با خودم آوردم، دخترهمسایه هم وقتى درس خواندن 

آمد برایش گفتم پول فیس را بیاورد که کم خرچم؛ مادر آن دخترکها مشکل مرا درک میکرد، وقتى 

یک چیزى مشکل رفع شد؛ کمى پیاز و . جل پول را به دست شان برایم فرستادبرایش گفته بودند عا

کچالو همراه یک مقدار ذغال خریدم و کمى دیگر آنرا گذاشتم که طفل دار بودم دفعتاً آنها مریض 

 .نشوند

چند روز پى هم گذشت، در یکى از چاشت هاى روز شوهرم از پاکستان برگشت، باخودش 

اوالد ها خوشحالى کنان به آغوشش رفتند، چند لحظه با آنها . م آورده بودمقداری گوشت و گلپى ه
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دیگ را بار کردم ، اطفال خوشحال بودند که . محبت کرده، سپس از نزد ما رفت به خانۀ برادرش

چاشت روز او را صدا زدم، . هم پدر شان آمده وهم  در فضاى  خانۀ ما بوى غذاى خوب پیچیده

ر کنار دسترخوان نشست، کودکان هر کدام دردوکنار و زانو هایش نشستند، پس از نیم ساعت آمد د

 .یکى رویش را مى بوسید و دیگرى دستهایش را، نان را به عجله خورده دهن کلکین رفت

 هواى ديگر 

قسم به خدا  فقط مثل قطعه : هوایش درهمان پاکستان بود، دستهاى مرا گرفته کنارش نشانده گفت  

به دقت به سویش نگاه  کرده پرسیدم !  ست که دلت نمیشود چشم از رویش بکنىچقدر زیبا! است

از جایش پریده دوباره خانۀ برادرش که  ... هیچکس را: کى را میگویى ؟ ناگهان به خود آمده گفت

در همان یک حویلى بودیم رفت، تا ناوقت شب آنجا بود، اطفال برایش مى تپیدند و جویاى او 

خانۀ برادرش همراه با برادر، خانم برادر و خیاشنه هایش قطعه میزد، ناوقت  میشند؛ اما او در

خواب از چشمانش پریده بود، . شب وقتى ما خفتیم آمد، در حسرت یک آرزو مثل ماهى مى تپید

بیکار بود، طالبان دست او را مثل میلیونها افغان دیگر از کار گرفته بودند؛ فردا صبح باز عزم 

 .ان کرد؛ کوله بارش را بست و رفتسفر بسوى پاکست

 سنگالخ هاى زندگى 

 

زندگى تن دردمند مرا مثل ماهى نیم بسمل به هر سنگالخ میکوبید، حیران بودم چى گناهى کرده ام 

به کى میگفتم ؟ هر کس در زندگى دردى داشت که بیانش شاید ! که دستخوش این نامالیمات شده ام

ت، اما درد انسان را خودش میداند و وجودش که زهر آن را براى دیگران آنقدر مفهوم نمی داش

تحمل میکند، حاال دیگر میدانستم او براى چه کارى به پاکستان بسر میبرد، آنجا خانم برادرش یکى 

زن در خانۀ خیاشنۀ آن . از بیوه هاى را که از دوستان خود شان بود براى او زیر دست کرده بود

د، او دو دختر نیز از شوهر نخست اش داشت که با خودش زندگى میکر(  مسترى) برادرش

زندگى میکرد، قرارمعلوم شوهرم نیز خانۀ برادرش را بهانه کرده آنجا میرفت و زن با دیدن 

شوهر من سر و صورت مى آراست و نماز میخواند و در کار ها با خانم خانه سهم میگرفت تا 

 .دامش اندازدمردى را که از دیاران دور به آنجا میامد در 

در یکى از شبها همه ایورها و زنان ایورم همراه با اطفال شان به خانۀ من آمدند؛ حیرتم در این  

 :بود که چرا اینها همه یکجا به خانه من آمدند؟ یکى از زنها صدا زد 
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شاید پیشت سوال خلق شده باشد که ما چرا پیش تو آمدیم، ما به دلپرسى تو آمدیم که شوهرت زن 

 .گر گرفتدی

در باالى یکى از پته زینه هاى  سمنتى سماوار را گذاشته چاى دم میکردم، چاینک آبى رنگى به 

سرم گیچ . دستم بود، ناگهان از دستم افتاده از زینه هاى منزل دوم هم پایین افتیده رنگهایش پرید

کست را در میان  شده بود؛ عصابم براى اینها ایکه براى دل پرسى من آمده بودند؛ خراب بود  و

تایپ گذاشته با خانمهاى شان رقص جوره ایى میکردند و در اخیر شب مرد هایشان یک اتن را  

 .نیز انجام دادند

آنقدر خوشحال بودند که  فکر میکردى پسر شانرا کشته باشم، گپ در اینجا بود که آنها شنیده  

 .،  گاهگاهى نصیب آنها نیز میشودبودند که این خانم زیبا روی است و مثل زن آن ایورم مسترى

براى آن درغم من رقصیدند و پایکوبى کردند؛ هرلحظه زندگى برایم رنج شده بود فکر  میکردم  

من موجود ضعیف و آنها همه گروه چیتا ها اند، خورد تا بزرگ مرا  میخوردند گناهم همین 

 .میشدمخاموشى ام بود که منحیث یک دختر تحصیلکرده باید از آنها فرق 

یک مرغک ( پاکستان)دو روز از بودن شوهرم در کابل نمیگذشت، باز روانۀ دیار یار میشد  

تخم میگذاشت بیشتر تخم . داشتم از این مرغکهاى سیاه و سفید چینایى بود؛ خیلى مرغک خوب بود

ه او را میخوردیم  و شمارى را هم میفروختم  که با پول کاله بافى و فیس کورس یک چیزى چار

زندگى را میکردم؛ یکروز که او در پاکستان بود و مرغکم  از مستى آذان کرد، ایور چهارمى ام  

که همرایش در خانۀ بى بى مهرو در یک حویلى نشسته بودم، یکبار سرش را از کلکین بیرون  

 کرده صدا زد ، این کدام مرغ است که اذان می دهد؟

تپیدن گرفت، شرفۀ پاى او را شنیدم که از زینه ها  خواهرش صدا کرد که مرغ چینایى است، دلم 

پایین شد و عقب مرغ دوید، آنرا گرفته صدا زد کارد را بیاور، من پائین شدم برایش عذر کردم که 

مرغم را نکشد، آنرا میبرم خانۀ کسى دیگر؛ اما با غضبى که در حدود مغزش مستولى کشته بود، 

ین مرغک غنیمت بزرگ زندگیم است، میخواستم بروم او را فکر کردم ا! فریاد زد کارد را بیاور

از چنگالش برهانم، دیدم از دو بالش گرفته او را به شدت بروى سنگ کوبید مرغک چند بار بالک 

 .زده جان داد

گریه کردم از باال پائین شدم، در حویلى  مرا هم چند مشت و لگد زده به خانه اش رفت، اطفال با  

یشان مرا لت و کوب کرد به گریه شدند؛ دلم خیلى درد داشت به اینکه از مزایاى  دیدن من  که کاکا
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تخم مرغک مستفید میشدم، گریه نکردم، دلم به بى زبانى آن موجود بى گناه سوخت که چگونه با 

 . بیرحمى کشته شد

من گریه هاى من باعث شد که خانمش مقدارى پول را در کف دستش گرفته براى من بیاورد، اما 

آن پول را دوباره برده برایش مسترد کردم؛ و از خداى خود خواستم که سزاى کشتن آن مرغک 

 . را برایش بدهد

کارتهاى عروسى پسر ایورم که در پاکستان بود، رسید و توام با آن شوهرم نیز باید زنى را که در 

ن به عروسى را داشتند؛ پاکستان پیدا کرده بود، میگرفت سر و صدا ها زیاد بود؛ همه آمادگى رفت

لباس میخریدند موهاي شانرا تونى میدادند، اما دل شکسته و دست شکستۀ من هیچکارى 

تنها همینقدر براى خودم جسارت میدادم تا به بهانۀ عروسى رفته و مانع آن زن خدا . نمیتوانست

 . ناترس گردم تا عقب شوهرم را رها کند

از فاصله کابل تا پشاور مناظر زیبایى  ،آفتاب میدرخشید ساعت ده روز بود؛ همه جا در روشنایى

را دیدم، واقعاً زندگى زیبا بود؛ اما نه براى من که آتشى از غم را در سینه دردمندم بسوى هدف 

ماهه، من به تنهایى مسؤلیت داشتم تا آنها ٤کودکانم از شش ساله گرفته تا . خویش منتقل میساختم

اور کنترول کنم، سه طفلم که هواى موتر و تکانهاى مجدد آن دل را در موتر تا رسیدن به پش

کنترول آنها و کودک شیر خوارى که در . بدشان ساخته بود، پى هم اوق میزدند و دل بد شده بودند

 .آغوشم بود؛ مرا خیلى به عذاب ساخته بود

دم هر گز با آن احساس همکارى درمیان نبود، مثلیکه چشمهایشان کورشده بود؛ اگر مجبورنمی بو 

وقتى درپشاور رسیدیم همه را از موتر پایین کرده دست و رویشان را . چهار کودک سفر نمیکردم

شستم، من عقب همه ماندم چون کودکانم با من بودند، از کرد هاى سبز گندم  گذشتیم که دیدم 

 .شوهرم مقابلم آمد

ن آمدم؟ من گفته بودم که ترا نیارند در پیشانى اش ترش بود، باالیم غالمغال کرد که چرا با کودکا 

حالیکه دوکودک را در بغلش گرفت پیش رفت من هم از عقب اش بودم، گفتم خودم آمدم آنها مرا 

 : نیاوردند، عقبش را نگریسته مثلیکه شک بر شده بود پرسید 

 براى چى آمدى ؟ 

 ! گفتم دیگران چرا آمدند

ایورم مسترى رسیدیم  و سرانجام با گذشت چند سال،  دیگران که جنجال نداشتند به دروازه خانۀ

صد دل  را یک دل کرده داخل .  خانمش هوشدار به خرابى زندگى را  برایم داده  بود رسیدم



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

خانم مسترى با اندام کلفتش . تن میرسید ١۲حویلى شدم؛ چهار فامیل بودیم و همه نفوس، حدود 

رسید با نگاه نگران مرا بدرقه کرد و مثلیکه باالیش رسید با همه احوالپرسى کرد، وقتى مقابل من 

جبرباشد با من احوالپرسى کرد، وقتى ماندگى گرفته شد همه تصمیم گرفتند که بروند شیریخ 

خوردن چون هوا خیلى گرم بود؛ من هم سه تا طفل را به خانه گذاشتم طفل شیرخوارم را به شانه 

اما شوهرم ... ه ایورم که انگار آن زن در آنجاست برومکرده از عقب شان برآمدم تا به خانه خیاشن

پس از جست و جوى . با برادر چهارمى اش  که با ما بود؛ مسؤلیت سپرد تا به تعقیب من باشد

زیاد خانۀ خیاشنه مسترى  را  که شوهرش هم یک پاکستانى بود پیدا کردم، وقتى داخل خانه اش 

ز من در آنجا رسیده بود، زبانم مثلیکه مهرالک شد؛ هیچ قبل ا( جهانگیر )شدم دیدم ایور چهارمى 

چیز گفته نتوانستم، چهاراطراف خانه را دیدم کسى را با آن  نشانى که گفته بودند نیافتم ، شوهر 

گفتم شنيده بودم زنى را براى شوهرم پيدا کرده ميخواهيد خیاشنۀ ایورم پرسید که چطور آمدى؟ 

، بلکه ديده بودم که پاکستانى ها در امور سياسى کشورما دخالت نشنيده. خانه  مرا خراب سازيد

مرد مثلیکه حرفى بدى را تحویلش  .ميکردند، اما اينک در امور خانوادگى ما نيز دخالت ميکنند

کردم تکان خورده  به دقت بسوى من نگاه کرده چیزى نگفت؛ اما خانمش پیشدستى کرده گفت که 

ایورم بسوى من اشاره کرد تا . ماماى خود است؛ یگان بار میایدزن در اینجا نمیباشد در خانۀ 

برخیزم، آخرین حرفم براى آن پاکستانى این بود که میخواهم در رفتنم بسوى کابل، شوهرم با من 

 .باشد تا کودکان مستریح تر به کابل برسد

درست میکنم؛ تو  فرداى آن روز شوهرم گفت که من میروم کار هاى هالیند خود را در اسالم آباد  

که ما به خانۀ شان بودیم، از بکس خود بسته اى را برآورده آنرا به ( مسترى ) خانم . دعا  کن

اما در موردش هیچ فکر . دست شوهرم داد، ندانستم چى بود؟ همینقدر دانستم که بستۀ لباس بود

یده روى مراهم مرد روى کودکان را بوس.  نکردم، خواهرش کلید اتاق خود را نیز برایش داد

گفت درست است . بوسید برایش گفتم زود بیایى که تنها کابل رفته نمیتوانم اوالد ها را با من ببرى

 .میایم دعا کن

  ادامه دارد

   _______________________________________ 

 .این عنوان از استقالل است(   ۱)       


