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خاطرات زندگی یک زن افغان   
از میان    

(۱) خاکستر و خیانت خون،  
 

اولین . ها از وظیفه  میامد؛ برایمان اخبار میاورد پدرم درمطبعه دولتى؛ بحیث حروفچین کارمیکرد و وقتى شام... 

اورد ؛ من بودم وقتى اخبار را به دست میاوردم درگوشۀ پناه برده کسى که اخبار را از نزد پدرم فراچنگ می

 .تصاویر آنرا مى دیدم و متون آنرا هیجیگى کرده میخواندم، نمیدانم چرا اینقدر عالقمند اخبار بودم 

 دومقسمت 

 اینکه اخبار را از قبل ازیک دانه بکس مکتب در بین آن چند عدد کتابچه  و قلم  ،یک روز پدرم از وظیفه برگشت

قلفک هاى بکس را گشودم در بین آن چند دانه کتابچه  ؛شحال شدمخیلى خو .دستم داده بکس را ب ،جیبش بیرون کند

اه مکتب فرداى آن روز لباس سی  ،اطراف خانه به قدم زدن پرداختم رهاچبکس را گرفته در  ،با غرور تمام ،قلم و

خپلواکی            استقالل   
                            www.esteqlaal.net                           

             

file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net


روز بى  هر .که برابر پایت باشدبوت بخر  اما بوت نیاورد گفت خودت با مادرت برو .و جورابها هم برایم آورد

 .ن روز فرا رسید آسر انجام  ،منتظر بودم تا یک روز مادرم بگوید که بیا که برویم برایت بوت بخرمصبرانه 

اندک آب  ـ  نیمرنگ از پس کوه ها سر بدر کرد و برفها در کنج وکنار اندک ۀیګ روز صبح که آفتاب با اشع

پدرم  ،ها یگان چیز خریدارى میکندبازار میرود و براى مکتب اوالد که   ندمادرم با پدرم مشوره کرد ،میشدند

ما آرزوى بازار رفتن با مادرم را  ۀیبش چند عدد نوت دیگر را هم بدر کرده به مادرم داد همجپذیرفت و از 

بنام کدام ما اصابت میکند که  همراهش  ،پید انتظار میکشیدیم که قرعه ذهن مادرمتدلها در سینه ها مى  ؛داشتیم

وقتى کار هایش را به اتمام  ...وت برابر پایت بخرمبآن روز مادرم مرا گفت که ترا میبرم که  .ازار شویم بروانه 

نستان اهى پشتوربه ملى بس سوار شده تا چهار بى مهرو از ایستگاه حمام بى ،ازار شدیمبرسانید هردو روانه 

مندوى  ۀرا عبور کرده وارد کوچ مرکزى گذشته پل تیمور شاهىۀ انخآنجا از موتر پیاده شدیم و از عقب شفا ،رفتیم

نزدیک  .ت مادرم را محکم گرفته بودم تا در میان ازدحام گم نشومسد ،نجا ازدحام مردم بیش از حد بودآدر  ،شدیم

من نمیدانستم یم تنگ بسوى شرق ره گشودۀ چند کوچاز ؛ بوى زننده در فضا متراکم بود ،دکانهاى هندو ها رسیدیم

نگ مندوى که از ته هاى چکو زواسم بطرف مادرم بود که در یکى احهمه هوش و  ؟مد کجا مى انجا بهکه این راه 

خته و نخود پز بزرگ آتش افرو کرایى  هاى دیدم در دکانها زیر  .داخل شدیمآنجا بوى نخود گرم به مشام میرسید 

الى نزدیک بود پر و از خوشح ،مى پزند  لهدکان دیگر جوارى را در میان ریگها انداخته پ رها نخود مى پزند د

یگى را از جیبش بدر کرده نوت ده افغان ،مادرم دید دستهایم خیلى سرد شده ؛بال بکشم خیلى برایم لذت بخش بود

جیبش فرو بردم تا گرم  رلحظه دستهایم را د ندچباالپوشش انداخت من هم براى  بآنرا در جی ،م خریدنخود گر

دکانهاى زیاد از بوتهاى  ؛فروشى بود تآن جاده سراى بو ۀشدیم در گوش از آن کوچه برآمده راهى جاده میوند .شدم

وت بدر دکان رفتیم اما  ها بودندکندهارى  ن آنبسته بود، فروشندگا ى یکى کنار دیگر در داخل آن  صفلیالم

ت خیلى خوشم  بواز  بوى رنگ  ؛زیاد مردم از این دکان به آن دکان گشت و گزار داشتند شمارنیافتیم برابر پایم را 

موزه ها را  ؛ودیم آمدند بدر دکانى که  ما  بم براى ساعتها در اینجا باشد چند دختر مکتدلم میشد که مادر ؛میامد

 .رو کردند و زیر

 ،ن سفید بر تن داشت و واسکت سیاه در جانش بودتنبا ن وپیراه ،سر بسته بود صاحب دکان که لنگوته کالنى بر

وټان په بښه ښه : ))دکان اشاره کرده گفتۀ با صداى آرام بطرف پس خان ،نگآه کرد خوبپس از آنکه دختران را 

 ... ((پس خانه  کى دى

 ؛مى قشنگى را در یافت کردیمریک جوره بوت چ ،مادرم هم راهى پس خانه شدیم من و ؛خانه رفتند دختران به پس

پول بوت را  .جراب درست میشود بپوش باگفت خیراست  ممادر ...کمى کالن بود ،هایم  کردمادرم آنرا به پا

در دو طرف کوچه دکانهاى گلیم فروشى بود در کاه  فروشى  شدیم   ۀپرداخته از دکان برآمدیم از آنجا راهى کوچ

ها دستکولهاى بافته شده خورجین  گلیم ثار نقاشى شده روىآ ،الوه بر گلیمع شده  مختلف بافته این دکانها گلیم هاى

این پشم ها و پنبه  ؛این قالینها معموال از پشم و پنبه ساخته و بافته میشود ...جاى نماز هاى رنگین و قشنگ ،اه

قالین و گلیم بافى انداخته شده و با استفاده  بعد از آن در دستگاه هاى ؛سیده شده به هون تبدیل میشودیمعموال ابتدا ر



در افغانستان معموال مردمان سمت شمال به بافتن آن دست دارند  .بافتن آن مبادرت میورزند از کتالکهاى زیبا در

 . تمام جهان نامدارد  سمت شمالى کشور ما در قالین مور

کسى هم  خط کشیده که کسى آنرا کوچه على رضا خان وتنگ دیگرى  ۀچکوچه گلیم فروشى به جانب غرب کو از

ا صف بسته اند که در آن شکنبه و چپلى کباب پخته چه شمارى از دکانهغاز این کوآ در ،کوچه کاه فروشى مینامند

بوى خوشى در فضا  .افروخته انددکانداران تبنگهاى بزرگى را باالى چند دانه خشت گذاشته و زیر آن آتش  ؛میشود

شمار زیاد از پرندگان در میان قفس ها به آواز خوانى  در آنها  چند قدم پیشتر دکانهاى است که ؛به مشام میرسد

دلم میشد که یکى از  ؛ده جسامت شان به اندازه یک مرغ بود کاب تر طوطى  هاى بوذبرایم از همه ج .پرداخته اند

احساس  ،سبز رنگ هم در کنار طوطى ها در قفس ها جا داشتندى طوطى هاآن طوطى ها را مادرم برایم بخرد  

 نول ضخیمش محکم بر نها بردم باآاما موقعیکه دستم را بسوى یکى  ،که طوطى رام ترین پرنده هاستمیشد 

و صداى پرنده ها و تماشاى خر  سر دهنم گرفته اندک ـ  اندک از آن کوچه که دره انگشتم را ب .انگشتم کوبید

دانى و آب خورک دانه  ،انواع مختلف قفسهاى فروشى ،مرغهاى وحشى صحرایى ، مرغابى هاى رنگین ،گوشها

براى فروش  دخلکهاى سفالى ،م مختلف گردنبند ها براى سگهاازنگ پاهاى آنها اقس ،تخم دانى پرنده گان ،پرندگان

ا نمسوى سیه ب ار مادرم به شدت فاصله ها ،دستم هنوز هم در میان دست مادرم بود ،دور شدیم ،گذاشته شده بود

رسیدیم در کنار دیوار  ؛منزله قد برافراشته بود ۱١ت بلند قامتعمیرى با   پامیر که در غرب کوچه على رضا خان

انگورهاى فروشى مرد در  ،ى موازى با زیارت شاه دوشمشیره مرد ریش سفیدى نشسته و انگور مى فروخت

حیران شدم که چرا مادرم انگور  ،بقاله کرد اما در خوشه نبود مادرم قیمت انگور را بى و ؛ارتن جابجا شده بودک

 : پرسیدم در پاسخ گفت از او می کند، د که انگور دانه ایى را خرید درست نمیخر

  .شاید پول نداشت که این انگورها را میفروشد ،دخترم دلم براى این مرد بیچاره خون شد

ضعیف و کودکان خورد سال سودا میخرید و این عادت همیشگى اش بود و هم ن براستى مادرم همیشه از مردما

ا پامیر خیلى اذیتم کرد در نمخنک لب و رویم را سرخ کرده بود شمال منطقه سی ،دبراى فقرا همیشه پول میدا

 .یم وار شده به خانه برگشتسموترى 

پدرم هرروز براى  مادر و .آخرهاى حوت بود ، انگار چند روز محدود به ماه حمل و آغاز مکاتب نمانده بود

ون چ ؛مصارف شان خیلى بلند میرفت ،اکماالت وسایل مکتب ما تالش میکردند تا کمبود هاى ما را مرفوع نمایند

آورده بودم درون بکس  را که پدرم   کتابچه و قلم .وسایل مکتب اکمال میکردند نگاه سامان و شش تن را باید از

وار رفتن به خیلى امید بار بو کشیدم  بینى ام را نزدیکش برده چندین ،بوى بکس در مشامم خوش خورد ؛گذاشتم

دامن گلدارم  ،م مى چرخیدمگرد خوده سخت در آغوشم میفشردم و ببکسم را  !سر خود مى خندیدم  ،مکتب بودم

همه جا در نظرم سرخ با زمین سرخ گل هاى سفید  ،همه جا گل بود ،ن میکردابگردم مى چرخید و دنیایم را گلبار

رخید ، چرخشى به امتداد یک آسمان آبى چنگاه میکردم آسمان نیز با من می هى که بسوى آسماناو سفید مینمود و گ

نسیم خوش نیز دراین راهگشا مرا همراهى  .و شفاف ، در پهناى اطرافم یک آزادى در خورى را احساس میکردم

 . ربود  یمیکرد و بیشمار از گونه هایم بوسه م



 ؛مادرم مرا صدا زد ،به ارتعاش آورده بود ، نوک بینى ام همچنان سرخ شده بود سرخ کرده و خنک انگشتانم را

از من  ،مادرم لباس مکتب ام را که در جانم کالن بود در زیر ماشین خورد کرده بود ،دوان رفتم خانه ـ  دوان

هاى پیراهنم را با ناخونهایش کش  زمادرم در ،م مقابل مادرم ایستادملباس را در جانم کرد .خواست تا آنرا بپوشم

 : خندیده گفتم ، کرد

به  شانه هایم را نیزپتى  ،داد ، مادرم از بازویم گرفته مرا به آهستگى دورلشم کن مادرجان این را در زیر اتو

پیراهن را دوباره به مادرم داده چادر  ؛بکشش حاال خوب شده در جانت هم نمود مى دهد: جایش نشانده سپس گفت 

زیرا  ...د کسانیکه به مکتب میرفتند حسرت نمیخوردمیاه مقابل  آیینه ایستادم ، دیگر بسرم کرده ه ام  را ب مکتب

 .چند روز پس من هم مکتب میرفتم 

نوروز را روزى را که من  .روز ها میرفت تا سال نو را بیاورد ،به کندى سپرى میشد روزها به حجم انتظار من و

مادرم صندلى را برداشت هر چند قبل از آن روز فرا رسید یک روز   ؛ت داشتماز تمامى میالد ها بیشتر دوس

زمستان ما نوبت داشتیم یک  جمعه  خاطرات زمستان هم برایم خیلى زیبا و فراموش ناشدنى است زیرا درشبهاى

پدر کالن ام کاکا ها و  ۀما به خان ۀیک شب هم ؛ما مهمان مى بودند ۀشب کاکا هایم همرا ه با پدرکالنم به خان

ى عبا جم ،ندکیم که خدا مغفرتش نیه و تبله بود و یک کاکاد هارموبو و تازه  میوه خشک ،میرفتیم الندى پلو بود

خیلى  ،یرىت رویش مى بست و تا نیمه هاى شب خنده بود و ساعته نقاب ب ؛اى داخلى شهید شدهجنگ شهدا در

میالد هاى نو  ،و فصل میشد مشوره حل اقارب باصمیمیت ها خیلى زیاد بود هر موضوع میان  ؛میگذشتخوش 

 .ن یک شکل را داشتلهاى با میمنت و بى میمنت ما هماروز عیدین و دیگر حلو

 روز نوروز

 

 ...ادامه دارد

--------------------   

 .از استقالل است عنواناین   ( ۱)


