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ﻧﺎھﯾد ﺑﺷردوﺳت

ﺧﺎطرات زﻧدﮔﯽ ﯾﮏ زن اﻓﻐﺎن
از ﻣﯾﺎن
ﺧون ،ﺧﺎﮐﺳﺗر و ﺧﯾﺎﻧت )(١
ﻗﺳﻣت ھﻔﺗم

ﯾﮏ ﺳﯾطرۀ ﺷوم
در ﺧﺎﻧﮫ اوﺿﺎع ﺑﮫ ﺗﯾرﮔﻰ ﮐﺷﯾده ﺑود؛ ﻣﺎدر اﻧدرم ﺳر ﺗﺿﺎد را ﺑﺎ ﺑرادراﻧم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود؛ اﻧﮕﺎر
ﻣﯾﺧواﺳت آﻧﮭﺎ را از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون ﮐﻧد .ھر روز ﺑﮭﺎﻧﮥ ﻣﯾﺳﺎﺧت و ﺑﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﭘوﻟﯾس ﻣﯾرﻓت ،
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ﺧﯾﻠﻰ ﺧﻠق ﻣﺎ ﺗﻧﮓ ﺷده ﺑود ،ﺑرادران و ﺧواھراﻧم و ھﻣﮥ ﻣﺎ را ﺑﮫ اﺷﺑﺎح ﻣﺑدل ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود.
ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺣرف زدن ﻣﺎ ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷد ﮐﮫ درﻋدم ﻣوﺟودﯾت ﭘدرم ﺑﺎﻣﺎ روﺣﯾﮫ زﺷت ﮐﻧد و ﺣرﻓﮭﺎ ى
زﺷت و ﻧﺎ روا را در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ادا ﮐﻧد؛ ﺑرادر ﺑزرﮔم ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت او را در ﻣورد ﻣﺎ ﻣﯾدﯾد،
ذھﻧش ﻣﺧﺗل ﺷده ﺑﮫ ﺟﺎﻧش ﺣﻣﻠﮫ ور ﻣﯾﺷد و او ﭼورى ھﺎﯾش را ﺷﮑﺳﺗﮫ روى دﺳﺗﮭﺎﯾش را ﺑﺎ ﺷﯾﺷﮫ
ھﺎى آن ﺧون آﻟود ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﭘوﻟﯾس ﻣﯾرﻓت .ﺧﻼﺻﮫ ﺑراى اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮭﺎردﯾوارى از ﻣﺎدرم
در ﺧﯾرﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده ﺑود .اﯾن زن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ رﻓﺗﮫ ﺑﮫ زﻧدﮔﻰ ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎ ﭘدرم ﮐﮫ آﻧوﻓت
در اﻓﺳوﺗر واﻗﻊ ﭘﻠﭼرﺧﻰ ﻣﺣﺎﻓظ ﺑود ،ﺑﭘردازد .ﺷﺑﮭﺎ ﺗﺎ ﺳﺣر ﮔﺎھﺎن ﺑﮕوش ﭘدرم ﻣﯾﺧواﻧد ﮐﮫ ﻣن ﮐﺎر
دﺧﺗراﻧت را ﮐرده ﻧﻣﯾﺗواﻧم ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ھر روز ﻣﯾروﻧد ﻣﮑﺗب و ﻣن در ﺧﺎﻧﮫ دﯾﮓ ﭘزى ﻣﯾﮑﻧم ،ﯾﮏ
روز ﻣوﻗﻌﯾﮑﮫ از داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑرﮔﺷﺗم دﯾدم ھﯾﺎ ھوى در ﺧﺎﻧﮫ ﺑرﭘﺎ اﺳت و اﯾن زن ﺑﺎ ﮔﻔﺗن اﻟﻔﺎظ
زﺷت و ﻧﺎ ﺟﺎﯾز ﺑﮫ ھﻣﮥ ﻣﺎ ﺑورى را ﮔرﻓﺗﮫ ﺳﺎﻣﺎن و وﺳﺎﯾل را در آن ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻣﯾﮑﻧد ،ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﺑﻌد
ﭘدرم در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮔﻧﺎه ھﯾﭼﮑس ﻣﻌﻠوم ﻧﺑود؛ ﭼوپ را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﺎن ھﻣﮫ ﻣﺎ اﻓﺗﯾد و ﺑﺎ داد و ﻓرﯾﺎد ﮐﮫ
ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ ﻧﯾز از آن اﮔﺎھﻰ ﯾﺎﺑد رواﻧﮫ ﺧﯾرﺧﺎﻧﮫ ﺷدﻧد .ﻣﺎ ﻣﺎﻧدﯾم و ﺗﻧﮭﺎﯾﻰ؛ ﺑرادر دوﻣﻰ ام ﮐﮫ از
ﺗظﻠم ﻣﺎﯾﻧد ر در ﺧﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﺑرادر ﺧواﻧده اش ﭘﻧﺎھﻧده ﺷده ﺑود و در ﺑﺎﻧﮏ رھﻧﻰ و ﺗﻌﻣﯾراﺗﻰ
ﮐﺎرﻣﯾﮑرد وﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻣدد ﻣﻌﺎﺷﻰ ﮐﮫ از آﻧطرﯾق ﺑدﺳت ﻣﯾﺎورد ﺑﮫ اﻋﺎﺷﮫ و اﺑﺎطﮥ ﻣﺎ ﭘرداﺧت .ﺳﺎﻟﮭﺎ
ﺑﮫ اﯾﻧﮑﺎر ﻣﺑﺎدرت ورزﯾد ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﻧﻘﺷﮫ ﻣﮑرورﯾﺎن ھﺎ ﺑﺎﻻى ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ آﻣد .ﺧواھراﻧم ﮐﮫ ﺑراى
ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ ﮐﺷور ھﺎى ﺑﯾروﻧﻰ رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ﭘس از ﺗﮑﻣﯾل ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺷﺎن دوﺑﺎره ﺑﮫ ﮐﺷور ﺑﺎزﮔﺷﺗﻧد.
ﺑرادر ﺳوﻣﻰ ام ﮐﮫ دﯾد ﺳرﭘرﺳﺗﻰ دﺧﺗران ﺟوان در ﺧﺎﻧﮥ ﮐراﯾﻰ ﻣﺷﮑل اﺳت ،ﻧﺎ ﮔزﯾر ﺷد ﻣﺎ را ﺑﮫ
ﺧﯾرﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎورد .ﭘدرم در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﯾرﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﺳﮫ اﺗﺎق آﺑﺎد ﮐرده ﺑود ،ﯾﮑﻰ از اﺗﺎﻗﮭﺎى آن را ﺑراى
ﺷﺧﺻﻰ ﮐﮫ ﺑراﯾش ﻣﻼ ﺧطﺎب ﻣﯾﮑرد ﺑﮫ ﮔرو ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود .ﺑرادرم ﮐﮫ ﺗﺎزه داﻧﺷﮕﺎه اﻧﺟﻧﯾرى را ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯾده ﺑود و در ﯾﮑﻰ از ارﮔﺎﻧﮭﺎى دوﻟﺗﻰ ﺑﺣﯾث اﻧﺟﻧﯾر ﮐﺎر ﻣﯾﮑرد ﺑﺎ ﭘدرم ﺗﻔﮭﯾم ﮐرد ﮐﮫ ﺣﺎﻻ
ﭼﮭﺎر اوﻻدت ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ ﻣﻘرر ﺷده اﻧد ﺑﯾﺎ ﺧودت در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻧﺷﯾن ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﯾم و ﺑراى ﺗو ﭘول ﺧود
را ﻣﯾدھﯾم ﺑﺎھم زﻧدﮔﻰ ﻣﯾﮑﻧﯾم؛ اﻣﺎ ﭘدرم ﺑﮫ اﺷﺎرۀ ﻣﺎدراﻧدرم اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑرادرم را رد ﮐرد .ﺑرادرم
اﺗﺎق را از ﮔروى ﺧﻼص ﮐرده و ﻣﺎ در اﺗﺎق ﻧﺳﺑﺗﺎ روﺷﻧﺗرى در ﮐﻧﺎر ﭘدرﻣﺎن ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﺳﺎﯾﮫ زﻧدﮔﻰ
ﻣﯾﮑردﯾم ،ھروﻗت آن زن ﺑﺎ ﭘدرم ﮐﺞ ﺧﻠﻘﻰ ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ اوﻻد ھﺎﯾت را ﺑﮑش  .ﻣﺎ ﺣق ﺧﻧده و راﺣﺗﻰ
ﻧداﺷﺗﯾم ﻣﺎدراﻧدر ھر وﻗت ﮐﮫ ﻣﯾدﯾد ﻣﺎ آرام اﺳﺗﯾم ﯾﮑﺑﺎر دروازه را ﻣﯾﮕﺷود و ﺑﮫ دو دﺷﻧﺎم ﻣﺎ
ﻣﯾﭘرداﺧت و ﻣﺎ را ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﺑرآﻣدن از آن ﺣوﯾﻠﻰ ﻣﯾﮑرد ،ھر روز ھﻣﮥ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎن اﺷﮏ آﻟود
ﺑﺳوى وظﯾﻔﮫ ﻣﯾرﻓﯾﺗم و ﺑﺎ ﺧﺎطر ﭘرﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر در ادارات ﻣﯾﭘرداﺧﺗﯾم در آن وﻗت ﻣن ھم از
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داﻧﺷﮕﺎه ﻓﺎرغ ﺷدم و در ﯾﮑﻰ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧظر ﺑﮫ ﺳواﺑﻘﻰ ﮐﮫ درﮐﺎر ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯾﮑﻰ داﺷﺗم ﺑﺣﯾث
ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻣﻘرر ﮔردﯾدم؛ ﺑرادر دوﻣﻰ ام در آﻧوﻗت ﺧواﺳت ﺗﺎ طرح زﻧدﮔﻰ ﻣﺷﺗرک را ﺑﺎ ﯾﮑﻰ از
دﺧﺗران ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﺷرﯾف ﺑود ﺑرﯾزد؛ اﻣﺎ ﻣﺎدر اﻧدرم ﻣﺎﻧﻊ ﻋروﺳﻰ وى ﻣﯾﺷد و ﻧﻣﻲ
ﺧواﺳت ﻋروﺳش را در آن ﺟﺎ ﺑﯾﺎرد .ﺑرادرم ﻧﺎﮔزﯾر ﺷد ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﮐراﯾﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﻋروﺳش را ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫ ﮐراﯾﻰ ﺑﺑرد .ﺧواھر ﺑزرﮔم ھم ﺗن ﺑﮫ ازدواج ﻣردى ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﻗﺑﻠﻰ ﺑﺎ وى ﻧداﺷت داد ﺗﺎ از
ﺧﺎﻧﮫ ﭘدر ﺑﯾرون ﺷود.
آﻏﺎز ﺑدﺑﺧﺗﻰ
ھﻧوز ﭼﻧد ﻣﺎھﻰ از ﺗﻘرر ﻣن در وظﯾﻔﮫ ام ﺳﭘرى ﻧﺷده ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ روز ﻣردى ﺑﺎ ﺳرو ﺻورت
ﺑرآﺷﻔﺗﮫ ﺑﮫ دﻓﺗرم آﻣد ،دﺳﺗﮭﺎ و ﻟﺑﺎﺳﮭﺎﯾش آﻟوده ﺑﺎ ﻣوﺑﻼﯾل ﺑود و از وﺟودش ﺑوى ﺑدى ﻣﯾﺗراوﯾد؛
ﻣن ﺑراﯾش ﮔﻔﺗم ﮐﺗﺎﺑت را اﻣﺿﺎ ﻣﯾﮑﻧم ﺗو ﺑرو دﺳﺗﮭﺎ و روﯾت را در ﺗﺷﻧﺎب ﺑﺷوى ،اﯾن درﯾور
دﯾواﻧﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﮐدام ﻋﻣل ھم آﻏﺷﺗﮫ ﺑود؛ ﯾﮑﺑﺎر ﺑﺳوى ﻣن ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ھﺎى ﻋﻣﯾق و ﺗﮭدﯾد آﻣﯾزش
ﻧﮕﺎه ﮐرده ﮔﻔت :
ھﻣﯾن ﻟﺑﺎﺳﮭﺎﯾم را ﺑﺎﻻى ﺗو ﻣﯾﺷوﯾم! ﻣن ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺣرف وى ﭘرداﺧت ﮐﻧم ﮐﺗﺎﺑش را اﻣﺿﺎ ﮐرده
وى را رﺧﺻت ﮐردم .
ﭼﻧدى ﭘس ھﻣﯾن دراﯾور ﮐﮫ ﺳﯾﻣﺎى ﯾﮏ اﻓﯾوﻧﻰ در ﭼﮭره اش ﺗﺻوﯾر ﺷده ﺑود ،دراﯾور ﻟﯾﻧﻰ ﻣﺎ
ﺷد ،ھرروز ﻣﺎ را ﻣﯾﺑرد و ﻣﯾﺎورد؛ ﯾﮏ روز ﺑراﯾم ﮔﻔت :
ﺑرادرم را ﻣﯾﮕﯾرى ؟ ﻣن در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻧوز ھم ﺑر دﯾواﻧﮕﻰ وى ﻣﯾﺧﻧدﯾدم ،ﭘرﺳﯾدم ﺑرادرت ﭼﯾﮑﺎره
اﺳت ؟ ﻣرد آﯾﯾﻧﮥ ﻣوﺗر را در ﻣﻘﺎﺑل ﻣن ﻋﯾﺎر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﭘس از آﻧﮑﮫ ﺑﺎ دﻧداﻧﮭﺎ زرد ﮐﺷﯾده اش ﻟﺑﺧﻧد ﺑد
ﻧﻣﺎﯾﻰ ﺗﺣوﯾل ﻣن ﮐرد؛ ﮔﻔت :ﺑرادرم آﻣر دھن دروازه ﺷرﮐت ﺻﺎﺑون ﺳﺎزى اﺳت ،ﻣوﺿوع را
ﺳرﺳرى ﭘﻧداﺷﺗﮫ از ﻣوﺗر ﭘﺎﯾﺎن ﺷده ﺑﮫ دﻓﺗر رﻓﺗم ،دﯾدم اﯾن دراﯾور دﯾده درا از ﻋﻘب ﻣن ﻣﯾﺎﯾد؛
ﺣﺎﺿرى را اﻣﺿﺎ ﮐرده از ﭘﻠﮫ ھﺎى زﯾﻧﮫ ﺑﺎﻻ رﻓﺗم.
دﻓﺗر ﻣﺎ در ﻣﻧزل ﭼﮭﺎرم ﺑود ،ﺻداى ﺷرﻓﮫ ﭘﺎ ھﺎ را از ﻋﻘب ﺧود ﺷﻧﯾدم وﻗﺗﻰ ﻧﮕﺎه ﮐردم ھﻣﺎن
دراﯾور؛ اﻣﺎ اﯾﻧﺑﺎر اﯾن دراﯾور ھﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ھﯾوﻻ در ﻧزدم ظﮭور ﮐرد؛ زﯾرا ﺑﻰ آﻧﮑﮫ ﭼﯾزى ﺑﮕوﯾد
ھﻣﺎن دﻧداﻧﮭﺎﯾش را ﺑﺳوﯾم ﮐﺷﯾده ﻟﺑﺧﻧد ﻧﺎﻣﺎﻧوﺳﻰ زد .زﯾر ﺑﺎران وﺣﺷت ھﻣﮫ وﺟودم ﺗر ﺷد و ﻟرزه
ﺑر اﻧداﻣم اﻓﺗﺎد ،ﭘرﺳﯾدم  :اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻰ ﻣﯾﮑﻧﻰ؟
ﮔﻔت ﻣﯾﺧواھم ﺑراﯾم ﺑﮕوﯾﻰ ﮐﮫ ﺑرادرم را ﻣﯾﮕﯾرى ﯾﺎ ﻧﮫ ؟ ﮔﻔﺗم ﻧﮫ ﺑرو اﯾﻧﺟﺎ ﺟﺎﯾش ﻧﯾﺳت .ﯾﮑﺑﺎر
ﺻداى ﻣﻧﺣوﺳش را ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﮔﻔت ﭘس ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯾﺎﯾم و از زﯾﻧﮫ ھﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷد .ﻗﻠﺑم ﺑﮫ ﺷدت ﻣﯾزد؛
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ﻟرزﺷم را ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳﺗم ﮐﻧﺗرول ﮐﻧم اﻣﺎ اﯾن ﻣﺻﯾﺑت ﮐﮫ ھر روز ﺳر راھم ﺳﺑز ﻣﯾﺷد و ﻣن ھم از
ﻧﺎﮔزﯾرى ﻣﺟﺑورﺑودم ﺑﭘذﯾرﻣش ،زﯾرا دراﯾور ﻟﯾﻧﻰ ﻣﺎ ﺑود ،ﻋﺻرھﻣﺎن روز ﻣوﻗﻌﯾﮑﮫ ﻣﯾﺧواﺳﺗم ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫ ﺑروﯾم ھﻣﮫ را رﺳﺎﻧﯾد اﻣﺎ در اﺧﯾر ﻣرا رﺳﺎﻧﯾد در راه ﭘﺎﯾﯾن ﺷده ،ﯾﮏ ﭘﺎﮐت ﺳﯾب ھم ﺧرﯾد ،ﻣن
ﻧﻣﯾداﻧﺳﺗم ﮐﮫ اﯾن ﻣرد ﮐﺛﯾف ﭼﻰ ﻣﯾﺧواھد ،وﻗﺗﻰ ﻣر ا رﺳﺎﻧﯾد ﺑﺎ ﭘﺎﮐت ﭘر از ﺳﯾب از ﻋﻘب ﻣن ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎ داﺧل ﺷد وﺣﺷت زده ﺷدم؛ ﭘرﺳﯾدم :ﭼﻰ ﻣﯾﮑﻧﻰ؟ ﮔﻔت ھﯾﭻ ﺳﯾب را ﺑراﯾت آوردم .ﻣن
ﻧداﻧﺳﺗم ﮐﮫ ھدف اﯾن درﯾور ﭼﻰ اﺳت؟ ﮔﻔﺗم ﻣن ﺳﯾب ﻧﻣﯾﺧورم اﺻﻼ دوﺳت ﻧدارم ﺑرو ﻋﻘب ﮐﺎر
ات ،اﻣﺎ وى در ﺧﺎﻧﮫ ﻧزد ﭘدر و ﻣﺎدرم رﻓت؛ ﺑﻰ آﻧﮑﮫ ﻣن ﺑراﯾش اﺟﺎزه ﺑدھم ﺳﯾب را ﻧزد آﻧﮭﺎ
ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑﻰ ﻣﺟﺎﻣﻠﮫ ﮔﻔت :ﻣن ﺧواﺳﺗﮕﺎر دﺧﺗر ﺷﻣﺎ ﺑراى ﺑرادر ﺧود اﺳﺗم  .ﻣﺎدراﻧدر و ﭘدرم
ﺣﯾران ـ ﺣﯾران ﺑﺳوى اﯾن وﺣﺷﻰ ﻧﮕﺎه ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﮏ ـ ﺗﮏ ،ﻧﮫ اﺟﺎزه ،دﻓﻌﺗﺎ ً ﭼطور وارد ﺧﺎﻧﮫ
ﺷد ؟ ﭘدرم ﻣرا ﺧواﺳﺗﮫ ﮔﻔت اﯾن ﮐﯾﺳت ﮐﮫ دﻓﻌﺗﺎ ً داﺧل آﻣد؟ ﻣن در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ از ﺧﺟﺎﻟت ﺳرخ ﺷده
ﺑودم ﮔﻔﺗم درﯾور ﻣﺎ ،...ﭘدرم ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ﮔﻔت درﯾور را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﭼرا آوردى؟ ﮔﻔﺗم ﻣن ﻧﯾﺎوردم اﯾن
ﺧودش آﻣد! ﻣرد دﯾده درا و ﭘررو ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺧﺟﺎﻟت ﺑﮑﺷد ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺣﻣﺎﻗت ﺑﮫ ﭘدرم ﺑﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﮔﻔت
ﮐﮫ ﻣن دﺳت دﺧﺗر ﺗﺎﻧرا ﺑﮫ ﺑرادرم ﻣﯾﺧواھم ؟
از ﺳر و روى اﯾن ﻣرد ﮐﺛﯾف دود ﻣﯾﺑﺎرﯾد؛ آﻧﻘدر ﺳﯾﺎه و ﻧﺎس ﺑود ﮐﮫ ﺧدا ﻣﯾداﻧد ،ﻟﺑﺎﺳﮭﺎى ﮐﮫ ﺑر
ﺗﻧش ﺑود ﻓﮑر ﻣﯾﺷد ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﺷﺳﺗﮫ ﻧﺷده ﺑﺎﺷد.ﻣوھﺎى ﺑرآﺷﻔﺗﮫ اش ﺗﺎرـ ﺗﺎر ﭼﻧﺎن ﺑﺎ ھم در
آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑردى در ﻋﻣر روى ﺷﺎﻧﮫ را ﻧدﯾده ،ﺷﺳﺗن را ﺧو ﭼﻰ ﻣﯾﮑﻧﻰ !
ﭘدرم وﻗﺗﻰ ﺑﮫ دﻗت ﺳراﭘﺎى اﯾن ﻣرد را ﻧظر اﻧداﺧت ﺑﺎ ﻗﮭر ﺑراﯾش دﺳﺗور داد ﺗﺎ از ﺧﺎﻧﮫ ﺑرآﯾد و
دﯾﮕرﺣق ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻗد و ﻗﯾﺎﻓﮫ داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﮔردد.
ﻣرد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دﯾواﻧﮫ وار ﺳر ﺳر ﺧود ﭼﯾزى ﻣﯾﮕﻔت از ﺧﺎﻧﮫ ﺑرآﻣد ،ﻓردا وﻗﺗﻰ ﻣﺎ را رﺳﺎﻧﯾد
ﻋﮑس ﺑرادرش را ﺑروى ﺣﺎﺿرى ﭘﯾش روﯾم ﮔذاﺷت ﮐﮫ ﻣﺛل ﺧودش ﭼرک ﺳوﺧﺗﮫ وﻋﺟﯾب و
ﻏرﯾب ﺑود ،ﻋﮑس را ﺑراﯾش ﭘس دادم  .ﻓرداﯾش آن ﻣوﺗر ﻋﻘﺑم ﻧﯾﺎﻣد ﮔوﯾﺎ ﻣردک دراﯾور ﻣرﯾض
ﺑود ﺑﮫ ﺧوﺷﻰ دﻓﺗرآﻣدم؛ اﻣﺎ ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ رﻓﺗم ،ﻣﺎدراﻧدرم ﺑراﯾم ﮔﻔت ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮕﺎر ھﺎ آﻣده
ﺑودﻧد و ﻓردا ﮐﮫ ﺟﻣﻌﮫ ﺑود ﻧﯾز ﺧواھﻧد آﻣد .ﺧﯾﻠﻰ ﺟﮕر ﺧون ﺷدم ،ﺣﺎﻟت ﻋﺟﯾب اﻓﺳردﮔﻰ ﺑراﯾم
ﭘﯾش آﻣد .ﻓردا ﭘس از آﻧﮑﮫ ﭼﺎى را ﻧوﺷﯾدﯾم ﺳﮫ ﺗﺎ زن ھﻣراه دو ﺗﺎ ﻣرد ﺗﺷرﯾف آوردﻧد و ﻣرا ﮐﮫ
رﺧﺗﺷوﯾﻰ داﺷﺗم دﯾدﻧد .ﻣن ﺑﻰ آﻧﮑﮫ اﻋﺗﻧﺎﯾﻰ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻧم ﮐﺎرم را ﺗﻣﺎم ﮐردم؛ رﻓﺗﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺷﺎن ﻧﺷﺳﺗﮫ
ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻣن ھﻧوز ﺑﺎﯾد ﭼﻧد ﺳﺎل ﮐﺎر ﮐﻧم ،ھﻧوز در ﻣﺳﻠﮫ ازدواج ﻓﮑر ھم ﻧﮑرده ام ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ اﺻرار
ﻣﯽ ورزﯾدﻧد ﮐﮫ ﺑﭼﮥ ﺷﺎن ﮐﺎر و ﺑﺎر دارد ،ﻋﻣل ﻧدارد ،ﯾﮕﺎﻧﮫ دﻟﯾﻠﻰ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷده او را ﮐﺳﻰ
salamwatanam@gmail.com

ﻧﮕﯾرد ،ﯾﮑﻰ وﻗﺗﻰ ﺳرﻓﮫ ﻣﯾﮑﻧد از ﺳﯾﻧﮫ اش ﭼرک ﻣﯾﺎﯾد و ﯾﮑﻰ ھم در ﭘﺎى راﺳﺗش ﺳﻰ ﻣرﻣﻰ
ﺧورده ،ھر ﮐدام ﺷﺎن ﻋذر ﻣﯾﮑردﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗرا ﺑراى ﮐﺎر ﻧﻣﯾﮕﯾرﯾم .ھﻣﺎن دراﯾور ﻣﯾﮕﻔت دوﺗﺎ
ﺧواھر دارم ،ﻣﺎدرم اﺳت ﮐﺎر ھﺎى ﺧﺎﻧﮫ را ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗو در آب ﮔرم و ﺳرد دﺳت ﻧزن ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﻧﺷﯾن
ﺑﺧور اﮔر وظﯾﻔﮫ رﻓﺗﻰ ھم دﻟت اﮔر ﻧرﻓﺗﻰ ھم ...ﺑرادرم ﺑراﯾت ﻧﺎن ﻣﯾدھد؛ ﺗﻧﮭﺎ ﺗو ﻣﺎ را ﻧﺎ اﻣﯾد از
ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮑش ،اﻣﺎ ﻣن ﮐﮫ ﺑراى ﮐﺷﯾدن آﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ رﻓﺗﮫ ﺑودم ،آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺑرآﻣدن از ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺷوﯾق
ﻣﯾﮑردم.
از ﮐﺎر و وظﯾﻔﮫ ھم دﻟم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺳﮫ روز ﻣﮑﻣل ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ ﻧرﻓﺗم ﺗﺎ آن ﻣردک ﻣزاﺣم را ﻧﺑﯾﻧم ،اﻣﺎ
آن ﻣرد ﺟﺎى ﮐﺎر ﺧواھرم را درﯾﺎﻓﺗﮫ ھﻣﮫ روزه ﻣزاﺣم او ﺷده ھﻣراھش ﺑﮫ دﻓﺎﺗر ﺑرادراﻧم رﻓﺗﮫ
وﺣﺗﻰ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﻗﻊ ﺑراﯾش دراﯾورى را ﻧﯾز ﯾﺎد داد.
ﯾﮏ روز ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ اﯾن ﻣردک ﺑﻰ ﺳروﭘﺎ ﺟواب ﻣﻧﻔﻰ دادم ،ﺧواھرم ﺑرآﺷﻔﺗﮫ ﮔردﯾده؛ ﮔﻔت:
ھر طور ﮐﮫ ﺷده ﺗو ﺑﺎﯾد ﺑرادر درﯾور ﺗﺎﻧرا ﺑﮕﯾرى ،ﭼرا ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ ﺑرادرش ﺑﮫ ھوﺗﻠﮭﺎ رﻓﺗﮫ ﭼﮑر
زده ام ...ﻣن ھم ﺑﺎ ﺧواھرم ﺳﺗﯾزه ﮐرده ﮔﻔﺗم ﺧودت ﺑﮕﯾرش ،ﮔﻔت :او ﻣرا ﻧﻣﯾﮕﯾرد ﻣن ﺑرادرش را
ﻣﯾﮕﯾرم ھوش از ﺳرم ﭘرﯾد ،ﺣﯾرت زده ﺷدم ،اﻧﮕﺎر اﯾن اﻧﺳﺎن ﮐﺛﯾف ﺑراى ﺧواھرم ھم ﺑﺎﻏﮭﺎى
ﺳﺑز و ﺳرخ را ﻧﺷﺎن داده ﺑود !
ﻣن در ھﻔﺗﮥ دو روز ﺑﺎ رادﯾوى اﻓﻐﺎن ﻏژ ھﻣﮑﺎرى داﺷﺗم؛ ﻧطﺎق ﺑودم ،ﯾﮏ روز ﮐﮫ ﺧواﺳﺗم ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﮑﺳﻰ ،ﺑروم رادﯾو ،دﻓﻌﺗﺎ ﻣوﺗرش در ﭘﯾش ﭘﺎﯾم ﺗوﻗف ﮐرده ﺻدا زد :ﮐﺟﺎ ﻣﯾروى ؟ ﮔﻔﺗم
ﺟﺎى ﮐﺎر دارم .ﮔﻔت ﺑﯾﺎ ﻣن ﻣﯾرﺳﺎﻧﻣت .ﮔﻔﺗم  :ﺧودم ﻣﯾروم اﻣﺎ ﻗﺳم ﺧورد ﮐﮫ اﮔر ﺧودت در ھر
ﻣوﺗﯾر ﮐﮫ رﻓﺗﻰ،ﻣوﺗرم را ﺑﺎ ﻣوﺗرش ﺗﮑر ﻣﯾدھم ﯾﺎ ﻣﯾﮑﺷم ﯾﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷوم.
ﻣن ﺑﮫ ﻋﻘل وﺷﻌور اﯾن ﻣرد ﮐﺛﯾف ﺑﻰ ﺑﺎور ﺑودم ،در ﻣوﺗر ﺑﺎﻻ ﺷدم؛ ﮔﻔﺗم ﻣرا ﺑﺑر ﺳرک ١٥
وزﯾراﮐﺑرﺧﺎن ،ﺳرﮐﮭﺎى ﻣﺧﺗﻠف را طﻰ ﮐرده در راه ﻣدام ھﻣﯾن ﺣرﻓش ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرادر او را
ﺑﮕﯾرم اﻣﺎ ﻣن رد ﻣﯾﮑردم؛ ﻣوﺗر را ﺑرد در ﯾﮏ ﺗﻧﮕﻧﺎى ﺧﻠوت در ﯾﮑﻰ از ﺳرﮐﮭﺎى ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس در
اطراﻓش ﻧﺑود ﺗوﻗف داده ﺳرش را ﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﺷدت ﺑﮫ اﺷﺗرﻧﮓ ﻣﯾﮑوﺑﯾد ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﻣﻐز ﺳرش ﻣﯾرﯾزد
و در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻣﯾﮕﻔت :ﺑرادرم را ﻣﯾﮕﯾرى ﯾﺎﻧﻰ؟ ﺑﮕو ،اﮔر ﻧﻣﯾﮕﯾرى ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮑﺷم ﺑﮕو! دﯾدم
ﺣﺎﻟت ﻣرد رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣت ﻣﯾرﻓت ﻗرﯾب ﺑود ﺧودش را ﺑﮑﺷد ،ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم اﻓﯾوﻧﻰ ھم ﺑود ،ﮔﺎھﮕﺎھﻰ
ﻧﺻوار را زﯾر زﺑﺎﻧش ﻣﯾدﯾدم :دﺳﺗﮕﯾر دروازه را ﺑﺳوى ﺧود ﮐﺷﯾدم در ﺑﺳﺗﮫ ﺑود ﺑراﯾش ﮔﻔﺗم
دروازه را ﺑﺎز ﮐن :ﻣن ﺑﺎﻗﻰ راه را ﭘﯾﺎده ﻣﯾروم .ﮔﻔُت دروازه ﺑﺳﺗﮫ اﺳت .ﺟواب آن و ﻧﻰ ات را
ﺑﮕو! ﺣﯾران ﺑودم ﭼﻰ ﮐﻧم و ﺑﻌدا ً ﮔﻔت ﮐﮫ اﮔر ﺧودم ﮐﺷﺗﮫ ﻧﺷوم ،دﺧﺗرم را ﮐﺷﺗﮫ در ﺣوﯾﻠﻰ ﺗﺎن ﻣﻰ
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اﻧدازم ،ﻗﺎﺗل ﻣﯾﮕﯾرﻣت ! ﺑﺎ ﻋﺟب ﺷﺧﺻﯾﺗﻰ دﭼﺎر ﺷده ﺑودم ،ﻧﻣﯾداﻧم ﭼﻰ ﮔﻧﺎه ﮐرده ﺑودم ﺑﮫ درﮔﺎھش
ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﻋذاب دﭼﺎر ﺷده ﺑودم؛ از زﻧدﮔﻰ دﻟم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﻣﯾﺧواﺳﺗم ﺧود ﮐﺷﻰ ﮐﻧم اﻣﺎ از
ﮔﻧﺎھش اﮔﮭﻰ داﺷﺗم ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳﺗم ﺗﺣﻣل ﮐﻧم؛ ﻧﺎﭼﺎر ﺑودم آﺧرﯾن ھوﺷدارش ھم ھﻣﯾن ﺑود ﮐﮫ اﮔر
ﺑرادرم را ﻧﮕﯾرى ﻣﯾﮑﺷﻣت ﺑﺎ ﻣوﺗر ﻣﯾزﻧﻣت اﻣﺎ از آن ﻣردى ﮐﮫ ﺑﺷﮑل ﯾﮏ دﯾواﻧﮫ زﻧدﮔﻰ ﻣﯾﮑرد
و ﭘرواى ھﯾﭻ ﭼﯾزو ھﯾﭼﮑس را ﻧداﺷت ﺷﮑﻰ ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﮐﺎرى دﺳت ﻣﯾزد ،ﮔﻔﺗم :درﺳت اﺳت
ﺣﺎﻟﻰ دروازه را ﺑﺎز ﮐن اطراف ﭼﺷﻣﺎن ﻣرد ورم ﮐرده و ﮐﺑود ﮐﺷﺗﮫ ﺑود؛ دﻧداﻧﮭﺎى زردش را
ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ در را ﮔﺷود در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻗﻠﺑم ﺑﮫ ﺷدت ﻣﯾزد ،ﺷﻘﯾﻘﮫ ھﺎﯾم ﻣﯾﭘرﯾد اﻧﮕﺎر
دم از ﭘﺎھﺎ و دﺳﺗﮭﺎﯾم ﺑرآﻣده ﺑود ،ﭘﺎى ﭘﯾﺎده ﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾﺎدى را ﭘﯾﻣودم ﺗﺎ ﺑﮫ دﻓﺗر رﺳﯾدم .آﻧﺟﺎ ھم ﺣﺎﻟﺗم
ﻣﺗﺷﻧﺞ ﺑود ﮐﺎرم را درﺳت اﻧﺟﺎم داده ﻧﻣﯾواﻧﺳﺗم ،اوﺿﺎع ام دﮔرﮔون ﺑود؛ ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎرى را اﻧﺟﺎم
دھم از دﻓﺗرﺑرآﻣده ﺑﺳوى ﺧﺎﻧﮫ آﻣدم !  ،ﭘﯾﺷﺎﻧﻰ ﺗرﺷﻰ ھﺎى ﺧواھرم و ھم ﺣرﻓﮭﺎى ﻧﯾﺷدار ﻣﺎدراﻧدرم
ﮐﮫ ﻣﯾﮕﻔت ھر روز دﺳﺗﮑوﻟﮭﺎ را ﺑﮕردن اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯾروﯾد ﻓﺎﯾده اش ﭼﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﻰ ﺗﺎن ھم ﺻﺎﺣب
ﺷوھر ﻧﻣﯾﺷوﯾد؛ ﻣوﺟب ﮔردﯾد ﺗﺎ ﺗن ﺑﮫ اﯾن ﻋروﺳﻰ ﮐﮫ اﺻﻼ ﺑﮫ آن ﻋﻼﻗﮫ ﻧداﺷﺗم ﺑدھم ھرﭼﻧد ﻣن
ﯾﮏ ﻧوﯾﺳﻧده و ﺷﺎﻋر ﺑودم و ﺗﺻﻣﯾم ﻧداﺷﺗم ﮐﮫ ازدواج ﮐﻧم ،ﻣﯾﺧواﺳﺗم ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ ﺑﻧوﯾﺳم و زﻧدﮔﻰ ﺧود
را در اﯾن راه وﻗف ﮐﻧم اﻣﺎ ﺟﺑر ﺷراﯾط ﻧﺎﮔزﯾرم ﺳﺎﺧت .
ﻣردى ﮐﮫ ﻣن ھﻣراﯾش طرح ﻣواﺻﻠت رﯾﺧﺗم ﮐﺳﻰ ﺑود ﮐﮫ اﺻﻼ ﺑﮫ ﺳواد و ارزﺷﻣﻧدى ھﺎى آن ﭘﻰ
ﻧﺑرده ﺑود ،ﺧودش ﻣﮑﺗب را ﺗﺎ ﺻﻧف  ١٢ﺑﺎ ھر روزه ﻓرار از ﻣﮑﺗب و ﺑﻰ ﻋﻼﻗﮕﻰ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﺎﻧﯾده ﺑود ،ﺑﺎ ھم ھﯾﭻ ﺗواﻓق ﻧداﺷﺗﯾم  .اﻣﺎ ﻣرا ﺑﮫ ﺳﺑب داﺷﺗن ﻣﻌﺎش ﺧوب ﺑﮫ ﭼﻧﮓ آورد .
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