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نهمقسمت   
  محفل ختنه سورى

برایم گفت که میخواهم بچه را ختنه  کرده یک محفل  شوهرم در یکى از روز ها 

زیرا او حتى نمیخواست یک  !برایم جالب بود .یمئهمه را دعوت نما ؛بزرگ برپا کنم
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روز  ،اما چطور میخواهد براى بچه محفل بگیرد ،رپیه اش را در خانه مصرف کند

خودمان قابل پذیرایى مهمانان نبود زیرا  ۀخان ،ت کردوموعود فرا رسید همه را دع

گرفت شمارى مردم را از همسایه را  ۀخان ،همه شکسته و ریخته و شوره خور بود

 . شب مهمان کرد میان خیاشنه برادر بزرگش را هم ،جانب شب خواست و در آن

 

از خوشى در جامه اش  ؛هرم خیلى خوش بودزنان به سرود خوانى پرداختند شو 

خیاشنه برادر )را میرقصاند و براى دختر ى رقصید برادرزاده هایشنمیگنجید م

مردم را به  ،فردا چاشت محفل در خانه همسایه گرفته شد .خود نمایى میکرد ( بزرگش

آنوقت شش  پسرم که در ىبرا ؛وقتى دست پسرم را خینه کرد ؛سویه عالى نان داد

ارمان و اینگونه حرفها پسرکم که از ((زویه نور ارمان نلرى ؟)) :ساله بود گفت

و در عالم ((  نه پالرجانه:)) چیزى نمیدانست در حالیکه روى پدرش را بوسید گفت

یر زمن که ناظر همه حرکاتش بودم ناگ .نادانى  لبخند صادقانه را تحویل پدرش کرد

اد مردم حفظ آبرو و حیثیت زیرا پیش شمار زی ،بودم حالت تعادل خودم را حفظ کنم

دختر چون طرف من دید که یک زن جوانم که در آن خانه ویرانه با این  آن مهم بود،

در  ،راحت شده بودمرد نا. تحمل کرده ام، جوابش دادهمه نابسامانى ها را  ،مرد عیاش

گشود که صابونهاى فابریکه اش را در آن بفروش  مقابل هوتل سپین زر دکانى را

هرچه  ؛دن صابون مى آمد گپ دادهم دخترى را که نزدش براى خری نجاآمیرسانید در 

براى او که در غیاب نامزد بود و نامزدش در یکى از کشور  ،پول فراچنگش میامد

 آن دخترهمه طال ها و حتى لباس عروسى اش را باالى ؛هاى خارجى بود میخرید

 ؛یک روز که نمبر تیلفونش را در کتابچه اش یافتم برایش زنگ زدم ،خرید شوهرم

ما او ره فریب   ...کارتونى  دلقک چیست او: گفت ه قاه قاه مى خندید کدختر درحالی

بى غم باش مگر هوش کن نگوییش اما من برایش  تو ،پیسه هایش را میخوریم ؛میدهیم

دار و اوالد دار را  شرمى که یک مرد زن یچقدر دختر بى وجدان استى تو نمتو: گفتم

 فریب میدهى ؟
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همه هوش و حواسش طرف بیرون  ؛دته ندارهپرواى تو و اوال او: خندیده گفت  دختر

 .است 

از او خواستم تا  باالى خود فشار آورده ،عصبانیت همه وجودم میلرزید در حالیکه از

 . دیگر مزاحم شوهر من نشود؛ آن دختر وعده کرد که دیگر هرگز نزدش نرود 

 ؛خانه برآمده و شب وقتى برگشت خیلى روحیه اش خراب بود فرداى آن شوهرم از

من  ؛کوب کند  بهانه گیرى کرده میخواست مرا لت و ؛بدون اینکه حرفى در میان باشد

اما  ،خود را کنترول کرده نان را آماده کردم ؛است دانستم که حرف از چى قرار

فردایش به من اقرار کرد که کسى وى را به  .خوابید شوهرم بدون اینکه نان بخورد

 .این کارها غرضدار نخواهد بود ه دیگر دراین عنوان فریب داده و ظاهرا توبه کرد ک

 خريد و فروش خانه 

آنقدر سردى  ،داشت سایه رخ قرار ۀآشپز خانه و در ساح ىباال مما در منزل دو ۀخان 

همین  یک روز در ،در خانه من حکمفرما  بود که شبها آب را در گیالس یخ میزد

چوبى درحالیکه حامله دار  ۀدید از زین ،حالت ناهنجارى که داشتم پدرم به خانه من آمد

نو داشت برایم  ۀهم بودم باال و پایین میشدم به پدرم پیشنهاد کردم خانه را که در کارت

پدرم که دید حالت من در آن خانه خیلى بد است پذیرفت  که به شش لک  ،بفروشد

بود ساخته براى خودش  یک دهلیز و که برادرم در آن دو پیاده خانه چهار دیوارى را

هرچند برادرم هم در اینکار خفه  ،ودواگذار ش رش هم رو به خالصى بود به منو کا

 در نظر داشتم که این خانه را آباد .اما پدرم مشکالت مرا دیده تن  به این کار داد ؛شد

نزد خودم میارم اما یک روز  و دیگر خواهران و برادرانم را کرده همین برادر

نشستند و سند را در غیاب  ،رفتند ام مىچهار ایوراتاق  پدرم را خواسته در ،شوهرم

 .من باالیش امضا کردند 

 کارته نو فتند که  زمینشوهر و خشویم عقب شوهرم را گر  چهارمى از آن پس برادر

شخص  ،برایش خریدار پیدا کردند و آنرا بفروش ...جاى خوب نیست ،دارد آب شور
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شوهرم هم راضى شد و  ،و نیم لک باالى خانه  قیمت گذاشت ٣٣که خانه را میخرید 

 .لک دیگر هم به تو میدهم ۱١به پدرم گفت بگذار زمین را به کسى دیگرى بفروشم 

بفروش رسانیده و تنها یک ونیم لک  نمیدانم درعقب پرده چى گپها شد آنها خانه را 

از بسکه مورد مالمت برادران  ؛دیگر به پدرم داد و پس  پدرم خیلى جگر خونى کرد

از  ،ریشش در جریان یک ماه به سفیدى گرایید ،مردم قرار گرفت کاکا ها و دیگر

او اینک یک مشت پر با دنیاى از  .بسکه گریست چشمانش بینایى خود را از دست داد

نانش برزمد هر وقت ارمان بدل دارد که با دشم .غصه ها در بستر کهولت بسر میبرد

غیر خداى که  کش نمیتواندو کسى هم در این راه کمتوان است اما بیچاره  پیر و نا

 .شاهد اینهمه بى عدالتى هاى مردم در مقابلش بودند

 نه به قماررفت اپول خ

من آن را در خانه زیرین  ،شوهرم پول آن خانه را گرفته در میان خریطه به من داد

هر روز از وزارت داخله قمار بازان را ایور چهارمى ام  ؛فلزى گذاشتمالمارى 

وقتى به شوهرم میگفتم برایش بى  ،برده آنرا قمار میزدمیاورد و پول را از نزد من 

چند روز بعد چوب و دستک آن خانه را هم آورده در کنج حویلى ایستاد  .تفاوت بود

و مرا تا اینبار ا ؛مبا  اینکار شوهرم مخالفت کرد کرد تا برایش خریدار پیدا کند من

یک هفته تنها با  دست   .کرد چپ ام درز ۀتوانست لت و کوب کرد تا اندازه که قبرغ

هفته هاى  ،از زندگى دلم گرفته شده بود ،میکشیدمبه مشکل نفس  ،راستم کارمیکردم

آنها شوهرم به حرفهاى عوام فریبانه  ؛کردمزیادى را به جگر خونى و پریشانى سپرى 

دنیا ه ب ؛بود ماه جوزا طفلک اولم که یک پسر سال بعد در ،جانبدارى از آنها میکرد

با یک قالینک خریدیم و پس از آن  .ما کمى براى چند روز بهترشد  حالت زندگى .آمد

خودش آورده بود  ىى را که خواهرم از کشور خارج برایکمقدار پول سامان و وسایل

جنگهاى  بودیم کهده المارى نچی هنوز آن ظروف را از بکس در .به نصف بى خریدیم

 سر از ،نجیبداکتر زیرا در آنوفت حکومت .مجاهدین آغاز یافت میان ۱٣۷۱سال 
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مجاهدین اما چون قابل قبول همه  ،اقتدار افتید و صبغت هللا مجددى حاکمیت را گرفت

از  ،شرق گلبدین - از جانب  جنوب ،ل دوستمى شمااز سو .شد جنگها آغاز ا  بناع ؛نبود

داکتر  ؛ى کسب قدرت بر کابل تاخت و تاز را شروع کردندبرا رب سیافغجانب 

و به  ملل متحد  دى فرار اجازه ندادناما او را برا ،نجیب هللا تا میدان هوایى رفت

 به  دار هى آریانا خودش و برادرشار توسط طالبان در چهار مانجاتا  سر .پناهنده شد

 . ندآویخته شد

 جنگهاى خانمانسوز

سانتر از کشتار آدمها آکشتار  ؛هر جانب طرف کابل فیر میشد ى ازراکتهاى بیشمار  

سنگرى میشتافت  هرکس در ؛مورچه ها شده  بود که در زیر پاى انسان شده و میمیرند

اینکه این راکتها در کجا  د،و بکش تا کسى را که در مقابلش سالح برداشته حمله  کند

هرکس از خانه هایشان  .دبراى هیچکس مطرح نبو ؟کى کشته میشود و اصابت میکند

اتاق ما در منزل دوم و در مقابل مکتب  ،فرار میکردند و به جاى امن تر پناه میبردند

آنجا بسوى  هرشب از ند؛دوستم جا گرفته بودافراد  نجا آفدوى قرار داشت در  ۀآمن

و  دونمخاک می وارآ ها را خانه دمانها مبارب .نواحى مختلف مرمى و راکت فیر میشد

که تازه چراغ را خوفناک  یک شام در.  میشدند افراد آن همه زنده و یا مرده به گور

خانه را شگاف  کست و سپس دیوار هاىشگروپ را  ابتدا .مرمى آمد ؛نمودیم روشن 

یک مرمى آمد درست به  ،منزل پناه بردم ۀمن پسرم را گرفته در پس خان ؛کرد

برآمد درست  اگر مي .نکرد نفوذ دیوار اما از آنطرف ،دیوار را شگافت و استقامت ما

خودش را به  ،ودبشوهرم که در روى خانه پروت کرده  .در پشت من فرو میرفت

زینه  من هم کوشش کرده جسارت کردم از ،ه پایان رفت من و پسرم ماندیمسینه کشید

)  همان دریور که ،دومى ام ایور ۀین آمدم و به خانئاپهاى چوبى همراه کودکم 

فرداى آن روز همه . رفتیم  ،داخل حویلى ما بود در وش خطاب میکردند برای( مسترى

من  ؛رفتند جلریزهم  ئی شمارى پاکستان و عده ،ى لوگروکسى بس ،از آن خانه برآمدند
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شده فرار کردیم با یکمقدار مال به خانه هاى پیشروى  اما ما هم از خانه ناگزیر .ماندم

را یافتیم که تهکوى هاى اساس  زیارت شاه شهید کوچ کردیم در آنجا خانه خوبۍ

خانه  ؛صاحب آن خانه  هم حیواناتش را گذاشته به کدام طرفى فرار کرده بود .داشت

رد هاى ک  خوش ما آمده بود در باغ خانه ، راستى خانه هاى زیبا بود .را فرش کردیم

حاصل انجیر نیز در آن  ى سبز کرده بود و یک درخت پرمنجان سیاه و رودو با مرچ

 .بود

 زندگى در طويله

 

 ...ادامه دارد

 

 

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

 .این عنوان از استقالل است(   ۱)

 


