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ﺑﮫ ﺳﻠﺳﻠﮥ ﮐﻣﭘﺎﯾن »ﺗﺣرﯾر ،ﺗﻔﮑر و ﻋﻣل«
ﺷﯾﻣﺎ ﻏﻔوری

ﮔدی ﮔﮏ )ﻧﺎﻧ'ﮑﮫ(
)داﺳﺗﺎن واره ای ﺑر اﺳﺎس ﯾﮏ ﻗﺻﮥ واﻗﻌﯽ(
در ﺟﻣﻊ زﻧﺎن و دﺧﺗران ﺟوان ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودم .ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ھر ھﻔﺗﮫ ﻣدت دو ﺳﺎﻋت ﻣﺟﻠﺳﯽ را ﺗرﺗﯾب ﻣﯾﮑردم و ﮐوﺷش
داﺷﺗم ﺑﺎ ﺻرف ﭼﺎی و ﻣﯾوۀ ﺧﺷﮏ ﺷراﯾط ﮔﻔت و ﺷﻧود را طوری آﻣﺎده ﺑﺳﺎزم ،ﮐﮫ ﭼُپ ﺗرﯾن و ﺧﺎﻣوش ﺗرﯾن زن
ﻧﯾز ﺻﺣﺑت ﮐرده ﺑﺗواﻧد .ﭼوﻧﮑﮫ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﺻﮫ ھﺎی ﻧﺎﮔﻔﺗﻧﯽ زﯾﺎدی دارﻧد وﻟﯽ از ﺑس ھر ﮐدام ﻟﺑرﯾز از ﻗﺻﮫ
ھﺎی ﻏم اﻧﮕﯾز اﺳت ،ﮐﺳﯽ ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﮔﻔﺗن و ﯾﺎ ﺷﻧﯾدن آﻧﮭﺎ را ﻧدارد.
ﻣﺎ ﺑﻌﺿﺎ ً ﺑﺎ ھم ﯾﮑﺟﺎ ﻣﯾﮕرﯾﺳﺗﯾم ،ﮔﺎھﯽ ﻣﯾﺧﻧدﯾدﯾم .وﻟﯽ ﻣدت اﻗﺎﻣﺗم در ﮐﺎﺑل زﯾﺎد ﻧﺑود .ﻣن ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم اﯾن طرﯾﻘﮥ

rg

ﻣﺟﻠس ﮐردن را زﻧﺎن ﺑﯾﺎﻣوزﻧد و وﻗﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﺷﺎن ﻧﺑﺎﺷم ،ﺧود ﺑﺗواﻧﻧد آﻧرا ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺑرﻧد.
از ﺳﺎﻋت ﻣﻌﯾن ﻧﺷﺳت ده ،ﭘﺎﻧزده دﻗﯾﻘﮫ ﺗﯾر ﺷد .وﻟﯽ ھﻣﺳﺎﯾﮥ ﮐراﯾﮫ ﻧﺷﯾن ﭘﺎﺋﯾﻧﯽ ھﻧوز ﻧﯾﺎﻣده ﺑود .ﻣن ﺟوﯾﺎی اﺣوال

t.o

وی ﺷدم .ﯾﮑﯽ ﮔﻔت :ﺑﯾﭼﺎره ﻣﮭﻣﺎن دارد .ﺑﭼﮥ ﻧﻧوﯾش ھﻣراۀ زﻧش از ﻗرﯾﮫ آﻣده اﺳت.
دﯾﮕرش ﮔﻔت :دﻟم ﺑرای ﻋروس ﻧﻧوﯾش ﺳوﺧت .ﺣﯾف ﻣﻘﺑوﻟﯽ اش .ﮐم ﺑﺧت در اﯾن ﺟواﻧﯽ دﯾواﻧﮫ ﺷده ،ﻓﻘط ﮔﻧﮕﮫ
ﺑﺎﺷد .ﺷوھرش او را ﭘﯾش داﮐﺗر اﻋﺻﺎب آورده .ﻣﯾﮕوﯾﻧد اﮔر ﺧوب ﻧﺷد ،ﺑﯾﭼﺎره ﺷوھرش ﺑﺎﯾد ﯾﮏ زن ﻧو ﺑﮕﯾرد.
زن ھم ﭼﻘدر ﻗﯾﻣت اﺳت.
ﺑﯾﭼﺎره ﺧﺷوﯾش ﻧﮕﺎه ﻣﯾﮑﻧد.
ﺑﻌد از ﺧﺗم ﻧﺷﺳت ﺧواﺳﺗم ﺑﮫ دﯾدن ﻋروس
ﻧﻧوی ھﻣﺳﺎﯾﮥ ﭘﺎﺋﯾﻧﯽ ﺑروم .داﺧل اﺗﺎق ﻣؤﻗر
ﺷدم.
زن ﺑﺳﯾﺎر ﺟوان و زﯾﺑﺎ وﻟﯽ ﭘژﻣرده و ﭼُرﺗﯽ

es
a

و از اﯾن ﻗﺑﯾل ﺳﺧن ھﺎ زﯾﺎد رد و ﺑدل ﺷد.

la

زن دﯾﮕری ﮔﻔت .ﺧدا ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺧوب ﺷود و ﻏم اوﻻدک ھﺎﯾش را ﺧودش ﺑﺧورد .ﺣﺎﻻ ﺧو اوﻻدھﺎﯾش را

آﻧﺟﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود .ﺷوھرش ﺑﺎزار ﭘﺷت ﺳودا
رﻓﺗﮫ و زن ﻣﮭﻣﺎﻧدار در ﮐﻧﺞ ﺣوﯾﻠﯽ ﻣﺻروف
ﻧﺎن ﭘزی در ﺗﻧور ﺑود.
ﺑﻌد از ﺳﻼم و ﻋﻠﯾﮑﯽ در ﭘﮭﻠوﯾش ﻧﺷﺳﺗم .ﺑﮫ
ﭼﺷﻣﺎن ﺑﺎداﻣﯽ اش ﮐﮫ ﺧﺎﻟﯽ از ھر ﻧوع ﺧوﺷﯽ
و ﻏم ،آرزو و ﺗﻣﻧﺎ ﺑود ،ﺧﯾره ﺷدم.
ﺟوﯾﺎی اﺣواﻟش ﺷدم .ﺑراﯾم ﺑﮫ ﭘﺷﺗو ﺟواب داد
ﮐﮫ ﺧوب و ﺻﺣﺗﻣﻧد اﺳت .ﻣن ھم ﺑﮫ ﭘﺷﺗو
ھﻣراﯾش ﺻﺣﺑت را آﻏﺎز ﮐردم.
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ﺑﺎ ﻣﺣﺑت ﮔﻔﺗﻣش
 ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺧوش آﻣدی.ـ ﺧﯾر اوﺳﯽ.
 ﮐﺎﺑل ﭼطور اﺳت ،ﺧوﺷت آﻣد؟ kﮫ ﭘوھﯾږم؟ ﭼﻧد اوﻻد داری؟ ﺷﺗﮫ دی ،د ﺧدای ﻣﺎل دی.در ﺟرﯾﺎن ﺻﺣﺑت ھﺎ ،ﭼﺷﻣش ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧﻘش ﮔﻠﯾم روی اطﺎق دوﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود.

-

ھو ،ﺷﮑر.

-

ﭘﺷت ﺷﺎن دق ﻧﺷده ای؟

-

ﻧﮫ.

-

ﮐدام اوﻻد ات را زﯾﺎدﺗر دوﺳت داری؟

-

ﻧﮫ ﭘوھﯾږم.

-

ﺣﺗﻣﺎ ً ھﻣﮫ ﺷﺎن را ﯾﮏ ﺑراﺑر دوﺳت داری؟

-

ﻧﮫ ﭘوھﯾږم.

-

ﯾﺎ ﯾﮑﯽ را ھم دوﺳت ﻧداری؟

-

kﮫ ﭘوھﯾږم؟

-

دﻟم ﺑراﯾش ﺑﺳﯾﺎر ﺧون ﺷد .ﻣﯾداﻧﺳﺗم ﮐﮫ در دﻟش ﺑﺣر ﻏﻣﯽ دارد وﻟﯽ ﺗوان ﮔﻔﺗن ﻧدارد.

-

ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑراﯾش ﮔﻔﺗم:

-

از ﭘدر و ﻣﺎدرت اﺣوال داری؟

اﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ ﻟﺣن ﺷدﯾد ﮔﻔت:
-

ﻧﮫ.

-

از ﺧواھر و ﺑرادرت ﭼطور؟

es
a
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-

ھﻣﮫ ﺷﺎن ﺧوب ھﺳﺗﻧد.

ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﺳوﯾم ﻧﮕﺎه ﮐرد و ﺑﺎزھم ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻟﺣن ﺗﻧد ﺟواب داد:
-

ﻧﮫ ،ھﯾ lﺧﺑر ﻧﮫ ﻟرم.

ﻣن ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ اﯾن ﺟﺎ ﻧﻘطﮥ دردش اﺳت .ﭘرﺳﯾدﻣش:
-

ﭼﻧد ﺧواھر و ﺑرادر داری؟

-

زه ﭘﺧﭘﻠﮫ ﺧو ﻧﮫ ﭘوھﯾږم ،ﺧو ﺧواnﯽ ﻣﯥ راﺗﮫ ووﯾل ﭼﯥ دری ﺧوﯾﻧدې ﻣﯥ درﻟودې.

-

ﭘس آﻧﮭﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﺟﺎ ھﺳﺗﻧد؟ ﭘدر و ﻣﺎدرت ،ﺧواھرھﺎﯾت.

ﺑﺎز ﭼﺷﻣش ﺑﮫ ﮔل ﮔﻠﯾم ﮐوک ﺷد .در دﻟم ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﮐﺎش در ﻣورد ﻓﺎﻣﯾﻠش از زﻧﮭﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﯾﺷﺗر ﺳؤال ﻣﯾﮑردم .ﺷﺎﯾد آﻧﮭﺎ
ھﻣﮫ ﻣرده ﺑﺎﺷﻧد و ﯾﺎ ﭼﮕوﻧﮫ .ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ در دﻟش ﻏم دﯾرﯾﻧﮫ ای ﺧﺎﻧﮫ ﮐرده اﺳت .ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﺳؤال و
ﺟواب ﭼﯾزی ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯾﺷود ،از اﯾن ﺳﺑب از ﺧود ﻗﺻﮫ ﮐردم .از ﻓﺎﻣﯾﻠم و زﯾﺎد ﺗر از زﻧدﮔﯽ ﺳﺎﺑﻘم در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺳﺧن ﮔﻔﺗم .دﯾدم ﺻﺣﺑﺗم ﺑراﯾش دﻟﭼﺳپ ﺗر ﺷد .ﮔﺎھﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳوﯾم ﻧﮕﺎه ﻣﯾﮑرد و در ﭼﺷﻣﺎن ﺧﺎﻟﯽ اش ﺣﺎﻻ ﺳؤاﻻﺗﯽ
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ﺧواﻧده ﻣﯾﺷد .ﻣن ھم ﺑراﯾش ﻗﺻﮫ ﻣﯾﮑردم و ﮔپ را ﺑﮫ درازا ﻣﯾﮑﺷﯾدم .ﺑﻌد از ﮔﻔﺗن ﯾﮏ ﺟﻣﻠﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ روز در وﻗت
ﺟﻧﮕﮭﺎ در زﯾرزﻣﯾﻧﯽ داﺧل ﺷدم ،ﻣﮕر در آﻧﺟﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﯾﺗرﺳﯾدم ،دﯾدم ﮐﮫ دھن ﺑﺎز ﮐرد و ﮔﻔت:
-

زه ھم د ﺗﯾﺎرې ﻧﮫ ډﯾره ډارﯾږم.

ﺑراﯾم ﺟﺎﻟب ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﺗﻧﮭﺎ از زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﮔﻔﺗم و او از ﺗﺎرﯾﮑﯽ.
ﺣﺎﻻ آھﺳﺗﮫ ،آھﺳﺗﮫ ﺣﺗﯽ ﻗﺻﮫ ھﺎی ﺷﻧﯾدﮔﯽ زﻣﺎن ﺟﻧﮓ را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳرﮔذﺷت ﺧودم ﺑراﯾش ﮔﻔﺗم ،ﻧﻣﯾداﻧم در اﯾن ﻣﯾﺎن
ﭼﮕوﻧﮫ او دﺳﺗم را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﯾﮏ وﻗﺗﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ اﻧﮕﺷﺗﺎن دﺳﺗم را ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧﺗﯽ ﻓﺷﺎر ﻣﯾدھد و از ﭼﺷﻣﺎﻧش
اﺷﮏ ﺳرازﯾر ﻣﯾﺷود .ھﻣﺎﻧطور دﺳﺗﺎﻧش را ﺑﮫ دﺳﺗم ﻧﮕﮭداﺷﺗم ،ﭘرﺳﯾدﻣش:
-

ﺗو ﺣﺎﻟﯽ دﯾدﻧﯽ ھﺎی ﺧوده ﻗﺻﮫ ﮐن .ﻣﯾﻔﮭﻣم ﮐﮫ ﺗوھم ﺑﺳﯾﺎر ﭼﯾز ھﺎی ﺑدی را دﯾدی.

-

زﻣﺎ ھﻐﮫ وﺧﺗوﻧﮫ ھﯾ lﭘﮫ ﯾﺎد ﻧﮫ دی .زه ډﯾره وړوﮐﯥ وﻣﮫ .ﺧو ﭘﮫ ﻓﮑر ﮐﯥ ﻣﯥ vﯾﻧﯽ داﺳﯥ ﺷﯾﺎن راvﯽ ،ﻟﮑﮫ

ﭼﮫ ﺳړي ﺧوب ﻟﯾدﻟﯽ وي ،ﻣﮕر ﭘﮫ ﯾﺎد ﯾﻲ ﺳم را ﻧﺷﯽ.
ﻣن ﺣﺎﻻ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ھﺎی اﯾن زن ﺟوان و ﺻﺣﺑﺗش ﻋﺎدی ﺗر ﺷده ﻣﯾرود .در روی رﻧﮓ ﭘرﯾده و ﺑﯽ

rg

اﺣﺳﺎﺳش رﻧﮓ و ژﺳﺗﯽ ﭘﯾدا ﺷده اﺳت .ﺻﺣﺑت ھﺎ را اداﻣﮫ دادم و ﮔﻔﺗم:

-

زه ھم ھﻣداﺳﯥ ډارﯾږم .ﺧو زه ﺑﯾﺎ ھﯾ lﮐﻠﮫ ﯾوازی ﻧﮫ ﯾم.

-

ﻣن ﺣﯾران ﺷدم ﮐﮫ او ﭼﮫ ﻣﯾﮕوﯾد .ﻧﺷود ﮐﮫ ﺣﺎﻻ از ﺟن و ﭘری ﮔپ ﺑزﻧد .وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺗم:

-

ﺧوب ،ﭼﻘدر ﻋﯾش ﮐردی ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﯾﺑﺎﺷﯽ .ﮐﯽ ھﻣراﯾت اﺳت؟

-

دﺳت ﭼپ اش را ﺑﺎﻻی ﺟﯾب دروﻧﯽ ﭘﯾراھﻧش ﮔذاﺷت و ﮔﻔت:

-

دﻏﮫ زﻣﺎ ﺳره ده .زﻣﺎ ﻧﺎﻧvﮑﮫ.

-

ﭼﻘدر ﺧوب .ﺗو ﮔدی ﮔﮏ داری؟

-

ھو .ﻣﮕر دﻏﮫ ﺑﯾﺧﻲ ﭘyﮫ ده .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ vواﻧﮫ ﺷوﻣﮫ او واده ﻣﯽ وﮐړ ،ﺧواnﯽ ﻣﯥ

la
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-

ﻣن از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﯾﺗرﺳم .ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً اﮔر ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷم.

ﮐړې ده .ھﯾk lوک ھم ﺧﺑر ﻧدی ﭼﯥ ﻟﮫ ﻣﺎ ﺳره ﺷﺗﮫ.
-

es
a

ﻏوnﺗل ﭼﯥ دﻏﮫ راﻧﮫ واﺧﻠﻲ او ﭘﮫ ﺗﻧور ﮐﯥ ﯾﯥ وﺳوvﻲ .ﻣﮕر ھﻐﮫ ﻣﯥ ﺗر اوﺳﮫ ﭘورې ﭘyﮫ
آﻓرﯾن .ﺑﺳﯾﺎر زن ھوﺷﯾﺎر ھﺳﺗﯽ .ھﻣﯾﻧطور ُﭘت ﻧﮕﮫ اش ﮐن ،ﻣﮕر ﺑﮫ ﻣن ﻣﯾﺗواﻧﯽ

ﻧﺷﺎن ﺑدھﯽ؟ ﺑرای ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯾﮕوﯾم.
ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺿرع ﺑراﯾم ﮔﻔت:
-

ﮔوره ﭼﯥ ﭼﺎﺗﮫ وﻧﮫ واﯾﯥ ،ﭼﯥ ﺑﯾﺎ ﯾﯽ را ﻧﮫ اﺧﻠﯽ.

-

ﺑﯾﺧﯽ درﺳت اﺳت .ﻣﮫ ﺑراﯾت ﻗول ﻣﯾدھم .ﻣن ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧم ﮐﮫ آﻧرا ﮐﺳﯽ از ﺗو ﺑﮕﯾرد.

-

دﺳﺗش را داﺧل ﺟﯾب ﭘﯾراھن ﺑﺧﻣل ﺳﺑزﮔوﻧﮫ اش ﻧﻣود و از آن ﯾﮏ ﺑﺳﺗﮥ ﮐوﭼﮏ ،ﺑﮫ اﻧدازۀ ﯾﮏ ﮐف دﺳت را

ﺑﯾرون ﮐﺷﯾد.
-

ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل را ﺑﺎز ﮐرد ،ﺑﺎز دﯾﮕرش را .ﻧﻣﯾداﻧم ﭘﻧﺞ ﯾﺎ ﺷش دﺳﺗﻣﺎل ﺧﺎﻣﮏ دوزی را ﮔﺷود ﮐﮫ ھر ﮐداﻣش

ﺑﮫ ﯾﮏ رﻧﮕﯽ ﺑود و ﺑﺎﻻﺧره ﯾﮏ ﮔدی ﮔﮏ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ را دﯾدم ﮐﮫ آرام در ﺑﯾن آن دراز ﮐﺷﯾده ﺑود .ﯾﮏ ﮔدی ﮔﮏ ﮐﮫ
ﯾﮏ ﺳر داﺷت و ﯾﮏ ﺗﻧﮫ و در روی ﺳر و ﺗﻧﮫ اش ﺧطوط ﻋﻣﯾﻘﺗری ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻧﻘش روی و ﻣوی ،ﭘﺎی ھﺎ و دﺳﺗﮭﺎﯾش
را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدادﻧد .ﺑﮫ ﯾﺎدم آﻣد ﮐﮫ دﺧﺗرم در اواﯾل ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻧود ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﮔدی ﮔﮑﯽ داﺷت .ﻣﮕر ﭼون ﭘﻼﺳﺗﯾﮑش
ﺑﺳﯾﺎر اﺻل ﻧﺑود ،زود از ﺑﯾن رﻓت و از آن اﺛری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد .ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﮔﻔﺗم:
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-

واه واه ﭼﮫ ﮔدی ﮔﮏ ﻧﺎزﻧﯾﻧﯽ .از ﮐﺟﺎ ﮐدﯾش؟

-

زه ﭼﮫ دری ﯾﺎ kﻠور ﮐﻠﻧﮫ وم ،دﻏﮫ ﻣﯽ درﻟوده .ﭘﺧوا ﻣﯥ ﻏوnﺗل ﭼﯥ ﺳﻣﯥ ﭘnﯥ او ﻻس وﻟری .ﻣﮕر اوس

ﺧوﺷﺎﻟﮫ ﯾم ﭼﯥ ھﻣدﻏﺳﯽ دهv .ﮑﮫ ﭼﯥ ﮐوﭼﻧﯽ ده او زه ﯾﯽ nﮫ ﭘyوﻟﯽ ﺷم.
-

ﮐﯽ َﺑراﯾت اﯾن ﮔدی ﮔﮏ ﻧﺎزﻧﯾﻧﮫ ﺧرﯾده؟

-

اوس ﻧﮫ ﭘوھﯾزم ،ﺧو ﻓﮑر ﮐوم ﭼﮫ ﭘﻼر ﺑﮫ ﻣﯥ راﺗﮫ اﺧﯾﺳﺗﯥ وي.

-

ﻣﮕر ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﺳﯾﺎر دوﺳﺗش داری ،ﻧﮫ؟

-

در ﭼﺷﻣﮭﺎﯾش اﺷﮏ ﭘدﯾد آﻣد.

-

ھو ډﯾره راﺑﺎﻧدی ﮔراﻧﮫ ده .د ﺧﭘل vﺎﻧﮫ ھم زﯾﺎﺗﮫ .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ kوک ﻧﮫ وي زه دﻏﮫ را اﺧﻠم او ورﺳره ﺧﺑرې

ﮐوم .ﮐﻠﮫ ﮐﻠﮫ ورﺳره ژاړم.
ﺑراﯾم ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﮔدی ﮔﮏ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﺑراﯾش ﻣﺎدر و ﭘدر ﺷده اﺳت ،ﺧواھراﻧش اﺳت .ﺧﻼﺻﮫ ھﻣﮫ ﮔذﺷﺗﮥ ﻏﺑﺎر
آﻟودش را در آن ﮔدی ﻣﯽ ﺑﯾﻧد.
آﻓرﯾن ﺑﮫ ﺗو ﮐﮫ اﯾﻧﻘدر ﺳﺎﻟﮭﺎ آﻧرا ﻧﮕﮫ ﮐرده ای و ھﯾﭻ ﮐس ھم آﻧرا ﻧدﯾده اﺳت.

rg

-

در ﭼﺷﻣﺎﻧش ﺑرﻗﯽ را دﯾدم .ﻣﺛﻠﯾﮑﮫ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﻓﮑر ﮐرد ﮐﮫ او ﺑﺎ داﺷﺗن اﯾن ﮔدی ﮔﮏ ﮔﻧﺎھﯽ را ﻣرﺗﮑب ﻧﻣﯾﺷود.
و ﺑﺎ ﺷوق واﻓر ﮔﻔت:
-

t.o

دﻏﮫ ﺗر yوﻟو ﺷﯾﺎﻧو راﺑﺎﻧدې ﮔراﻧﮫ ده ،ﺑﺎﯾد ﯾﯥ وﺳﺎﺗم.

در اﯾن دﯾﮕر ﺷﮑﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ اﯾﺎم ﮔذﺷﺗﮫ اش اﺳت .ﻣﮕر ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ او را ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطرات
ﺳﺎﺑق اش ﺑر ﮔرداﻧم.

ﺧوب ﻣﯾﮑﻧﯽ .ﻣﮕر ﻧﮕﻔﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﭘدر و ﻣﺎدرت ﮐﺟﺎ ھﺳﺗﻧد .ﭼرا ﺑﮫ دﯾدﻧت ﻧﻣﯽ آﯾﻧد.

-

la

-

ﭘس ﭼطور ازداوج ﮐردی؟

-

زه ﻓﻘط دوﻣره ﭘوھﯾږم ﭼﯥ ﭘﻼر ﻣﯥ د ھﻣدﻏﮫ ﮐﻠﻲ ؤ ﭼﯥ ﻣوﻧږ اوس ﭘﮑnﯽ اوﺳﯾږو .ﻣﮕر ډﯾر وﺧت ﻣﺧﮑﯥ

es
a

-

زه رnﺗﯾﺎ ﻧﮫ ﭘوھﯾږم ﭼﯥ دوی ﭼﯾرﺗﮫ دی .ﮐﮫ ﭘوھﯾدﻻی ،ﺑﯾﺎ ﻣﯥ درﺗﮫ وﯾل.

ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻻ vوان ھﻠﮏ ؤ ،ھﻐﮫ د ﺳﺑق ﻟﮫ ﭘﺎره ﮐﺎﺑل ﺗﮫ ﺗﻠﻠﯽ وو .ﺑﯾﺎ ﻧو ھﻣﮭﻐﻠﺗﮫ ﭘﺎﺗﯥ ﺷوی او واده ﯾﯽ ﮐړی دی.
اوﻻدوﻧﮫ ﯾﯥ ﭘﯾدا ﮐړي او دﻏﮫ ﻧﺎﻧvﮑﮫ ﭼﯥ وﯾﻧﯥ ،ﻣﺎ ﺗﮫ ﯾﯥ اﺧﯾﺳﺗﯥ ده .ﺧو ﺑﯾﺎ ﭘﮫ ﮐﺎﺑل ﮐﯽ ﺟﻧﮕوﻧﮫ ﺷروع ﺷول .زﻣﺎ
ﺧواnﯥ راﺗﮫ وﯾل ﭼﯥ ز ﻣوﻧږ ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ ﺑﻣوﻧﮫ . . .

در اﯾن وﻗت وی ﺑﮫ ﻣن ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﺷده رﻓت و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺧود را در ﺑﻐﻠم اﻧداﺧت .ﻣن دﺳت ﭼﭘم را ﺑر ﺷﺎﻧﮫ اش اﻧداﺧﺗم
و ﺑﺎ دﺳت راﺳت ھر دو دﺳت ﻧﺎزک و ﺳردش را ﻣﺣﮑم ﮔرﻓﺗم.
-

ﺑﺎز ﭼﮫ ﺷد؟

-

زه ﻧﺷم وﯾﻠﯽ .ډﯾر ﺑد ﮐﺎر وﺷو.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮔرﯾﮫ ﻣﯾﮑرد ،ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر اﯾن ﺟﻣﻠﮫ را ﺗﮑرار ﻣﯾﻧﻣود.
-

ﺧو ډﯾر ﺑد ﮐﺎر وﺷو . .ډﯾر ﺑد ﮐﺎر!

-

ﺑﻠﯽ ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺎر ﺧراب ﺷد .ﻣﮕر ﭼﮫ ﻗﺳم ﺷد؟

-

ﭘﻼر ﻣوﻧږ yول ﮐﻠﻲ ﺗﮫ ﺑوﺗﻠﻠو.

-

ﺑﺎز ﭼﮫ ﺷد؟
-
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-

ﺧواnﯥ ﻣﯥ راﺗﮫ ﯾو وار ووﯾل ﭼﯥ ﭘﻼر ﻣﯥ ھﯾ lﭘﯾﺳﯥ ﻧﮫ درﻟودې .د ﻣﺟﺑورۍ د ﻣﺧﯥ ﭘﮫ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ ز ﻣﺎ د ﺧﺳر
ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ اوﺳﯾدوv ،ﮑﮫ ﭼﯥ ﭘﻼر ﻣﯥ ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺻب ؤ او ورﺗﮫ ډﯾر ﺧطر وو .ﯾوه اوﻧ• دﻟﺗﮫ yول ﭘﺎﺗﯥ
ﺷوو .ﺑﯾﺎ ﻣﯥ ﺧﺳر ورﺗﮫ ووﯾل ﭼﯥ دﻟﺗﮫ ﺳﺎﺗل دې ﻧور راﺗﮫ ران دي .زه ﺗﺎﺗﮫ ﭘﯾﺳﯥ درﮐوم ﭼﯥ ﺧﭘل ﮐور
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﮫ وﺑﺎﺳﯥ ،ﺧو دا ﻟور دې زﻣﺎ زوی ﺗﮫ راﮐﮫ ﭼﯥ ھﻐﮫ ھم ﭘﻧvﮫ ﯾﺎ ﺷﭘږ ﮐﻠن ؤ .ﭘﻼر ﻣﯥ دﻏﮫ وﻣﻧﻠﮫ.
دوی وﻻړل او زه ﭘﮫ ھﻣﻐﮫ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﻣﮫ .ﺑﯾﺎ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ vواﻧﮫ ﺷوم ،ھﻐﮫ زه ﺧﭘﻠﮫ ﻧﺎوې ﮐړم.

-

ﺑﺎز ﭘدرت ھﯾﭻ وﻗت دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻗرﯾﮫ ﻧﯾﺎﻣد؟

-

ﻧﮫv .ﮑﮫ ﭼﯽ داﺳﯽ ﯾﯥ ﯾو ﻟﮫ ﺑﻠﮫ ﺳره ﻋﮭد ﮐړی ؤ ﭼﮫ ھﯾkﮑﻠﮫ ﺑﮫ ﻧور دې ﮐﻠﻲ ﺗﮫ ﻧﮫ راvﻲ.

وی از ﮔرﯾﮫ ﻓ ِِرق ﻣﯾزد .روﯾش را ﺑﮫ روﯾم ﭼﺳﭘﺎﻧده ﺑود .روﯾم داغ ﺷده ﺑود ،اﺷﮑﮭﺎﯾم ﺟﺎری ﺑودﻧد .و او ھﻣﭼﻧﺎن
ﻣﯾﮕرﯾﺳت ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ھق ھق زﻧﺎن ﺧﺎﻣوش ﺷد.
ﺑﺎر ھﺎ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ داﻏش ﺑوﺳﮫ زدم .ﻧﺎزش دادم و ﺑراﯾش دﻟداری دادم.
ﮔدی ﮔﮑش را ﺑﮫ دﺳﺗم ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺎز دادم ،ﺑوﺳﯾدم و ﮔﻔﺗم ﮐﮫ اﯾن ﮔدی ﮔﮏ ﺗﻣﺎم ﮔذﺷﺗﮥ ﺗو اﺳت .اﯾن ﭘدر و ﻣﺎدرت اﺳت.

rg

اﯾن ﺧواھراﻧت اﺳت .ﺗو ﺣق داری ﮐﮫ اﯾن را ﻧﮕﮫ ﮐﻧﯽ .ﺑراﯾش ﭼﻧد ﺗﺎ ﭘﯾراھن ﺑدوز .ھر روز ﯾﮏ رﻧﮓ دﯾﮕر ﺑراﯾش
ﺑﭘوﺷﺎن .ﺑﻌد از آن اوﻻدھﺎﯾت را ھم ﮐﺎﻻی ﭘﺎک ﺑﭘوﺷﺎن .وﻗﺗﯽ در ﮔِرد دﺳﺗرﺧوان ﻣﯾﺷﯾﻧﯽ او را ھم ﺑﺎ ﺧود ﺑﺷﺎن .ﺗو
ﺑﺎﯾد ﮔدی ﮔﮏ ات را دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ .ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ اوﻻدھﺎﯾت ﺗرا دوﺳت دارﻧد.

t.o

او ﺳرا ﭘﺎ ﮔوش ﺑود .دﻟش ﺳﺑﮏ ﺷده ﺑود .ﮔوﺷﮥ ازﻏﻣﮭﺎﯾش را ﺑﯾﺎن ﮐرده ﺑود.
ﺑﻌد از ﯾﮑﯽ ،دو ﺳﺎﻋت ﺑﺎ او و ﮔدی ﮔﮑش ﯾﮑﺟﺎ از اطﺎق ﺑر آﻣدﯾم و در ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺎﻻ رﻓﺗﯾم.
وﻗﺗﯽ ﺷوھرش از ﺷﮭر آﻣد ،ﻧزدش رﻓﺗم و ﺑﺎ او ﺻﺣﺑت ھﺎی ﮐردم و ازش ﺧواھش ھﺎی ﻧﻣودم .او ﺑﮫ ﻣن اطﻣﯾﻧﺎن
داد.

la

ﻓردای آن روز او و ﺷوھرش دوﺑﺎره راھﯽ ﻗرﯾﮫ ﺷدﻧد .و اﻣﺎ ﻣن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧدا ﺣﺎﻓظﯽ ﻧزد ﺷﺎن رﻓﺗم .در وﻗت
روﺑوﺳﯽ ﺑﺎ وی ﻧﻘش ﯾﮏ ﻟﺑﺧﻧد ﻣﻠﯾﺢ را ﺑر ﻟﺑﺎﻧش دﯾدم .او ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣرﮐت ﺳرﯾﻊ ﮔوﺷﮥ ﭼﺎدری آﺑﯽ اش را ﭘس زد و
ﭼﻧد ﺑﺎر ﭼﻧﺎن ﺗﮑﺎن داد ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ ﺑﺎ ﻣن وداع ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.

es
a

ﮔدی ﮔﮑش را ﮐﮫ در دور ﺗﻧﮫ اش دﺳﺗﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎﻣﮏ دوزی ﺳرخ را ﭘﯾﭼﺎﻧده ﺑود ،ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺑراﯾم ﻧﺷﺎن داد و او را
دﯾﮕر از ﺣﺎل ﺷﺎن ﺧﺑری ﻧدارم .ﭼون وﻗت رﺧﺻﺗﯽ ام در وطن ﺗﻣﺎم ﺷد ،ﺑﺎﯾد ﻧزد ﻓرزﻧداﻧم دوﺑﺎره راھﯽ اروﭘﺎ
ﻣﯾﺷدم.

ﺑﻌد از آن دﯾدار ،ﻗﺻﮫ زﻧدﮔﯽ اﯾن ﺧﺎﻧم ﺟوان ،ھﻣﭼون ﮔِردﺑﺎدی ﺗﻔﮑرات ﻣرا در ﺣﻠﻘﮫ ﺧوﯾش دارد .ﺧﺗم
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