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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۲۶/۰۶/۲۰۱۹       برای زناِن تمام گوشه های ُدنیــــــــا

  کشـــوِر به بــــَـــــرَدگی گرفته شدٔه مــــــــــن

 
 داستاِن دختـــــرِک نابینا

 
 نگارِش اِس. اِم ِدالن

 ُمتًرجم: نگارگــــــــــــر

 

۱ 
 درانجام های ُسست

 
 ! گپ چیست سمیره؟ ٬٬ازکاَرت استعفاء دادی٬٬

سمیره به «دخترم مگرعقل وهوشت را ازدست داده ای؟»پدرش سخت خشمگین بودوباناباوری بَسوی ُدخترش میدید.
 :عنواِن توضیح پاُسخ داد

خود اوشاِل خودرا برروکشیدگویا میخواست دربرابر حرفهای ُدُرشت پدرش برای « پدر؛دیگرحوصله اش رانداشتم»
پناهی ُدُرست کند. زِن جوان ریموت کنترول تلویزیون راوکانالهای تلویزیون را بدل کردن گرفت.پدرش بازباناباوری 

او کلمات را یکه یکه برزبان می آورد چنان « دیگرحوصله نداشتم.»به سوی دختِر خوددید وحرفهای اورا تکرارکرد:
 .ص بدهدکه گویی برهرکلمه تأکید میکردتا بدان اهمیِت خا

 «آیا میدانی که دراین روزها مردم حتی هیچ کارپیدا نمیکنند؟»
اوآهی عمیق « پدر؛ من خوب میدانم؛ کاری دیگرخواهم یافت شما تشویش نداشته باشید!»سمیره با شکیبایی جواب داد:

 .کردکشیدوپاهای خودرازیِربدِن الغروجذاِب خود برروی کَوچ جمع کرد. کَوچ کهنه باسروصدا شغ شغ می
این وقت برای مباحثه درباره احصائیهٔ استخدام وقتی مناسب نبود واو به آخرین چیزی که نیازداشت بیانیهٔ پدرش 

 بود.امروز برای سمیره روزی دردناک بودوبهبودی هم درآن
 مشهود نبود ولی پدرش به دلیِل اینکه سمیره کارش را ازدست داده بود باوی سِر جنگ

 تنهایش بگذارندتا نفسی به راحت بکشد.آخراین زندگانی اوبـودوداشت.اوآرزوداشت که 
 کاِر او بودکه باآن چه کند!باران به شدت درخانهٔ کوچِک شان درویمبلی میبارید وپنجره

هارا غبارگرفته بود.هوای انگلیس هماننِد طبیعِت سمیـــره مکـــدربود.مرد خاموش شده بود ولی زیِر لب ُغرید:تشویش 
 او نمیتوانست تصورکنـد«دیگر پیدا میکنم؟ مکن؟ چیزی

 که چرایک آدم کاِرخوِب خودرادورمی اندازد.درکتاِب اویک شخص تنها وقتی کاِر خود
 .را ترک میگفت که از دشمن پناه جوید؛تقاعدکند؛برطرفش کنند ویاهم بمیرد

 !ستدختِرتودیوانه شده ا»خانمش تبسم کنان داخِل خانه شدومرد باخشم برسرش ُغرید:
 زنش غذای شب راکه با عشق وسلیقه آماده کرده بود برمیِز کوچِک نان درگوشهٔ خــانه

ماند.آیات کالم هللا همراه باپوستِریک کودک وازدختری که موهای طالیی داشت وبریک دسته گل بزرگ خم شده 
اهنگی نداشت ولی اهل خانه دل بودبردیوارهادیده میشد.کاغذهای دیواری ُگلــدارولی رنگ ورورفته چندان باقالین هم

 .مشغولیهای بزرگ ترداشتنــــــدوبه این موضوع اهمیت نمیدادند
قدیر »زن خطاب به شوهِر خود با لحنی توام با احترام برای اینکه تشنج موجود را کاهش دهد گفت:

 «صاحب؛بسیارتشویش مکن
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  باراعضای خانه راحاالدرخانه همین سه نفرمانده بودندوبازوان اوبعدازاینکه یک عمر
 بردوش داشت سبک شده بود.سه پسرش بزرگ شده ودنبال کارهای خود رفته بـــــودند

آنان به انتخاِب خودزن گرفته بودندوزناِن شان دختران خوب وازجمعیِت خوِدشان نبودندتا رسم ورواج و 
م بیارند ازهمدیگرجدا کرده بودند.نواسه ارزشهاوعنعناِت اینان رابدانند.این زناِن خارجی به جای اینکه همه راگرِده

های شان ازآنان بیگانه بودند.آنان سال های طالیی خودرابا فرزنداِن خود تیرنمیکردندوازدسِت همین عروسان پسران 
آنهــارا ترک داده بودند. فاطمه به مشکل آنان را میدید. گاه گاه قیافه های شان را درفیس بُِک دختِرخودتماشامیکرد.این 

 مادرهرگزبرخی ازمالمتی رابه گردِن فرزنداِن خودنمی انداخت هرچه بود تقصیر ازعروسانش بود
 سمیره جوانترین فرزندویگانه دخترش بود.حاالچه فرق میکنداگرگاهی این دختِرنـارام و

نه تبسم شورشی به فرماِن هوسهای خودعمل کرد.هردوزن به سوی یکدیگردیدند و دررابطه با ُغم ُغم های رئیس خا
 هـای مکارانه رد وبدل کردند.فاطمه به دختِر خـــودافتخار

میکرد.زنی جوان وزیبا بود. دروسایِل اطالعاِت همگـــــانی ماستــری گرفته بــودوبایک روزنامهٔ معروف کاِر 
ب روح بسیارخوب داشت امادیروزسمیره ازکاِرخود استعفاء داده بودو بـه مادِر خودگفته بودکه این کارمناس

ماجراجویانهٔ اونبود.فاطمه ازاحساساِت خفقان آوِر دختِر خود خوب آگاه بود ولی این خبر رابه شوهِر خود نگفته 
بود.شوهـــرش وقتی خانه آمد ودید که دخترش درخانه نشسته است آگاه شد که او بیکار است. پدرش زیِرلب ُغم ُغم 

فاطمه بادستاِن ماهر خودتیار کرده بود میخورد عدم رضایِت خودرا  کنان درحالی که قورمهٔ مزه دار را با نانی که
 «!سمیره من هرگزنمیدانم»بدین گونه ابراز کرد:

مـــن نُه ماه با این اخباربودم در طوِل این مــدت یگانـــه »سمیره باصدای که سبِب خشِم بیشترپدرش گردیدگفت:
تــوقعاِت بـــزرِگ سمیره «ی بودکه سه گانگی زاییــــده بود.گــزارِش مـن که بسیارهیجان داشت دربارهٔ گوسفند

اززندگانی براین حالِت حقارت بارتمسُخر میکرد.اما پدرش درحالی که ذراِت غذاازدهنش بیرون پرید برای 
اودردنباِل صحبت طوالنی وپُر ازخشم بــه سوی « توفکر میکنی که پاهایت بسیار بزرگترازاین کفش هاست؟»اوگفت:

فاطمه که میخواست خشم شوهِر خودرا کاهش دهد «برایش بفهمان!تونجس برایش بفهمان!»سِرخوددیدوگفت:هم
آرام باش جانم؛ سمیره ازکاِر خود راضی نبوداوبه زودی برای خود کاری که جالب باشدپیداخواهد »گفت:

 «!کرد.توحاالنانت رابخور
 «شغِل لعنتی که در ایـن سی سال انجام میدهم؟ راضی؟ توفکر میکنی من ازجانَکنیهای خودراضی استم.آن»

پدرجان؛من مثِل شمانیستم؛من صبر؛حوصله وتحمِل شما را ندارم.من ازکاری که » سمیـــره به آرامی اعتـراض کرد:
 «میکنم باید رضایت داشته باشم

پدرکالِن »فت:اودرلحِن دختِرخویش آزردگی اورا هویدا دیدوقیافه اش سرخ شدوگ« رضایت؟»قدیر بازُغرید:
توازپاکستان این جاآمدتا برای شما فُرصت یک زندگانی بهتررا بدهدولی تو آن رضایِت نجس را نیافته ای! حاال به 

حاال آن »سمیره اُف کشید ازجابرخاست واتاق را ترک کرد وگفت:« پاکستان برگردتا درآنجامعنای رضایت رابفهمی!
 «.فکــررانیــزکرده ام

دیدی که چه کردی؟ همین یک دختربرایم اینجامـــانده است وتوپُشِت اورا هم گرفته » کی ازغم گفت:فاطمه با لحنی حا
صلح وآرامش »شوهرش که دلش به حـــال خـــودش سوخته بودگفت:«ای!آیا آرامش وصلح دراین خانه خواهد آمد؟

فاطمه بانوعی ستیزه «که شاهدخت است!تنهادرگورمی آید وتو لعنتی؛ این دختر رادیده درای ساخته ای او می پندارد 
 «.اوشاهدخِت منست.به تفریح ضرورت داردبگذارمدتی تفـــریح کند»جویی گفت:

قدیرناِن شب را خوردوباسنگینی برآرام چوکی خود نشست.اوروزنامه رابازکردوُغم ُغـم کنان زیِرلب 
برای تنبلی های  گفت:رضایت؛اری رضایت چه فکرهای جالب وچه بهانه ها که این جــوانان

خودپیدامیکنند.بیکاربیکار میگردندوازدولت پوِل مفت میگیرند.آخــِراین کشورچه خواهدشد؟ اونبوِد پسران را حس 
کرد.وقتی آنان بودندهرسه همــــدیگررادرک میکردند.حاال اودرمحیطی زنانه خودرا تنها حس میکند.زن ودخترش 

ت سال درمملکِت محل تولِد خودکارکرده است وبه زودی بایکدیگربرضِد اوتبانی میکنند.پنجاه وهش
تقاعـُدمیکند.اودربارهٔ کارهای که کرده بودفکرمیکرد.اواکنون شغلی خوب داشت ؛ازموتروانی شروع کردوازآن کاربه 

یک موقعیِت اداری ترفیع مقام یافت.این کارپاسخگوی جاه طلبیهای اونبود.اومیخواست داکترَشَودولی او تحصیل 
را ترک گفت تاغِم پدرومادِرپیرش رابخوَرد.اوهمیشه رعایِت حاِل همسرواوالدهایش راکرده بود. برای اوپاس های خود

رایگان یاچیــــزهای دیگـــروجــود نداشت.چیزی راکه میخواست انجـام داده بود.هرگزکسی ازاو نپرسید که راضی 
بود که آنراپدرش هنگامی که ازپاکستان آمدخریده  بودهمین خانه بودیانه.یگانه تحفه ای که برایش داده شده

بودوبعدازمـــرِگ پــدرش بـه اومیراث ماندواوبه خاطِرآن برای همیشه منتداِرشان بود. این خانه دوباالودوپایین 
 .درقطـارخانه های تاراس دارموقعیت داشت

ه چای داغ که تَف ازآن باال می َرَود؛به قدیرباال دید که همسرش باالی سرش ایستاده است ودو پیــــال«چای جانم؟»
 دست دارد.یکی برای اوویکی برای خودش.اوآشتی جویانه

اوزنش رادوست داشت اگـرچــه به نـدرت محبِت خودرا نشان داده بود.هنوزهم «تشُکر»باصــدای آهستــه گفت:
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ای مشابه تالش میکردند.فاطمه عروسی شان خوب بودوبه یکــدیگراحتـــرام داشتنــدویکدیگررا درک وبرای هدفه
پهلوی شوهِر خود درَکــــــوچ نشست وشادمان بود که کارهای روزانه اش به پایان رسیده بود ومیتوانست پاهای پندیدهٔ 
خـودرا استراحت بدهد.دسِت شوهرش به طوِراتومات پیش آمد وپاهایش را که درجراب های سیاه بودفشارداد وبانوعی 

 «حاال بهتر شد؟»پیشانی تُرشی گفت:
 فاطمه میدانست که شوهرش نیازمندنوعی ستایش است واوکه همیشه میخواست تشنج

بلی؛جانم تشُکر »به وجودآمده درمحیِط خانه راازمیان بِبََرد وخودی همیشه جریحه دار شدهٔ اورا تسکیــن بدهدگفت:
 چنانکه معمول هرشبهٔ ایــن« دست های تو که جــادومیکند.

دقدیر کانال های تلویزیون رابدل کردن گرفت تاخبرهای پاکستان راکه زن وشوهر هردوندیده زن وشوهربو
بودندبشَنَوند.وقتی که چای داغ راُشپ وتصویرهای حاکی ازخشونت وتشدد را تماشا میکردند همه چیز فراموِش شان 

      شد.

 )پایاِن قسمِت اول(
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