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 به داستان "فاطمه" بقلم دکتور عبدهللا مهربان! ینگاه
 

دوکتورعبدهللا مهربان، دوست وهمکار خوبم  شیسه ماه پ ای دو

نسخه از داستان فاطمه را که  کیعلوم افغانستان  یدراکادم

فرستادند ومن پس  میاز چاپ بر آمده بود، برا کایتازه در امر

 ریز یبایکتاب با جمالت ز دمیاز وصول آن را بازکردم ود

 است: افتهی نیآز

کشورشان،  میبرحر گانگانیکه مداخله وتجاوز ب ی_اهدا، به آنان»

 است، دهیازتعصب بدور شان کش یحصاربلند

 هکیشده ا یمتالش یخاموش شده وبدن ها ی_اهدا به صداها

 قساوتمندانه درمال عام سنگسارشدند،

 سوزندیها م یداگریشعله سوزان ب انیکه درم ی_اهدا به هزاران زن

 برسد، ادشانیآنکه به فر ستیون

 ،ی_اهدا به محکومان محاکمات صحرائ

 یزیآفت زن ست هیکه عل یگمنام وزنان مبارز یبه آنعده قهرمانان میوتقد

ها شجاعانه گام  یعدالتیخرافات وب یامحا قیرزمند ودر طر یم

 .«دارندیبرم

 صفحه را احتوا کرده است. 2۵0وجمالت پرمحتوا آغاز شده و  بایز اتیادب نیبا چن کتاب
 

 داستان: خالصه
 

مکتب است و  کیهرات آمر یاز روستاها یکیاست بنام فاطمه که در  یسرگذشت زن یحاو کتاب

 خود خدمت کند. یستاراه به مردم رو نیتا از ا ورزدیتالس م

بجرم  یمجاهدان اسالم یاز سو ی"صابره" و"صابر" است که شب یصاحب دوکودک بنامها فاطمه

برند  یو دوکودکش را که فقط پنج ساله بودند با خود به پاکستان م شودیکشته م یمعلن

باند  کیوصابر را سرگروه  خردیپشاور م یاز رقاصه خانه ها یکی.صابره را مالک فروشندیوم

بسته توسط دو گونه آدمها با  یها طیدوکودک در مح نیببعد سرنوشت ا نیازاو خردیم یستیترور

و هرکدام شان در  گرددیم ضیتعو زیشان ن ی.نام هاشودیاخالق واطوار متفاوت از هم رقم زده م

 قهیوسل لیومطابق م شوندیکه در فن خود ماهربودند بزرگ م یافراد رنظریخاص و ز طیمح کی

 یگریواز د شود،یوسفاک ساخته م یحرفه ا ستیترور کی یکیاز کنند،یکسب م مهارتمالکان خود

 .آگرددیبرسراو نثارم یگزاف یرقاصه ماهر که درهر محفل رقص پولها کی
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 یبرا یاز کاباره داران دوب یکی یو روز رودیپشاور فراتر م طیآهسته شهرت صابره از مح آهسته

برد  یم یوبا خود به دوب خردیاز مالکش م یواو را در بدل پول گزاف دیآ یاو به پاکستان م دنیخر

 .گماردیودر کاباره خود به خدمت م

  یمشخص داده بود، مرد مورد اعتماد یو ترور آدمها یصابر که امتحانش را در آدمکش نسو،یازا

 صاحب  یدوبدر  یبزرگان جهاد یبازکرده وبا تبادله پول ها یدفتر صراف یشده بود که در دوب

 شده بود. ادیز یثروت

او به صابر به  رحساباتیمد ی، شب داشتیزبان بر نم ریوخواندن اوراد ز حیهرگز دست از تسب اوکه

 یهمه هوتل ها وکاباره ها نی، ا ستیگشتاندن ن حیتنها نمازکردن وتسب یکه زندگ کندیشنهادمیپ

 یم یها ارهکاب نیبه ا ایآدم از سراسر دن لونهایانسانها ساخته شده اند .هرشب م حیتفر یچراغان برا

 یبه کاباره ها یبار سر کی شوداگریم یبرند،چ یشان لذت م بایز یروند و از برنامه ها

و به  نندینش یو هردو درموترم دینمایباالخره موافقت م یول کندیصابر در آغازمخالفت م م،یشهربزن

 گرددیم رتیغرق ح شودیوراد کاباره م یقتداشت .صابر و ادیکه شهرت ز روندیم یکاباره ا

و  کیاست. در هنگام صرف غذا موز دهیجاها را ند نیکه چقدر احمق بوده که ا دیگویوباخودم

کف زده  دیرقاصه جد کی یخوش آمدگوئ یدر آخر شب برا شود،ینواخته م یعرب یآهنگ ها

ودر آخر به با  گذاردیم شیرقص بنما یهنر خود را بااجرا یبعد هنرمند جوان یو لحظات شودیم

 زیتا آنجا که صابر او را به م کند،یرا بخودجلب م نیتوجه حاضر یوآهنگ افغان قصر کی یاجرا

خود را به اجازه مالک  تیرا باو بگذراند، اما صابره رضا یشب کندیخود دعوت واز اوخواهش م

الک کاباره صابره را با خود به م یآن شب صابر با پرداختن پول گزاف یو فردا سازدیکاباره منوط م

صابر لباس  نکهیغلطد و هم یبرد. صابره بعداز ورود بحانه صابر برتخت خواب م یم ودبخانه خ

افتد که پدرشان  یچشم صابره به گردنبد صابر م اندازد،یاو م یوخود را بر رو کشدیاز تن م

رعت دست صابر راداز خود بود.صابره با س ختهیآو یکیآنها ساخته بودوبرگردن هر یبرا یدرکودک

از  ست،یچ هیعلت گر دانستیوصابرکه نم دهدیسرم هیوگر دینشن یخود م یبرجاو  کندیدورم

پرسد  یاز گردن بند صابر م کشد،یو تاثر صابره فرو م هیکه گر یقیپرسد. پس از دقا یصابره م

 د،یگویازپدرم قبل ازمرگش است،وداستان قتل مادرخود را به صابره م ینشان نیا دکهیگوی،صابر م

و داستان قتل مادر را  دهدیافتد وسپس گردن بند خود را به صابرنشان م یم هیرصابره بازهم به گ

خود افسوس  یهایوبربدبخت زندیر یانداخته اشک م گری. هردو دست در گردن همد کند،یم انیب

خالصه  نیشده ودرا انیب ییبایناخت صابر وصابره درخود داستان باز.)پرداخت صحنه ش خورندیم

آن شب صابر به مالک کاباره رجوع  یفردا کنم( ریپر اضطراب را تصو لحظاتمن نتوانسته ام آن 

تا به  رندیگیم میوتصم روندیحج م ارتیپردازد واز آن پس هردوبه ز یخواهرش را م متیوق کندیم

 .کنندیرا م نکاریدوباره اعمارکنند وا کرد،یم یرا که مادرشان سپرست یافغانستان رفته دوباره مکتب

 

 :جهینت

  یاجتماع قیعم لیتحل کیمادر ودوکش است بلکه  کی زیفاطمه نه تنها سرگذست غم انگ داستان
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 .باشدیم زیرنیاخ جنگ وناامنی افغانستان درچهار دهه یواجتماع یاسیوجامعه شناسانه ازاوضاع س

 یدر تمام شهرها ریدر دو دهه اخومواد مخدروقاچاق کودکان  یاختطافچ یوگسترش باندهاپیدایش 

 نیشان نشانده است. ا یمادران وپدران را به داغ جگرگوشه ها و بسا میکرد دبیدابزرگ کشور 

انه اختطاف تموردش در هرات رخ داد که خوشبخ نیشوم هنوزهم در شهرها ادامه دارد وآخر دهیپد

 طالبان اعدام شدند. یامارت اسالم فو از طر ریگران دستگ

را  نیداستان ا نیدرا »:سدینویانسان م تیآن بر شخص ریپرورش وتاث طیدر مورد نقش مح سندهینو

 یدد درنده خو کی یکودک فرشته خو کیاز  تواندیم طیکه چگونه شرا دید توانیم یبه روشن

وتخم مهر ومحبت را در مزرعه قلب او بکارد.  دهیرکشیبسازد،و باز او را از نردبان خشونت به ز

 کنی. لگذاردیو سخت براو اثر م دهدیقرار م دادهایاست که اتسان را در گرداب رو طیشرا نیا یبل

ها  دهیعقل وخرد بر پد یرویبا ن تواندیحاالت انسان م یاریفراموش کرد که در بس دینبا زیرا ن نیا

که  ستیآور ادیالزم به  است. قتیحق نیچن کیاز  یفاطمه نبز نمود یمسلط شود،که زندگ طیو شرا

واصالت جامعه  تیهو کهی.حاالتباشدیجامعه ما م یحاالت عموم انیب قتیرمان در حف نیا یمحتوا

 )مقدمه داستان( «.کندیم لیرا تمث یافعان

 کیجامعه چه بخواهد چه نخواهد :" گفته است می آورد که دوکتور اکرم عثمان از قول سنده ینو

وچه  یخیوچه تار یمیوچه اقل یاسیچه س یلیاست واگر به دل ندهیوپو ندهیرونده،جو موجود

که بر  دیآ یمقابل گردد، ،برسرش همان م یرونیوب یبا مانع درون ایکند شود و ییایپو نیا یدتیعق

آن دست بکار  ینابود یبرا گرانید ایگندد و یخود م ای یتیوضع نیما آمده است، درچن وطنسر 

 ".شوندیم

باز مانده وچنان  یندگیاز پو یکنون طیدر شرا یجامعه افغان متاسفانه:»می افزایدادامه در و 

در نو  یسهم چگونهیفرو رفته است که نه تنها ه ییوسود جو ییدرمنجالب فقر وفساد و تبارگرا

 یوتکامل اجتماع شرفتیدر روند پ یگام یحت نسویقرن به ا میندارد، بلکه از ن یجهان یها یآور

از چهار دهه سرنوشت کشور  شتریب یدر ط گریاست، به عبارت د اشتهنبرد زیخودش ن یواقتصاد

بو  گانگانیب نیقرار داشته است وا گرانیدر دست د یدتیعق ژهیو به و یو اقتصاد یاسیس لیبنابر دال

 یجامعه ما چنان در مرداب فقر وفساد ادار نکیده اند که سرنوشت مردم ما را رقم زده اند. ا

وجوانان آن  شوندیسار و سو زانده معام سنگ یکه زنان ودختران آن درمال تفرو رفته اس یواجتماع

 (سندهیه نوم)مقد«.گردندیها غرق م ایدر در

افغانستان درچهاردهه اجتماعی واحوال جامعه شناسانه از اوضاع  یبررس کیسان داستان فاطمه نیبد

چاپ  زیسنده ارجمند جناب داکتر مهربان عزینو ی. براپردازانه الیخ کامالا  رومان کیاست تا  ریاخ

از  یگریانتظار آثار د به.میگویم کیتبر حینگارش روان وفص وهیدلچسپ را با ش یاثر اجتماع نیا

 ببن کشور . تینگار واقع خیوتار کیاکادم تیشخص نیقلم ا

 2021/ ۹/ 30 انیپا
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