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  م٢٠٠۵، سپتامبر  GEO اناهيتا نگارین                                                           از مجله: ترجمه و تلخيص
 

 مرگ در آتش
 

قيام  خفه و واین فریاد.   زن خود را توسط بنزین به آتش کشيدند  ٨٠تنها در بهار همين سال، در شهر هرات، حدود  
به تمام  » افغانستان جدید« در حاليکه  . سؤ رفتار و تضعيقات مردان بوده است  لم،عدۀ از زنان عليه تشدد، ظ  

شهروندان کشور وعدۀ آزادی و برابری زن با مرد را ميدهد، اما دیدن چنين مناظر وحشتناک، گواه روشنی است دال              
ی خود پنداشته و مورد      را مایملک شخص بر اینکه زن نه تنها در افغانستان تحت فشار قرار دارد، بلکه مرد او     

 .  شکنجه و فشارقرار ميدهد
 

وقتی داکتر همایون عزیزی از مرگ حرف ميزند نوعی خندۀ سادیستی بر چهره اش نقش ميبندد و این خنده شاید هم   
 . ناشی از خستگی شدید ویا نوعی طفره روی از کار خسته کنندۀ او باشد  

نزدیکان واقارب زخمی ها وبيماران   .  کنار اجساد به مشاهده ميرسنددر دهليز شفاخانه، بيماران، با اندکی فاصله، در
گربه یی در اطراف بسترها در جستجوی غذا است؛ گویی بوی گوشت      .  با سراسيمگی اینطرف وآنطرف درحرکت اند

رد    مقابل کلکين، بنداژ های شسته، که هنوز هم لکه های خون درآن به چشم ميخو. سوخته او را بدینسو کشانده است   
در قسمت راست اتاق، توجه ام را زنی به خود ميکشاند، که، به اساس گفتۀ عزیزی، دوکتوراین بخش،        .  هموار است

از عزیزی ميپرسم که چرا او دست به خود        .  سوخته گی عميق درجه سوم دارد    . بيشتر از یک شب زنده نخواهد ماند  
خواهرش وی را چهار روز پيش  » .  اش مشکل دارد شوهر طالقی  سال دارد و با   ٢۵او  «:کشی زده است؟ ـ ميگوید 

در حاليکه لباسهایش هنوز هم بوی بنزین ميداد، عالیم سوختگی در تمام وجودش هویدا بود ـ زخمها     . به شفاخانه آورد
شعله های آتش چنان چهره اش را مسخ کرده        .  شبيه به جسد موميایی شده بود  .  به هيچ وجه حکایتگر یک سانحه نبودند 

خواهرش بيروح پهلوی بسترش نشسته بود انتظاربيدار شدن     . گویی ماسک دلقک را بر چهره اش رسم کرده اندبود، 
 ...خواهرش را ميکشيد 

ولی   . اصأل باید وقت ميمرد .  او از جراحاتش خواهد مرد  »  .هيچ شانس ندارد«:عزیزی تبسم کنان زیر لب ميگوید
:  او آهسته، تا نزدیکانش نشنوند، ميگوید . آرزوی مردن را ندارد تعجب آور است که هم دست به خود کشی زده و هم  

 .  »در دوران طالبان اینگونه حوادث اصأل غير قابل تصور بود  « . »این یک دیوانگی است «
 

اتاق هوای خفه کننده یی دارد، کمی جلو تر ميروم زن جوان دیگری را ميبينم که سومين قربانی، در ماه می همين         
تنها . از سراسر کشور ارقام دقيق ازین حوادث در دست نيست   . اسمش رخشانه رحيمی است. تسال ثبت شده اس 

از سوی دیگر، نزدیکان واقارب، عمل خود      . ازمجروحانی احصایيه موجود است، که به شفاخانه انتقال داده ميشوند   
تفاقات جریان آشپزی وانمود   و برای کتمان آن ميکوشند حوادث را سوختگی ها و ا   سوزی را زشت و شنيع پنداشته 

 .کنند
افغانستان جدید  « نه درچهارمين سال موجودیت   اصأل نباید حوادثی ازقبيل رخشانه رحيمی و امثال وی اتفاق بيافتند؛  

؛ نه در شهر هرات، جایيکه مردم نسبت به هر شهر دیگر افغانستان از آزادی های بيشتری برخوردار اند و  »وآزاد
انتخابات جزء از . رادیو شعار داده می شود که زنان در انتخابات پارلمانی اشتراک خواهند کرد همه روزه از طریق 

 .  حقوق زنان است و آیندۀ ما با اشتراک زنان در انتخابات پيوند دارد 
 

او که چهل  . مسؤل کميسيون دفاع ازحقوق زنان حوزۀ هرات: در روی کارت مالقات پلوشه کاکرنوشته شده است
پلوشه زنيست فوق العاده شجاع با اندام نسبتأ  .  از قوم پشتون است، وخویشاوندی با خانوادهء شاه داردسال دارد
م  زمانی که  ١٩٧٠خودش ميگوید سال   . هنگامی که صحبت ميکند، ميخواهد طرف را تحت تاثير قرار دهد  . درشت

مان زمان آموختم که چطور ازاندیشه ام دفاع  دانشجو بودم در تظاهرات خيابانی عليه کمونيستها سهم فعال داشتم، از ه 
ماداميکه طالبان سایه مرگبار شانرا بر کشور گستردند، کوشيد با   . پلوشه کاکر بعدأ به وظيفۀ معلمی اشتغال داشت . کنم

 . ایجاد مخفيانۀ مکاتب دختران، بدون هراس برزمد 
 م  زمانيکه طيارات جنگی   ٢٠٠١ بار در سال  آخرین . او با شوهر وچهار پسرش بار بار مجبور به فرار ازکشور شد    

در حاليکه  ژورناليستان در مرز پاکستان مصروف تبليغات  .  دادند امریکا هرات را مورد حمالت هوایی خود قرا ر
سوء عليه این حمالت بودند وآنرا خصمانه تلقی ميکردند اماپلوشه ازطریق ميکروفون تبليغات آنها را رد کرده و       

 . ما اند های شان بيهوده است زیرا امریکایی ها ناجی ميگفت که حرف
زیرا همپای امریکایی ها جنگ  . اما چنانکه به وضاحت دیده ميشود این ناجيان در انتخاب افراد زیاد هم دقيق نبوده اند     

 ...ساالران دیروز نيز مارش کنان روانۀ کابل شدند 
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وی  .  کارگردیده که دارای یازده عضو و دهها همکار است     کميسيونی مصروف پلوشه کاکر، از دو سال بدینسو برای    
هدف کميسيون چيزیست که در کشور های دیگر دادگاه بين المللی،   . بر حسب دستور رئيس جمهور کارميکند 

 کميسيون باید   نیا:کميسيون حقيقت یابی و یا کار شناسان با صالحيت خارجی به مشکل بدان نایل شده اند یعنی
گی را مورد باز پرس قرار دهد، انتقادات در بارۀ  شکنجه را پيگيری نماید، از شهود دعوت به عمل  جنایتکاران جن

ـ و بخصوص بيشتر  .  در بارۀ حقوق شان روشنی انداخته شود  شود و به مردم  آورده شده و شکایت کننده ها استماع    
در سال    چنانچه، .  و دشمنان خطرناک است   به همين دليل پلوشه دارای تعداد بيشمار، دوستان ضعيف      .  در مورد زنان 

دومين حادثۀ پرتاب  . خدمۀ خانم پلوشه  زخم بردا شت   گذشته در اثر پرتاب مواد آتش زا به کلکين آشپزخانه اش ،      
 ... مواد آتش زا، در خزان سال پار، در دفتر کارش اتفاق افتاد، که باعث ایجاد زیان مالی گردید  

وی    . و تقاضای یاری نمود ه قبل از پالن خود سوزی، به دفتر پلوشه مراجعه کرده    رخشانه رحيمی، درست شش هفت 
در حاليکه بسته یی از مکاتيب واسنادرا روی ميز پلوشه گذاشت با اصرار تقاضا کرد تا او را هر چه زودتر            

 ميامد، اما وقتی به چشمانش نگاه کردم خيلی مصمم به نظر: پلوشه ميگوید  . ازچنگال شوهر مستبدش نجات دهد 
 . ازینکه قصد خودکشی داشته باشد تا حال برایم غير قابل باور است 

زندگی رخشانه برعکس پلوشه کاکر، دنيای کوچک و دور از جار و جنجال سياسی درقریۀ دور افتادۀ مرزی ميان 
و در سال       .  دم زمانيکه قوای شوروی به افغانستان آمدند متولد ش١٩٧٩اودر سال  . هرات وایران سپری می شد

بر خالف ميلش، و ادار به ازدواج با یک قاچاقچی مواد مخدر     م، موقعی که مجاهدین کابل را تسخير کردند ١٩٩٢
بعدأ شوهرش، به منظور خرید و فروش مواد مخدر به ایران سفر کرد که بعداز مدتی نظر به دليل موهوم    . گردید

او با رخشانه مانند حيوان درنده برخورد     .  شوهرش به اسم محمد درآمد مطابق عنعنه به عقد برادر  . دوباره بر نگشت 
اسناد  .  به موجود اضافی تبدیل شد و تصميم گرفت به زودی او را طالق دهد        بعد از چندی رخشانه برایش   . ميکرد

ده    ردم اما م. مورد نظر توسط بزرگان و مالی قریه به امضاء رسيد و رخشانه بدین شکل آزادی اش را بدست آورد 
 .  او را بحيث زنی که آلۀ دست این وآن است اهانت کرده و به چشم بد ميدیدند   

پهلوی رخشانه مردی نشته بود با چهرۀ استخوانی و پوست  . پلوشه اسناد رخشانه را یکبار دیگر از نظر گذرانيد  
واین زن دومش    . د درآورد  رخشانه را به عقد خو او ميخواست    . پيشۀ دهقانی داشت وباشندۀ شهر هرات بود  . کلفت
بسيار خوش هستم که زن دومم خرج زیاد ایجاب نکرد؛ زیرا عروسی با زنی که از شوهرش طالق   : او ميگوید . بود

که تنها با اجازۀ  من، و با   او ميتواند برایم زن خوبی شود اما به این شرط   .  با یک دختر باکره فرق دارد شده،  
 . ن اولش روابط حسنه داشته باشد و چند ماه بعد صاحب فرزندی شود    با ز. چادری از خانه بيرون برود

م، حامد کرزی خط جدید واصالتی بين سرحد هرات و ایران را افتتاح کرد که در نتيجه رژیم      ٢٠٠۵در ماه جنوری  
.  رها کرد ایران برای ایجاد حسن نيت یکتعداد از جنایتکاران افغان را که در زندان های ایران بسر ميبردند از حبس          

 سال حبس، دو باره به وطن عودت کرد و در اولين فرصت جهت انتقام گيری   ١٣که شوهر اولی رخشانه هم بعد از  
 . در صد جستجوی زنش شد 

 
شهيما امينی پرستار بخش جراحات سوختگی در حاليکه چادری اش را کنار ميگذارد چپن سفيدش را به تن کرده وبه     

ميبينيد هنوزنفس ميکشد، زخم هایش : هسته به طرف بستر رخشانه اشاره می کند وميگوید آ. کنترول اتاق ها ميپردازد 
 .امروز روز پنجم است که درینجا بستری ميباشد . فکرميکنم شانس بهبود ندارد. را دیروز پانسمان کردم

زخمهای یک مریض حد کاری را که شهيما ازبام تا شام انجام ميدهد فوق العاده طاقت فرسا است تنها پانسمان کردن 
 سال دارد و دارای پنج فرزند ميباشد و ششمينش      ٢٨.  دالر است   ٣٠معاش ماهانۀ او .  اقل دو ساعت را در بر ميگيرد  

یازده ساله بود که به ازدواج پيلوت نظامی درآمد و زمانيکه مجاهدین شوهرش را به قتل رساندند خالف            . در راهست
او که از سابقه دار ترین نرس این بخش است معموأل نوعيت جراحت    . ميلش، به زنی برادر شوهرش داده شد   

مثأل دختر شانزده سالۀ  که به جرم رابطه با یک پسر   . سوختگی را نسبت به داکتر عزیزی زود تر تشخيص ميدهد
  خودش را آتش زده است و یا یک معلمۀ مکتب ابتدایی که شوهرش او را تا سرحد بيهوشی لت وکوب ميکرد و همه       

همچنان دختر دوازده سالۀ که باید با مرد شصت ساله ازدواج ميکرد وهفتۀ      . همکارانش از قضيه آگاه شده بودند 
 .  گذشته در اثر جراحات عميق جان داد و امثال چنين حوادث مرگبار، که تنها از شنيدن آن مو بر اندام سيخ می شود    

اهللا سوختم، خدا جان در           « . ون در بدن ميخشکد  صدای ناله وزجۀ مریضان چنان آزاردهنده است که حتی خ   
    ... »گرفتم 

شهيما ازمن  .  در پهلوی بستر رخشانه دخترجوان دیگری به نام حبيبه بستری ا ست، که تازه هژده ساله شده است   
، گلو، دستان و     ميخواهيد او را بيبينيد؟ سر تا پایش با گاز پيچانده شده ، چهل در صد از وجودش، روی سينه           : ميپرسد

وقتی زخمهایش را پاک ميکردم لکه های کبودی درقسمت ران هایش دیده ميشد       : شهيما ميگوید. پاهایش سوخته است 
شوهرم هيچگاهی ازمن راضی نبود حتی اگر خود را برایش آرایش      : ميگوید . که گواه روشن لت وکوب او بوده است     

وقتی اورا به شفاخانه انتقال دادند طفل دو گانگی به    . تحریک ميشدکرده و لباس تازۀ به تن ميکردم حسادتش زیادتر  
 . شکم داشت که درروز دوم از دست رفت  
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آنها . ساده ترین وسيلۀ که زنان به آن دسترسی دارند تيل خاک است که اکثرًا  برای آشپزی از آن استفاده به عمل مياید        
نرو برای فرار از زندگی طاقت فرسا و بحيث آخرین راه نجات، نه به تابليت خواب و نه به اسلحه دسترسی دارند، ازی

 .خودسوزی را وسيله می سازند  
 

دیدن دختران با یونيفورم سياه وچادر       . باز هم اشتياق دیدارمردم در دلم شعله ور ميشود      بعد از هر بازدید شفاخانه، 
نشسته واز روی تخته آنچه که معلم  های سفيد شان، که در صنف های خالی وبی روح ودرزیر خيمه ها کنار هم 

دختران دانشجو که با چادری های خود ازدانشگاه خارج می شوند،     . مينویسد در کتابچه های شان یادداشت ميکنند 
 .آرزوداریم داکتر، انجنير ویا حقوقدان شویم  : وقتی از آنها در مورد آیندۀ شان سوال ميکنم ميگویند  

برای دختران   در زمان حاکميت طالبان  گيری و آموزش، چيزی که پنج سال قبل واین خود بيانگر عطش آنها به فرا
 . نيزنداشتند وزنان مجاز نبود، حتی آنها اجازۀ  پوشيدن بو تهای بلند را  

اما برای اکثریت زنان در افغانستان یگانه . پوشيدن چادری به نظرغربی ها یعنی تداوم فشار باالی زنها تلقی ميشود 
از گذشتۀ  تاریخ کشورچنين    .  ویا فواحش است » غرب زده های هرزه  «  برابر بر چسپ زدنهایی از قبيل  پناهگاه در

بر مياید که از زمان سلطنت شاه تا آمدن کمونيستها در افغانستان وقتی موضوع  زنها بحيث هستۀ اساسی مورد بحث    
م  بعد ازآنکه شاه ازدواج اجباری  ١٩٢١ال چنانچه در س. قرار گرفت در برابر آن قيام های مسلحانه صورت گرفت

با دختران نوبالغ را ممنوع اعالم کرد و به زنان بيوه اجازه ازدواج داده شد وهمزمان با آن پوشيدن چادری ممنوع              
 .  قرار داده شد،  با زهم نيروهای مخالف مدرنيته به مبارزۀ مسلحانۀ خود ادامه دادند    

 
.  ونوشتن چيزی نميدانست یگانه اميدش پلوشه کاکر بود تا شاید بدو کمک نماید رخشا نه رحيمی زنی که از خواندن 

.  شوهر اولی وی به اسم زمان، قسميکه در باال اشاره شد پس از رهایی از زندان دوباره برگشته و از خشم ميترکيد          
ح بود بلکه روابط    قاچاقبر مواد مخدره نه تنها مسل به عنوان . چيزی بداند زمان نمی خواست از موضوع طالق 

به اساس قوانين شرعی یک مرد بدون اطالع مراجع حقوقی ميتواند از زن خود جدا         . نزدیک با پوليس قریه هم داشت
 . شود، درحاليکه اگر زن بخواهد از شوهرش جدا شود باید موضوع  درمحکمه حل و فصل گردد       

ده و کاپی آنرا به مراجع ذیدخل حقوقی قریۀ     پلوشه کاکر از جانب رخشانه رحيمی در خواست طالق را ترتيب دا  
 پس ازناپدید شدن سيزده سال و    از نام رخشانه رحيمی که شوهرش: در مکتوب چنين آمده بود. یخدان ارسال کرد

ازدواج جبری با برادر شوهرش، و بعدا تصميم برادر مبنی بر اخراج رخشانه از خانه و نهایتا، اجبار در ازدواج 
 .ارای یک پسر ميباشددیگرکه اکنون د 

 . مراجع ذیربط به جواب نامه نوشته بودند، که رخشانه شانس خوب دارد
با صفی اهللا شوهر فعلی اش دوباره به قریه   برای پلوشه هنوزهم مبهم است که چرا رخشانه بعد از مالقات، همراه   

 . رفت
ر اولی رخشانه خانمی جستجو نموده     شوهرش ميخواست قضيه را به شکل عنعنوی حل و فصل نماید یعنی برای شوه 

اما او نه تنها این پيشنهاد را رد کرد بلکه چنان وانمودساخت که زنش مفقود شده و   . ومصارف عروسی را بپردازد
بلکه برای اعادۀ حيثيت خود وانتقام  واین ادعا نه بخاطر تشکيل دوبارۀ خانواده     . نميخواهد دوباره به خانه برگردد 

 . استگيری از رخشانه 
صفی اهللا تالش می کرد تا موضوع را از طریق بزرگان قریه حل نموده وآنرا یک اشتباه تلقی نماید اما جواسيس              

را برای دوشب زندانی و مورد باز پرس قرار داده،        زمان، شوهر اولی رخشانه در تبانی با پوليس محل، صفی اهللا  
 شد، اما   زمان به قصد آوردن رخشانه روانۀ منزل شان. د وبه رخشانه اخطار دادند تا از خانۀ مادرش خارج نشو

 کرد که رخشانه را به  زمان سوگند یاد  . رخشانه به کمک همسایه ها اورا در راه مورد سنگباران قرار دادند   فاميل  
 .  چنگ آورده ، قطعه قطعه نموده ودوباره به فاميلش تسليم خواهد کرد  

 سفيدان و نه مالی ده که چند هفته قبل در خواست طالق رخشانه را امضاء   درینجاست که نه پوليس قریه، نه ریش
افتاد که فردا زمان دوباره   شب بعد آوازه براه    .  کرد در حاليکه همه در جریان وقایع قرارداشتند  نموده بودند مداخله   

 . ميآید
بچه را بگير من « : وميگوید   صبح وقت رخشانه پسر چهارماهش را به آغوش فشرده و او را به مادر ش می سپارد  

 .» ميروم تا دست ورویم را بشویم 
اورا دیدم که وسط حویلی      « چيزی به گوشم رسيد » جرق، جرق« دقایقی سپری نشده بود که صدای   : مادرش ميگوید  

رات  ، با موتر سه ساعت طول می کشيد تا اورا با جراحات عميقش به شفاخانه ه»ایستاده وفقط با خاموشی ميسوزد
 . انتقال دهند

دوکتورعزیزی کوشش کرد به زود ترین فرصت پلوشه مدافع حقوق زنان را در جریان بگذارد، وقتی خانم پلوشه  
 .داخل اتاق شد رخشانه هنوز در حالت شوک قرار داشت و ازینرو نيمه بيداربود     

 ».همه چيز را بنویسيد ، و به کابل بفرستيد« 
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 ١۶غ در قرآن منع قرار داده شده، چنانچه سن متوسط ازدواج یک دختر در افغانستان     ازدواج اجباری دختران نو بال
 سال تعيين شده است، اما اگر پدری برای ادای قرض دراز مدت و یا اعاشۀ یک سالۀ فاميلش  ١٨سال واز پسر 

 . نگاه ميکندتصميم بگيرد دخترخورد سال خود را تبادله کند، درینجاست که قانون با دهان بسته قضایا را  
اما ویژگی تنها در تصادم دوزمان و دنيای کامأل از هم   . اینهمه جریانات و حوادث ویژگی خاص تاریخی ندارد 

 . مينامند » افغانستان جدید وآزاد  «  امروز آنرا بنام  متفاوت استکه،
قات بين المللی در مورد   تواف: در روی ميزکار وزرای کابل اوراقی به چشم ميخورد، که حاوی عناوین خشک از قبيل  

حقوق شهروندی وسياسی ویا کنوانسيون رهایی زن ازقيد فشار و تبعيض وامثال آن، که هيچکدام جنبۀ عملی نداشته       
 .وصرف برای جلب کمک کشورهای خارجی به نمایش گذاشته شده است 

تمام باشنده گان   : "ه است م تصویب شد، چنين آمد  ٢٠٠۴ قانون اساسی جدید افغانستان که در جنوری    ٢٢در مادهء 
، که برای عده یی ازدست   " مساوی ميباشند افغانستان از نظر قانون، اعم از زن و مرد دارای حقوق و مکلفيت های    

م  یکی از قاضيان محکمۀ  ٢٠٠۴چنانچه در ماه سپتمبر  .  اندرکاران قضایی در کشورپذیرش آن غير قابل تحمل است  
زن موجودیست جزء مالکيت مرد و      « : ت سازمان عفو بين الملل ابراز کرد که  ابتدائی قندهار طی مصاحبۀ با هيأ

 ویکی از قاضيان محکمۀ عالی در کابل نيز بر این ادعا صحه       ».مغزاو به مراتب کوچکتر از مغز یک مرد است  
 ».زنان قادر نيستند تا تصاميم مهم را به تنهایی اتخاذ کنند« :گذاشته وگفت

 .سيزده سالۀ که ميخواست از شوهر پنجاه ساله اش جدا شود آنرا رد کرد    ازینرو درخواست دختر  
پلوشه کاکر خواست برای پيگيری قضيۀ رخشانه به قریۀ یخدان، والیت هرات سفر کرده و والی وآمر پوليس آنجا را 

کمک محافظين ولی او با وجود دشواری ها به  . وادار به گفتگو سازد، اما وضع امنيتی زمينه را دشوارساخته بود  
 . امنيتی راهی آن قریه شد

 
. جمع بودند  که بعضأ با یونيفورم وعدۀ  با پيراهن وتنبان ملبس بودند دور هم    در منزل شهردار یخدان اشخاص مهم 

آنها برای آمدن پلوشه نماینده کميسيون آمادگی گرفته بودند، در بارۀ اینکه پلوشه بدون چادری به آنجا سفر ميکند اینجا        
آنجا تبصره وجود داشت، واینکه آمدن او چقدر مشکل ایجاد خواهد ميکرد کسی نميدانست ولی از حساسيت موضوع        و

 » .امروز پلوشه می آید« مردانی که در آنجا نشسته بودند، در حاليکه پسته ميخورند به هم ميگفتند،  .  همه آگاه بودند 
 

او روی موضوعاتی حرف ميزد که . مه آرام نشسته بودندوقتی پلوشه در مورد قوانين حقوق بشر صحبت می کرد ه
آنهایی که عالقه مندی شان را مسایلی مثل قاچاق مواد مخدر، رشوه، و خرید       . خارج از باور ومحدودۀ فکری آنها بود 

وفروش اسلحه تشکيل ميداد، شنيدن حرفهای پلوشه و بحث وجدال روی موضوعات طالق و امثال آن برایشان غير    
شاید هيچ فردی و حتی هيچ زنی تا حال قادر نبود، که جرأت به خرج داده و با سران قریه چنين . نيدن بودقابل ش

با وجود همه تالش و پا فشاری پلوشه هيچ کسی حاضر نبود، نه پوليس، نه شهردار و نه بزرگان قریه . صحبت نماید
 . تا در بارۀ رخشانه  و باز پرسی  وگرفتاری زمان چيزی بدا ند

وقتی رخشانه مجرمين را تشخيص داده و به ما معرفی کند ما به زودترین فرصت اور ا به جزای  « :آمر پوليس گفت
 »!!اعمالش ميرسانيم 

 »او گم است« :گفتند زمان کجاست؟ : پلوشه پرسيد 
 

شيدن   خواهرش اولين کسی بود که آخرین نفس ک . رخشانه رحيمی روز هشتم می همين سال چشم از جهان پوشيد
زندگی در شفاخانه روال عادی داشت، به این مفهوم که همه مصروف وظایف خواسته ونا خواستۀ         .   هایش را شنيد

خواهر رخشانه در حاليکه مثل شمع باالی جسد خواهرش ایستاده واشک ميریخت هنوز هم خریطۀ آب      .  شان بودند
دخترم، دختر مقبولم، « ز آنطرف فریاد ميزد، ميوه را که برای رخشانه آورده بود دردست داشت، مادر رخشانه ا  

 »...دختر شهيدم 
 .درین اثنا پرستاری داخل اتاق شده نبض رخشانه را دیده، وآهسته چشمهایش را بست    

وبه این   . جنازۀ اورا در عين روز با اندوه آميخته با ترس به یخدان انتقال دادند، زیرا خودکشی عمليست نا بخشودنی
ميتوانست ازدعای جنازه اجتناب ورزد اما طبق عنعنۀ اسالمی در افغانستان تنها مردها ميتوانند در      دليل مالی قریه 

ادای مراسم دفن شرکت کنند و ماداميکه جسد را حمل مينمودند امام اعالم کرد که، جای رخشانه رحيمی به بهشت  
 .است

 
 پایان

 
  


