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 از گذشته ها ییخاطره 

در سالهایی که در کابل درس میخواندم پدر مرحوم من در  
والیت کنر کار میکرد و خانواده هم یکجا با او در اسعد آباد  

مرکز آن والیت زندگی داشتند . هر وقتی میسر میشد خود را 
 . به آنجا میرساندم و چند روزی در آن شهرمی بودم

کار برگشت در یکی از چنین روز ها ، پدرم وقتی از 
ناراحت بنظر می خورد . از زن جوانی قصه کرد که همان  
روز دوره زندانش بسر رسیده و روز آزاد شدنش فرا رسیده  
بود اما فریاد میزد که آزادم نسازید ؛ خانواده خودم مرا می  

 . کشد
پدرم گفت من از نظر قانونی هیچ راه دیگری نداشتم . از  

ط و تضمین رسمی گرفتم که خانواده اش و از بزرگان قریه خ
 . هر مصیبتی به این زن وارد شود آنان پاسخگو خواهند بود ؛ غیر ازین هیج راه دیگری نبود

مادرم گفت چرا او را بخانه نیاوردی ؛ همین جا زندگی میکرد . جواب پدر این بود که آن زن بسیار جوان و نهایت 
فرا میگرفت . اما پدرم خود را قانع میساخت که بزرگ های قریه  زیبا بود . با آوردن او بخانه همه جا را شایعه 

ه احتمال داشته باشد که بگذاریم کسی به این زن بیگناه آسیبی برساندسوگند میخوردند که چگون  
**** 

سالهای زیادی از آن روز گذشت ، کشور را جنگ فرا گرفت و من با خانم و دخترم به پشاور پناهنده شدم . در آنجا  
شخص با نفوذ قومی در کنر که زمانی وکیل ولسی جرگه بود ) مرحوم غالم محمد خان صافی ( همسایه ما بود و یک 

 . بسیار به من مهربان بود
در یکی ار روز های بسیار گرم پشاور طبق رواج معمول ، در بیرون خانه ) که نسبتا دور از شهر بود ( با آن 

جوی در " کت " های خود نشسته بودیم و چای سبز می نوشیدیم که دیدم از  همسایه بزرگوار و پسران شان کنار یک 
دور یک گروه چند نفری در یک قطار در سر سر پلوان های زمین زراعتی بطرف ما می آیند . ) همسایه ما همیشه 

مرا به یک  مهماندار می بود و این صحنه غیر عادی نبود ( وقتی آنها رسیدند در هنگام احوالپرسی ، مرحوم صافی
شخص تنو مند و بلند قد معرفی کرد و در حالیکه اشاره دستش بطرف من بود به او گفت این جوان پسر محمد شریف 

 . خان است که زمانی در کنر والی بود
چند لحظه یی سکوت کرد و گفت :  –آن شخص با شنیدن این جمله به شدت سرش را دور داد و به چشمان من دید 

مرا با دو نفر دیگر به زندان افگنده بود ، از هر راهی پیش آمدیم پدرت نپذیرفتمیدانی ؟ پدرت   . 
 ( زندانی شدن مراحل مختلف حقوقی دارد اما از دید آن شخص ، عامل زندانی شدن فقط یک نفر بوده است )

د ، این شخص  فکر کردم سخنان تلخی را ازو خواهم شنید . بع –من در برابر آنچه این شخص گفت حرفی نداشتم 
روی خود را بطرف وکیل مرحوم کرد و با تفصیل بیشتر از آن ماجرا سخن گفت . از روی سخنان او به تلخی و  

 . حسرت دریافتم که داستان ، مربوط به همان زن نامراد است
نمی   آن شخص دوباره رو بمن کرد و گفت : پدرت خیلی براشفته بود و پیهم میگفت که صدای آن زن از گوشش دور

 . شود
من فریاد های زن جوان را خودم نشنیده بودم و تنها از قصه اش آگاه بودم اما آن لحظه فکر می کردم که خود من  

آن فریاد های معصومانه را در گوش خود می شنیدم . فکر کردم شاید همین شخصی   -شخصا آن فریاد ها را شنیده ام  
و زیر نام قتل ناموسی ، خاموش  –رد همان فریاد ها را با خشونت که با نگاه های نافذش به درون چشم من می نگ 
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 . کرده است
این شخص ، لحظه های طوالنی با خود اندیشید ، شاید ماجرا را به یاد می آورد و یا می سنجید که با من چگونه 

شتو حرف می زد به پ  -ا آورد برخوردی داشته باشد . پس از چند لحظه سکوت گفت : پدرت روزگار سختی را بر م
و اضافه کرد : " خو پالر دی ډیر نر سړی ؤ " و باز هم تکرار کرد که کوشش های ما سودی نبخشید و پدرت به 

 . حرفش ایستاده ماند
ذهن من در برابر آنچه شنیدم غافلگیر شده بود و برای چند لحظه یی فکرم را یخ زده بود و کار نمیکرد . از پدرم در  

یش کردم که سرم را در همان لحظه بلند کرد . اگر وضع برعکس می بود و آن شخص دوره  دل خویش بسیار ستا
 . زندان را سپری کرده نمی بود ، شاید توصیف بیشتری می شنیدم اما آن توصیف کیفیتی نمی داشت

**** 
 و اما چرا این خاطره را بیان کردم ؟ 

پدران بزرگوار خویش یادی کرده و حق پدر را بجا آورده  امروز در فیسبوک دوستان زیادی به مناسبت روز پدر ، از 
بودند . احساس مالمتی کردم و با خود گفتم : این خاطره را با دوستان شریک میسازم تا از یکطرف من هم به پدر  

دانشمند خویش که اتکایش همواره به واقع بینی و معقولیت بود ادای احترام کرده باشم و از سویی در بیان وضع  
گوار زنان افغانستان ، نمونه یی ارائه شده باشد . اگر در آن زمان خانه های امن میداشتیم ) البته به شرط مدیریت نا

درست و سالم ( ، شاید آن زن به چنان سرنوشت سیاه دچار نمی شد . یک زن تا کدام اندازه بدبخت و مظلوم باشد که 
زندان زار زار بگیرید زندان را برای خود بهتر بداند و بخاطر جدایی از  . 

**** 
یاداشت : این خاطره سراسر واقعیت دارد . در بیان خاطره ها خواهی نخواهی حرف هایی می آید که شاید از دید   )

از روی مهربانی این فکر را در حق من نکنید –برخی نوعی خود ستایی پنداشته شود   ) 
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