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 یک پناهگاه است؟ زنان بی سرنوشت برای امن خانه  آیا 
 

درین ، که فعالیت و موجودیت خانه های امن را قانونی شمرده است ،یکی از مواد قانون منع خشونت علیه زنان
به دست نماینده های ملت افتاد. زیرا این  ،پارلماندانم به چه ترتیب و چرا، جهت تصویب  نمیاواخر این قانون 

و مرعی  توشیح گردیدهاز طرؾ رئیس جمهور کشور ضمن یک فرمان تقنینی  هنگام ؼیابت پارلمان، قانون قبلا 
 مطابق قانون اساسی در صورت نبود پارلمان فرمان تقنینی رئیس جمهور حکم قانون را دارا می و  االجرا بود.

 باشد.
ولسی  در وکلی مردم قشه و مخالفتشدیداا مورد منا ،اما چند ماده  آن بصورت مشخص ،عاین قانون در مجمو

، در خطابه های مانند داکتر ایاز نیازی عده ای از روحانیون لفاظ و زبان درازپهلوی آنها  درقرار گرفت و  جرگه
ت کرده که این قانون را ئنه جرشدیداا انتقاد کردند که به صفت یک مجاهد و یک مسلمان چگوشان آقای کرزی را 

را خدا داد یگر همه امتیازات د ،آن بر اساس این قانون خلؾ شریعت بوده و کنند که آنها استدالل می .توشیح نماید
 :د چنانچهگیر دست ما می از
 

 شویم که با یک دانه گک زن گزاره کنیم( مجبور میتوانیم ) اح کرده نمیما چهار زن شرعی را برای خود نک 
 (ایستاده باشیم گورسال ما از هفتاد باال و در لب بگیریم. ) ولو سن و  توانیم اطفال را به زنی ما نمی 
  باید سال یک در ها  زن) دنرد نمای مرد را برای هم بستر شدن،داشته باشند که خواهش باید نزنان این حق را

 حاضر و آماده باشند(برای شوهران شب  2۶۳
 لم و ستم کنیم آنجا پناه میها یک مرجع پیدا شده که اگر باالی شان ظ شود. ) برای زن خانه های امن باید بسته 

 ست.امن مراکز فساد و فحشا اخانه های گویند:  مردم را باخود همنوا بسازند میبرای اینکه  و .(برند
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ری دارند، و مدعی مخالفت و پافشاآن تطبیق مورد که پارلمان و علمای دینی در قانون متذکره  این بود موارد مهم
 و ارشادات دین مقدس اسلم است.  )ص( ند که این مواد خلؾ سنت نبویا
 

بقیه مواد آن باشد تا خوانندگان  شده  فوق موضوع مورد دلچسپی در این نوشته، خانه های امن است. از مسایل یاد
 .در باره  آن قضاوت نمایندخود 

خوبی ها و بدی های خانه های امن که تعداد زیاد آنها در کابل فعال درین نوشته هدؾ این نیست که در مورد 
این نوشته قصه های حقیقی یک عده از پناهندگان و یا باشندگان این خانه های  صورت گیرد. قلم پردازی هستند، 

 شود و خواننده  گرامی نمی و زیاد خود آنها کم سرگذشت های اشخاص، یک حرؾ از بیان  جز نامه بامن است که 
یا داستان واقعیت زندگی یک زن بدبخت افؽان را. و قضاوت  خواند و که داستان کدام فلم را می کردتعجب خواهد 

در حالیکه  سر می کشید. هابود سرنوشت این اشخاص به کجا را بعداا باید انجام داد که اگر این خانه های امن نمی
 ، در آینده در انتظار شان است، معلوم نیست.اکنون تنها برای شان پناه داده شده و اینکه چه سرنوشتی

  
بعد از اینکه دروازه های تمام مؤسسات و ادارات داخلی و خارجی را باز و بسته نمودیم، باالخره  777۶در سال 

به معاش ماهانه یکصد  ، کاریبرای خانمم با وجود آشنایی در دو لسان خارجی، در یکی از خانه های امن در کابل
دوی ما احساس  دوی ما خدمت به وطن و مردم بود، از یافتن این وظیفه هر ری کرد. چون هدؾ هردستگیدالر، 

 رضائیت و خوشی کردیم.
رهایشی بطور اساسی درآن در نزل یک مکه  تمام ضروریات یک عمارت دو منزله  عصری بود  این خانه  امن،

 پهرهسه چهار های خاردار گرفته شده بود، دارای  سیم نظر گرفته شده بود و در حالیکه امنیت چهار طرؾ آن با
ها بودند و کلیه  . رئیس و تمامی کارمندان، خانمکردند پهره داری میاز منزل که اکثراا در بیرون  دار نیز بود

 شد. مصارؾ این خانه از طرؾ کشور ناروی پرداخته می
کردند و در طول روز  زندگی میده خانم، به سن های متفاوت و از والیات مختلؾ، در این خانه در حدود هج

 ت، فراهم میو ؼذای مناسب سه وقو سالم  ، سواد آموزی و تفریحی بسیار ابتداییهای درسی بعضی پروگرام
خانمم نیز یکی از این کارمندان بود که  د. ش د، سرپرستی و کنترول میآموزگار یا کارمن که از طرؾ شش گردید

هر روز کتابچه  یادداشت اش را باخود  بناءا  توجه و علقه اش را جلب نمود ها خانمهای زندگی این  شنیدن ماجرا
 نمود.  برد و بدون کدام هدؾ خاصی آنها را یادداشت می می

ها انداخت  و خانه های امن، دفعتاا مرا بیاد آن یادداشتهای اخیر در مورد قانون خشونت علیه زنان،  جار و جنجال
که با ابراز سپاس  در دسترسم قرار گرفتم مستند و دلچسپی برای مقاله  حاضر و خوشبختانه قسمتی از آن مواد خا

 سازم.  نیز شریک میاز شریک زندگی ام اینک آن قصه ها را با خوانندگان پورتال ملی افؽان جرمن آنلین 
 شود: می اینطور آغاز کنیم که مو به مو ز میآغا سمیراقصه  اول را از سرگذشت 

علم و دانش برای شان اهمیت زیادی داشت. دو برادرش در خارج گ شده که ده ای بزرسمیرا در یک خانوا»
مکتب برویش بسته  علقه دار متقاعد بود. سمیرا از صنؾ اول تا روزیکه دروازه   درشپمصروؾ تحصیل بودند و 

ؽلن والیت بنشد، اول نمره  صنؾ خود بود. یک برادرش در کابل محصل طب بود و خودش با خانواده  خود در 
، بودنیز داشت در عین حال دختر بسیار ذکی و رموز فهم  لند و چهره  بسیار مقبولقد ب کرد. سمیرا که زندگی می
و آرزو داشت در آینده مانند برادرش فاکولته  طب را بخواند و داکتر  کرد انگلیسی را منظماا تعقیب میهای کورس 
  شود.

داد، متوجه شد که مورد توجه یکی  هایش را ادامه می به شوق و ذوق درسوقتی سمیرا متعلم صنؾ دوازده بود و 
گرفته چنانچه در راه مکتب چندین بار موتر لندکروزر و  ، قرارکه دو زن هم داشتجهادی اسبق از قوماندانان 

را  او تا مگر برای ازدواج شد در راه مکتب در مقابل سمیرا ظاهر می قدرتش بود دهنده  زور و که نشان حرکاتی
یات بیشماری را مرتکب شده ها و بخصوص این شخص، جنا دانست که این گونه انسان اما سمیرا می د.راضی کن

ءا با نهایت ادب، بدون اینکه به آن شخص عکس العملی نشان شد بنا برای ازدواج با این شخص راضی نمی ابداا 
 دهد، سر را به زیر انداخته و به راه خود ادامه میداد.

با خودرا از موضوع مطلع ساخت، ولی آنها  ناچار والدین  بروز بیشتر شده رفت و سمیرا ان روزقومانداذیت آقای 
فرستادن خواستگاری را یکروز قوماندان موصوؾ  باالخره .توانستند چه کرده مییک شخص زورگو و مسلح 

دوستی بدون رضائیت سمیرا بخانه  سمیرا آؼاز نمود. والدین سمیرا موضوع را رد کرده و دلیل آوردند که این 
خواستگاران با پیشکش نمودن مقدار زیادی پول، طل و هر چیزیکه خواسته باشند، وقتی تواند.  نمی صورت گرفته
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ترور  ار سمیراو ؼیره را گذاشتند و حتی تهدید کردند که برادر  ن زور تفنگ، ماینبنای نشان دادنیز مؤفق نشدند، 
 کنند. می
پدرش برای نجات خانواده، مجبور شد خانه   ،اخطارهای قوماندان، والدین سمیرا را وارخطا ساختو زیاد گی شل

 ، بدون اینکه زمین ها و سایر جایداد شانرا به کسی بسپارند، بهشانرا به عجله و بصورت پنهانی به فروش رسانیده
 کابل گریختند و خانه ای را به کرایه گرفتند.

بلند بود، پول شان رو  د و چون کرایه  خانه در کابل بسیارمشکلت زیاد در کابل سپری نمودنآنها مدت یکسال را با 
سمیرا بنای گریه را گذاشت که ؟ با خانواده  خود مشوره نمود که چه کنند خلصی گذاشت و پدر ریش سفید سمیرابه 

سمیرا ولی آنها در کابل جایی برای  خواهم باز روی منحوس آن قوماندان را ببینم، مرا در کابل رها کنید من نمی
دهم و  نداشتند که او را رها کنند، بناءا پدرش به او تسلی داد که تا زنده هستم ترا بدون رضائیت خودت به کسی نمی

زیرا زمین و  رفتن دوباره به بؽلن است زنده ماندن، چاره   راه ومشوره  همه به این شد که یگانه به این ترتیب 
، خداوند مهربان است قوماندان از قصدش منصرؾ شده باشد و دیگر موجب آزار و ه همانجاستهمشان  جایداد
 فراهم نکند.شانرا  اذیت

 به بؽلن برگشتند، پدرش یک توته زمینش را فروخت وپدر سمیرا با خانواده اش نبود چار و ناچار ای دگر چاره 
آنها تا  الی یکی از زمین هایش نیز شروع کرد.در ضمن وارسی از زمین و باؼش، به آباد ساختن یک خانه با

از خوشی  ه بود،یافتکردند و قوماندان که از آمدن آنها اطلع  زمانیکه خانه  شان آباد شد، در خانه  کرایی زندگی می
ود و هیچ کاری نکرد. بیچاره را آرام گرفته ب خود ،در کاالیش نمی گنجید ولی الی آباد شدن خانه  نو پدر سمیرا

هایش  هر روز که پدرش از بیرون می آمد، گوشتحصیلش خون بود،  برای ادامه ندادندر حالیکه دلش  راسمی
 بود که خداکند از طرؾ قوماندان خبر نو نیاورده باشد. متوجه او

ا در روز دوم که همه مصروؾ جابج نجا کوچ کردند،آ های نا آرام در ن تمام شد و با دلکار ساختمان خانه  جدید شا
، چند نفر ناشناس چندین موتر لندکروزر و جیپ در مقابل خانه  شان توقؾ کرد نمودن کاالهای شان بودند، ناگهان

وارد و چاکلیت قل یک سیر ن وزنده پنج رأس گوسفند  های برنج، چند پیپ روؼن، ترکاری،با بوجی بدون اجازه، 
 .گذاشتندباالی ُصفه مواد را در بین حویلی  دند وحویلی ش

 

 :در سمیرا چادر کالنش را پوشیده از خانه بیرون شد و پرسیدما
 شما کی هستین که بدون اجازه داخل شدین و این همه چیز ها را چرا اینجا آوردین؟

، سلم داد و پیش آمد و اجازه خواست داخل از میان این چند نفر، یکی شان که ریش سفید و چهره  نورانی داشت
 کنند.خانه شوند تا باهم صحبت 

اما مرد ریش سفید گفت فرق  که او آمد بیایید. توانید پسانتر رم در بیرون است شما میفعلا شوه مادر سمیرا گفت: 
 مانیم تا شوهر شما برگردد.  کند ما همینجا منتظر می نمی

از اینکه با دیدن این صحنه سمیرا به موضوع پی برد که قوماندان اینک، به زور و بدون مشوره شیرینی آورده، 
، آتش به جانش َدر فردا در همه جا آوازه خواهد افتاد که علقه دار باالخره دختر خودرا به قوماندان نامزد ساخت

همه مواد خوراکی گرفت و خواست همان لحظه خودکشی کند. لحظه ای بعد پدر سمیرا وارد حویلی شد و از دیدن آن
سرش را از دهلیز  اما مادر سمیرا شک شد و هاج و واج ماند.خون در بدنش خ دلش گواه بد داد، پاهایش سست و

را کاملا باخته بود اما بنا  و از موضوع مطلع نمود. پدر سمیرا اگرچه خود داخل خواستبا اشاره به بیرون و اورا 
 ها و شخص ریش سفید مصافحه و احوالپرسی نمود. با مهمان بر عنعنه  افؽانی، بروی خود نیاورد و

آمده اند، از پدر سمیرا معذرت خواست، و اشارتاا وانمود ساخت که امروز  و بیخبراجازه  اینکه بدوناز  آن شخص
از طرؾ قوماندان همین قسم امر شده و آنها اجازه ندارند دست خالی برگردند. پدر  زور ماشیندار را کسی ندارد.

هرقدر دلیل آورد، عذر شود بناءا  برابر میخاک دانست که سمیرا هرگز راضی نشده و آینده اش به  چون میسمیرا 
. مهمانها باالخره اجازه خواستند کمتر شنیدند ،خواستگاران ناخواستهقبول نکردن دخترش صحبت کرد،  کرد و از

مردم این کار به معنی و عنعنه  که در ُعرؾ  فیر هوایی تفنگچه نمود نبروند، اما در بین حویلی یکی از آنها چندی
 نامزدی آنها بود.اعلن 

دانستند به هر مقام و ارگانی  زیرا می زندگی شان بود. و شب آنروز و آنشب برای سمیرا و پدرش شوم ترین روز
ت ئجرآنشب پدر و دختر   که ازین موضوع شکایت کنند، گوش شنوایی وجود ندارد و بیشتر به جنجال می افتند.

و که اگر با پدرش روبرو شود، مبادا عکس العمل زشتی از او سربزند  دترسی دیدن یکدیگر را نداشتند. سمیرا می
ترسید او بگوید که به همین  توانست می را روبرو نمی در مقابل پدرش بی احترامی کند. و پدرش هم با سمیرا خود
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ا مادر امدوباره به بؽلن برگردد. آن هردو شب را تا صبح با ؼم و ؼصه سپری نمودند. خواست از کابل نمی دلیل 
 تسلی و دلداری میداد.پیهم سمیرا در حالیکه دلش از خون ماالمال بود هردو را 

 

داد،  را به دست نمی احوال فرستاد تا هرچه زودتر به وصال سمیرایی که خودعروسی  مدتی بعد قوماندان بخاطر
و  یکسال از بین برود به این ترتیب امیدوار بود این قوماندان ساالری تا پدر سمیرا یکسال وقت خواست و برسد

ولی آتش  بتوانند از این عروسی شانه خالی کنند. به این ترتیب واینها بلکه به جزای اعمال ظالمانه  شان برسند 
قبول نکرد و جبراا آنها را وادار ساخت برای عشق آقای قوماندان بسیار شعله ور بود و پیشنهاد پدر سمیرا را 

 عروسی آمادگی بگیرند.
و در روز عروسی اش همانطور  خورده بود که لباس سفید عروسی را برای این قوماندان به بر نکند.  سمیرا قسم

کرد. لباس سیاهی پوشید و با دست های خینه خانه  پدر را ترک گفت و به خانه  قوماندان منحیث زن سومی 
 موصوؾ برده شد.

کرد. قوماندان روزها گم بود و تنها  جنگی فکر میرا منحیث خانم نه بلکه یک اسیر  سمیرا در خانه  قوماندان خود
و از اینکه به مراد دلش رسیده بود خوشحال بود اما برای سمیرا و هیچکس خوشی اش  شد از طرؾ  شب پیدا می

جوان بود و  میانه سال و دیگرش  ی شانیکبیسواد و دهاتی بودند، دو زن دیگر قوماندان که  کرد.  را ابراز نمی
 .ردندکلی کلن قوماندان با سمیرا یکجا زندگی مینیز در حوی آنها

که یک آدم مطلق بیسواد و در عین حال بیرحم بود، در مقابل قوماندان  سمیرانفرت گذشت،  که می با هر روزی
عادات او همه به نظرش وحشیانه می ، از بوی بدن و ریش ماش برنج نامرتب اش نفرت داشت، گردید بیشتر می

 کرد که چگونه زندگی با این مرد کر میمورد ف ینا شب ها تا صبح خواب نداشت و درحتی نان خوردنش.  آمد
چون   را از چنگ او خلص کند. د که چگونه خودصدد این شبناءا  جداا در  برایش رنج آور و حتی ناممکن است. 

ا بخاطر جلب دختر بسیار ذکی و با فهم بود، بدون اینکه کسی را بگوید، پلنی نزد خود طرح کرد و رویه اش ر
 باخود دوست ساخت. همه اهل خانواده  قوماندان رااعتماد قوماندان و اهل خانه، بکلی تؽییر داد و بزودی 

میرا س ان جایی رفته بودند و در خانه جزدو زن دیگر قوماندآنروز رسید،  تا اینکه روز عملی ساختن نقشه اش فرا
زیاد هم بود با پول نقدی که داشت، باخود مقدار آن اتش را که عجله طلها و زیور و چند طفل دیگر کسی نبود، به
 رفت، سوار شد.  هاییکه جانب کابل میو راساا در یکی از موتر بیرونز خانه برداشت و با پوشیدن چادری ا

بدون اینکه به کدام مشکلی بربخورد، به کابل رسید و راساا راه وزارت امور زنان را پیش گرفت و از آنها طالب 
 بزودی به این خانه  امن انتقال داده شد. که از آنجا بعداا  ،کمک شد

زیرا در بیرون با هیچ اینکه بعد از گریختن او آقای قوماندان باالی پدر و خانواده اش چه آورد، هیچ اطلعی ندارد 
. در حالیکه در برد من در کنار دیگر زنان بسر میو از یک و نیم سال به اینطرؾ در خانه  ا ارتباط ندارد یکس

 . «آینده اش نیز بسیار نگران است که بکجا خواهد انجامیدخاطر ه بکند،  سواد آموزی دیگر زنان کمک می
 

********* 
 است اهل والیت غزنی است: راصغسرگذشت  دوم حکایت

و دارای سه خواهر و دو  صؽرا در یک خانواده  متوسط در ولسوالی جاؼوری والیت ؼزنی چشم به دنیا کشوده،» 
د گردید. البته به رضائیت خود برادر بود. صؽرا پس از اینکه به سن بلوغ رسید، با یکی از پسران عمه  خود نامز

شر همیشه همدیگر را  شناختند و در مراسم خیر و چون خویشاوند بودند، همدیگر را می صؽرا و پسر عمه اش. 
نامزدی اش بسیار خوش بود زیرا بار اول بود که در زندگی اش چنین اتفاق مهمی رخ داده  صؽرا از دیدند. می

 دختر دیگری از قریه  شان ازدواجبا  سال برای دو بود، اما نامزدش از این معامله چندان خوش نبود زیرا او قبلا 
را طلق داده  بودند، یعنی خانم اولی خود هم جدا شدهنیز بود ولی بنا بر مشکلتی ازکرده بود و دارای دخترکی 

 بود.
و بادام پدر صؽرا چون زمیندار بود و باغ مدتی از نامزدی آنها نگذشته بود که خسر صؽرا خواستار عروسی شد. 

زمین زراعتی داشت، عروسی را برای تیرماه یعنی جمع آوری حاصلت معطل نمود زیرا پول نقد در دست نداشت 
قبیل از تهیه شود تحایفی ، حتی ماما ها و کاکا های داماددهات برای تمامی خانواده  داماد  خواست به رسم و می

عروس  باید  راکه همه  اینها  روی لباسی، سربکسی، سر پطنوسی، دستمال ریش تراشی، پوش بالش، پوش دریشی
. در اطراؾ گویند هیز میو آنرا ج در روز عروسی همرای خود ببرد ونموده روی تکه  سفید با ُسند دست دوزی 

 جهیز وافر تهیه نکند، عزت و قدرش بسیار پائین می آید.  داماد دختری که برای خانواده  
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کرد و از  به کار شاقه سپری میبود، روزها را با پدرش در باغ و زمین و با پلن صؽرا که دختر بسیار کارکن 
بود. او اصلا احساس خستگی  طرؾ شب تا نصؾ های شب در روشنی اریکین به تهیه  جهیزیه اش مصروؾ می

 قریه جهیز بهتری به خانه  شوهرش باخود ببرد.عروس شده  کرد و آرزو داشت نسبت به تمام دختران  نمی
کرد و در صورت دستگیری موتر،  ح خانه را ترک میشوهر صؽرا در شهر ؼزنی دکاندار بود که هر روز صب

 کرد. ی شهر ؼزنی سپری میسماوارهاانه می آمد، در ؼیر آن، شب را در شب را به خ
، حاصلت جمع شد و فصل تیرماه با سردی کم کم هوا تابستان گرم میوه و دانه را ُپخته و آماده  جمع آوری ساخت

کردند، پدر صؽرا نیز حاصلت باغ و زمینش را به کمک پسران و  سر رسید، مردم آذوقه  زمستان شانرا جمع
 .راضی بود از فروش حاصلتش کرد عنش بخصوص کمک بیش از حد صؽرا، جمدخترا

مطابق وعده، قول و قرار روز پدر صؽرا خانه  صؽرا آمدند و ه بزودی پدر داماد با عده ای از ریش سفیدان ب
 ن روز موعود، عروسی آنها بدون کدام جنجال به خوشی و آرامی سپری گردید.را با آنها گذاشتند و با رسیدعراسی 

را در دست دل همه  رویه  خوب،داد و صؽرا در خانه  شوهر با  در کار دکانداری اش ادامه می شوهرش همچنان
شد،  بروز شعله ور می هایی که در هر طرؾ روز گرفته بود. اما این زندگی نورمال دیر دوام نکرد و نسبت جنگ

 برای عسکری با قوای بی سر وو جمع آوری افراد و اشخاص علیه مجاهدین عملیات انجام ستی برای یدولت کمون
نیز صورت ی چند بار به ولسوالی جاؼوری شدند. این لشکر کش پای داخلی و روسی به قریه جات سرازیر می

شدند  کردند و گاهی در زیرزمینی ها پنهان می را در بین زنان مخفی می گرفت. جوانان گاهی در لباس زنانه خود
در صؽرا  و شد زمانی ؼیر قابل قبول شد که قریه جات و دهات بطور بیرحمانه بمبارد می ولی باالخره این وضع

 .دنتصمیم گرفت به پاکستان بگریزنیا آورده بود شوهرش حالیکه یک دخترک هم به د
با شوهر و دختر نو تولد و دخترکی که از خانم قبلی یکروز که برای صؽرا سخت ترین روز در زندگی اش بود، 

شوهرش داشت، تمام دار و ندارش را که با بسیار علقه جمع کرده بود رها، کوه به کوه و بیابان به بیابان راهی 
 پاکستان شدند. و پس از چندین شب و روز به پشاور رسیدند.

بار از آمدن خود پشیمان شدند که  و بیر و از موتر که پائین شدند، نسبت گرمی بیش از حد هوا، ندانستن زبان پشتو
، شاریدگی شدند اما در این دوزخ نمی آمدند، طفلک شان بخاطر گرمی زیاد ها کشته می کاش زیر بمبارد روس

کردی زنبور نیشش  فکر میگریست که  زد و می و لباسش چنان چیػ می و تکالیؾ تر و خشک کردن تکه  پاها
 زده. 

پس از شب اول که در کدام کوته  سرای گذشتاندند، شوهر صؽرا در صدد برآمد و بزودی در خانه  یکی از شناخته 
اما یگانه دل  بردند. آن اطاق بسر می در مانند زندانی، ها اطاقی را گرفت و صؽرا با دو طفل خورد، شب و روز

خوشی اش این بود که اقلا شوهرش همرایش است. شوهر صؽرا پس از مدت کوتاهی یکی از وطندارانش را که 
. به کمک پولی آن انتیک فروش یک ماشین کوچک برای صؽرا خرید تا در روی انتیک فروشی داشت، پیدا کرد

داد، نقاشی و حک کند. این  که انتیک فروش به آنها می را هایی عقیق و ؼیره نقش ها و رسم سنگهای الجورد و
که داشت بزودی کار را یاد  کار در ابتدا بخاطر نا بلدی، بنظر صؽرا بسیار مشکل بود اما نظر به استعداد خوبی

کرد  شده نقش و نگار می حلقه انگشتر را نظر به کتلک داده ۳7گرفت، چنانچه در روزهای اول از بیست الی 
صد انگشتر،  در حدود سه صد تا چهارکرد و روزانه  نیمه های شب کار می ولی یکی دو ماه نگذشته بود که تا

 نمود. الکت و دستبند را نقاشی و دیزاین های مختلؾ گل، درخت، حیوانات وؼیره می
بسیار خوبی را بدست می آوردند،  و عاید بالید بسیار بخود می شوهر صؽرا از این استعداد و زحمتکشی خانمش

صؽرا مانند هر زن دیگر باز در فکر ترتیب و تنظیم لوازم خانه شد و اینبار با خرید اشیای پلستیکی، تقریباا تمام 
رسید و زندگی شان با محبت و صمیمیت  که از این ناحیه بسیار خوش به نظر می ضروریات خانه را تکمیل نمود

 گردید. سپری می
باالخره تا نیمه های شب  که تازه والدت کرده بود، سفر دور و دراز پاکستان از راه های خرابه، و ریخاطه باما 

کرد که  صؽرا آهسته آهسته درد و تکلیفی را در ناحیه  کمرش احساس می، اڼ اطاق پرنم در کار دوامدار و نشسته
 .رفت روز بروز زیاد تر شده می

، تکلیؾ صؽرا روز بروز نوع تفریح یط زندگی ؼیر صحی بدون هیچپس از مدت کوتاهی، هوای گرم پشاور و شرا
و پدر  رفت، چنانچه حتی خانواده  صؽرا در جاؼوری از مریضی وی خبر شدند. احواالت بین شوهر زیاد شده می

صؽرا چند بار تبادله شد و باالخره شوهر صؽرا از آنها خواست که چون وضع در آنجا بسیار خراب شده و صؽرا 
 به آنها بپیوندند.بار را گرفته بیایند به پشاور و هم به آنها ضرورت دارد، کوچ و 
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مدن خود زندگی دوباره به صؽرا طولی نکشید که پدر و مادر، برادر و خواهر جوان صؽرا به پشاور رسیدند و با آ
را  در حالیکه خودو آشپزی را خواهر صؽرا به عهده گرفت و صؽرا  بخشیدند، زیرا تمام سررشته  کارهای خانه

 کرد. باالی ماشینش کار میداد،  وقتیکه صحتش اجازه میتنها کرد،  خوشبخت ترین زن دنیا فکر می
در هر مورد  همیشه با خواهر جوان صؽراشت، شوهر صؽرا دار مشکل دیگری پا به میدان گذا و اما در این گیر

 .که برای صؽرا هیچ قابل تشویش نبود گرفت هم از او می کرد و لست سودا و ضروریات را مشوره و صحبت می
خرید، صؽرا متوجه شد که این دو برایش یگان تحفه اورا باخود به بازار برد و پنهان از صؽرا  یکی دوباروقتی 
کار به جاهای باریکتری کشیده که شد که  اصلا باورش نمیکنند و  دست اندازی و مزاق هم مینهانی باهم پحتی 

 یکدیگر را دوست دارند.
سال و با آبرویی بود از شنیدن این  این موضوع بزودی به گوش پدر صؽرا رسید. او که یک شخص نسبتاا کهن

ن گرم بود، بسیار عصبی بود که اگر پدر جوان خو نوصؽرا که  و بخصوص برادر موضوع بسیار آزرده شد
 زد. صؽرا زیاد مانع نمی شد شاید دست به کار خطرناکی می

رفته، دوباره به افؽانستان رفت ولی اینبار نسبت را بسیار بحرانی دید، خانواده اش را گ پدر صؽرا که وضع خانه
جاؼوری، مزارشریؾ نزد دوستان قدیمی خود بجای  بی آبرویی که در حقش شده بود، بدون اینکه به کسی بگوید،

 و در همانجا مسکن گزین گردید. رفت
شوهر صؽرا پس از رفتن آنها چنان پریشان شد که حتی زندگی برایش ناممکن گردید و هوای گرم پشاور با عشق 
آتشین اش نسبت به خواهر صؽرا، یکجا شده کارش را به جایی رساند که بدون صل و مصلحت با صؽرا یکروز 

ان را در پیش گرفت و مستقیماا به جاؼوری و بدون فکر در مورد خانم و اوالدهایش، راه افؽانستتمام کاال را جمع 
شب اول را در خانه  نیمه ویران خود به بسیار  کرد پدر صؽرا هم در جاؼوری رفته است. رفتند زیرا فکر می

دید. صؽرا هم از ترس بدنامی زیاد صدایش را کشیده  های دیدار معشوقه را می مشکل سپری کرد و تا صبح خواب
 ولیت دو دختر خورد سال بدوشش بود، حمل نیز داشت.ؤو در حالیکه مس توانست نمی

وی روح  جوی معشوقه اش از خانه برآمد تا با دیدارو  ، در جستشوهر صؽرا چای صبح ناخورده ،فردای آن شب
فایده ماند و از خانواده  پدر صؽرا نشانی نیافت. پس از فکر زیاد و  و روانش را تازه سازد اما تپ و تلشش بی

د که آنها شاید به مزار شریؾ رفته باشند، برای آزمایش بخت خود، روز دیگر صؽرا و حدس زپرس و جو، 
اگرچه  را رساند. نجا راساا نزد خویشاوندان پدر صؽرا خودآ اوالدهایش را تنها گذاشته روانه  مزارشریؾ شد. و در

، آنها روی خوش برایش نشان نداده بودند ولی باهزار نیرنگ و عذر و زاری از کار ؼلطی را که مرتکب شده بود
 تا دوباره به جاؼوری برگردند.توبه کرد و آنها را راضی ساخت 

کرد و  روز را سپری می پدر صؽرا چون در مزارشریؾ زندگی خوبی نداشت و به بسیار مشکلت زندگی شب و
 های شوهر صؽرا را قبول کرد و دوباره یکجایی عازم جاؼوری شدند. ز باغ و زمین خود هم بیخبر بود سخنا

 هنوز خانه  نیمه ویرانه  شان درست آباد نشده بود که شوهرش بنای جگرخونی و لت و کوب صؽرا را گذاشت و او
کرد و  اما صؽرا پافشاری می ند.ک ساخت که طلق بگیرد تا بتواند خواهرش را برای خود نکاح یرا مجبور م

. شد که شوهرش را ترک کند و بگذارد با خواهرش نکاح کند، زیرا هنوزهم اورا دوست داشت وجدانش راضی نمی
های بدنش، به خواهرش عذر و زاری کرد که  چندین بار گریه کنان به خانه  پدر خود رفت و ضمن نشان دادن زخم

رش خواست تا هرچه زودتر خواهرش را با کسی نامزد بسازند. اما در از شوهرش دست بردارد و از پدر و ماد
 تمام منطقه رسوایی عشق خواهر صؽرا تیت شده و کسی حاضر نبود اورا به زنی بگیرد.

 
دهم، بگیر و با اوالد  خواهی برایت می قدر پول می ندیشید و به صؽرا گفت هرؽرا راه دیگری ایکشب شوهر ص

و بتوانم با خواهرت عروسی کنم، صؽرا قبول نکرد  رار و طلق ترا در قریه پخش کنمها فرار کن تا من آوازه  ف
رفت و  صؽرا بخانه  پدرشنماز،  تمام بدنش کبود گشت. فردای آنشب صبح وقت اما بحدی لت و کوب خورد که

 های بدنش را به مادرش نشان داد.  زخم
خونی بسوی  از فرط تأثر و جگر سوی دیگر، از از یکطرؾ و بدنامی دختر جوانشش مادرش با دیدن حالت دختر

چاه روی حویلی دوید و سنگ بزرگی را برداشت و برفرق خود کوبید. اگر صؽرا نمیرسید و مانع نمیشد شاید به 
بعد از این واقعه صؽرا دیگر الزم ندید مادرش را از حال و روزش باخبر سازد، زیرا او زندگی اش خاتمه میداد. 

 زجر را نداشت.و  تحمل این همه رنج
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چند روز دیگر کمی به آرامی گذشت که صؽرا را متعجب ساخته بود اما ناگهان یکروز شوهرش با خواهرش از 
و بعداا معلوم شد که کابل رفته و باهم نکاح کرده اند. این کار باالی روحیه و ؼیرت پدر صؽرا بسیار  قریه گریختند

کرد. اما برادر صؽرا که نوجوان بی تجربه و  ها و صحرا سپری میناگوار تمام شد و تمام روز را در خرابه 
احساساتی بود، خودرا به کابل رسانید و بزودی رد پای خواهر و شوهرش را پیدا کرد. آنها را وعده داد که به قریه 

ما باید من حامله باشد و  . شوهر صؽرا به او گفت شاید خواهرت ازکنند کند که باهم نکاح دند و او کمک میبرگر
 بزودی باهم نکاح کنیم.

دو را  به خلصی بود و از سوی دیگر دلداری های برادر صؽرا، خاطر هر از یکطرؾ پول دو نفر فراری رو
انه  خود برد خرا گرفته به  رسیدند، برادر صؽرا دست خواهر خودقریه وقتی به   جمع ساخت که به قریه برگردند.

 خواهرم همرایو پلن عروسی خوریم و هم در مورد نکاح  یشما م و به شوهر صؽرا گفت ما چای صبح را با
 کنیم. تان صحبت می
با چند عدد تخم مرغ به خانه  صؽرا رفت تا در مورد پلن طبق وعده ای که کرده بود ، برادر صؽرا فردای آنروز

 سال خترک خورددرین اثنا که دو د . . تخم ها را داد تا آنرا در روؼن برای شان پخته کنندعروسی آنها گپ بزنند
و در دور و ِگرد او مانند پروانه شان را یافته بودند،  پس از مدتی پدرتازه حرؾ زدن را یاد گرفته بود، یکی آن که 

در مقابل چشمان آن رقصیدند. که ناگاه برادر صؽرا تفنگچه ای را از جیبش کشید و  چرخیدند و می گک ها می
ت بکی در سینه و یکی هم در رویش اصاد. یک مرمی در پای، یاطفال پنج مرمی را باالی شوهر صؽرا فیر نمو

 کرد و جابجا هلکش ساخت. صؽرا با شنیدن صدای فیر دویده آمد و از دیدن آن صحنه حیران ماند.
و ادعا کردند که درین قتل صؽرا  پس از ختم فاتحه و دعا، فامیل خسر صؽرا باالی شان در حکومت عرض کرده 

 شدند. دو باید زندانی می خواهر هر دست داشته و برادر و
از قریه فرار نمود و به کمک کدام  یان خبر شد در تاریکی شب دو طفل کوچک خودرا گذاشتهصؽرا که از این جر

پس از شنیدن قصه  زندگی اش که اگر به فرض مثال زندانی هم اورا انجا . از ؼزنی رساند دروالیترا  شخص خود
، به کابل فرستاده شد و از طریق برد جان به سلمت نمیبه دلیل انتقام گیری، نشود، از دست خانواده  شوهر خود 

 وزارت امور زنان در این خانه  امن سپرده شد.
ت از دوری دو دختر خورد سال که یکی آن از مدت شش ماه است که درین خانه  امن زندگی دارد و در همین مد

مورد  ینا و وزارت امور زنان نیز از کمکش در خودش و دیگرش دختر شوهرش است، هیچنوع احوال ندارد.
را باید پیش از  د، مرگ خودیه  صؽرا رفته و نامی از او بگیرکه حاضر گردد در قر معذرت خواسته اند زیرا کسی

  .«ممکن نیست پیدا شودپیش قبول کند و این چنین شخص 
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