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 برای زنان بی سرنوشت یک پناهگاه است؟ آیا خانٔه امن
(2) 

 خانٔه امنیک از  قصٔه دیگری
 

ست که شب و روز شان در خانٔه امن با یأس، بی سرنوشتی، بیکسی و ا ییها خانمسرگذشت این سومین قصه از 
 شود.  یک عالم ؼم و اندوه سپری می

، سومین شخالؾ رضائیتبه زور تفنگ و صیل یافته ای بود که مربوط سمیرا دختر جوان و تحقصٔه اول سرگذشت 
  د و مجبوراً از خانه فرار نمود.نتوانست آنرا تحمل نمای شد کهجهادی بیسواد یک قوماندان  زن
به جرم قتل شوهر خیانت پیشه اش متهم  ،کرد ر از خانه فرار نمیگاذشت دومی از خانمی بنام صؽرا بود که گسر

 دانست چه سرنوشتی انتظارش را خواهد کشید بناًء فرار نموده و زندانی خانٔه امن گردید. شده و نمی
و  متأسفانه رسوم استن این حق بوده واینها محکومینی اند که جرم شان، خواستن حق طبیعی شان و یا اقدام به خو

اینها هر کدام با  دیشی های والدین، این جزای دردناک را برای شان تعیین نموده.مانده و تاریک ان فرهنگ عقب
و پس از  هکوچکی که در مورد انتخاب راه زندگی شان انجام داده اند، بدبختانه باشدت سرکوب گردید حرکتیک 

در پیشروی شان قرار دو راه انتخاب  لدین و یا دیگر اعضای خانواده،تحمل لت و کوب ؼیر انسانی از جانب وا
 گرفته: 

ز و یا هم فرار ا قبول مرگ تدریجی یا سازش و بسیار بیرحمانه بدست صاحبان افکار قرون وسطایی مرگ یا
 مرده های متحرک. به شکلو ادامٔه زندگی پناه بردن به خانه های امن  ،آؼوش گرم و آرام خانواده

 

کارمند روزگاری های مختصر شریک زندگی ام که  خوشبختانه یادداشتدر نوشتٔه قبلی ام اشاره نموده بودم که 
قی را در مورد زنان مظلوم ، برای من این زمینه را میسر ساخت که قصه های حقییکی از این خانه های امن بود

با تنها قصٔه سرگذشت دردناک سومین خانم است که البته روی ملحوظات امنیتی ، تهیه نمایم و اینک این کشورم
 گردد. پیشکش شما خوانندگان میعیناً ها و اشخاص،  تؽییر نام

 

که در  دوست داشتنی و نازنینیدخترک  فوق العاده هوشیار و از هر لحاظ باشد  این سرگذشت مربوط کامله می
در یک خانوادٔه متعصب بدنیا خود کالن سال بعد از برادر  1۱ ،تحت شرایط مرد ساالری مطلق ،والیت خوست

 .باشد نیز مییک برادر و یک خواهر خورد تر از خود  دارای وآمده 
  

تنها برای پسران بود و دختران بنا بر که این واقعه رخ داده، در خوست مکاتب زمانیکه شش سال قبل از امروز 
شهر خوست یک دکان خوراکه در  پدر کامله شرایط محیطی و تهدیدات طالبی از حق تحصیل محروم بودند. 

را در کنجی پنهان  خود از ترس،فروشی داشت هر روز شام وقتی از دکان به خانه می آمد، هریک از اوالدهایش 
یر مشت هر روز به بهانه های گوناگون مادر کامله را زبود،  و بهانه جو سختگیر از بس شخص ظالم، ،کردند می

یک زن بسیار  که بود او ایستادگی کند، مادرش لم بیحدتوانست در برابر مظا کسی که میو لگد می انداخت و یگانه 
 کرد. مراعاتش را می زیادپدر کامله مهربان بود و 

و خواهر و  کاملهتمام اهل خانواده و بخصوص این رویٔه خشن و دور از منطق پدر کامله سبب ازبین رفتن جرأت 
و در عقب دکان معامالت و خرید در پیشروی دکانش ضروریات عادی  پدرش  برادر خورد تر از خودش شده بود.

بیشتر با اشخاصی سرو کار داشت که از بین بردن انسان مثل و نمود  نیز میو فروش چرس و تریاک و ؼیره را 
ه ب بزودی سرمایٔه فراوانی اندوخت و داد، او با کار های ؼیر قانونی که انجام میآب نوشیدن برای شان آسان بود 

که متأسفانه بزودی به این  برآمدو باسواد هایش افزونی یافت، در فکر گرفتن یک زن شهری  مجردیکه پول
 خانه آورد.ه آرزویش رسید و یکروز خانم جدیدش را پس از مراسم عروسی نسبتاً ساده ب
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 این خانم در طول روز راپورنانچه اره ها شد چدر حق آن بیچ کاملهظالم تر از پدر ، خانواده خانم جدید از بخت بد
سپرد و بدین ترتیب لت و کوب مادر کامله و  فرد فرد خانه را تهیه و هنگام خواب به شوهر ظالمش میهای 

 نسبت به گذشته بیشتر گردید.و بخصوص کاملٔه نوجوان سایرین 
گاهگاهی در فکر پیدا کردن راه و و ا .را از زندگی کامالً بیزار ساخته بود کامله ،ظلم و ستم توأم با این  حالت
کشید و یا  هیچگاه در مقابل مظالم شوهرش صدایش را نمی یک زن صبور بود،شد اما چون مادرش  چاره می

مشورٔه کامله را مبنی بر اینکه از ساخت،  به اطاعت وادار میهم در حالیکه دیگران را بناًء جرأت آنرا نداشت، 
 ، نمی پذیرفت.بگیرنددولت کمک خانوادٔه خود یا از 

 خوددر کابل،  شرکت های مخابراتی مشهور ا یکی ازپدر کامله پس از گرفتن زن نو و افزون شدن سرمایه اش، ب
 ، خودش با خانم جدید به کابل آمدتسلیم نمودبه برادر کالن کامله و پس از اینکه دکان خوست را  را شریک ساخت

 نمود. با چند باب دکان برایش اعمار منزله راو در سرای شمالی یک خانٔه دو 
 

یکروز که کامله از مادر کالنش اجازه گرفته و به خانٔه یکی از دوستان شان رفته بود، در آنجا ناگهان چشمش به 
دانست پدرش  و کامله که می با یک نگاه بهم دل دادند افتاد هردو جوان دفعتاً و  بود، 12که متعلم صنؾ  جوانی
. به خانٔه شوهر خواهد فرستاد، این جوان را منحیث شریک آیندٔه زندگی اش انتخاب نمودو به میل خود بزودی اورا 

مشکلی که درین عشق آنی ولی آتشین عرض وجود کرده بود، بیسوادی کامله و نداشتن اجازٔه موبایل بود تا باهم در 
کالنش  وستان از مادرجبور بود به بهانٔه خانٔه دکامله مارتباط باشند و گاهگاهی احوال همدیگر را بگیرند. بناًء 

همین شکل تصادفی ه ود که دو سه بار بدیدار آن پسر مؤفق شه در صورت خوش چانسی ب اجازه گرفته که اگر
 را برای آینده گذاشتند. دیدند و قول و قرار شانهم همدیگر را پنهانی 

 

از خانه ، بخاطر دیدن آن دوستشدر حقیقت  اامیکروز کامله بازهم به اجازٔه مادر کالنش، به بهانٔه دیدار دوستانش 
، لحظاتی بعد پدرش از کابل رسید به مجرد رسیدن و الدرک بودن کامله، جویای بیرون شد ولی از بخت بدش

ن رفتن اورا به دوش خشویش انداخت و پدر کامله ولیت بیروؤمس ،کجاست. مادر کامله از ترس احوال او شد که در
کالنش در دکان تیلفون کرد که فوراً بخانٔه آن دوست نام دوست شان که کامله بخانٔه شان رفته، به پسر  شنیدنبا 

آنجا از  برادرش از ترس پدر، بدون ضیاع وقت به خانٔه دوست شان رفت ولی در رفته و کامله را بخانه بیاورد. 
 اثری نبود بناًء به عجله احوال را برای پدر بیرحمش آورد.کامله 

 

بزودی یک تعداد از افرادش را چهار طرؾ  به مشامش رسید و بوی خیانتپدر کامله که باالی همه بی اعتماد بود 
نجا او هم درآکه  کامله دوستفرستاد تا کامله را پیدا نمایند تا اینکه اورا در خانٔه مادر کالن اندری اش پیدا نمودند. 

آنجا  را بخانٔه همسایه انداخت و از ها خود ، از راه بامباهم مصروؾ صحبت بودند، خطر را احساس نمودهبود و 
را کوته  اصطالح خود زودی در خانٔه یکی از خویشاوندانش گریخته و به بهزیاد ریخت و از ترس گبخانٔه خودش 

، کامله را دست و پا بسته در موتر انداخته بخانه داده شد گمرقلفی ساخت. به مادر کالن اندری کامله اخطار 
بیهوش شد و دوباره به هوش  د که  دو مرتبهبه وسیلٔه پدرش به اندازه ای لت و کوب گردیآوردند، به مجرد رسیدن 

 توان گریه کردن برایش نمانده بود. دیگرآمد و 
 

را بزودی پیدا نموده و عاشق جوان الن طرح نمودند که پنشسته، با دو همکار و پسر بزرگ خود  کاملهپدر بیرحم 
 او را با کامله یکجا با فیر مرمی به قتل برسانند و بعد خانه را آتش بزنند که هردو جسد کامالً سوخته و از بین برود

دهن بخاطر جلوگیری از فرار کامله پهره داری برادر کالن  . انی و فوری به کابل فرار نمایندو خودشان پنه
ان برآمدند و کامله را در یک اطاق بدون وی ججوو  و همکاران پدرش در جسترا به دوش گرفت  حویلی دروازهٔ 

 فرش در روی زمین انداخته زندانی نمودند.
 

را به  پنهانی خود طور ترس و لرز بیحد جگرخون شده بود بابرادر خورد کامله که از دیدن لت و کوب خواهرش 
همه خون آلود رسانید و از پالن شوم پدرش اورا باخبر ساخت. کامله با شنیدن این سر تا پا ته و کاملٔه دست و پا بس

 دل دادٔه خود جوان و دفعتاً در فکر خودش را فراموش کرددانست درد  خبر چون تعصب و بیرحمی پدرش را می
از  ای سراغ نداشت. لحظاتی بعدهیچ راه و چاره باخبر سازد ولی  خوده او را از نیت پدر آدمکش افتاد که چگون

خواهد تشناب برود. برادرش که جرأت این کار  برادر خوردش تقاضا کرد که تناب دست و پایش را باز نماید می
را دید، کامله و حالت زار  نبیه خواهد شد ولی چون بدن خون آلوددانست از طرؾ پدرش سخت ت را نداشت و می



  

 

 

 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ دغً پتًښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً وپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

جراحات بدن کامله بحدی زخمی و سر  سرتازیرا  کامله را باز نمود. در دلش احساس ترحم نمود و دست و پای
 ها را نداشت. قدرت بازکردن تناب ،های ناتوانش که دست داشت

 

کرد او هم درین کار کامله را کمک کرده  لت و کوب شده بود زیرا شوهرش فکر میمادر کامله هم به ندازٔه کافی 
در طول روز هیچ احوالش را گرفته نتوانست. کامله به  چنانچهدلش را از یگانه دخترش کنده بود همین خاطر ه ب

از کلکین کوچک  های شان در منزل دوم در کنج حویلی واقع بود. زحمت زیاد بسوی تشناب قدم برداشت، تشناب
ؼم  نگ سرخ ؼروب در پیشانی آسمان، وقوع پیش آمدنشستن بود و ر به بیرون نگاه کرد، آفتاب نزدیک به تشناب
خواست مرگ  قوت گرفت زیرا او نمیخود کشی . در فکر کامله دفعتاً تصمیم کرد را بازگو می باری اندوه وانگیز 

یند، ولی دفعتاً تمام نموده و همدیگر را قلباً دوست دارند، به چشم سر بب جوانی را که سه چهار بار تنها باهم دیدار
مصمم تبدیل شد و ، به یک حس انتقام گرفته بودبه دلش جا برابر پدرش  طول زندگی کوتاهش درکه در  عقده هائی

کند که تا ابد این شخص خونخوار که پدرش بود، از آن رنج ببرد، چهار طرفش را به دقت ورانداز شد کاری باید 
میخ ها به  کامله سیم ها را ازنمود، چشمش به لین های برق تشناب افتاد که هنوز برق در آن خانه وصل نشده بود. 

 را از کلکین تشناب به پائین انداخت. به کمک آن خود کند و زحمت
وقتی پایش به زمین رسید هم از درد بدنش و هم از ترس اینکه به دست پدر ظالمش نیافتد، پاهایش از حرکت مانده 

، پیش گرفت که موتر رو نبود بود، اما چاره نبود، لنگ لنگان خودرا در کوچه های قریه انداخت و راه هایی را در
نمود. کامله  پیموده بود که صدای آذان مال را شنید که مردم را برای ادای نماز شام دعوت میز چند کوچه را نهنو

گیرد و او باید از این وقت استفادٔه اعظمی را  با خود فکر کرد که ادای نماز شام حدود نیم ساعت را در بر می
 ذره ای نیرو و توان باقیامه داد، گرچه در بدن تکه تکه اش به راه رفتنش ادو به زور دل بنماید. بناًء با قوت تمام 

نیرو می تصمیمش اجرای رفتن و ادامٔه اورا به  بیرحمش، ترس از مرگ و گریز از چنگال پدرنمانده بود ولی 
  .بخشید

خواست کمی آب بنوشد که دید دخترکی با  یک کاریز رسید، می حالیکه رمقی در بدن نداشت به  درنیم ساعت بعد 
د. دخترک روستایی با دیدن کامله با آن وضع حیران ماند و پرسید تو کی کنمی را پر از آب کوزه اش  دستان خود

 هستی و ترا چه شده؟
 کامله جواب داد: مرا پدرم لت و کوب کرده و من از خانٔه خود فرار کرده ام.

 پس حاال کجا میروی؟ دخترک پرسید
 دانم کجا بروم. برای رفتن ندارم و خودم هم نمی یکامله جواب داد: جای

با خود بخانٔه شان برد. در بین حویلی مادر خودرا  به حال کامله سوخت و بدون اینکه او را بشناسد،دخترک دل 
 صدا کرد و کامله را برایش نشان داد.

های پرخونش را  با شنیدن قصٔه کامله اورا در داخل خانه اش برد لباسمادر دخترک که زن بسیار مهربانی بود، 
تشویش نکند و برای کامله اطمینان داد که  دیا نمود تا کوفت جانش گرفته شوتبدیل کرد و شیر گرم و داغ برایش مه

. این مادر و دختر در خانه تواند همرای شان بماند میو کامالً محفوظ است  خانه اشدر تا که حالش بهتر نشده، 
 آن در های بدن کامله زخم، بخاطر کار رسمی به کابل رفته بود. که در خوست څارنوال بود مرد خانهبودند، تنها 
 ردش را نیابد پدرشکرد که  برد و خدا خدا می بسر می در ترس و تشویششب و روز ولی  نسبتاً بهبود یافت خانه

 تباه نشود. و زندگی این فامیل بیچاره همرایش
 

سر از فردا برای پیدا نمودن آن  پدر کامله پس از اینکه از فرار دخترش خبر شد فکر کرد که نزد دوستش رفته و
دو، در یک  بود که به مجرد دستگیری هر ن کردهپال ، جایزه تعیین نمود و با مشورٔه یک عده هم مانند خود،دو

 سنگسار نمایند. کردند، اینها را هم در محضر عام میآنجا سنگسار  مردم را درمیدانی که طالبان 
 

که برای بدست  سنگدل و بیرحم بار آورده تقریباً سی سال جنگ داخلی و وضع بد اقتصادی مردم را به حدی 
گشتند، دروازه های مردم را به بهانه  َدور و بر را می قریه جاتآوردن جایزٔه پدر کامله، ده ها نفر کوچه به کوچٔه 

روز بعد از این  چندچنانچه  ، روبرو شوند.بودکامله دوست که  کردند تا اگر با جوانی تلؾ تک تک میهای مخ
تک تک شد و آن جوان بیخبر به فکر را پنهان نموده بود،  در آنجا خوددلدادٔه کامله خانٔه که یکروز دروازٔه  ،واقعه
 به مجرددروازه را باز نمود، شخصیکه عقب دروازه بود  خواهد بود،یکی از دوستان شان یا  وصاحب خانه اینکه 
 .ساختهالکش جابجا یک شاجور مرمی را باالیش خالی نمود و  ،دیدنش
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ی شنید که در مقابل تا اینکه روز بارٔه سرنوشت آن بیچاره می اندیشید. بی خبر و لی هر روز در دوستش کامله از
داخل خانه اش شود،  خواست روز وقتی آن شخص با پسرش می شام، مین فرش شده و دروازٔه خانٔه یکی از اهالی

کامله از ارتباط این واقعه، با پنهان شدن و قتل دوستش  شود. ماین انفجار نموده و سبب قتل پدر و پسر بیگناه می
 آگاه نبود.اصالً آن خانه  در

 

فکر کرد باید موضوع  شناخت  را خوب می آدمکش خود و کامله که پدر این خبر در تمام منطقه انعکاس نمود
، در فکر بود از زندگی خود دست شستهدر حالیکه  ،کرد بیحد احساس نا آرامی می بوده  باشد بناءً  میان ی درمهم

ین خبر شود و سبب بربادی ا ،اواین خانواده به شود که مبادا پدرش از موضوع پناه دادن  خانوادٔه څارنوال می
 .کرد ایشان زندگی می شد که کامله در منزل فامیل شریؾ گردد. زیرا تقریباً یکماه می

 

، چون قریه ه بودو خانمش قصٔه کامله را بطور مفصل برایش بیان نمود ه څارنوال پس از مدتی بخانه اش برگشت
موضوع پی برد و او را مانند اصل څارنوال با شناختی که از پدر کامله داشت به  ،های اینها زیاد ازهم دور نبود

 کند. خود دلداری و دل آسایی داد و وعده نمود به هر قیمتی که شود اورا در این راه کمک می اوالد
بخانه اش برده بود، دروازه  از لب کاریزیکروز ظهر دروازٔه څارنوال تک تک شد و دخترک نوجوانیکه کامله را 

اظهار بیخبری نمود، را ببازد،  ه همه چیز پی برد ولی بدون اینکه خودکامله ب را باز نمود و از دیدن برادر خورد
تا بمجرد دیدن کامله  تفنگچه ای هم در جیبش داشت د،وببرادر خورد کامله که کرتی برادر کالنش را پوشیده 

 دوباره برگشت.از دخترک صاحب خانه، منفی پس از دریافت جواب ولی ، باالیش فیر کند
با کامله مصلحت نمود و گفت باید هرچه زود تر خوست را ترک مانند یک پدر  ،وخیم دید څارنوال که وضع را

داد که خطر  اورا قناعتدهد بلکه  و هم معذرت خواست که نباید فکر کند که اورا از خانه اش جواب می نماید
توانست  بود، و اصالً نمیرا کامالً باخته  شود. کامله که روحیٔه خود برمال شدن او درین خانه روز بروز بیشتر می

را دربست به کرایه گرفته، سر و روی کامله  ییکروز موتر څارنوال  .تصمیمی برای نجاتش بگیرد، موافقت نمود
را با چادری کهنٔه خانمش پوشاند و بطرؾ ؼزنی حرکت نمودند. پس از گذشتاندن یک شب در ؼزنی فردای آن 

 راهی کابل شدند.
دانست که چه  مانند یک مجسمٔه سنگی عقل و شعورش را از دست داده بود، و هیچ نمی سفرکامله در طول این 

شد بر نا امیدی و بیچارگی اش افزود  نشسته. هر قدر از مادرش، خانه و قریه اش دور می سرنوشتی در انتظارش
پدر بیرحمش د تا به دست کر کرد و صبر می گفت کاش از خانه اش اصالً فرار نمی گردید، گاهی باخود می می

که او هم  دانست داد زیرا می همچنان رنجش می ،ؼم اینکه باالی دلداده اش چه روزگاری آمده باشد. کشته شود
 سرنوشت بسیار تلخی را در پیشرو دارد. ،انجام هیچ گناه و جرمی بدون

ه کامله در عمرش وقتی به کابل رسیدند، څارنوال اورا در رستورانی برای صرؾ ؼذا برد. این اولین باری بود ک
. رفت زیرا او از سرنوشتش هیچ اطالعی نداشت خورد. اما نان کجا از گلویش پائین می در رستوران نان می

 خواهد اورا ببرد و تسلیم می ناچار با گلوی پر از ُبؽض از څارنوال پرسید که سر منزل آخر او کجاست و کجا می
 کند؟

پناه  زنان بی سر ،توضیح داد و گفت که آن وزارتر زنان برایش څارنوال با بسیار مهربانی در مورد وزارت امو
بازار آزادانه گشت و گزار نماید؟ کند. کامله پرسید آیا او اجازه دارد در شهر و  را کمک میمثل او و تحت شکنجه 

فکر رود که شباهت بسیار به یک زندان دارد و با خود  با نگرفتن جوابی از طرؾ څارنوال، دانست که جایی می
کرد که بقیٔه عمر را در چهار دیواری یک زندان زنانه باید سپری نماید. با این افکار دیگر یک لقمه نان هم از 

 داشتن یک جوان، بخاطر انتخاب درک نمود که صرؾ بخاطر دوسترا  خودموقعیت زیرا او  گلویش پائین نرفت.
ولی  هانی خود، اینک از مرگ حتمی نجات یافتشریک زندگی خود و با استفاده از یک حق کامالً طبیعی و انس

 گردد. محکوم به حبس ابد می
به مؤظفین مربوط وزارت امور زنان با کمال امانت داری تسلیم داده شد، دستهای کامله بعد از ظهر آنروز وقتی 

آن مرد مهربان را  بار،با چشمان اشک در ذهنش نیافت و حرفیبرای ابراز تشکری کلمه و څارنوال را بوسید و 
 ترک نمود.

اینک از شش دارای آرمانها و آرزوهای بیشمار در زندگی، بسیار با استعداد، و  دوشیزٔه جوان نزده ساله، زیباکامله 
کند.  خودش، زندگی می ای دارای سرنوشت تقریباً مشابه بهه مانند دیگر خانم ماه به اینطرؾ در این خانٔه امن

یوس کننده ای بر ذهن جوان و حساسش هجوم می آورند و شب و ضد و نقیض و مأه هر روز چه افکار اینک
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 می ،که از زبان خودش بیان شده شود، ما همه با خواندن داستان زندگی اش چگونه سپری می روزش با این افکار
 حدس بزنیم.بخوبی  اش را ت روانیتوانیم حال

 

قانون » مورد تصویبقصٔه دردناک کاملٔه جوان به پایان رسید ولی این سوال بازهم از زمامداران خانٔه ملت که در 
؟ ها، راه اسالمی و انسانی کدام است مطرح است که برای همچو خانمقابل نمایند،  مخالفت می« خشونت علیه زنان

کرد؟ یا در صورت بؽاوت اش  یشه و جبارش شوهر میپدر خیانت پ آیا کاملٔه معصوم و بیخبر از دنیا، به ذوق
انسانی، حق باید  انسان عاقل و بالػ، و یا منحیث یک؟ و یا در خانٔه امن زندانی ابدی ؟شد کشته و سنگسار می

  .دش برایش داده میطبیعی انتخاب شریک زندگی اسالمی و 
 

 تا قصٔه دیگر
 
  
 


