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                   شیما غفوری                                                                                

  ) نانځکھ(گدی گک 
  )واقعی داستان واره ای بر اساس یک قصۀ(

  
ساعت مجلسی را ترتیب میکردم و کوشش  ھفتھ  مدت دو ھا ھرنبا آ. در جمع زنان و دختران جوان نشستھ بودم 

م با صرف چای و میوۀ خشک شرایط گفت و شنود را طوری آماده بسازم، کھ ُچپ ترین و خاموش ترین زن داشت

چونکھ زنان افغانستان قصھ ھای ناگفتنی زیادی دارند ولی از بس ھر کدام لبریز از قصھ . نیز صحبت کرده بتواند

  . ندارد اا رآنھ نگیز است، کسی میلی بھ گفتن و یا شنیدنھای غم ا

ً با ھم یکجا میگریستیم، گاھی میخ  من می خواستم این طریقۀ. ولی مدت اقامتم در کابل زیاد نبود. ندیدیمما بعضا

  . بیاموزند و وقتی در میان شان نباشم، خود بتوانند آنرا بھ پیش ببرندزنان  کردن را مجلس

من جویای احوال . نیامده بودی ھمسایۀ کرایھ نشین پائینی ھنوز ول. ده، پانزده دقیقھ تیر شدنشست  از ساعت معین

  . بچۀ ننویش ھمراۀ زنش از قریھ آمده است. بیچاره مھمان دارد: یکی گفت. شدم وی

نگھ جوانی دیوانھ شده، فقط گ بخت در اینکم . حیف مقبولی اش. س ننویش سوختی عروادلم بر: دیگرش گفت

. میگویند اگر خوب نشد، بیچاره شوھرش باید یک زن نو بگیرد. ھرش او را پیش داکتر اعصاب آوردهشو. باشد

  . زن ھم چقدر قیمت است

حاال خو اوالدھایش را . ودش بخوردخ خدا مھربان است کھ خوب شود و غم اوالدک ھایش را. فتزن دیگری گ

  . بیچاره خشویش نگاه میکند

  . سخن ھا زیاد رد و بدل شدو از این قبیل 

خواستم بھ دیدن عروس  بعد از ختم نشست

داخل اتاق مؤقر . ننوی ھمسایۀ پائینی بروم

  . شدم

 زن بسیار جوان و زیبا ولی پژمرده و ُچرتی

ودا پشت س شوھرش بازار. آنجا نشستھ بود

و زن مھماندار در کنج حویلی مصروف  رفتھ

  . نان پزی در تنور بود

بھ . و علیکی در پھلویش نشستم بعد از سالم

چشمان بادامی اش کھ خالی از ھر نوع خوشی 

  . و غم، آرزو و تمنا بود، خیره شدم

برایم بھ پشتو جواب داد . جویای احوالش شدم

من ھم بھ پشتو . کھ خوب و صحتمند است

  . ھمرایش صحبت را آغاز کردم
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  با محبت گفتمش

  .بھ کابل خوش آمدی  -

  . خیر اوسیـ 

  ابل چطور است، خوشت آمد؟ک -

  ؟څھ پوھیږم -

  چند اوالد داری؟ -

  .  د خدای مال دی ،شتھ دی -

  .شده بودچشمش فقط بھ نقش گلیم روی اطاق دوختھ  ،در جریان صحبت ھا

 . ھمھ شان خوب ھستند -

 .  ھو، شکر -

 پشت شان دق نشده ای؟ -

 .نھ -

 کدام اوالد ات را زیادتر دوست داری؟ -

 .پوھیږم نھ -

 ان را یک برابر دوست داری؟حتماً ھمھ ش -

 .پوھیږم نھ -

 یا یکی را ھم دوست نداری؟ -

  ؟څھ پوھیږم -

 . میدانستم کھ در دلش بحر غمی دارد ولی توان گفتن ندارد. دلم برایش بسیار خون شد -

 :بھ آرامی برایش گفتم -

 از پدر و مادرت احوال داری؟ -

  :این بار با لحن شدید گفت

 . نھ -

 از خواھر و برادرت چطور؟  -

  :رای اولین بار بھ سویم نگاه کرد و بازھم با ھمان لحن  تند جواب دادب

 . نھ، ھیڅ خبر نھ لرم -

  :پرسیدمش. من فھمیدم کھ این جا نقطۀ دردش است

 چند خواھر و برادر داری؟  -

 . ېدرلود ېم ېندیدری خو ېراتھ وویل چ ېی مښخواخو نھ پوھیږم،   خو زه پخپلھ -

 . در و مادرت، خواھرھایتپ ؟پس  آنھا  حاال کجا ھستند -

شاید آنھا . در دلم گفتم کھ کاش در مورد فامیلش از زنھای باال بیشتر سؤال میکردم. باز چشمش بھ گل گلیم کوک شد

فھمیدم کھ تنھا از سؤال و . معلوم است کھ در دلش غم دیرینھ ای خانھ کرده است. ھمھ مرده باشند و یا چگونھ

افغانستان از فامیلم و زیاد تر از زندگی سابقم در . ین سبب از خود قصھ کردمجواب چیزی حاصل نمیشود، از ا

گاھگاھی بھ سویم نگاه میکرد و در چشمان خالی اش حاال سؤاالتی . برایش دلچسپ تر شددیدم صحبتم . سخن گفتم
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یک روز در وقت  بعد از گفتن  یک جملھ کھ. من ھم برایش قصھ میکردم و گپ را بھ درازا میکشیدم. خوانده میشد

  :جنگھا در زیرزمینی داخل شدم، مگر در آنجا بسیار میترسیدم، دیدم کھ دھن باز کرد و گفت

  . اریږمډ هیرډنھ  ېزه ھم د تیار -

  . برایم جالب بود کھ من تنھا از زیرزمینی گفتم و او از تاریکی

برایش گفتم، نمیدانم در این میان  حاال آھستھ، آھستھ حتی قصھ ھای شنیدگی زمان جنگ را بھ نام سرگذشت خودم

یک وقتی متوجھ شدم کھ انگشتان دستم را با بسیار سختی فشار میدھد و از چشمانش . چگونھ او دستم را گرفتھ بود

  :ھمانطور دستانش را بھ دستم نگھداشتم، پرسیدمش. اشک سرازیر میشود

 .ی بدی را دیدیمیفھمم کھ توھم بسیار چیز ھا. نتو حالی دیدنی ھای خوده قصھ ک -

شیان راځی، لکھ  ېځینی داس ېمکې خو پھ فکر . ومھ ېیره وړوکډزه . دیھ زما ھغھ وختونھ ھیڅ پھ یاد ن -

 . سم را نشی يمگر پھ یاد ی ي،خوب لیدلی و يچھ سړ

و بی  پریده در روی رنگ. من حاال متوجھ شدم کھ نگاه ھای این زن جوان و صحبتش عادی تر شده میرود

  :گفتم صحبت ھا را ادامھ دادم و. و ژستی پیدا شده استاحساسش رنگ 

  .مخصوصاً اگر تنھا باشم. من از تاریکی بسیار میترسم -

 . زه بیا ھیڅ کلھ یوازی  نھ یم خو. اریږمډ ېزه ھم ھمداس -

 :ولی با مھربانی گفتم. نشود کھ حاال از جن و پری گپ بزند. من حیران شدم کھ او چھ میگوید -

 کی ھمرایت است؟. ی کھ تنھا نمیباشیخوب، چقدر عیش کرد -

  :دست چپ اش را باالی جیب درونی پیراھنش گذاشت و گفت -

  .ھکځزما نان. ما سره دهزدغھ  -

 داری؟  تو گدی گک. چقدر خوب -

 ېاو واده می وکړ، خواښی مځوانھ شومھ  ېکلھ چ. پټھ ده يمگر دغھ بیخ. ھو -

 ټھپ ېتر اوسھ پور ېمگر ھغھ م. يځوسو ې یېاو پھ تنور ک اخليرانھ ودغھ  ېغوښتل چ

 . شتھما سره  ې لھھیڅ څوک ھم خبر ندی چ. ده ېکړ

ن، مگر بھ من میتوانی ش کاھ ت نگھمینطور پُ . بسیار زن ھوشیار ھستی. آفرین -

 .موینمیگ یی کسابر نشان بدھی؟

  :رع برایم گفتار تضبا بسی

 .ا نھ اخلیربیا یی  ې، چېچاتھ ونھ وایې گوره چ  -

 . من نمی مانم کھ آنرا کسی از تو بگیرد. ممھ برایت قول میدھ. بیخی درست است -

، بھ اندازۀ یک کف دست را دستش را داخل جیب پیراھن بخمل سبزگونھ اش نمود و از آن یک بستۀ کوچک -

 . بیرون کشید

ھ ھر کدامش ک نمیدانم پنج یا شش دستمال خامک دوزی را گشود. یک دستمال را باز کرد، باز دیگرش را -

کھ  یک گدی گک .را دیدم کھ آرام در بین آن دراز کشیده بود پالستیکیبھ یک رنگی بود و باالخره یک گدی گک 

وی و موی، پای ھا و دستھایش نقش ر ی سر و تنھ اش خطوط عمیقتری بودند کھیک سر داشت و یک تنھ و در رو

مگر چون پالستیکش . داشت ھای نود نیز چنین یک گدی گکیل سالبھ یادم آمد کھ  دخترم در اوای .را نشان میدادند

 :با تعجب گفتم. بسیار اصل نبود، زود از بین رفت و از آن اثری باقی نماند
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 از کجا کدیش؟. نازنینی واه واه چھ گدی گک -

مگر اوس . او الس ولری ېپښ ېسم ېچ غوښتلمې پخوا . ، دغھ می درلودهیا څلور کلنھ وم زه چھ دری -

 .شم ټولیکوچنی ده او زه یی ښھ پ ېچ ځکھ. ھمدغسی ده ېچ یم خوشالھ

 نازنینھ خریده؟  ایت این گدی گککی َبر -

 .يو ې اخیست مې راتھبھ  نھ پوھیزم، خو فکر کوم چھ پالر اوس -

 مگر حتماً بسیار دوستش داری، نھ؟  -

 . آمد در چشمھایش اشک پدید -

 ېاخلم او ورسره خبررا زه دغھ  يڅوک نھ و ېکلھ چ. د خپل ځانھ ھم زیاتھ. راباندی گرانھ ده ډیرهھو  -

 . ورسره ژاړمکلھ کلھ  . کوم

خالصھ ھمھ گذشتۀ غبار . برایم معلوم شد کھ این گدی گک پالستیکی برایش مادر و پدر شده است، خواھرانش است

 .  یندمی برا در آن گدی آلودش 

 . ھم آنرا ندیده است کرده ای و ھیچ کس ھآفرین بھ تو کھ اینقدر سالھا آنرا نگ -

. گناھی را مرتکب نمیشود کر کرد کھ او با داشتن این گدی گکمثلیکھ برای اولین بار ف. در چشمانش برقی را دیدم

  :و با شوق وافر گفت

 . وساتم ېیباید ، گرانھ ده ېراباند وشیان وولټدغھ تر  -

کھ  او را چگونھ بھ خاطرات گر نمی فھمیدم م. نبود کھ این یگانھ نشانی ایام گذشتھ اش استدر این دیگر شکی 

 .ش بر گردانمسابق ا

 . چرا بھ دیدنت نمی آیند. دمگر نگفتی کھ حاال پدر و مادرت کجا ھستن. خوب میکنی -

 .درتھ ویل ې، بیا مپوھیدالیکھ . دوی چیرتھ دی ېم چږتیا نھ پوھیښزه ر -

 پس چطور ازداوج کردی؟ -

 ېیر وخت مخکډمگر . مونږ اوس پکښی اوسیږو ېؤ چ يمدغھ کلد ھ ېپالر م ېم چږزه فقط دومره پوھی -

 .شوی او واده یی کړی دی ېپات ھمھغلتھنو بیا . ووپاره کابل تھ تللی لھ سبق  دھغھ ځوان ھلک ؤ،  ال ېکلھ چ

ما ز. خو بیا پھ کابل کی جنگونھ شروع شول. هد ېاخیستیې ما تھ وینې،  ېچ ھاو دغھ  نانځک یې پیدا کړياوالدونھ 

 . . .بمونھ  ېپھ کور ک ږز مون ېراتھ ویل  چ ېخواښ

من دست چپم را بر شانھ اش انداختم . در این وقت وی بھ من نزدیک تر شده رفت و تقریباً خود را در بغلم انداخت

  .و با دست راست ھر دو دست  نازک و سردش را محکم گرفتم

 باز چھ شد؟  -

 . یر بد کار وشوډ. زه نشم ویلی -

  .ر مینمودن بار این جملھ را تکرایدگریھ میکرد، چن حالی کھ در

 !یر بد کارډ. . یر بد کار وشوډخو  -

 مگر چھ قسم شد؟ . بلی حتماً بسیار کار خراب شد -

 .  کلي تھ بوتللوول ټ ږپالر مون -

 باز چھ شد؟  -

-  
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ما د خسر  زد مجبورۍ د مخې پھ کلي کې . ېنھ درلود ېھیڅ پیس ېپالر م ېراتھ یو وار وویل چ ېمې خواښ -

 ېپات دلتھ ټول اون�یوه . یر خطر ووډصاحب منصب ؤ او ورتھ پالر مې  ېځکھ چ ې اوسیدو،پھ کور ک

کور خپل  ېدرکوم چ ېزه تاتھ پیس .دلتھ ساتل دې نور راتھ ګران دي ېخسر ورتھ وویل چمې بیا . وشو

. دغھ ومنلھ ېپالر م. کلن ؤ ھم پنځھ یا شپږھ چې ھغھ زما زوی تھ راکدا لور دې خو ې، پاکستان تھ وباس

  .کړم ېځوانھ شوم، ھغھ زه خپلھ ناو ېبیا کلھ چ. شومھ ېپات ېک ھمغھ کليالړل او زه پھ ودوی 

 پدرت ھیچ وقت دوباره بھ قریھ نیامد؟ باز  -

 .  دې کلي تھ نھ راځينور بھ ره عھد کړی ؤ چھ ھیڅکلھ یو لھ بلھ س ېیځکھ چی داسی . نھ -

و او ھمچنان . رویم داغ شده بود، اشکھایم جاری بودند. رویش را بھ رویم چسپانده بود. دوی از گریھ ِفِرق میز

  .ھق ھق زنان خاموش شدنکھ آمیگریست تا 

  . نازش دادم و برایش دلداری دادم. بار ھا بھ پیشانی داغش بوسھ زدم

. این پدر و مادرت است. ۀ تو استتمام گذشت ادم، بوسیدم و گفتم کھ این گدی گکش را بھ دستم گرفتھ ناز دگدی گک

ھر روز یک رنگ دیگر برایش . برایش چند تا پیراھن بدوز. کنی نگھتو حق داری کھ این را . این خواھرانت است

تو . شانوقتی در ِگرد دسترخوان میشینی او را ھم با خود ب. بپوشان ی پاکبعد از آن اوالدھایت را ھم کاال. بپوشان

  . کھ اوالدھایت ترا دوست دارند ھمانطوری. دوست داشتھ باشیات را  باید گدی گک

  .گوشۀ ازغمھایش را بیان کرده بود. دلش سبک شده بود. او سرا پا گوش بود

  . ش یکجا از اطاق بر آمدیم و در خانۀ باال رفتیمد از یکی، دو ساعت با او و گدی گکبع

او بھ من اطمینان  .ازش خواھش ھای نمودم ودم زدش رفتم و با او صحبت ھای کروقتی شوھرش از شھر آمد، ن

  .داد

در وقت . و اما من بھ خاطر خدا حافظی نزد شان رفتم. او و شوھرش دوباره راھی قریھ شدندفردای آن روز  

او با یک حرکت سریع گوشۀ چادری آبی اش را پس زد و . روبوسی با وی نقش یک لبخند ملیح را بر لبانش دیدم

ر دور تنھ اش دستمالک خامک دوزی سرخ را پیچانده بود، با خوشحالی برایم نشان داد و او را گدی گکش را کھ د

  . چند بار چنان تکان داد کھ گویی با من وداع مینماید

فرزندانم دوباره راھی اروپا نزد  ی ام در وطن تمام شد، بایدچون وقت رخصت. دیگر از حال شان خبری ندارم 

  . میشدم

  ختم .   حلقھ خویش دارد درقصھ زندگی این خانم جوان، ھمچون ِگردبادی تفکرات مرا  آن دیدار، از بعد
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