»ﻣﺎرﯾﻪ« رواﯾﺖ /ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ
ﺳﻮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاریﻧﯿﺎ ،در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،رواﯾﺎت زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ:
رواﯾﺖ اول «،ﻣﺎرﯾﻪ»
ﺑﺎ دﺳﺖﻫﺎی ﻻﻏﺮ و ﺑﯽﺟﺎن ﻣﺪام ﮔﻮﺷﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻨﺶ را ﻣﭽﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪه ،ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﺪ ،ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭼﺸﻢ راﺳﺘﺶ
ﭘﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮن ﺗﻤﺎم ﺻﻮرﺗﺶ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻣﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ و ﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ در اﻃﺮاﻓﺶ ﻣﯽﭼﺮﺧﻨﺪ ،او ﺟﺎﯾﯽ درون ﺧﻮدش
ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده .زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﺒﺎس ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ،راﻫﺮوﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﻣﯽﮔﺮدم .ﻣﺎرﯾﻪ در ﻧﺎﭼﺎریاش ﻏﻮﻃﻪور اﺳﺖ .ﻣﻦ از
ﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺎ دﺧﺘﺮﻫﺎ را آرام ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎرﯾﻪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﯽﻗﺮاری ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺷﮏﻫﺎی آﻧﻬﺎ زل زده…
ﻣﺎرﯾﻪ ۷۱ ،ﺳﺎﻟﻪ و اﻫﻞ ﮐﺎﺑﻞ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن دوﻣﯿﻦ دﺧﺘﺮش از راه ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ
ﻣﺎه از زﻣﺴﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻫﻤﺴﺮش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎرﯾﻪ ﻫﻨﻮز دوران ﻧﻘﺎﻫﺖ ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن را
ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر او ،ﻧﻮزاد و دﺧﺘﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻤﻪاش راﻫﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﮑﺮ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﻧﻮزادش از ﺳﺮﻣﺎ ﻣﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎرﯾﻪ از ﺷﯿﻮﻧﺶ در ﺑﺮف ﮐﻮهﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و از ﺗﺮسﻫﺎﯾﺶ در درﯾﺎی اژه ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد و از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر
ﮐﻮﻻک آن ﺳﺎل را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای دﺧﺘﺮﻫﺎﯾﺶ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎی دو دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺤﺎری ﮐﺎﺑﻞ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺎﻻ در راﻫﺮوﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻧﮕﺎر
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن آن ﺳﺎل را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻣﯽﻟﺮزﻧﺪ…
ﻣﺎرﯾﻪ ﻫﻤﺮاه دو دﺧﺘﺮش ﺳﻪ ﺑﺎر درﯾﺎی اژه را ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و از ﻣﯿﺎﻧﻪ راه ،ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺮﮐﯿﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎز ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ او و دو دﺧﺘﺮش در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﻗﺪﯾﻤﯽ روزﮔﺎر ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ .ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﻣﺎرﯾﻪ و دﺧﺘﺮﻫﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد از ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎرﯾﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻧﻪ دوﺳﺘﯽ دارد ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اروﭘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﺴﺎزد .ﻣﺎرﯾﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ او و ﭘﻨﺞ ﺧﻮاﻫﺮش ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دﺧﺘﺮﻫﺎﯾﺶ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﯾﮏ
زن آزاد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎرﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ درﺳﺘﯽ از آن ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﯿﺎﻟﺶ را ﺑﺮای دﺧﺘﺮﻫﺎ در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ.
ﻣﻦ از ﻣﺎرﯾﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از ﺧﻮدش در آﯾﻨﺪه دارد ﺑﺮاﯾﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و اروﭘﺎ
ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻬﺮﺣﺎل در اﺗﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روزی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
ﮔﺬر ﻋﻤﺮی  ۷۱ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﺎرﯾﻪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﻬﺎن ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺟﺎنﺷﺎن ﺗﻠﺦ ﺷﻮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺎرﯾﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ روزﮔﺎری ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای دو دﺧﺘﺮﺑﭽﻪای ﮐﻪ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن آورده ﺑﻮد.
*ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ اﺳﺖ و از وبﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﻮﯾﻮرکﺗﺎﯾﻤﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

