هفته

4

فاطمهجعفری،ورزشکار.

بازار سیاه کابل

سال دوم
شماره 66
دوشنبه
 26قوس 1397
قیمت  10افغانی
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اینجا ،چراغی روشن است

زنانبهخاطرنگاهجامعه
خشونت را درونی میسازند
صفحه 3

زنان بهخاطر نگاه منفی جامعه نسبت به مراکز حمایوی
و خانههای امن ،ترجیح میدهند که خشونت را تحمل
کنند ،اما صدای شان را در برابر خشونت و بیعدالتی
بلند نکنند و به این مراکز نروند.

روزهی سکوت زنان طالب
هرگز افطار نمی شود!
تحلیل
 بتول سید حیدری

زنانـی کـه در برابـر خشـونتهای خانهگـی
هرگـز دم نمیزننـد ،همیشـه کوتـاه
آمدهانـد ،کارشناسـان و تحلیلگـران امـور
زنـان نیـز هیـچگاه وارد الیهها و پسـتوهای
آسـیبدیدهی روحـی ایـن دسـته از زنـان
نشـدهاند ،زنانی هسـتند که در خانوادههای
مذهبـی بـه سـر میبرنـد .اینگونـه زنـان
یـا شوهرانشـان طلبه(دانشجـوی علـوم
دینـی) انـد و یـا پدرهـا و برادرهایشـان.
آنـان هرگـز در برابـر آزارهـا و لتوکوبهای
جسـمی و روحـی کـه از طرف این گـروه از
مـردان کـه ما امـام و یا معتمدیـن اجتماع
هسـتند ،اعتراضی نکرده و همیشـه سکوت
را سـرلوحهی زندهگـی خـود قـرار دادهانـد.
ضمـن اینکـه مـردان طلبـه خـود مجریان

شـرع و در بسـیاری مـوارد عامـان قانـون
هسـتند ،در کنـار آن ،هنجارهای فرهنگی و
عرفـی که توسـط جامعه بر زندهگـی اینها
چیـره شـده اسـت .همچنیـن انتظـارات
مـردم از ایـن خانوادههـا ،دیگر عاملی اسـت
کـه شـرایط و موقعیـت شـان را در جامعـه
متفـاوت جلـوه دهد .همـه این عوامـل روی
هـم رفته باعث شـده که اعمال خشـونت از
سـوی شـوهر طلبه یا پدر طلبه مشـروعیت
بیابد و سـکوت از سـوی زنان و دخترانشان
همچـون قانون نانوشـته ولی حاکـم رعایت
گردد.
توجیـه اکثریـت ایـن زنـان ایـن اسـت کـه
دختر طلبه هسـتم و یا همسـر یک ما امام
و باید آبروی شـوهرم یا پـدرم را حفظ کنم.
ایـن زنـان میپندارند که اگـر اعتراض کنند
یـا صـدای شـان را کسـی بشـنود ،جامعـه
نسـبت بـه فامیـل شـان کـه امیـن و مورد
اعتمـاد و حتـا الگـوی مـردم هسـتند ،چـه
قضـاوت خواهنـد
ادامه در صفحه ...2

تحلیل
بسیگل شریفی
قسمت دوم

نگاهیکوتاهبهتابوشکنی
درشعر زنان افغانستان
جنسیت

دیوانهای هر روز در زنجیر میمیری
دریاچهای در تور ماهیگیر میمیری
میبافت مادر روزها را با شب مویم
میگفت روزی در همین زنجیر میمیری
محبوبهابراهیمی

محبوبه ابراهیمی در این شـعر به رنج مادر و زن در جامعه افغانسـتانی
اشـاره کـرده اسـت .زن را به دریاچهای تشـبیه کرده اسـت کـه در تور
ماهیگیـری میمیرد .زن چه میزان رنج را باید متحمل شـده باشـد؟!
بیـان ایـن تصویر نهایت رنجی اسـت که یک زن در جامعه پدرسـاالر
تحمـل میکنـد .در جامعهای که زن بودن خود تابو اسـت و شکسـتن
ایـن تابو چندان آسـان نیسـت .در ابتـدا گفتـن از زن و رنجهای زنانه
تابوشـکنی اسـت زیرا در طول تاریخ رسـم به نگفتن از زن بوده و تنها
روایـت مردانـه از جهـان در شـعر وجـود داشـته و زن صرفـن از دیـد
مردانـه مـورد توجه بودهاند ،به عنوان معشـوق ،همسـر و مـادر اما زن
بـه مثابـه زن هیـچ گاه مورد توجه قرار نگرفته اسـت.
ربطی به هوس ندارد
عشق باید از لبها شروع شود
از بوسههای داغ لب گیر و لبسوز

 تهمینه سومیرس

چهارم
قسمت
تاب که سوال نمیپرسند
های بی
از بوسه
و منتظر پاسخ نمیمانند
زینت نور
زینت نور به مهمترین تابوی جامعه پرداخته اسـت؛ عشـق .عشـق در
ادبیـات کاسـیک معمولن مفهوم مردانه بوده اسـت کـه گاه به عرفان
نیز نزدیک شـده اسـت .در هیچ یک از آثار ادبی پارسـی ،زن از عشـق
خـود بـه صراحت نگفته مگـر در عصر کنونی که زن و مـرد به صورت
برابـر در مقابـل قوانیـن مطـرح شـده اسـت .برابـری زن و مـرد به زن
کمـک کـرده تا روایت عاشـقانهی خود را داشـته باشـد .ایـن روایت از
ذهـن زنانه برمیخیزد و زیباییشناسـی خـاص وی را به جهان عرضه
میکند .در این شـعر عشـق زنانـه از بدن میگوید .از بـدن زنانه ،لذتی
کـه از لبها شـروع میشـود .همیـن بخش از شـعر به انـدازهی کافی
تمـام تاریـخ ادبیـات مردانـه را بههـم میریـزد ،لذتـی کـه زن روایـت
میکنـد امـروز درگیر عرفان نیسـت بلکه با دنیا و انسـان دنیایی سـر
و کار دارد .دو عنصـر مهـم زندهگـی امروز؛ دنیا و انسـان.
دستی نیست ،دوستی نیست ،دموکراسی در کار نیست
بیـرون از ایـن اتـاق فقـط صـدای
جلز
جنازههاییسـت کـه روی اجـاق گازم
ادامه در صفحه ...2
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نگاهی کوتاه به تابوشکنی درشعر زنان افغانستان

و ولـز میکنـد
من افعال زنانه را خوب بلدم
کردن /پختن /زادن!
دنیا
روز
با آخرین متدهای
عشقشـان را یـادآور میشـوند .شـاید نتوان حمیـده میرزاد پوشـیدن لبـاس پنجابـی و چـادر و حتـا آرایـش کـردن؛ مفهومـی باشـد در ذهن زن نه حسـی که با تمـام وجود آن
مارال طاهری
را در اغلـب شـعرهایش تابوشـکن دیـد ولـی در بسـیاری از لذتهایـی اسـت کـه یک زن با تمـام وجود روز وشـب خود را لمـس کنـد .زمانی که جهـان آزاد تابوهای زن بـودن را از
شـاعر
زنان
بین
در
کـه
سـت
زنی
شـاعران
از
طاهری
مـارال
شـعرهای او تصویری از زن عاشـق و محصور را میتوان دید .را بـا آن سـر میکنـد .زن ،درگیـر جزئیـات زنانـه اسـت که بیـن برده باشـد و بـرای وی آزادی واقعی را بـه ارمغان آورده
بیان
و
نـگاه
اسـت.
بوده
مطرح
همیشـه
نامش
هنجارشـکن
شـعرهایی کـه بسـیاری اوقـات از زبـان زنانی بیان میشـود شـاید هیـچ وقـت به چشـم مـرد نیایـد؛ جزئیاتـی که فقط باشـد ،میتوانـد درک درسـتی را بـرای همـگان ارایـه کند.
متفـاوت مارال از او همواره شـاعر تابوشـکن سـاخته اسـت .که اکنون متعلق به کسـی هسـتند ولی همچنان به عشـق از نـگاه زن میتـوان آن را زیبـا دیـد و حتـا از آن لـذت برد .آزادی امـر اجتماعـی اسـت و بایـد جامعـه ایـن حـس را با
در ایـن نوع شـعر موضوع شـعر زن به روایتـی زنانه پرداخت شکسـتن تابوهای مختلـف به وجود بیـاورد.
زبـان و فرمی که در طی سـالهای شـاعریاش همواره نگاه خویش میاندیشـند.
داشـته است ،او در کنار مفاهیم هنجارشـکنانه از بیان ،زبان
میشـود .روایتـی کـه از منویـات و آمـال و آرزوهـای زنـان تابـو شـکنی در جامعـهی شـرقی امـر نو بـرای زنان اسـت.
آوردن
و فـرم متفـاوت نیـز بهـره میبرد .مـارال نـه تنهـا از
میگویـد .روایتـی کـه صـدای متفاوتـی در شـعر معاصر ما ایـن رسـم کمتـر از یـک قرن میشـود کـه آغاز شـده و گاه
بگذار از تو حمل بگیرم
بلکه
کنـد
کلمـات برهنـه و اروتیـک در شـعرش دوری نمی
نتایج خیلی خوشآیندی هم نداشـته اسـت .تابوشـکنی که
در نه ماه
است.
اسـتفاده
شـعرهایش
آگاهانـه و صریـح از ایـن کلمـات در
اماناهلل خان پادشـاه افغانسـتان با برداشـتن چادری از سـر
نه روز
خسته ام! از حصار لبریزم /خسته از روسریِ دخترها
شـاعران
ترین
جدی
از
میجویـد .مـارال طاهری را میتـوان
همسـر خـودش شـروع کـرد منجر بـه نارضایتـی و باالخره
نه دقیقه
اینکه باید همیشه زن باشم /زیر -دست و اجی ِر شوهرها
دانست.
تابوشکنانه
و
مدرن
زن در زمینهی شـعرهای پسـت
سـقوط حکومتش توسـط مردم سنتی افغانسـتان شد ،حتا
نه ثانیه
«صدا سلطانی»
شود
شور
غذا
طعم
نکند
بغض دارد دل من ،میترکد/
زن در جامعهی سـنتی و مذهبی افغانسـتان تابویی بوده که امـروز نیز در واقعیت با داشـتن قوانین مناسـب ،بسـیاری از
باال بیاورم هزار و چهارصد سال
شود
مجبور
که
آزاده
زن
دارد/
هیچ میدانی چه حسی
مالک خویش نبوده اسـت .حق ملکیت زن از آن مرد بوده و تابوهـا همچنان باقی اسـت.
تاریخ بردهگیام را
بدهد
نخواهد
که
مردی
به
تن
/
شود
زن آزاده که مجبور
شکسـتن این تابو در بسـیاری از شعرهای زنان معاصر جلوه تعـدادی از زنـان فرهیختـه و آگاه بـا حمایـت از ارزشهـای
«اسرافیل در بند /زهرا سوراسرافیل»
ابجـد
بـه
داد
اگـر
گاه
خنـد/
لب
جـواب
کـه
تـن بـه مـردی
سـور اسـرافیل در کتـاب «اسـرافیل در بنـد» نگاه ،بیـان و کرده اسـت ،زیر دسـت و اجیر شـوهرها ،تابوی نابرابری زن حقـوق بشـری و انسـانی تـاش کردنـد تـا وضعیـت زنـان
بد هد
اعتراضهـای زنانـهی جـدی را می سـراید .کتاب او سرشـار و مرد در این مصرع ،اشـاره به وضعیت زن امروز افغانسـتان را بهبـود بخشـند و ایـن تاشهـا بـا حمایـت شـاعران و
شـیدایی
سـره
یک
گـی
زنده
فهمـد/:
می
خـودش
آزاده
زن
نویسـندهگان مـرد و بـه ویـژه زن
نیست
رو بـه رو شـده اسـت و بسـیاری از
آرزوهـای فـراوان دارد /زن فقـط سـکس و پسـرزایی
شـاعران زن کشور به عنوان پیشتاز
نیست
به
گذشته
ی
دهه
چند
در
زن
شاعران
از
بسیاری
است.
تازه
و
نو
امر
شعر
در
شکنی
تابو
این عرصه تاش کـرده و در زندگی
ساحل
مهتاب
پیروی از نگاه مردانه دست به آفرینش زدند تا حدی که تاییدی بر این نوع زیبایی شناسی به
و شـعر الگـو قـرار گرفتـه اند.
تابـو شـکنی در شـعر امر نـو و تازه
مهتـاب شـاعر شـعرهای زنانه اسـت .روح جـاری در حساب میآمد .اما شاعران جوان بیشتر به دنبال تغییر و شکستن تابوها هستند .بانوان شاعری
شـعرهایش عمیقـن حـس و گاه انـدوه زنانـه را بـه که در سه دهه گذشته خارج از افغانستان مهاجر بودند سهم بهسزایی در این تابوشکنی داشتند و اسـت .بسـیاری از شـاعران زن در
مخاطـب تزریق میکنـد .او میدانـد و در این جامعه
چنـد دهـهی گذشـته به پیـروی از
همچنین شاعران جوانیکه در دو دهه اخیردر کشور فعالیت داشتند نیز نقش بسیار مهمی در
بـا پوسـت و اسـتخوانش درک کـرده زنـی کـه پا به
نگاه مردانه دسـت بـه آفرینش زدند
بیـرون میگـذارد بـر او چـه خواهد گذشـت؟! زنی
دارند.
شعر
در
برابر
غیر
و
مردانه
های
سنت
شکستن
تـا حـدی کـه تاییدی بـر ایـن نوع
کند.
کـه رهایی را در شـعر و کلمات جسـتوجو می
زیبایی شناسـی به حسـاب میآمد.
زن
ضد
پس اینجاسـت کـه او بر قوانین نانوشـتهی
اما شـاعران جوان بیشتـر به دنبال
در
همسـری
به
عـرف و سـنت ایـن جامعه کـه او را به اجبار
از اعتـراض بـه سـنتها ،قوانیـن مذهبـی و عرفی اسـت که دارد .زن نـه میخواهـد ملکیت کسـی باشـد نه زیردسـت و تغییـر و شکسـتن تابوهـا هسـتند .بانـوان شـاعری کـه در
جویی
لذت
و
نسـل
مـیآورد و زن را تنهـا در خدمـت تولیـد
زن را بـه بند میکشـد .او در شـعرهایش پر پـروازی را برای اجیـر ،بـا مطرح کـردن ایـن خواسـت در واقع به شکسـتن سـه دهـه گذشـته خـارج از افغانسـتان مهاجر بودند سـهم
هم
که
اعتراضی
کنـد.
مردانـه تعریـف میکند ،اعتـراض می
بهسـزایی در ایـن تابوشـکنی داشـتند و همچنین شـاعران
زنـان جسـتوجو میکنـد تـا از حصارهـا بـه در آینـد و بـه این تابو پرداخته اسـت.
آن
به
بارهـا
و
بارهـا
دیگـر
مهتـاب هـم بسـیار شـاعران زن
جوانـی کـه در دو دهـه اخیردر کشـور فعالیت داشـتند نیز
اسـتقال ،مالکیـت بـر خـود و تـن خـود و مالکیـت بر حق
پرداختـه اند.
نقـش بسـیار مهمی در شکسـتن سـنتهای مردانـه و غیر
سرنوشـت خود برسـند .برای سور اسـرافیل شعر بیش از هر من از جهان آزادی میآیم
فتوای
کـه
تو!
نبـودن
بود/
زیبـا
و
بـزرگ
گناه
عشـق
وجـود
برابـر در شـعر دارند.
چیز رسـالتی اسـت در خدمت نگاه عصیانگـر و منتقدش  .و مجسمههای آزادی
ببخش
اسـت
صادره
جـدی گرفتـه شـدن تابوشـکنی در داخل افغانسـتان نقش
ماده بودنم را بارها بوسیدهاند
وجودم
و
فکـر
که
اگر
کسـی/
برای
دلی
و
کسـی
بـرای
تنـی
مهمی در شـکلگیری جریانهای اجتماعـی مدنی در تمام
کرده چوتی گیسـوانم را و بعدن سـرمه هم /چشـمهای سـر تمام آن مجسمهها میدانند
ببخش
اسـت
محاصره
سـطوح داشـته و دارد .این جریان میتواند سـنگر محکمی
کشـم انگار یک خم میشـوند
که روزنه بیهودهای
حمیده میرزاد
بـرای از بین بردن تابوهای غیر اخاقی رایج باشـد .تابوهایی
چـادر و پنجابـی سـرخم کـه میزیبد به مـن /ابـروان تیز و مادرم را خوشحال غمگین ساخته بود
های
عشـق
از
آن
از
تر
مهم
و
ورزیدن
ازعشـق
آشـکار
سـخن
کـه جایـگاه برابر زن را نادیده گرفتـه و از او در تمام تاریخ به
تنـدم مثـل گژدم میشـوند
«مریمترکمنی»
بوده
مـا
ی
جامعـه
تابوهـای
از
نهـان،
در
و
ممنـوع
و
پنهـان
شـاعر تنهـا بـه روایتهـای فـردی از زندگی بسـنده نکرده ابزاری فروکاسـته است.
صدا سلطانی
اسـت.
گفته
ابیات
این
در
میـرزاد
حمیـده
که
حرفـی
اسـت
زیباییشناسـی زنانـه تنهـا به عشـق ختـم نمیشـود ،بلکه بلکـه روایتهای عمومـی و اجتماعی را نیز مـورد توجه قرار شـعر معاصر افغانستان توانسـته بیش از پیش در عرصههای
این
اکـراه
و
اجبـار
هـزاران
بـه
کـه
بسـیاری
زنـان
از
سـخن
لذتهـای یـک زندگی معمولی هسـت که برایش دلنشـین داده اسـت .تابوهـای زن بـودن حتـا در جهـان آزاد نیـز تابو مختلف اجتماعی ،فرهنگی و سیاسـی دسـت به تابوشـکنی
جامعـه تـن دادهانـد؛ اما در نهانشـان هنوزهم حسـرتها و اسـت .چوتـی کـردن گیسـوانش ،سـرمه زدن به چشـمها ،اسـت و گرداگـرد وی را گرفتـه اسـت تـا طعـم آزادی صرفا بزنـد و بـا اعتـراض به این وضعیت شـرایط اجتماعی بهتری
را خلق کند.
ادامه از صفحه ...1

کـرد .اینگونـه زنـان در هـراس انـد کـه شـاید
در درجـهی اول ،خـود مـورد اتهـام قـرار بگیرنـد.
امـا ایـن زنـان میداننـد و بارهـا دیدهانـد کـه در
صـورت هرگونـه واکنـش و دادخواهـی بافاصلـه از
سـوی همسـر طلبهیشـان بـا دو چوبتر«ناشـزه
اسـت» و «تمکیـن نمیکنـد» روبهرو خواهند شـد.
بیشـتر ایـن زنـان با رصـد کردن مسـایل اطـراف با
اعتـراض نکـردن نمیخواهند اوضـاع را از آنچه که
هسـت بدتر کننـد .آنـان باورمند هسـتند که هیچ
محکمهی قانونی و حتا شـرعی برای برداشتن ردای
طلبهگـی و یـا اعمال قـوهی قهریه در برابر شـوهر و
یـا پدری که ظاهرن نماد سـیرهی پیامبر اسـام در
جامعه اسـت و چـوکات زندهگـیاش در برخـورد با
زنانـی که تحـت تکلف او هسـتند فقط لـت وکوب
میباشـد ،وجـود نـدارد .بنابرایـن فکـر میکنند که
مجبـور به سـازش و سـکوت و ادامه دادن هسـتند.
نهایتا شـکایت و یا انتقام از همسرشـان را واگذار به
روز قیامـت و عـدل الهی میکنند .زیـرا در فرهنگ
و عـرف افغانسـتان شـکایت از همسـر ،به خصوص
شـوهر طلبـه ،برابـر اسـت بـا طـاق و زنـی کـه
میخواهد از شـوهر شـکایت کنـد ،یعنی میخواهد
از او طـاق بگیرد.
زندهگـی و معیشـت سـخت بـا یـک طلبـه و در
کنـارش آگاهـی نداشـتن زن از حقـوق قانونـی و
شـرعی خود و همیشه شـنیدن جمات و احادیثی
پیرامـون اطاعـت زن از شـوهر و روایتهـای
دربـارهی زنانـی کـه از همسـر اطاعـت نمیکنند و
یـا بـدون اذن همسـر خـارج میشـوند چـه عاقبت
و دوزخـی در انتظارشـان خواهـد بـود ،ابـراز اعتماد
بـه نفـس و قیـام علیـه خشـونتهای شـوهر طلبه
را در ایـن دسـته از زنـان فروکـش میکنـد .امـا
بزرگتریـن عامـل سـکوت این دسـته از زنـان خود

روزهی سکوت زنان ...
زنـان هسـتند .دختـری که همیشـه مـادرش را در
زندهگـی دیـده کـه در برابـر خشـونتهای فیزیکی
پـدر طلبـه و یا نظامیاش سـکوت کـرده دم نزده و
در خفـا گریسـته و سـیاهکوبیهای تـن و بدنـش را
درمـان کـرده اسـت و همچنان زن متدیـن و صبور
و خانـوادهی قابـل تعریف را یدک کشـیده چه گونه
میتوانـد در زندهگـی آینـدهاش در برابـر همسـر
خشـن و یـا زورگویـی مردی سـکوت نکنـد و فریاد
مادران قربانی قطعـا دخترانی را بار
عدالـت بـرآورد؟
ِ
میآورنـد کـه بـه ایـن سـیکل و چرخـهی معیوب
زنجیـر میزننـد تـا همچنان مـورد سوءاسـتفادهی
مـردان زورگـو و فاقـد سـامت روان قـرار بگیرند و
دم نزننـد و ادامـه دهنـد ،چرا کـه نه از مـادر خود و
نـه زنـان اطـراف خود اعتـراض و به نتیجه رسـیدن
شـکایت را یـاد نگرفتهانـد.
درکنار شـنیدن مشـکات زنـان دیگر بارها شـاهد
مراجعـهی زنـان طـاب علـوم دینی هسـتم کـه از
ضـرب و شـتم همسـران خـود رازگونـه شـکایت
میکننـد و برطبـق قوانیـن وضـع شـده در دیـن
کـه بارهـا از سـوی همسـران خـود شـنیدهاند،
زنهـا در شـرایطی میتواننـد شـکایت کننـد کـه
یـا همسرشـان نفقـه نپـردازد و یـا ایـن کـه بتواند،
«عسـروحرج» خـود را اثبـات کننـد که این مسـاله
سـه مشـکل جدی بـر سـر راه این زنـان قـرار داده
اسـت .اوال اثبـات آن چه در زندهگی زناشـویی آنها
بـه عنـوان همسـر طلبـه سـخت اسـت و زندهگـی
خانوادگـی آنهـا بـه دلیل سـاختار ویـژه و خاصی
کـه دارد علیالخصـوص درجامعـهی افغانسـتان که
بـا ابزاری چـون آبرو بسـیارکنترل میشـود و باعث

شـده ایـن دسـته از زنـان تـا حـد ممکـن از طـرح
مشکلشـان در محکمههـا خـودداری میکنند ،ولو
ایـن کـه بارها مـورد ضرب و شـتم هم قـرار بگیرند
و هرگـز نمیتوانند بـه دلیل عوامل ذکرشـده آزارها
را اثبات کنند .حاضر هسـتند بـه حضور زن دیگری
تـن دهنـد تـا این کـه به افشـاگری از تـرس طرد و
بـه انزوا کشیدهشـدن و مـورد طعن و نفریـن مردم
قرارگرفتـن دسـت بزنند.
مراکـز علـوم دینـی و مسـوولین مرتبط بـا حوزهها
بایـد در خصـوص باالبـردن مهارتهـای ارتباطی و
نـوع رفتار با زنـان و دختران ،گامهای بسـیار جدی
و اصولـی را پیـش ببرند و برای سـامت روان برخی
از طـاب راهکارهایـی را اتخاذ کننـد و اجازه ندهند
عدهیـی ملبـس بـه لبـاس پیامبـر اسـام کـه در
تکریـم و احتـرام بـه زنان پیش بود ،نسـبت به ظلم
و آزار نسـبت بـه زنـان اقـدام کنند و برای سـرپوش
گذاشـتن بـه عمـل خود بـه روایتهـا و آیـات قران
کریم اسـتناد کنند.
با این حسـاب آنچه که در افغانسـتان شاهد هستیم
هزینههـای آشکارسـازی ایـن خشـونتها کفـهی
ترازویـش بـرای زنـان و دختـران ایـن خـاک در هر
قشـری بیشـتر از کتمان کردن و پنهـان نمودن آن
اسـت .لزوم وجـود قوانین جامعتـر و تطبیق قوانین
بـا مجرمـان و ایجـاد پایگاههـای امـن جهـت زنان
آزاردیده و افشـاگر ،تشکیل واحدهای مشاوره جهت
همراهـی با این دسـته از زنـان و در پایان همراهی و
حمایت تمام ارگانها و سـازمانهای فعال در کشور
را بـرای داشـتن فـردای سـالم و امن جهـت حضور
زنـان و دختران در جامعه را انتظار خواهیم داشـت.

ادامه از صفحه آخر

بازار سیاه کابل

ایـن جامعهی فقیـر هزینه میشـود.
بنابرایـن ضـرورت مینمایـد تـا
قوانیـن نافـذ کشـور بازنگری شـود و
قانوننامـهای طـرح و تدویـن شـود
کـه بتوانـد در مـورد سـقط جنیـن
عدالـت را برقـرار کنـد .زیـرا زنانـی
کـه در اثـر تجـاوز جنسـی و روابـط
ناخواسـته باردار میشود و یا دختران
خردسـالی کـه توانایـی پـرورش یک
انسـانی دیگـر را در درونـش نـدارد،
نبایـد قربانـی قوانیـن نافـذ ،دسـاتیر
دینی و عرف ناپسـند اجتماعی شود.
هرچنـد در وضعیـت کنونـی جامعه
و حکومـت افغانسـتان خلـق یـک
قانوننامـهای که در آن سـقط جنین
مجـاز و در اختیار خود زن باشـد ،راه
طویلـی اسـت کـه به سختکوشـی
و مبـارزهی نهادهـای حامـی حقـوق
بشـر نیـاز دارد .زیرا دولـت به تازهگی
توانسـته اسـت یک الیحهی ممانعت
از آزمایـش پردهی بکارت را براسـاس
فرمـان تقنینـی ریاسـت جمهـوری
نافـذ کنـد کـه آنهـم حتا در شـهر
کابل-پایتخـت افغانسـتان هنـوز بـه
صـورت درسـت تطبیـق نمیشـود.
در دولتـی کـه قوانیـن بـر اسـاس

دسـاتیر و ارزشهـای دینـی طـرح
و تدویـن میشـود ،سـخت اسـت از
قانونـی شـدن سـقط جنیـن سـخن
گفـت ،امـا ایـن راهی اسـت بـرای از
بیـن بـردن بازارهـای سـیاهی که بر
تـن زنان تشـکیل شـده و اکنـون در
مناطـق مختلـف افغانسـتان وجـود
دارد .گزارشهایـی کـه در هفتههـای
گذشته توسط رسـانهها منتشر شده
اسـت اسـناد موثـق و انـکار ناپذیـر
مبنـی بـر وجـود ایـن پدیده اسـت.
مسـئلهی ترمیـم پـردهی بـکارت تا
زمانـی باقـی خواهد ماند کـه جامعه
در آن سـطحی از آگاهـی برسـد کـه
پـردهی بـکارت هیـچ سـندی بـرای
ثبـوت عفـت و پاکدامنـی یـک زن
نیسـت و نبـود آن نیز فاحشـه بودن
یـک زن را ثابـت نمیکنـد .بنابرایـن
مهـم و تاثیرگذار این خواهـد بود که
بـا تمام بحرانها و مسـایل سیاسـی،
اقتصـادی ،جنـگ و صلح در سـطوح
بـاالی دولتی ،اندکی بـر متن جامعه
نیز تمرکز شـود تـا ارزشها و کرامت
انسـانی زنان و کودکان بیشـتر از این
قربانی فرهنگ خشـونت و رفتارهای
وحشـتآلود نشـود.
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زنانبهخاطرنگاهجامعهخشونت
را درونی میسازند

زنان بهخاطر نگاه منفی جامعه نسبت به مراکز حمایوی و خانههای امن ،ترجیح میدهند که خشونت
را تحمل کنند ،اما صدای شان را در برابر خشونت و بیعدالتی بلند نکنند و به این مراکز نروند.
بانـو انیسـه سـروری دورههـای مکتـب را در لیسـه عالی
نسـوان امیرعلـی شـیرنوایی در سـال  1389خورشـیدی
بـه پایان رسـانده اسـت .او پس از سـپری نمـودن امتحان
کانکور به دانشـکدهی شـرعیات دانشـگاه هـرات راه یافته
و تحصیـات لیسـانس خـود را در آنجا بـه درجه کادری
بـه پایان رسـانیده اسـت .بانو سـروری در جریان تحصیل
و بعـد از تحصیـل نیـز کورسهـای مدیریـت و رهبـری،
مهارتهـای کلینیـک حقوقـی در زمینههـای مصاحبـه
بـا موکلیـن ،وکالـت دفـاع ،تحقیقـات دفاعـی ،مطالعـه
دوسـیهها و تحلیـل و تجزیـه قضایـا فامیلـی و جزایـی،
تحلیل مـواد قانونی و تحریر انـواع دفاعیهها و مهارتهای
مسـلکی حقوقـی را به صـورت عملی و نظری فـرا گرفته
اسـت .بانو سروری در سـال  2014الی  2015میادی به
عنـوان مدیـر برنامهی «پروژه نید» در شـبکه زنـان افغان
شـروع بـه فعالیـت نموده و به مدت یکسـال در قسـمت
توانمندسـازی ،آگاهیدهی و حل قضایـای حقوقی زنان
ولسـوالیهای ادرسـکن ،کشـک رباط سـنگی و ولسـوالی
انجیل والیت هرات کار کرده اسـت .ایشـان از سال 2015
الـی  2018میـادی بـه عنـوان آمـر منابـع و تحقیـق در
پـروژه «گامها به سـوی توانمند سـازی زنـان» در عرصه
دادخواهـی پیرامـون مصونیـت حقوقی و اجتماعـی زنان،
مشـارکت سیاسـی زنـان و نقـش زنـان در آوردن صلح و
امنیـت نیز فعالیت داشـته اسـت .همچنین ،بانو سـروری
در جریـان سـالهای کاری خویـش عضویـت کمیتههای
فرعـی سـمپوزیم زنـان هـرات ( زنـان پیـام آوران صلـح
) کمیتـه مبـارزه بـا فسـاداداری شـبکه نهادهـای مدنی،
کمیتـه جنـدر دفتـر اویک ،کمیتـه انسـجام و هماهنگی
ریاسـت امور زنان و کمیتـه اتحادیه معلمین والیت هرات
را بـه عنوان نمایندهی شـبکه زنان افغان به عهده داشـته
و بـه تازهگـی بـه حیـث رییس امـور زنـان والیـت هرات
مقرر شـده اسـت.
بـا در نظرداشـت کارکردهـای موفـق و مسـوولیت کنونی
بانـو انیسـه سـروری در مقـام ریاسـت امـور زنـان والیت
هـرات ،هفتهنامـه نیمـرخ بـا ایشـان در رابطه بـا وضعیت
زنـان در والیـت هـرات گفتوگویـی انجـام داده اسـت.
بانـو سـروری در قـدم نخسـت تشـکر و سـپاس
از اینکـه بـرای مـان وقـت گذاشـتید .میشـود
در ابتـدا بـه صـورت کلـی بفرمایید کـه وضعیت
زنـان در والیـت هـرات چگونـه اسـت و بیشتـر
خشـونتهایی کـه علیـه زنـان در هـرات وجـود
دارد چـه نـوع خشـونت اسـت؟
تشـکر از شـما و هـمکاران خـوب تـان در هفتـه نامـه
نیمـرخ .والیـت هرات یک شـهر فرهنگی اسـت که توقع
میرود کمترین آمار خشـونت علیه زنان را داشـته باشـد؛
امـا متاسـفانه چنیـن نیسـت .بیشتریـن نـوع خشـونت
علیـه زنـان در هـرات ،خشـونتهای خانوادهگـی از قبیل
لتوکـوب ،آزار و اذیت جنسـی ،ازدواجهـای اجباری و زیر
سـن ،بـد دادن ،طاقهـای اجبـاری و همچنـان نـدادن
میـراث زنـان اسـت .بیشترین عامـل اعمال خشـونتها
نیـز بـیکاری ،فقـر اقتصـادی و اعتیـاد مـردان بـه مـواد
مخـدر اسـت .همچنـان عـدم آگاهـی مـردان از حقـوق
زنـان و دسترسـی نداشـتن زنـان بـه نهادهـای عدلی و
قضایی نیز باعث شـده اسـت تا این خشـونت ادامه یابد و
وضعیـت زندهگـی را برای شـمار زیادی از زنـان در والیت
هـرات بـا چالشهـا و مشـکات زیـادی مواجه سـازد.
بـه نظر شـما بـرای کاهـش اینگونه خشـونتها
ادارههـای محلی چـه برنامههایـی را بایـد طرح و
تطبیـق کند؟
جهـت کاهـش خشـونت علیه زنـان در قدم نخسـت باید
برنامههـای آگاهیدهـی بـرای زنـان و مردان دایر شـود و
از حقـوق و قوانیـن کـه بـرای محـو خشـونت علیـه زنان
در کشـور ضمانـت اجرایـی دارد بـرای آنـان آگاهـی داده
شـود .در قـدم دوم ،بـرای خودکفایی اقتصـادی زنان باید
برنامههایـی بنیادین محو خشـونت و مبارزه بـرای نابودی
عوامل خشـونت روی دسـت گرفته شـود .همچنان تاش
بر این باشـد تا قضایای خشـونت آسیبشناسـی شود که
اگـر فقـر و بـیکاری عامل آن اسـت باید برای مـردان کار
فراهم شـود تـا از این طریق بتوانیم سـطح خشـونتها را
کاهش بدهیم.
در والیـت هـرات ،میـزان دسترسـی زنـان بـه
ارگانهـای عدلـی و قضایـی ،مراکـز حمایـوی و
همچنـان پولیـس و دیگـر منابـع چگونه اسـت؟
بـا وجـود کارهـای زیـادی کـه بـرای افزایـش و سـهولت
دسترسـی زنـان بـه عدالـت صـورت گرفتـه ،امـا بازهم
میـزان دسترسـی زنـان بـه ارگانهـای مربوطـه زیـاد
نیسـت .جـای خوشبینی اینجا اسـت که اکنـون زنان تا
انـدازهای به آگاهی نسـبی رسـیده و یا حد اقـل انگیزهای

بـرای مهـار خشـونت در وجود شـان پیدا شـده اسـت که
بایـد علیه خشـونت مبارزه کننـد .هیچ یک از ایـن موارد
نـه تنهـا بسـنده نیسـت ،بلکه بسـیار اندک اسـت و هنوز
آغـاز یـک فرایند تغییر اسـت کـه باید میزان دسترسـی
زنـان قربانی خشـونت به ارگانهای ذیربط بیشتر شـود
و تاش شـود تا اعتمادسـازی صورت بگیـرد و ارگانهای
مربوطـه بـدون کـدام چشمداشـتی مسـووالنه بـه قضایا
رسـیدهگی کنند.
به کدام دلیـل زنان نمیتوانند بـه مراکز حمایوی
و خانههـای امن دسترسـی پیدا کنند؟

زنـان چگونـه بـا مشـکالت از قبیـل تقاضایهای
نادرسـت افـراد کـه در مراکـز حمایوی هسـتند
مبـارزه کننـد و جـواب بدهند؟
متاسـفانه در خانوادههای افغانسـتان سیسـتم به گونهای
اسـت کـه فرزنـدان پسـر همیشـه مـورد تشـویق قـرار
میگیـرد و بـه خاطـر اینکـه پسـر اسـت و مـرد بیـرون
گاهـن حتـا عملکردهـای بـد شـان نیـز نادیـده گرفتـه
میشـود بـر عکـس فرزندان دختـر که همیشـه به خاطر
جنسـیت شـان سـرزنش میشـوند .در فرهنگ اجتماعی
افغانسـتان همـواره بـرای زنـان گفته میشـود کـه چون
شـما دختـر هسـتید نبایـد صـدای تـان را بلنـد کنید و

جعدِگیسو

 کریمه شبرنگ

وعادت باید کرد

به باال رفتن از پلههای گناهآلود زمان

درد مـن همـه از دسـت بلنـد و بیمایـهی
روزگار اسـت

چگونه میتوانم زنده باشم

وقتـی آزادی پروانهیـی را کـه بـا عطرگیـاه
آمیـزش عجیبـی دارد

در چارراه بزرگی به دار میآویزند

و گلوی مرا که از پشت هفت کوه سیاه
فریاد میزند

هنوز دستانیاند که محکمش میگیرند
و عادت باید کرد

بـه مسـافرت تلـخ دسـتان خـودم کـه تنها

خـواب نـوازش شـانههایت را میبینـد
حضور تو که دل شب را

در اتاقم به تماشا فرا میخواند

چه بوسه و آغوش مقدس و پاکی؟
آیا خوشبختی در راه است؟

کـه دریغ و حسـرت شـبهای بیتـو بودنم
راجبران کند

باید همه بدانند

که نطفههای من و تو

از بطن عشقی به دنیا آمده است
و بگو ما عشق را دوست داریم

بـه انـدازهی یـک هم آغوشـی پاک و چشـم

جای خوشبینی اینجا است که اکنون زنان تا اندازهای به
آگاهی نسبی رسیده و یا حد اقل انگیزهای برای مهار خشونت در
وجود شان پیدا شده است که باید علیه خشونت مبارزه کنند .هیچ
یک از این موارد نه تنها بسنده نیست ،بلکه بسیار اندک است و هنوز
آغاز یک فرایند تغییر است که باید میزان دسترسی زنان قربانی
خشونت به ارگانهای ذیربط بیشتر شود و تالش شود تا
اعتمادسازی صورت بگیرد و ارگانهای مربوطه بدون کدام
چشمداشتی مسووالنه به قضایا رسیدهگی کنند.
هرچنـد این سـهولت بـرای زنـان فراهم شـده اسـت ،اما
متاسـفانه مراکـز حمایـوی کـه بـرای زنان آسـیب دیده
خدمـات ارایـه میکننـد بـه جـای اینکـه پنـاهگاه امـن
و مطمئـن بـرای زنـان باشـد ،ولـی در جامعـه تصویـر
دگرگونـهای از آن منتشـر شـده اسـت .یعنـی ایـن مراکز
مکانهایـی بـرای طـرد شـدن از جامعـه و خانواده اسـت.
زنـان کـه به هر دلیلـی مـورد آزار و اذیت قـرار میگیرند،
در هیـچ صـورت حاضـر بـه تـرک خانـه و خانـواده شـان
نیسـتند؛ زیرا نسـبت بـه مراکز حمایوی یـک نگاه کاملن
منفـی در سـطح جامعـه وجـود دارد .بنابـر همیـن نـگاه
منفـی جامعه نسـبت به مراکـز حمایـوی و خانههای امن
زنـان ،آنـان ترجیح میدهند که خشـونت را تحمل کنند،
امـا صـدای شـان را در برابـر خشـونت و بیعدالتـی بلنـد
نکننـد و به ایـن مراکـز نروند.
راه حـل چیسـت تا ایـن اعتمـاد که هیـچ وجود
نداشـته بـه وجـود بیایـد ویـا اگـر ایـن اعتمـاد
شکسـته ،ترمیـم شـود؛ یعنی چـی باید کـرد تا
زنـان به خاطر مراجعـه به مراجع حمایـوی دولتی
و قانونـی اعتمـاد کنند؟
بـرای جلـب اعتماد مـردم به خصـوص زنان که همیشـه
قشـر آسـیبپذیر این جامعه کاملن سنتی اسـت در قدم
نخسـت بایـد ایـن اعتمادسـازی از جانـب خـود دولـت با
ارایه خدمات شایسـته صـورت بگیـرد .ارگانهای مربوطه
باید مسـووالنه کار کننـد و از طریق کارگاههای آموزشـی
کوتـاه مـدت ،برنامههای رسـانهای برای زنـان آگاهیدهی
صـورت بگیرد.

خانوادههـا بیشتـر سـعی میکننـد کـه دختـران شـان
را کـم حـرف ،از خـود گـذر و سـر بـه زیر بـه بـار بیاورند.
همینگونه اسـت کـه مردان به خودشـان حـق میدهند
کـه هـر عملـی را انجام بدهنـد حتا اگر اشـتباه باشـند و
ذهنیـت کـه بـرای شـان خلـق میشـود ایـن اسـت کـه
زنـان و دختـران که خـوب و نجیب باشـند از خانه بیرون
نمیرونـد و اینهایـی کـه از خانـه بیـرون میرونـد و از
خشـونتها شـکایت میکنند ،زنان بداخاق هستند و به
خودشـان اجـازه میدهند که خواسـتههای غیـر اخاقی
کننـد .همینطـور زنانـی کـه همیشـه حـس اعتمـاد به
نفـس شـان یرکـوچ شـده و نادیـده گرفتـه شـده جرات
دفـاع از حـق شـان را نمیداشـته باشـند و فکـر میکنند
که مشـکل در خود شـان اسـت .برای زدودن این مشـکل
مـا بایـد راه حل منطقـی و بنیادی پیدا کنیـم و در دوران
بـزرگ شـدن فرزنـدان پسـر و دختر مـان بین آنـان فرق
قاییـل نشـویم و به پسـران مـان یـاد بدهیم کـه برخورد
و نـگاه شـان انسـانی باشـند مخصوصـن همـراه افـراد
آسـیبدیده و همچنـان بـه دختران مان اعتمـاد به نفس
و بـا حمایـت مـان توانایـی مبـارزه بـا چنین خواسـتهها
را ایجـاد کنیـم .آنـان بایـد یـاد بگیرنـد کـه در مقابـل
بیعدالتیهـا و نارسـاییها جسـورانه ایسـتادهگی کنند و
صـدای عدالتخواهـی شـان را بلنـد کنند.
بـرای دسترسـی زنـان قربانی به عدالـت ،جامعه
مدنـی و نهادهـای مدافـع حقـوق زن بـرای زنان
کـه مـورد خشـونت قـرار گرفتـه چـی کار کرده
میتواننـد؟
جامعـه مدنـی و نهادهـای مدافـع حقـوق زن میتواننـد

بسـتن جاویدانه

هیچ دستی راه فردا را مسدود نخواهد کرد

و من نمیهراسم از آن که بگویند
ترانههای تو بیهوده است.

بـرای زنـان دادخواهـی کننـد و زنـان که مورد خشـونت
قـرار گرفتـه را در نهادهای عدلی و قضایی حمایت نمایند.
همچنـان هدفمنـد و بـا برنامه برای محو خشـونت علیه
زنـان کار کنند.
بـرای زنـان کـه مـورد خشـونت قـرار میگیرند،
امـا به خاطـر نام و نشـان قـوم و خانـوداهی خود
صـدای اعتـراضاش را بلنـد نمیکنـد ،دولـت و
جامعـه مدنـی چـی کار بـرای رفـع این مشـکل
انجـام دهد؟
زنـان نباید خشـونت را تحمل کنند بحث مهم این اسـت
کـه جامعـه مدنـی ،نهادهـای مدافـع حقـوق زن و سـایر
ارگانهـای ذیربـط برنامههـای آگاهیدهـی و حمایـت
از زنـان را بـه خصـوص زنـان آسـیبدیده را روی دسـت
بگیرنـد .متاسـفانه اکثریـت زنان افغانسـتان بـه خصوص
زنان در والیت هرات همیشـه قربانی رسـم و رواج ناپسند
و از ترس طرد شـدن از خانواده و فامیل خشـونت و سـتم
را تحمـل کـرده و خامـوش مانـده انـد و هیـچ اعتراضـی
هـم نکـرده انـد .جامعـه مدنی فقـط صاحیت نظـارت و
دادخواهـی را دارد ایـن دولت اسـت که بـرای رهایی زنان
از قید سـنتهای ناپسـند برنامههـای آگاهیدهـی را هم
بـرای زنان و مردان در سـطح قریهجات و ولسـوالیها دایر
نماید.
ممنـون از شـما و در پایـان اگـر حرفی از خودتان داشـته
باشید بفرمایید.
مـا سـعی میکنیـم کـه فعالیتهـای دوامدار و هدفمند
را در راسـتای تغییـر وضعیـت زنان در والیت هـرات روی
دسـت بگیریـم و بتوانیم میزان خشـونت را بـا برنامههای
مـدون و بنیادین کاهش بدهیم .ایـن کار نیاز به همکاری
همـه ادارههای دولتی و نهادهای مدنـی دارد .به ویژه زنان
بایـد خودشـان بـرای تامیـن حقوق شـان ما را هـمکاری
کننـد و صـدای شـان را در مقابـل خشـونت و جنایـت
بلنـد نماینـد و مـا تعهد میسـپاریم کـه از زنـان حمایت
می کنیم .
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بـد دادن ،ازدواج زیـر سـن و ازدواج اجبـاری ،مفاهیمـی
اسـت کـه در قالـب آنهـا بزرگتریـن قضایـای نقـض
حقـوق بشـری در افغانسـتان بـه وقـوع پیوسـته اسـت
و بـه دلیـل عـدم حاکمیـت قانـون بـه صـورت فراگیر،
هنـوز هـم ایـن مـوارد از زنـان و دختـران ایـن جامعـه
قربانـی میگیـرد .پیوند خشـونت با فرهنـگ اجتماعی
افغانسـتان ،یک رابطهی مسـتحکم و ناگسسـتنی است
که گذار از چنین وضعیتی به سـادهگی ممکن نیسـت؛
امـا در یـک فضایـی که بتوان جامعـه را با آگاهـی دادن

بازار سیاه کابل
را متاثـر میکنـد .فضای زیسـت انسـان در ایـن جامعه
وحشـتآلود اسـت و رفتارهـای روزمـرهی مـردم نیـز با
خشـونت آمیخته میشـود .خیانـت یک امـر بدیهی در
رابطههـا و تجاوز ج ِز از رفتارهای وحشـتآلود مردان در
هـر زمـان و مکانی ممکن میشـود ٍ .پیامد این بینظمی
در جامعـه قربانـی شـدن زنـان و کـودکان اسـت ،بدون
شـک بـازار سـیاهی بـرای تجارت بـر تن زنان تشـکیل
میشـود .این مرحله ،تصویر خشـن و وحشـتآلودی از
جامعـه متبـارز میکند که نمیشـود از آن به سـادهگی
گذشـت بلکـه ایـن روند بـرای نسـلهای بعـدی نیز به
میـراث میماند.

خوانندهگان عزیز نیمرخ بدون جهتگیری خاص سیاسی
مقاالت و نوشتهها را از صاحبنظران منتشر میکند.
صاحب امتیاز و مدیر مسوول :فاطمه روشنیان
سردبیر :ریحانه رها

گزارشگر :آمنه امید و حسین احمدی
صفحهآرا :اولیا عماد
زیر نظر هیئت تحریر

به جز رویکرد نیمرخ سایر نوشتهها مسوولیتش به دوش
نویسندهگان میباشد.

هفته نامه نیمرخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.
شماره تماس0798898894 :
آدرس الکترونیکی:
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از حقـوق و کرامت انسـانی اصاح کـرد و قوانین عادالنه
را نیـز تطبیـق کـرد ،خشـونت و نقـض حقوق انسـانی
زنـان و کـودکان کاهش خواهد یافت .در افغانسـتان ،اما
بـه دلیـل تـداوم جنـگ و ناامنـی ،فقر و فرهنگ شـدن
خشـونت علیـه زن ،بـه راحتـی نمیتـوان ایـن اهـداف
را تحقـق بخشـید؛ زیـرا در مناطق ناامـن ،نقض حقوق
انسـانی مردم و تحمیل خشـونت یک امر حتمی اسـت
و دولـت نیـز تـوان تطبیـق عدالـت در ایـن مناطـق را
نـدارد .آنچه در سـایه ناامنـی رخ میدهد تمامی جامعه

مدتـی اسـت کـه ثبـت خشـونتها علیـه زنـان بـه
صـورت گسـترده رسـانهای میشـود و ایـن بهترین نوع
دادخواهی اسـت تا نهادهای مسـوول را برای رسیدهگی
بـه این وضعیـت مکلـف سـازد .تازهتریـن گزارشهایی
کـه رسـانههای داخلـی و بینالمللی از شـهر کابل تهیه
کـرده انـد ،نشـان میدهـد کـه بـازار سـیاهی در کابل
شـکل گرفتـه اسـت .ایـن بـازار سـیاه پیامد مسـتقیم
فرهنگ خشـونت و خیانت اسـت .سقط جنین و ترمیم
پـردهی بـکارت پـس از تجـاوز جنسـی و رابطههـای

جنسـی -بـه اصطـاح -نامشـروع که بیشـتر گزارشها
از خیانـت در روابـط دختـران و پسـران جـوان حکایت
میکنـد ،بـه دور از چشـم نهادهـای عدلـی و قضایی در
زیرزمینیهـا بـازار سـیاهی را شـکل داده اسـت.
ترمیـم پردهی بـکارت در افغانسـتان همچنان کـه بازار
گرمـی دارد ،سـامت پردهی بـکارت دختـران نیز برای
مـردم افغانسـتان از اهمیت ویـژهای برخوردار اسـت که
تعیین کنندهی کیفیت روابط یک زن پس از ازدواجاش
اسـت .حتا در خانوادههایـی که در بـدل ازدواج دختران
شـان پـول میگیرنـد ،باکـره بـودن دختر بر شـیربهای
او نیـز تاثیـر مسـتقیم دارد .بنابراین دخترانـی که مورد
تجاوز جنسـی قـرار میگیرند و
یـا پـس از ازدواج کوتـاه مدتـی
رابطهشـان میشـکند و یـا پس
از خیانـت در روابـط عاطفـی،
پـردهی بکارت شـان را از دسـت
میدهنـد ،رو میآورنـد بـه بازار
سـیاه ترمیـم پـردهی بـکارت.
سـقط جنیـن نیـز همینگونـه
است.
آنچـه باعـث شـده اسـت کـه
ایـن معامـات بـا تـن زنـان در
کلینیکهـای زیرزمینی راه یابد،
اشـکال در قانون و عرف ناپسـند
جامعـه اسـت .در جامعـهی
انسـانی کـه یـک انسـان اختیار
تـن خـود را نـدارد و مـورد
تجـاوز قـرار میگیـرد ،در ترمیم
ایـن زخـم نیـز بهـای سـنگینی میپـردازد .دختـران
خردسـالی کـه در اثـر تجـاوز جنسـی بـاردار میشـود
نیـز در قانـون افغانسـتان کـه بر بنیـاد آموزههـای دین
اسـام تدوین شـده اسـت ،اجازهی سـقط جنیـن داده
نشـده اسـت .وقتی کلینیکهای قانونی اجازهی سـقط
جنیـن را نمیدهـد ،مجبور اسـت که اینچنیـن قضایا
بـه کلینیکهـای زیرزمینـی مراجعـه کنـد .از همیـن
رو بازارهـای سـیاهی شـکل میگیـرد کـه در آن پـول
هنگفتـی از شـکم گرسـنهی
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