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در افغانســتان موقعیکــه دو مــرد یــا مــردان باهم
جنــگ میکننــد؛ خواســته یــا ناخواســته زنــان

هــدف قــرار میگیرنــد و بــه زنــان آســیب میرســانند.
نخســتین ســخنیکه در جنــگ و دعــوای مــردان اتفــاق
میافتــد دشــنام بــه زنــان اســت .بنابرایــن هــر گونــه

نجوا عالمی ،خبرنگار افغان برندهی جایزه امسال «پر انگر»(Per
 )Anger Prizeشده است .این جایزه بینالمللی دولت سویدن به دلیل
مبارزه وی در راستای نهادینه شدن آزادی بیان و حمایت از حقوق زنان،
تعلق گرفته و در  ۱۷اکتبر در مراسمی در استکهلم به خانم عالمی اهدا
خواهدشد.

اگر فکر کنیم که طالبان تغییر کرده،

پــس از ســقوط طالبــان ،بســیاری از زنــان افغــان ،بــه ویــژه در شــهرها،
شــاهد پیشــرفتهای عمــده و فــوری در کیفیــت زندگــی و دسترســی بــه
حقــوق اساسیشــان بودهانــد .از آن زمــان ،ایــن کشــور شــاهد افزایــش
مــداوم در آمــوزش و پــرورش و کارآفرینــی زنــان و نیــز فعالیــت زنــان در
حوزههــای عمومــی و خصوصــی بــوده اســت .بــا وجــود ایــن پیشــرفت
قابــل ماحظــه ،زنــان افغــان همچنــان در مذاکــرات صلــح غایــب بودنــد و
یــا صدایشــان آنطــور کــه بایــد ،شــنیده نمیشــود.
در  ۱۸ســال گذشــته ،زنــان افغــان همــکاری و ســهم چشــمگیری در
تهیــه و تدویــن قانــون ،اصاحــات سیاســی ،توســعهی اقتصــادی ،ادبیــات
و دیپلماســی داشــتهاند .هرگونــه توافــق سیاســی بایــد ایــن کمکهــا و
قربانیهایــی را کــه زنــان افغــان طــی دهههــا جنــگ بــرای ایجــاد یــک
محیــط مناســب بــرای زنــان بــه منظــور توســعهی بیشــتر تواناییشــان و
ترویــج یــک جامعــهی همهشــمول و آزاد ،متحمــل شــدهاند ،بــه رســمیت
بشناســد ،بــا اینحــال همیشــه جایــگاه خالــی آن هــا در مذاکــرات صلــح
بــه چشــم میخــورد ،ایــن در حالــی اســت کــه روندهــای صلــح زمانــی
مؤثرانــد کــه زنــان در آن شــامل باشــند.زنان افغــان خواهــان صلــح بودنــد
و هســتند و میخواهنــد در چگونگــی مذاکــره در مــورد صلــح و رســیدن
بــه توافــق ،تاثیرگــذار باشــند .بــا «احتمــال موفقیــت تاشهــا بــرای ایجــاد
ثبــات در جوامــع و مذاکــرات صلــح زمانــی بیشــتر میشــود و بــه صلــح
پایــدار منجــر میشــود کــه زنــان در رونــد صلــح بــه ســطح ملــی نیــز
شــامل شــوند .هرگونــه توافــق سیاســی آینــده بایــد قربانــی زنــان را در
طــول جنــگ و ســهم و کمــک باالقــوهی آنهــا را در بازســازی کشــور
بــه رســمیت بشناســد .عوامــل متعــددی ،از جملــه تقاضاهــای خارجــی از
جانــب جامعــه بینالمللــی و کمککننــدگان ،چارچوبهــای حقوقــیـ
قانونــی ،سیاســتها و اســتراتژیهای دولــت ـ ماننــد
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جنــگ و دعــوای مــردان جنبــهی ناموســی پیــدا
میکنــد .یعنــی زنــان مــورد زخــم زبــان قــرار میگیرند
و زنان بین مردمان معامله میشوند.
معاملــهی زنــان در دعواهــای و نزاعهــا در فرهنــگ
مردســاالر عــرف اســت .به ایــن عــرف «بــد دادن» گفته
میشــود .اصطــاح بــد دادن عرفــی اســتکه معمــوال
در نزاعهــای قتــل ،نزاعهــای ناموســی ماننــد رفتــن
یــک زن از یــک قبیلــه بــا مــرد یــک قبیلــهی دیگــر
یــا رابطــهی نامشــروع یــک زن و مــرد و ...صــورت
میگیــرد .بــرای رفــع ایــن نزاعهــا
زنــان بیــن مــردان معاملــه میشــوند .بــه
ایــن معاملــه «بــد دادن» میگوینــد .بــه
ایــن معنا کــه بـ ِد کار خــود را پرداخت.
مســاله ایــن اســتکه اشــتباه و خطــا
را مــردان میکننــد امــا آســیب و ضــرر
را زنــان متقبــل میشــوند .یــک مــرد
کســی را می ُکشــد .بنابرایــن بــه خانواده
کشتهشــده بایــد خواهــر یــا دختــر خود
را بــد بدهــد .مهــم ایــن نیســتکه آن
خانــواده از ایــن دختــر چــه بهرهبــرداری
میکنــد .ممکــن یــک مــردی از آن
خانــواده بــا ایــن دختــر ازدواج کنــد ،ممکــن از ایــن
دختــر در خانــه بهعنــوان کنیــز اســتفاده شــود و مــردان
آن خانــواده بــه ایــن دختــر تجــاوز
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صفحه... 3

«حوا ،مریم ،عایشه»
راوی رنج زنانهگی در افغانستان
نویســنده و کارگــردان فلــم «حــوا ،مریــم ،عایشــه»
زنیســت کــه در جامعــهی ســنتی اســامی بــزرگ
شــده ولــی در جمهــوری چــک در اروپــای مرکــزی
تحصیــات ســینماییاش را تــا ســطح دکتــرا بــه پایــان
رســانده اســت .خاقیــت ذهــن ســازندهی ایــن فلــم را
میتــوان از ظرافتهــای هنــری و ژرفنگــری در
مســایل اجتماعــی کــه در ایــن فلم بازتــاب یافته اســت،
درک کــرد .صحــرا کریمــی در ایــن فلــم زندگــی ســه
نســل زن را باهــم پیونــد زده اســت .در ایــن نوشــته،
بــه نــام کاراکترهــای ایــن فلــم و شــباهت ذاتــی ایــن
شــخصیتها بــا باورهــای تاریخــی مردمــی پرداختــه
میشــود کــه مخاطــب و بســتر شــکلگیری ایدههــای
ســازندهی ایــن فلم اســت .حــوا ،مریم و عایشــه؛ هرســه
زنانــی بودهانــد کــه در برهههــای مختلــف تاریخــی در
ایــن جهــان زیســته انــد .صحــرا نیــز بدانهــا بــاور دارد.
امــا صحــرا میــان حــوا ،نخســتین انســان زن ،بــا حوایــی
کــه در کابــل قربانــی ســتم مردانــه میشــود پــل میزند
و پیونــدی از جنــس عمــل «زایش و ماشــین تکثر نســل
بشــر» ایجــاد میکنــد .مریــم نیــز در گیــرودار یــک
جنینــی هســت کــه نبایــد آبســتن میشــد .عایشــه ،در
اســارت فرهنــگ ســنتی-قبیلهای اســیر شــده اســت؛
ضمــن آنکــه از عصیانگــری نســل جدیــد دختــران
کابــل و از بــازار ســیاه زیرزمیــن کــه ریشــه در میــل
مــردان بــه خــون بــکارت دارد ،ســخن میزنــد.
حوا
طبــق متــون پذیرفتــه شــده در جوامــع اســامی و
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فاطمه روشنیان

فولکلــور زنــده در هزارهجــات کــه در واقــع زادگاه
ســازندهی ایــن فلــم اســت« ،حــوا» اولیــن زنیســت
کــه خداونــد خلــق کــرده و بــا شــوهرش «آدم» هــردو
بــه خاطــر خطــای حــوا و تمایــل او بــه دانــهی گنــدم یــا
ســیب از بهشــت طــرد شــدهاند .وقتــی حــوا در کــرهی
زمیــن فــرود میآیــد ،در اینجاســت کــه رابطــهی
جنســی و زایــش صــورت میگیــرد .حوایــی را کــه
خانــم کریمــی بــه تصویــر کشــیده نیــز اســباب زاییــدن
اســت و بــس.
حــوا ،زنــی پــا بــه مــاه ،در آخریــن هفتههــای
بــارداریاش بــه ســر میبــرد ،شــوهری دارد از جنــس
مردهــای ننگــی و پدرشــوهری کــه بــه پرندههایــش
بیشتــر ارج مینهــد تــا حــوا .مــادر شــوهر فلــج حــوا،
بــار سنگینیســت بــر دوش حوایــی کــه از درد و ورم
پاهایــش بــه ســختی قــد و راســت میشــود .امــا حــوا
همچنــان در آرزوی تولــد فرزنــدش لبخنــد میزنــد و
بــه گربــهای مهربانــی میکنــد کــه
بــرای گرفتــاری او ،پــای حــوا بــه
صفحه ...2
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ادامه از صفحه 1

2
سال سوم شماره 95
No. 95

Vol. 3

دوشنبه  1میزان 1398

23, Sebtember, 2019

Monday

کار بــد یکــی از اعضــای مــرد خانــوادهی خــود در اختیــار
مردانــی گذاشــته میشــود کــه آن مــردان توســط اعضــای
مــرد خانــوادهی دختــر متضــرر شــده اســت .اینکــه بــا
دختــر بــد داده شــده چگونــه رفتــار میشــود ارتبــاط
میگیــرد بــه اخــاق اعضــای خانوادهایکــه دختــر را
بــد گرفتــه اســت .تنهــا حــق کشــتن دختــر را ندارنــد .طبق
عـ ِ
ـرف بــد دادن حــق دارنــد کــه دختــر را بــرای همیشــه از
دیــدار دوســتان و اعضــای خانــوادهاش محــروم کننــد .حق
دارنــد دختــر را وادار بــه انجــام کارهــای شــاقه کننــد.
درصورتیکــه یــک زن بــا یــک مــرد فــرار کنــد ،ب ـ ِد
ایــن کار نیــز بــد دادن یــک دختــر از اعضــای خانــوادهی
مــردی اســتکه زن بــا او فــرار کــرده اســت .چنــد ســال
پیــش در درهی مــا یــک مــرد زندار بــا یــک زن شــوهردار
موقــع برقــراری رابطــهی نامشــروع گرفتــار شــد .جــرم را
یــک زن و مــرد انجــام داده اســت ،امــا آســیب ایــن جــرم
را یــک زن و یــک دختــر متقبــل شــد .مــردان محل فیصله
کردنــد زن و مردیکــه باهــم رابطــهی نامشــروع داشــتند،
ازدواج کننــد .امــا آن مــرد یکــی از دختــران خــود را طبــق
میــل شــوهر آن زن بــه بــد بدهــد .شــوهر آن زن از بین چند
دختــر آن مــرد خــافکار یکــی از دختــراناش را بــه بــد
گرفت.
بحــث زن خــافکار ســر جایــش باشــد .امــا در ایــن
نــزاع دو زن دیگــر متضــرر شــدند .همسـ ِر مرد خــافکار
متضــرر شــد ،زیــرا شــوهرش زنــی را بهعنــوان همســر خانه
آورد کــه بــا او رابطــهی خــاف قانــون داشــت .بــرای ایــن
رفتــار بایــد بــه همســرش جــواب میگفــت؛ برخــاف
خانمــی را بهعنــوان همســر دوم وارد خانــهی همســر
نخســتاش کــرد .دختریکــه هنــوز آمــادهی ازدواج
نبــود ،بــه مــردی ســپرده شــد کــه آن مــرد چهــل ســال
بزرگتــر از آن دختــر بــود.
درســت ایــن اســتکه هــر فــر د چــه زن چــه مــرد بایــد
خــودش جــزای خطــا و اشــتباهِ خویــش را متقبــل شــود.
متاســفانه در جامعــهی مردســاالر ،خطــا و اشــتباهِ اعضــای
مــرد خانــواده را اعضــای زن خانــواده ،متقبــل میشــوند.
قبــا ایــن فرهنــگ در بین اکثــر اقــوام افغانســتان بهصورت

ادامه از صفحه 1

بد دادن؛

ناموسیشدنمنازعات

عــرف رواج داشــت و بــرای رفــع حــل منازعــات از بــد
دادن زنــان اســتفاده میشــد .فکــر میکنــم فعــا طبــق
قانــون بــد دادن جــرم اســت امــا هنــوز نیــز زنــان بــد داده
میشــوند .زیــرا ســاختار اجتماعــی و فرهنگــی جامعــهی
مردســاالر افغانســتان از ایــن عــرف حمایــت میکنــد.
زنــان طبــق عــرف فرهنگــی جامعــهی مردســاالر
افغانســتان ،متــاع و کاال بــرای اســتفاده و بهرهبــرداری
مــردان اســت .مــردان خواهــران و دختــران خــود را طبــق
میــل و خواســت شــان در بــدل پــول و ســایر مصلحتهــا و
ـکاح مردانــی میکننــد کــه آن مــردان
منفعتهــا وادار بــه نـ ِ
زن دارنــد .خیلــی تفــاوت ســال بــا دختــر دارنــد .دختــر آن
مــرد را نمیخواهــد .چنیــن وادار بــه نــکاح کــردن نیــز
بــد دادن اســت .یعنــی زن بیــن دو مــرد معاملــه میشــود.
مــن خــودم شــاهد نــکاح دخترانــی بــودهام کــه اصــا ایــن

دختــران خریــده شــدهاند.
مــردی را میشناســم کــه قــوم مــن اســت .پنجــاه ســال
دارد .همســرش وفــات کــرد .از ســمت شــمال در بــدل
چنــد لــک افغانــی یــک دختــر را خریــداری کــرد .دختــر
ایــن مــرد را هیــچ ندیــده بــود .معاملــه را فــردی بهعنــوان
میانجــی انجــام داد .معاملــه کــه انجــام شــد ،پــول بــه پــدر
دختــر رســید؛ ایــن مــرد بــا چنــد تــن از کابــل رفــت دختــر
را تحویــل گرفــت و بــا خــود کابــل آورد .فعــا آن دختــر،
همســر ایــن مــرد اســت .در جریــان چندیــن نمونــهی دیگر
نیــز اســتم کــه دختــران همیــن گونــه معاملــه شــدهاند.
در بیــن مــردم مــا دختــران فروختــه میشــوند .طبــق
عــرف و رســم و رواج خواســتگاری صــورت میگیــرد
و آنچهکــه شــرایط اســت انجــام میشــود .امــا پــدر و
بــرادران دختــر بــه خواســتگار میگوینــد کــه مــا اینقــدر

«حوا ،مریم ،عایشه»...

از تــکان خــوردن مانــد.
حــوا از درد ،لــذت مادرانــه میبــرد .اینکــه درد
کشــیدن بــرای زایــش یــک انســان از قطرههــای خــون
خویــش چــه لذتــی میتوانــد داشــته باشــد ،فقــط یــک
زنــی حــس میکنــد کــه مــادر شــده باشــد .در نهایــت،
حــوا زنــی اســت کــه در اوج درد از ســوی همســرش
نادیــده گرفتــه میشــود .وقتــی مــرد تفریــح بــا دوســتانش
را نســبت بــه رســاندن حــوا در کلینیــک ترجیــح میدهــد،
حــوا بــه آییــن دعــا و قرآنــی توســل میجویــد که دســتور
فرمانبــرداری او بــا همــان قــرآن در قامــت فرهنــگ
حاکــم ظهــور کــرده اســت .غیــرت مردانــه و ننــگ قبیلــه
ای؛ از حــوا زنــی ســاخته اســت کــه نامــوس و عیالــی برای
خفتــن در خفــا و کارنــدهی بیمــزد و معــاش خانــه اســت.
مریم
مریــم در واقــع مــادر عیســا مســیح یکــی از پیامبــران
الهــی اســت .طبق متون اســامی و مســیحیت ،مریــم بدون
رابطــهی جنســی آبســتن شــده اســت .او میخواهــد جنیــن
را ســقط کنــد امــا پــدرش بــه او بشــارت میدهــد کــه
خداونــد از روح خویــش در او دمیــده و فرزنــد خــدا را
بایــد زنــده نگــه داشــت .مــادر عیســا بــه «مریــم مقــدس»
شــهره اســت .امــا مریمــی را کــه صحــرا بــه تصویــر
میکشــد ،مریــم عصیانگــر اســت .او در کابل-شــهر
مردانــه -آزادانــه ســیگار میکشــد .در مقابل پیشــنهادهای
کاری کــه امنیــت او را ســلب میکنــد «نــه» میگویــد؛
او مریمــی هســت کــه مــیرود تــا طفــل نخواســتهاش را
ســقط کنــد .ایــن مریــم بیــش از هرچیــزی نگــران آیندهی
طفلــی هســت کــه نبایــد آبســتن میشــد .او نــه وســاطت
را میپذیــرد و نــه تقاضــای شــوهری را کــه هفــت ســال
آزگار تحملــش کــرده اســت.
اولیــن صحنــه ای کــه در ســکانس مریــم بــا آن مواجــه
میشــویم ،بیانگــر ایــن اســت کــه زن امــروز افغانســتان
در ادارههــای دولتــی و رســانهها کار میکنــد ،امــا در
محیــط کار امنیــت نــدارد .ولــی زنــی بــه قامــت مریــم
میایســتد و از خــودش دفــاع میکنــد .حلقههــای
بندگــی و بردگی(حلقــهی نامــزدیاش) را دور میریــزد.
مریــم میپرســد و کاســهی صبــرش را میشــکند .مریــم

بخشــی از خاطراتــش را از روی دفتــر بــه
خوانــش میگیــرد« :عشــق مثــل گنــاه و مثــل
رسواییســت».
آنگونــه کــه صحــرا روز اکــران ایــن
فلمــش در دانشــگاه کابــل بیــان کــرد ،در
واقــع مریــم بازتابدهنــدهی زندگــی واقعــی
صحــرا اســت .مریــم لبــاس عروســیاش را از
صندوقچــه بیــرون میکشــد و در قامــت
عــروس بــه شــوهری پاســخ رد میدهــد کــه
ســالها بــا او زیســته اســت .خیانــت شــوهر،
صــرف در مکالمــهی تلفنــی بــرای مخاطــب
رســانده میشــود .ایــن مکالمــه ســتیز و
ایســتادن در مقابــل شــوهر خائــن اســت.
آنچــه در مریــم میتــوان دریافــت ایــن
اســت کــه هنر بــه مثابــهی پنــاه بــه کار گرفته
شــده و صحــرا خــودش را به تصویر کشــیده
اســت .اینکــه راوی ایــن داســتان چگونــه
زنــی بــوده و مریــم چگونــه زنــی تصویــر
شــده ،از ســخنان کارگــردان در اکــران فلــم
برمیآیــد .یکــی برداشــت خــودش را از
رنــج و رود ســتم جــاری در زندگــی زنــان
یــک جامعــه مینویســد و ایــن متــن تبدیــل
بــه تصویــر میشــود ،امــا یکــی تمــام ایــن
صحنههــای روایــت را در زندگــی واقعــی
خــودش تجربــه کــرده اســت .در واقع صحرا
هــم حــوا بــوده ،هــم مریــم شــده تا کــه دردهــای عایشــه را
بــه تمــام معنــا درک کــرده اســت.
عایشه
عایشــه ،تصویــر واقعــی «عایشــه» اســت .عایشــه
دختریســت کــه از نیســتی میخواهــد هســتی بســازد تــا
میــل مــرد بــه خــون واژن را پاســخ مثبــت بدهــد .او حتــا
بــرای چکیــدن ایــن خــون بــه فریــب متوســل میشــود.
در ســکانس عایشــه ،ظرافــت زیــادی بــه کار رفتــه
اســت .عایشــه دختریســت کــه بــا یــک مــرد دلخــواه
خــودش رابطــه داشــته و حتــا رابطــهی جنســی هــم برقــرار
کــرده؛ امــا ســنت حاکــم در درون جامعــه و خانــواده

ترجیــح میدهــد او بــا پســر عمــهاش طبق میــل مــادر خود
ازدواج کنــد .عمهخشــوی عایشــه میگویــد :پــدر عایشــه
کــه در انتحــاری کشــته شــده ،اگــر زنــده میبــود او نیــز
از ایــن پیونــد خوشــحال میشــد .انتحــاری و اشــکهایی
کــه بســیار زود میخشــکد ،امــا دردی کــه از دل زنــان
هرگــز فرامــوش نمیشــود؛ واقعیتــی اســت کــه در ایــن
فلــم سراســر بازتــاب یافتــه اســت .تلویزیونهــا نیــز در ایــن
فلــم سراســر خبرهــای انتحــاری را نشــر میکنــد.
عایشــه در روز نامــزدی شــان ،بــه درخواســت
عمــه خشــویش نــزد دامــاد مــیرود و ســپس خواهــر
کوچکتــر عایشــه در جــای او مینشــیند .ایــن حرکــت
نشــان میدهــد کــه تمــام مســئولیتهای بعــدی عایشــه

پــول میخواهیــم .بنابرایــن هــر دو طــرف بر ســر پــول چنه
میزننــد ،تــا اینکــه هــر دو طــرف پولــی را مشــخص
میکننــد ،بعــد دختــر معاملــه میشــود .کمتریــن پــول
بــرای معاملــهی یــک دختــر ،چهــار لــک افغانــی اســت.
فکــر میکنــم چنیــن ســودا و فروخــت بهعنــوان یــک
عــرف در بیــن همــهی مــردم افغانســتان رواج دارد .شــاید
در کابــل کمتــر باشــد .امــا اکثــر افــراد اقــوام مــا کــه در
کابــل نیــز زندگــی میکننــد؛ بــرای رضایــت نــکاح دختــر
یــا خواهــر خــود بــه مــردی ،از آن مــرد پــول میگیرنــد
و شــرط رضایــت شــان دریافــت پولــی اســتکه طــرف،
وعــده بــه پرداخــت آن پــول میکنــد.
ایــن پــول جــدا از مهــر دختــر اســت .مــردان خانــواده،
پــول خــود را میگیرنــد اصــا بــه فکــر مهــر دختر نیســتند.
تاســفبار ایــن اســتکه حتــا بــه فکــر ایــن نیســتند کــه
دختــر یــا خواهــر شــان را بــرای زندگــی بــا مــردی نــکاح
کردهانــد .اعضــای مــرد خانــواده از دامــاد پــول خــود
را میگیرنــد ،اینکــه روزگار دختــر پــس از ازدواج
چــه میشــود ،اعضــای مــرد خانــوادهی دختــر بــه فکــر
سرنوشــت دختــر خــود نیســتند .حتــا تعــدادی از مــردان
منتظرنــد کــه رابطــهی دختــر بــا شــوهر بههــم بخــورد،
دختــر بیایــد خانــه تــا دختــر را بــا مــرد دیگــر بــرای گرفتن
پــول معاملــه کننــد.
بــه هــر صــورت ،در کل ســاختار اجتماعــی و فرهنگــی
جامعــهی ما علیهی زنان اســت .در چنین ســاختار اجتماعی
و فرهنگــی ،زنــان جایــگاه فــردی و هویت مســتقل ندارند.
یــا ز ِن مــردی یــا دختـ ِر مــردی یــا خواهـ ِر مــردی یــا مــاد ِر
مــردی اســتند .هویــت خــود را از مــردان میگیرنــد .مردان
اســتند کــه دربــارهی سرنوشــت زنــان تصمیــم میگیرنــد.
بنابرایــن تــا ســاختار اجتماعــی و فرهنگــی جامعــهی
مردســاالر تغییــر نکنــد و زنــان از نظــر تحصیــل ،شــغل و
درآمــد مالــی اســتقال پیــدا نکننــد ،ســخت خواهــد بــود
کــه بتــوان از فــرد فــرد زنــان حمایــت کــرد .زیــرا ســاختار
اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه بــه مــردان مشــروعیت
میبخشــد تــا اختیــاردار اعضــای زنــان خانــوادهی خــود
باشــند .زنــان نیــز ایــن قیومیــت و اختیــار مــردان خانــواده را
بــر خــود پذیرفتهانــد و درســت میداننــد.

متوجــه اوســت و کســی کــه پــس از عایشــه نــزد دامــادی
خواهــد نشســت ،نیــز اوســت.
حلقــه ای کــه عمــه خشــوی عایشــه در روز نامــزدی
شــان بــرای او هدیــه میکنــد حلقــهی اســارت زن اســت.
حتــا مــادرش بــه او اجــازه نمیدهــد کــه پــس از نامــزدی
تنهایــی بیــرون بــرود در حالــی کــه تــا چنــد ســاعت
قبــل او بیپــروا جادههــا را زیــر پایــش لِــه میکــرد
و در کوچههــا قــدم مــیزد .امــا چوری/دســتبندی
کــه نامــزدش بــه او هدیــه میکنــد بــرای او مســئولیت
میآفرینــد.
عایشــه اکنــون از رابطــهی کــه قبــا داشــته بــه نحــوی
بیــزار اســت امــا کمــاکان ســخن گفتــناش را حداقــل در
حــد یــک تمــاس تلفنــی حفــظ کــرده و اکنــون تکــرار
میکنــد کــه «همــه چیــز تمــام شــده» اســت.
امــا عایشــه ایــن دســتبند طایــی و تنهــا تحفــهی
نامــزدش را بــه بــازار میفروشــد و از دوســتانش نیــز پــول
قرضــه میگیــرد .ســر بــه هــر ســنگی میزنــد تــا پولــی
دســت و پــا کنــد کــه پــردهی بــکارت اش را ترمیــم
کنــد .در شــهر عایشــه ترمیــم پــرده بــکارت کار خــاف
پنداشــته میشــود .یــک عملیــات پزشــکی کــه وارد
زیرزمیــن شــده و پــول هنگفتــی از ایــن بابــت دســت بــه
دســت میشــود .دوختــن ایــن پــرده کــه در واقــع نوعــی
فریــب در رابطــهی زناشــویی نیــز اســت ،اســباب ریختــن
چنــد قطــره خــون از واژن زن را فراهــم میکنــد .عایشــه
بــرای دومیــن بــار زفــاف را تجربــه خواهــد کــرد؛ امــا بــا
درد بیشتــر در هنــگام پــاره شــدن تارهــای دوختــه شــده
در داخــل واژنــش .آنچــه بــه لحــاظ روانــی مخاطــب این
فلــم را درگیــر میکنــد صحنــهی زفــاف اســت کهیــک
پــردهی بــکارت ســاختهگی چــه اهمیتــی دارد؟ آیــا ایــن
فریــب یــک رابطــه را چقــدر پایــدار حفــظ خواهــد کرد؟
امــا زندگــی عایشــه همیــن اســت کــه هســت .هزارهــا
دختــر امــروز مشــتریان ایــن صنعــت انــد .صنعتــی کــه از
تمایــل مــرد بــه خــون بــکارت نشــات میگیــرد.
آنچــه باعــث خلــق ایــن اثــر شــده ،در واقــع گریههایی
اســت کــه باعــث جــاری شــدن ایــن رود زالل میشــود.
«حــوا ،مریــم ،عایشــه» مثــل رود زالل همــه جزئیــات و
پیامــش واضــح اســت .ایــن فلــم راوی رنــج زنانهگــی در
افغانســتان اســت .ســینما بــه مثابــهی پناهگاهــی بــه شــمار
مــیرود کــه صحــرا بــدان توســل جســته و رنــج ســکوت
را تحمــل نکــرده اســت .ایــن فلــم اگــر در یــک جملــه
خاصــه شــود« :راوی رنــج زنانهگــی و عشــق مادرانــه
اســت».
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فکــر میکنــم طالبــان امــروز بــا مجاهدیــن دهــه
هفتــاد کــه علیــه اســتعمار شــوروی جنــگ میکردنــد،
تفــاوت آشــکاری نــدارد .آنهــا میخواســتند ،جهــاد
کننــد ،در ایــن راه از ابزارهــای نادرســت اســتفاده
کردنــد .مثــل کشــتارهای کابــل و جنــگ هــای
داخلــی .مــن فکــر میکنــم طالبــان شــباهت دارد بــه

گفتوگو:

مینا نصر

گفتگوی اختصاصی با با فاطمه
جعفری ،نویسنده ،فعال حقوق زنان و
عضو شورای والیتی هرات به بهانه
چاپ مجدد کتاب مشارکت سیاسی
زنان در افغانستان از ایشان

ســختتری داشــته باشــیم ،امــا طالبــان مجبــور انــد
دمکراســی ،حقــوق زنــان و آزادی بیــان را به رســمیت
بشناســند .چــون در دورهای زندگــی میکنیــم کــه
زنــان افغانســتان امــکان نــدارد ،و تحمــل نخواهند کرد
وضعیتــی را کــه طالبــان حاکمیــت داشــته باشــند .زن
امــروز افغانســتان بعــد از چهــارده ،پانزده ســال ســر بلند

چــه چالــش هایــی فــرا راه زنــان وجــود دارد و چــه
راهکارهایــی بــرای ایــن چالــش هــا پیشــنهاد داریــد؟
شــخصا فکــر میکنــم زمــان میتوانــد یــک راه
حــل خوبــی باشــد بــرای ایــن چالشهــا .خانوادههــا
عاقــه مندنــد اوالد دختــر را بــه مکتــب هــا بفرســتند.
ناامنــی مســلما یــک چالــش جــدی در برابــر زنــان
اســت .حکومــت بایــد تــاش جــدی در حــل ایــن
مشــکل بکنــد کــه از اصلیتریــن ضرورتهــای زنــان
اســت ،وقتــی امنیــت باشــد مطمینــا گــپ هــای دیگــر
حــل میشــود.
بــا توجــه بــه ســفرهای شــما بــه خــارج
از کشــور ،بخصــوص امریــکا ،نــگاه و نگــرش
خارجیهــا دیــدگاه آنهــا نســبت بــه
وضعیــت زنــان افغانســتان چگونــه هســت؟
یــک نظــر واحــد بیــن دوســتان خارجــی دربــاره
زنــان افغانســتان وجــود نــدارد ،از ایــن جهــت کــه
مــردم آنجــا معلومــات کافــی دربــاره اینجــا
ندارنــد و اصــا نمیداننــد افغانســتان در کــدام منطقــه
جغرافیایــی اســت .بــا ایــن حــال ســه نظر کلی احســاس
میشــود ،یــک عــده خبــر ندارنــد و دربــاره وضعیــت
زنــان افغانســتان کنجکاو نیســتند ،و یک عده احســاس
میکننــد در واقــع مالیــات آنهــا در جــای دوری بــه
هــدر مــیرود ،یــک عــده کمی کــه اگاه هســتند وقتی
وضعیــت زنــان افغانســتان را میبیننــد فکــر میکننــد
زنــان مــا در ایــن مبــارزه پیــروز واقعــی هســتند.
بــا توجــه بــه مذاکــرات اخیــر آمریــکا بــا طالبــان،
بــه نظــر تــان طالبــان چــه عکــس العمــل هایــی در
خصــوص فعالیــت هــای زنــان در سیاســت امــروز
خواهنــد داشــت؟
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دوســتان جهــادی مــا .ولــی بــه هــر صــورت ،وقتیکــه
طالبــان جــذب نظام شــوند ،اگــر تغییراتــی در باورهای
خــود نداشــته باشــند ،کمــک هــا و حمایــت هــای
دوســتان بینالمللــی را نخواهنــد داشــت .هــر چنــد
ممکــن اســت کــه مــا در روز هــای اول روزهــای

کــرده اســت ،خیلــی متفــاوت اســت و فکــر نمیکنــم
طالبــان آن خشــونتهایی را کــه در گذشــته داشــتند،
تکــرار کننــد.
بــا توجــه بــه چــاپ اثــر تــان در زمینــه

مشــارکت سیاســی زنــان چــه نقــدی بــر
رویکــرد و فعالیتهــای زنــان مــا در
حکومــت و جامعــه داریــد؟
بــه ایــن بــاور دارم کــه اگــر مــا زنــان هــم دســت
روی دســت بگذاریــم کــه رفتــار و بــاور طالبــان تغییــر
کردنــد ،کار اشــتباهی اســت .بایــد مــا البیگــری های
خودمــان را در ســطح داخــل ادامــه دهیــم و ســر
خواســت هــا اشــتراک نظــری انجام شــود و در ســطح
بیــرون و بینالملــل کــه آنهــا بــرای تحقــق حقــوق
زنــان هزینــه زیــادی متقبــل شــدند ،آن اولویــت و
برابــری جنســیتی را کــه بــه آن پابنــد بودنــد ،از لیســت
اولویــت هــای افغانســتان خــط نخــورد.
بــه عنــوان یــک زن موفــق ،نویســنده و
وکیــل شــورای والیتــی نقــش خانــواده
تــان در پیشــرفت شــما چگونــه بوده اســت؟
مــن یــک بخــش بــزرگ از موفقیتــم را مدیــون
خانــواده هســتم و مدیــون مــادری کــه بــرای ادامــه
تحصیــل مــا در دوران مهاجــرت بــا همــه در افتــاد.
تــا مــن و خواهــر و بــرادرم از حــق تحصیــل محــروم
نشــویم .وقتــی ازدواج کــردم شــوهرم بــه معنــی
واقعــی کلمــه ســعی کــرد حمایــت کنــد ،چــه در
دوره انتخابــات و چــه در ســفرهایی کــه مجبــور بــودم
حضــور داشــته باشــم .خیلــی وقــت هــا بــا وجــودی
کــه طفلــم خــورد بــود ،همســرم مســوولیت را قبــول
میکردنــد و بــه هــر شــکلی از اشــکال حمایــت
میکردنــد چــه بــا نگــه داری بچــه هــا و چه با تشــویق
در فعالیــت هایــی کــه مــی بایــد حضــور میداشــتم.
عرصــه سیاســت بــرای مــا زنــان در افغانســتان عرصــه
جدیــدی بــوده کــه در طــول تاریــخ 5هــزار ســاله
خــود کمتــر فرصــت حضــور داشــتیم و بایــد بپذیریــم
کــه بــی تجربــه هســتیم و از طــرف دیگــر بیــن مــا
منافــع مشــترک وجــود نــدارد ،بایــد بپذیریــم کــه از
ایــن جهــت نتوانســتیم خیلــی وقت هــا از هــم حمایت
کنیــم .در کشــور مــا منافــع جمعــی وجــود نــدارد و
منافــع قومــی ،مذهبــی و زبانــی وجــود دارد .متاســفانه
در بیــن زنــان منفعــت جمعــی نــه تعریــف شــده و نــه
وجــود دارد و خیلــی وقتهــا انســجام و هماهنگــی
بیــن زنــان کمتــر وجــود دارد و خیلی از دوســتان مدنی
مــا انتقــاد میکننــد کــه جنبــش سراســری زنــان بایــد
بــه وجــود بیایــد کــه منافــع مشــترک زنــان را در نظــر
بگیــرد.

زنان و چالشّهای ...

هزینههــای آمــوزش و تحصیــل ،حمایتهــای حقــوق
بشــری و دفــاع از حقــوق زنــان و قربانیان خشــونت تداوم
نیابــد حرکتهــا و رشــد زنــان کــه مراحــل ابتدایــی و
اولیــه خــود را طــی میکنــد و بــه تازگــی تکویــن یافتــه
اســت ،بــه زودی رو بــه افــول نهــاده و جوانههــای لطیــف
امیــد و آرزوی زنــان در خــزان ســرد اســتبداد و بیعدالتی
خواهنــد پژمــرد.
دولــت فاســد و فســاد گســترده و ویرانگــر در ادارات
دولتــی تهدیــد بــزرگ و ســهمناکی اســت کــه مانــع
عمــده در مســیر رشــد زنــان و حضــور موثــر آنهــا در
حــوزه عمومــی محســوب میشــود .از آنجایــی کــه زن
بــا برخــورداری از گنجینــه عظیــم از عاطفه و عشــق برای
رشــد به فضایی مناســب و عاری از خشــونت و فســاد نیاز
دارنــد در محیــط آکنــده از تهدید و آزار و اذیت جنســی
و فســادهای اخاقــی کمتــر فرصتــی رشــد و شــکوفایی
مییابنــد .زنــان بوتههــای هــرزی نیســتند کــه در هــر
محیــط آلــوده و لجــنزاری بروینــد و رشــد انگلگونــه
داشــته باشــند ،برعکــس زنــان گلهــای لطیــف و دارای
ظرافــت خاصــی اســت کــه بــرای رشــد و نمــو بــه بســتر
عــاری از خشــونت و فســاد و زورگویــی ضــرورت دارند.
خانمهــا بــه علــت اجتنــاب و پرهیــز از خشــونت و دوری
از فســاد خــود قربانــی بالقــوه فســاد و خشــونت انــد .بــه
همیــن علــت فســاد گســترده در ادارات دولتــی چالــش
بــس عظیــم و تهدیــد بــزرگ بــرای حضــور زنــان در
حــوزهی عمومــی اســت.

لــذا میتــوان بــه زبــان ســاده مدعــی شــد کــه
تهدیدهــای بیشــماری زنــان را نشــانه رفتــه و بیــش از
پیــش در مســیر پیشــرفت و ترقــی آنهــا مانع ایجــاد کرده
اســت؛ محرزتریــن ایــن تهدیدهــا گســترش بیپیشــینه
نفــوذ طالبــان ،اوج گرفتــن فســاد در ادارات دولتــی،
دلســردی جامعــه بینالمللــی از تــداوم حمایتهــای
انســان دوســتانه و حقــوق اساســی خانمّهــا بــه شــمار
مــیرود .اگــر مــردم افغانســتان خواهــان یــک جامعــه
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انســانی و عــاری از فســاد و خشــونت اســت بایــد حمایت
از زنــان را در مرکــز ثقــل توجــه خــود قــرار دهنــد .در
انتخابــات ریاســت جمهــوری و پروســة صلح بــا مخالفین
دولــت خــط ســرخ اصلــی همیــن حفــظ حقــوق زنــان،
آزادی زنــان و تمــام ارزشهــای حقــوق بشــری بایــد
تعییــن شــود .جامعــه جهانــی ،حکومــت و جامعــه مدنــی
همــه بایــد در یــک صــف واحــد قــرار گرفتــه و از حقوق
زنــان دفــاع کننــد.

ادامه از صفحه 1
ادامه

نقشموثر...
برنامــهی عمــل ملــی بــرای تطبیــق
قطعنامــهی  ۱۳۲شــورای امنیت ســازمان
ملــل متحــد ـ وجــود دارد کــه ممکــن
اســت در ابتــدا بــه دســتاوردهای زنــان
افغــان کمــک کــرده باشــند.
فعالیــت زنــان افغــان نقــش مهمــی
در تاشهــا بــرای افزایــش مشــارکت
زنــان در عرصههــای اجتماعــی و
سیاســی ایفــا کــرده اســت .امــا بــه
رغــم ایــن اقدامــات ،زنــان افغــان
دالیــل بســیاری دارنــد کــه دربــارهی
بــه حاشیهراندهشــدن و محرومیــت از
رونــد صلــح نگــران باشــند .نمایندگــی
زنــان پــس از  ۱۸ســال غایــب بــودن
در گفتوگوهــای صلــح ،بــر همــگان
آشــکار کــرد کــه دســتاوردهای
شــکنندهی  ۱۸ســال گذشــته نابــود
شــدنی نیســت و بایــد و بــه آنهــا بــه
عنــوان بخشــی از توافــق سیاســی،
آنطــور کــه بایــد ،توجــه شــود.
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زنان و چالشهای جدید

خواننــدهگان عزیــز نیــمرخ بــدون جهتگیــری خــاص
سیاســی مقــاالت و نوشــتهها را از صاحبنظــران منتشــر
می کنــد .
بــه جــز رویکــرد نیــمرخ ســایر نوشــتهها مســوولیتش بــه
دوش نویســندهگان میباشــد.
هفتهنامه نیمرخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.

جعدِگیسو

بنفشهبهار
هر آن با که بیاید سرم ،نمیترسم

خانمهــا کــه نیمــه مهــم و حیاتــی پیکــر جامعه
ر ا شــکل میدهنــد در طــول تاریــخ قربانــی
اصلــی خشــونتها و بیعدالتیهــا بودهانــد .همیشــه
مردهــا بــا اســتفاده از دســتگاه حکومــت و فرهنــگ
مردســاالر زنــان را از حقــوق اساســی شــان محــروم
کــرده و انــواع خشــونت و اجحــاف را بــر خانمّهــا
تحمیــل کردهانــد .خریــد و فــروش زنــان بــه شــکل
یــک کاالی مــورد معاملــه ،محــروم کــردن خانمهــا

از حــق مالکیــت و ارث ،اعمــال خشــونتهای
فیزیکــی از ســوی پــدر ،بــرادر ،شــوهر و حتی مــادر و
مــادر شــوهر و در برخــی مــوارد حتــی برادر شــوهر و
تمــام اعضــای فامیــل ،محــروم کــردن خانــم از حــق
آمــوزش و تعلیــم و فراگیــری علــم و دانــش ،تحمیــل
کلفتگــری و کار شــاق و طاقــت فرســای خانــه
بــدون هیــچ نــوع مــزد ،بهرهکشــی جنســی و اســتفاده
بــه عنــوان ابــزار اطفــای عطــش شــهوت و غرایــز
جنســی مــردان همــه بــر زنــان تحمیل شــده اســت .اما
در برهههــای کوتاهــی کــه اندکتریــن فرصــت
بــرای زن فراهــم شــده ،آنهــا شایســتگی و اســتعداد
فوقالعــاده خویــش را بــه شــکل خیرهکننــدهای بــه
نمایــش گذاشــتهاند .بعــد از فروپاشــی و اضمحــال
رژیــم طالبــان و شــکلگیری نظــام سیاســی
دموکراتیــک بــرای زنــان فرصتــی هرچنــد اندکــی
فراهــم ســاخت .آنهــا با اســتفاده بهینــه از ایــن مجال،
بــا تمــام نیــرو وارد حــوزه عمومــی شــده و به شــیوهی
حیــرت انگیــزی نقــش آفرینــی کردنــد .علیرغــم
مشــکات و موانــع ســاختاری در ســطوح و الیههــای
مختلــف فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی ،زنــان
خــوش درخشــیدند و در عرصههــای مختلــف
سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی حضور یافتنــد و نقش
بســیار مؤثــر و ارزشمنــدی ایفــا کردنــد .امــا اکنــون
چالشهــا و تهدیدهــای جدیــد فــرا راه پیشــرفت زنان
پدیــد آمــده اســت کــه محرزتریــن آن رنســانس و
احیایــی مجــدد طالبانیســم ،فســاد گســترده در ادارات
حکومتــی ،قطــع کمکهــا و حمایتهــای
کشــورهای خارجــی و ســازمانهای بینالمللــی
است.
رژیــم مســتبد و زن ســتیز طالبــان بعــد از فروپاشــی
و ســقوط ،بــه علــت حکومــتداری ضعیــف ،فســاد
سیاســیـ اداری در دســتگاه سیاســی کشــور ،تغییــر
در سیاســت خارجــی کشــورهای کمککننــده
و بــه خصــوص آمریــکا و حمایــت و پشــتیبانی
کشــورهای منطقــه از طالبــان بــه علــت مخالفــت بــا
حضــور آمریــکا در افغانســتان ،بــاز تجدیــد قــوا کرده
و یکبــار دیگــر خــواب تشــکیل امــارت اســامی
را در ســر میپروراننــد .علــت اصلــی ظهــور مجــدد
طالبــان را بایــد در فســاد گســترده دســتگاه حکومــت
جســتجو کــرد .دولــت مــردان افغانســتان بــا فســاد
گســترده ،فاصلــه گرفتــن از مــردم و تبانــی آشــکار
و پنهــان بــا طالبــان از یــک ســو بــه طالبــان انگیــزه و
انــرژی مضاعــف بخشــید و از ســوی دیگــر آمریــکا

و متحدیــن غربــی را از حمایــت و کمکهــای
همــه جانبــه دلســرد و مأیــوس ســاخت .یکــی از
فرماندهــان آمریکایــی کــه در جنــگ افغانســتان
بــرای چندیــن ســال حضــور داشــته اســت در یــک
مجلــه آمریکایــی بــه دولــت آمریــکا پیشــنهاد کــرده
کــه هــر چــه عاجــل افغانســتان را تــرک کنــد .ایــن
فرمانــده گفتــه اســت دولــت مــردان و فرماندهــان
نظامــی افغانســتان بــه شــکل وقیحانــه بــا طالبــان تبانی

بیتوجهی و قطع حمایت کشورهای
خارجی و سازمانهای بشر دوستانه
که نقش تعیینکننده در رشد و
بالندگی زنان و حضور پررنگ آنها
در حوزهّهای عمومی داشت ،بدون
تردید آسیب التیامناپذیری را متوجه
زنان میکند .خانمها بعد از تحمل
سالها خشونت و شکنجه و اهدا
کردن قربانیهای بیحساب در این
دو دهه گذشته با حضور جامعه جهانی
در افغانستان قد برافراشتند و آغاز
به بالیدن و شکوفاشدن کردند.
حضور آنها در عرصههای سیاسی،
فرهنگ و معارف هنر و رسانهها
شگفت انگیز و حیرتآور بود .اما
متأسفانه در چند سال اخیر کمکهای
بینالمللی رو به اوفول گذاشته و
دارد به شکل اندوهناکی کاهش
مییابد .اگر حمایتهای جامعه جهانی
در بخشهای معارف به خصوص فراهم
کردن هزینههای آموزش و تحصیل،
حمایتهای حقوق بشری و دفاع از
حقوق زنان و قربانیان خشونت تداوم
نیابد حرکتها و رشد زنان که مراحل
ابتدایی و اولیه خود را طی میکند و به
تازگی تکوین یافته است ،به زودی رو
به افول نهاده و جوانههای لطیف امید و
آرزوی زنان در خزان سرد استبداد و
بیعدالتی خواهند پژمرد.
دارنــد و بــه صــورت عمــدی و آگاهانــه بــا طالبــان در
اکثــر رویدادهــا همــکاری میکننــد .رهبــران آمریکا
نیــز گفتهانــد کــه نمیخواهنــد بــا پــول مالیــات
شــهروندان آمریــکا دولــت مــردان افغانســتان اســتفاده

شــخصی کــرده و بــه عیاشــی و فســاد بپردازنــد .به هر
دلیلــی کــه باشــد روی آوردن آمریــکا بــه طالبــان در
تحــت عنــوان مذاکــره و گفتگــو نگرانکننــده اســت
و تهدیــد جــدی را متوجــه زنــان افغانســتان کــرده
اســت .طالبــان بــا ذهنیت و افــکار زن ســتیزانه در زمان
حاکمیــت کوتــاه امــا ســیاه و ویرانگــر خویــش
رفتــار غیــر انســانی بــا زنــان داشــت و در بســیاری
مــوارد خشــونتهای وحشــیانه و نهایــت ســبعانه را بر
زنــان اعمــال کردنــد .شــکلگیری مجــدد ایــن گروه
سیاســی یکبــار دیگــر موهــا را بــر تــن انســان راســت
میکنــد.
بیتوجهــی و قطــع حمایــت کشــورهای خارجــی
و ســازمانهای بشــر دوســتانه کــه نقــش تعیینکننــده
در رشــد و بالندگــی زنــان و حضــور پررنــگ آنهــا
در حوزهّهــای عمومــی داشــت ،بــدون تردید آســیب
التیامناپذیــری را متوجــه زنــان میکنــد .خانمهــا بعــد
از تحمــل ســالها خشــونت و شــکنجه و اهــدا کــردن
قربانیهــای بیحســاب در ایــن دو دهــه گذشــته بــا
حضــور جامعــه جهانــی در افغانســتان قــد برافراشــتند
و آغــاز بــه بالیــدن و شکوفاشــدن کردنــد .حضــور
آنهــا در عرصههــای سیاســی ،فرهنــگ و معــارف
هنــر و رســانهها شــگفت انگیــز و حیــرتآور بــود .اما
متأســفانه در چنــد ســال اخیــر کمکهــای بینالمللی
رو بــه اوفــول گذاشــته و دارد بــه شــکل اندوهناکــی
کاهــش مییابــد .اگــر حمایتهــای جامعــه
جهانــی در بخشهــای معــارف
بــه خصــوص فراهــم کــردن
صفحه ...3

دگر ز دوری و چشمان نم نمیترسم

تو ماه میشوی و شب به خانه میآیی

من از سکوت و سیاهی و غم نمیترسم
تو با منی و من از امنیت چه برخوردار

که با حضور تو از پیچ و خم نمیترسم
اگر شود که فلک بر سرم ببارد سنگ

تو سرپناه منی از ستم نمیترسم

همیشه شانهی تو تکیه گاه میباشد

چه خوب با تو به هر جا روم نمیترسم

تو آفتابی و بر قلب من که میتابی

صدای ابر شود زیر و بم نمیترسم
به روح من که تو باران لطف میباری

ز خشک سالی هر ساله هم نمی ترسم

