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5 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 ماللی موسی نظام

 
۰۸/۰۳/۲۰۱۸ 

داشت از روز جهانی زنگدر بزر  
 

، افغانستانتقدیم به زنان مظلوم و گروگان گرفتۀ وطنم  
 )نامه ای به رئیس جمهور(

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

تلفه به نحوی به بزرگداشت در سراسر عالم، اجتماعات مخ «روز جهانی زن»، به مناسبت امروز هشتم مارچ

ً بدین مناسبت ن نیمی از کتلۀ بشری می پردازند.مقام شامخ ای و از زنان بال استق البته در ممالک مترقی حتما

نه تنها  انگوناگونی چه در ساحۀ انفرادی و چه در زمینۀ اجتماعی صورت میگیرد؛ مگر آیا در ممالکی که زن

ش یاز حق و حقوق خو بیخبر حتی ،شانبه مقابل  غیر انسانی روشبا قرار داشته و  در قید اسارت مرد ساالری

 در چنان محیط مختنقی هازن البته که جواب منفی است چونکه عمل آورد؟! میشود ازین  روز بزرگ تجلیل به اند،

مظالم و خشونت های ناشی از بیداد  که صرف برای کشیدن بار سنگیناجتماع  محروم و مجبورکتلۀ منحیث 

 از مزایای برگزاری چنین روزی محروم اند.    دارند، محیط زیست اجباری خویشدر  کم رنگ نقشی ،گری
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، آوارگی، خشونت، سرزمین زیبایی را در افغانستانی که چهل سال آفات و بالهای خانمان سوز جنگ، دربدری

است، زن افغان دقیقاً در چنین  مبدل نمودهو جنایات بی حد و حصر بشری  دوزخی غرق در آتش و خونبه 

سنگ زیرین آسیا به شمار می آید.....این اوست که جابرانه خرید و فروش میگردد.....در طفلی به خانۀ حالتی 

میگردد..... زن افغان است که زندگی را از ورای اشک و درد جانکاه لت  ارسال مرد کهنسالی منحیث زن چندم

ی و کیفر عدالتو کوب بی بازخواست شوهر نظاره می نماید....این اوست که خشونت، شکنجه و حتی قتل وی 

 ستبه همراه ندارد و این اوست که به فرمودۀ نادیه انجمن شاعرۀ جوان افغان که خود با خشونت و ددمنشی به د

 شوهر به قتل رسید:

 زنم که نالۀ من خفته در گلوی منست       زنم که شام سیه صبح آرزوی منست

 در پهلوی مختصری که ذکر گردید، با آنهم در وطن من و سرزمین ما، بر میخوریم با چهره های خبر سازی از

زنان نامداری که با همه نا به سامانی ها، محرومیت ها و مشکالت و قیود اجتماعی، در تالش اند تا حرکت مثبتی 

را برای دنیای محدود زنان کشور ایجاد نمایند. این طبقۀ اناث اجتماع افغانی در عین حالی که از نیمچه حقوق 

ا در جهان تاریک اکثریت همجنسان نهایت محروم خویش استفادۀ مثبتی می نمایند، با پیشقدمی و نو آوری ه

خویش، در حقیقت مبارز شمرده میشوند. زنانی که حتی شهامت فیلم سازی را که در هالیود و ممبای، اکثراً 

 جزئی از فعالیت و کار مردان تاپه خورده است، در افغانستانی که خشونت و قیود بر زنان بیداد میکند و طالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲۰۱۸ مارچمیرمن رویا سادات حین دریافت جائزۀ بهترین فیلم از وزیر خارجۀ هالند، دوم 

 کار قتل و قتال اند، ایجاد می نمایند، مگر مبارز و متهور نیستند؟ هستند!و داعش دست اندر 

 بهر حال، امروز به مناسبت بزرگداشت از مقام زن به سراغ خانم هموطنی میرویم از هرات، میرمنی با استعداد، 
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 که به تأریخ دوم مارچ، مؤفق به دریافت یکی  «رویا سادات»دانشمند، تحصیل یافته و نهایت با شهامت به اسم 

 از معتبر ترین جوایز سینمایی در هالند گردید.

  وزیر خارجه هالند در مراسمی به رویا سادات جایزه جایگزین اسکار را اهداء کرد.خبر چنین انتشار یافت که: 

ای به  "نامه، فیلمساز افغان، به خاطر کارگردانی فیلم «رویا سادات»وزارت خارجه هالند اعالم کرد که به خانم 

 نام برده شده، اهداء کرده است."جایگزین اسکار" جایزه خاصی که از آن به عنوان  جمهور" رئیس

ادات اولین زن کارگردان افغان بعد از ختم در بیانیۀ وزرات خارجۀ هالند به این مناسبت آمده است: "خانم رویا س

 دورۀ طالبان است و نخستین خانمی که فیلمش منحیث نمایندۀ سینمای افغانستان برای اسکار انتخاب شده است".

مارچ در مراسمی که از سوی وزارت خارجه هلند به خاطر جوایز اسکار و برعهده گرفتن  ۲این جایزه به تاریخ 

 " ازمان ملل متحد برگزار شده بود، رسماً به رویا سادات داده شدریاست شورای امنیت س

ساخته خانم سادات، به عنوان اثری که از سینمای افغانستان  نمایندگی مینماید،  جمهور" ای به رئیس "نامهفیلم 

های  به آکادمی علوم و هنر «جوایز سینمایی اسکار» ۀدر بخش بهترین فیلم خارجی درپروگرام نودمین دور

سینمایی معرفی شد، اما نتوانست که نامزد این بخش شود. حال میرویم به سراغ داستان فیلم و مرام خانم فیلم ساز 

 فقانه به تصویر میکشد.ؤیت های زن در اجتماع افغانی را مآن که دیده می شود که چگونه درد و محروم

است که به اتهام قتل همسرش محکوم به اعدام مختصر داستان فیلم، قصه ای از زندگی زن جوانی به نام ثریا 

نویسد و رئیس جمهور پس از خواندن این ای به رئیس جمهور افغانستان می  است. او برای نجات خود، نامه

 نامه، به حقایقی که در دوسیۀ جنایی وی ذکر نگردیده است، آگاه می گردد.

د، در را بر عهده دارآمریت یک دفتر امنیتی و جنایی در داستان فیلم ثریا زنیست با شوهر و دو طفل که منصب 

خشن و بی رحم وی کامالً به راه های غیر قانونی روان بوده و پدر شوهرش هم در نقش یک  حالیکه شوهر

ایکه این ماجراء به وقوع میرسد، افرادی هم به منطقه قانون شکن به اعمال غیر قانونی مصروفیت دارد. در 

عضو فعال یک دفتر  یک زن و ی بر علیه ثریا دست دارند و از موجودیت وی منحیثترغیب شوهر و پدر و

 پلیس و امنیت عامه در هراس اند.

دست به لت و کوب و حمالت جسمی بر مثل همیشه ماجرا چنین ادامه می یابد که در شرائطی که شوهر ثریا 

و ثریا به حبس و بعد تر به اعدام محکوم ها، شوهر کشته شده  وی میزند، با شکستن شیشۀ پنجره و زد و خورد

و وارد در قضایای جنایی به سر میبرد، بالخره اقدام به  بس که ثریا منحیث یک زن با سوادمیگردد. در مح

 با علت و حیات خویش را منحیث یک زن افغاننوشتن نامه ای به رئیس جمهور کشور می نماید و ماجرای 

ه و یا اقدامی از جانب رئیس جمهور داشته عن اینکه امید زیادی به مطالجریان محکومیتش بیان میدارد، بدو

 باشد..... این نامه را برای فرزندانم نوشته ام، برای شما نیست و....

های او تصویری از صدای زنان و مردان مملکتش است که میتواند مردم جهان  گوید که فیلمرویا سادات می  

 تفکر در زمینۀ طرز حیات این قسمتی از جهان وا دارد. به چگونگی حاالت اجتماعی ورا 
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فراوانی از عدم همکاری های دولتی، مسائل  مشکالتاین فیلم که مدت دو سال را برای تولید آن در بر گرفت با 

قدیر تم کاری وی باید از کار این خانم با شهامت و تیروبرو گردید که  مالی و ساحات گوناگون برای فیلمبرداری

به عمل آورد، وی  با میرمن سادات مدیر مسئول امور زنان هالیوود «لورا برگر»خانم  ایکه نمود. در مصاحبه

 که در برگزاری مسابقۀ"نامه ای به رئیس جمهور" پیشکش فیلم  برایخانم سادات  در زمینۀ کار اظهار داشت که

نامه »ه افغانستان خصوصیت یک فیلم هنری خوب را در اسکار به زبان خارجی است، دقیقاً باید تصریح نمود ک

 برای انتخاب آینده در مراسم جایزۀ اسکار به اثبات رسانیده است. «ای به رئیس جمهور

ع سویس فیلم در لوکارنو واقال وفستیدر حالیکه فیلم مذکور بعد از نمایش در کابل و بعضی دیگر از والیات، به  

 کاندید گردید.دیگری به بوسان  فستیوالبه  یه زودبمعرفی گردید، 

 نشان میدهدکه ثریا را در زندان زنان  در فستیوال بوسان« نامه ای به رئیس جمهور» فیلم اعالن 

عنوان یک مقام زن کم نظیر در تالش است که "با قوانین قبیله ای مقابله در نقش ثریا، به « آالم لینا»ستاره درام  

کند تا در عوض شرائط قانون را در قسمت مجازات زن دیگری مراعات نمایند". بعد از قتل شوهر ثریا خود 

در جهت همان اشتباه قانون قرار  برای بر آورده شدن تالش هایش در حمایت از زنان، دستگیر شده و خود را

 یس جمهور است. ئرخواست به تجدید نظر مستقیم به رداد و تنها امیدش به رستگاری، از راه د
 

سکریپت را اجراء کرد و به عنوان یک تولید کنندۀ مؤفق بر ساختن چنین اثر سینمایی به جامعۀ خانم رویا سادات 

به نمایش گذاشت و در  ارنوالکدر ماه آگست در جشنواره فیلم "  نامه ای به رئیس جمهور" خویش خدمت کرد. 

 . اشتراک نموددر جشنواره فیلم های شهر بوسان ۀ ماه آیند

 سکریپتبه نوشتن مصروف من  ،قبل از حکومت طالبان" در مصاحبه ای اظهار داشت که: «رویا سادات» خانم 

سالگی اولین نماش نامه را نوشتم. اما هنگامی که طالبان  ۹ها و نمایش های مستقیم در مکتب بودم و در سن 

به تحصیل ادامه دهند و ناچار مادر و عمه ام شرائط مکتب را در منزل فراهم ، دختران نمی توانستند ندآمد

عصر طالبان من به تحصیالت تا درجۀ لیسانس حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون هرات ادامه  نمودند. بعد از

کمک کاکایم که در ایران است، قبالً به ته طوریکه می بینید، هنر و کار فیلم سازی را انتخاب نمودم. بدادم. ال

 ".ینما و صنعت فیلم نموددریافت نمودم که کمک زیادی در زمینۀ س یکتاب ها، دیویدی ها و سکرپت های
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را هم به « نامه ای به رئیس جمهور»از تلویزیون طلوع، قسمت هایی از فیلم « رویا سادات»در مصاحبۀ خانم 

نمایش میگذاشت که بدون تردید، در مجموع از ارزش باالیی در تهیۀ صحنه های فیلم، با تصاویری از قبیل 

ردیده و البته اکت و نمایش شرکت کنندگان مختلفه با هنر فیلم گیری محکمه، زندان و منطقه ای که داستان آغاز گ

سادات از عدم همکاری و « خانم رویا»مصاحبه در کابل،  یندر رخوردار می باشد.ب، بسیار مؤفق مسلکی ای

کار شکنی های مقامات اداری شکایت داشت، منجمله باید برای به رسمیت شناختن فیلم از جانب جشنواره های 

نرا تائید هم آ« افغان فیلم»ا های افغانستان یاد آور شده و خارجی، باید بلدیه طی مکتوبی از نمایش فیلم در سینم

که وقت و مانعی ای را ایجاب نمی  وظائفیمینمود تا به مقامات آن جشنواره ها ارسال گردد. در حالیکه چنین 

به تأخیر افتاد. چنانچه برای نمایش فیلم هم بلدیه نمود، از جانب آن مقامات یا صورت نگرفت و یا بی موجب 

 نمود. تعیینمبالغ زیادی را 

را  بزرگی پر افتخار و در چنین روزی که جهان به استقبال و بزرگداشت از مقام زنان می رود، چنین مؤفقیت

  م.تهنیت میگویاز صمیم قلب تبریک و  «رویا سادات»خانم  برای یکی از همجنسان هموطن قابل افتخار خویش

 گوگل. ویکی پیدیا، بی بی سی، طلوع، راپور های مختلفه در منابع معلومات:

 

 پایان


