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 !جهنم بود غات  یشعبه  تبل از یقیموس

 و رینک منتظر   دهیگورش خواب اضطراب در ترس و ایدن کی با جهان رفت و از یقیمشتاق  موس یمرد ندیگو یم

 .ندیاستنطاق نما نشید باره  َربَش و او در از و ندیآ فرود خود یگرزها با تا بود منکر

با شوق  و دیرا شن یقیموس نواز   روح و نغز یصدا سمت  چپ  گور اضطراب از ترس و یایدرهمان دن ناگهان

ا داخل  ت به دنبالش روان بود زیمرد  مشتاق ن و رفت یدور شده م یقیموس به راه افتاد.  یقیبه دنبال موس برخاست و

 .دیدیرا نم یزیچ زیدهل بر یمستول یکیتار در گریکه دشد  کیتار و اهیس ز  یدهل کی

 بر یبود که مار دهیزبانش نپر )واخ( از هنوز زد و شین شیکف  پا بر یبود که گژدم ستادهیا یکیتار هدف در یب

 کجاست؟  نجایا ایکه خدا دیکش یادیمرد فر زد و شین شیساق  پا

  رود! یجهنم م یاست که به سو یزیدهل نجایکه ا دیپاُسخ شن

 « بود؟ کجا از نواز روح و ندیخوشا یقیپس آن موس» :دیپُرس

داد که گناهکاران را و غالظ  ک  یاست کمبود مال دهیحد افراط رس به ایکه چون گناهان مردم دن دیشن پاُسخ  جانب   ش 

 یقیآن موس و شود یاستفاده م بیترغ وسوسه و وه  یش از زین نجایا لیدل نیبه هم شود یسخت احساس م دوزخ ببرند

 !ودجهنم ب ج  یترو و غیجهنم آورده است از شعبه  تبل زیدهل که ترا در

 :میتان بگو یرا برا تا اصل ماجرا دیخود داشته باش قصه را با نیا

هموار نموده به  شتنیبر خو که رنج  سفر ییها خانم یدالور برا یجناب قاض رقط طالبان در ئتیالن هشام از یکی

 :دیفرما یم ارشاد نیچن زنان بشنوند رابطه با بان درطال یها یسیباره  پال آورده اند تا در فیدوحه تشر

 یوهنگام مرد ر  یاُستادان  غ با لطبعبا مردان و جدا از یها صنف اما در دیدرس بخوان دوکتورا سطح تا دیحق دار شما»

 «!دیریبگ میازدواج  خود تصم مورد   در دیتوان یخود م دیکه بالغ باش

 که در دانند ینم ندارند و یچندان عقل اقتصاد را خورده اند گرانیزحمت  د جه  ینت شهیُمال چون هم طالب و متأسفانه

مردان  چون زنان و و کندیمصرف را م دو فاکولته و دو جابیرشته ا هر جداگانه درس خواندن زنان در یصنف ها

ان اداره زن یبرا نیا بر بنا و شوند ینمهم گماشته  دفتر به کار کی در توانند یصنف درس خوانده نم کی چنانکه در

اتاق نشسته اند  کیهمان  گذشته طالبان خود با زنها در نهایا از و است کار در زید  خود  شان نمنحصر به فر یها

آن  و دارد زین استثناء کیکه مقرره  طالبان  نیا جهینت آن زنان بوده اند و یهفت پُشت محرم شرع از ییچنانکه گو
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 2از 2

درس  صنف کی در نند؛یسقف بنش کی ر  یحق ندارند که ز گریمرد  د چیطالب با ه ضراتح یزنان به استثنا نکهیا

 کنند. اداره کار کی در ای بخوانند و

الت  که غالب  مشک دیگو ینم یول رندیبگ میازدواج  خود تصم زنان به شرط  بلوغ حق دارند در که دیگویجناب دالور م

 سن است. ر  یز یازدواج ها زنان از

 زکبارت ا که در یزن هنگام فروشند و یم پولدار مردان   ریرا به پ به وصال  پول دختر   دنیرس یبه هوا پدران  نادار

  را به زنا متهم و طالبان او نیدلخواه  خود فرار کرد هم با مرد   و دیشده استنکاف ورز لیتحم و یقبول آن حالت  جبر

 و دهندیم« بَد» به و سازند یرا وجه المصالحه م ریدختران  صغ یاتفاق یصورت قتل ها در ای و کنند یم سنگسار

  است. تیهلرسم دوران جا نیحال آنکه ا

را  یدختر چیتا ه میکن یقانون منع م یرویرا به ن سن ریز ر  یکه ما ازدواج  دختران صغ ندیگو یطالبان به زنان نم

 تسنداشته ا یأر چیآن ه نش  یگز در که دختر  یلیوک شده و دهیشاهدان  خر یرویبه ن یریصغ در ای ندهند و« بَد» به

 .نسازند یمحکوم به نکاح  جبر

 نه طالبان در ممکن است و یاقتصاد نظر جداگانه از یدفترها در کار جداگانه و یها باره  صنف پالن طالبان در نه

همان  زیآنان را ن یقیاست که من موس لیدل نیبه هم و دهند یم یوعمل یجد یراه احقاق حق  زنان به آنان وعده ها

 .دانمیجهنم م جیترو و غیشعبه  تبل یقیموس

 سازند یشان م یداخله  خانه ها ران  یباز زنان را وز درت نشستندمسند  ق طالبان بر که فردا

 رگ.نه پ و بود واهدح نه چرگ خبه اصطال و

 شان بدهد.ن دیبا ندهیآ ؟ نه ایبه دنبال  طالبان به راه خواهند افتاد  یقیموس نیا یصدا با کشور در یقیموس مشتاقان   ایآ

 :دهمیم انیاقبال پا نگارش را با شعر   نیا

 داد یرورـــس را یـتـلـآن م داـــــخ

 بنوشت شیبه دست  خو رشیکه تقد

 داردـن یارـــــروکـــدان ملت ســــب

شت رانگــــید یکه دهقانش برا  ک 

 برمنگهم 2019یجوال9نگارگر 

 

 
 

  تذکر: 
را مطالعه کنند، میتوانند  ۀ معززها و مطالب دیگری از این نویسند سرودههرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند. بر یبا اجرای "کلیک"
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