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 13/06/2017                م. اسحاق نگارگر

 باره  زن  در

 گفته ایم کم جامعه دارد هرچه بگوییم باز فرد و حقی که بر و
 

ر زو آنان را مغرور طبع مردان برانگیخته می شود و زن تعدیل کننده  آن خشونت های مردانه است که گاه به گاه در

که گیاه های هرزه  تحقیر زن  ینوشته بودم تا محیط های 201۵دهم جون  سازد. من این یادداشت را در سرپنجه می

 نمایم.  پرورش میدهد باز را

حق طلبی  آزادی و دانند که آزادی حق طلبی زن بخشی از می و شوند اریخی بیدار میخواب ت خوشبختانه زنان از

ال اعتد روستا های افغانستان است و زن با سواد افغان وظیفه  خطیر با سواد سازی زنان در برابر در جامعه است و

 با زنان یی ومیان زنان روستا شیوه  لباس پوشی بهترین راهنمای زن است تا دیواری را که در کردار و گفتار؛ در

 د.ربمیان ب شهری است از سواد
 

هویدا  بماند دید نامحرم باید دور زنان که از نم که وقتی آن قسمت های بدنک این مورد صادقانه اعتراف می من در

زن اگر وسوسه   را دارند. لباس جوانان که جای خود می انگیزد عاطل نیز بر مرد پیر من تماشا را در شود ذوق می

 میالدی برمنگهم 2017جون 10نگارگر خوب ندارد. د خلق کند چندان عاقبتذهن مر گناه در

 

 که گیاه های هرزۀ تحقیر زن را پرورش داده است! یحیط های
 

از عربستان قبل از اسالم آغاز می کنم. این ریگستان های  تاریخیی زن می روم و امروز باز به سراغ غمداستان

نه درختان گسترده شاخ که  آن حکم اکسیر داشت نه زمینی قابل توجه برای زراعت داشت و که آب درگرم  خشک و

بسیار افراطی است که جنگ  بگرفتار نوعی تعص گرما آسود. این جامعه مشرک و یۀ آن بتوان نفسی از شردر سا

آن جنگ را  که عنعنه درهنگامی که مصلحت جنگ اقتضاء کند حتی ماه های حرام را  همیشگیی آن است و شاخص

 کند.  حرام کرده است نیز دستکاری می

مالکیت خویش زنان متعدد می گیرد تا نیروی جنگیی قبیلۀ  ه دستش به دهانش می رسد برای حفظکس ک این جا هر

برای قبیلۀ خود عرضه نماید. امروز علم  سلحشور بسته و در هنگام جنگ بتواند فرزندان کمر را افزایش دهد و خود

( کروموزوم دارند xy) ( کروموزوم دارند ولی مردان یک زوج متباینxx) می گوید که زنان یک زوج همسانبه ما 

در  ( کروموزوم یعنی دختر است وxxد نتیجه )( زن القاح شوx)  ( مرد با کروموزومx) هنگامی که کروموزوم و
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شد این رابطه تقصیری متوجه کس با اگر در وبراین تولد دختر یا پسر مطلقاً تابع ارادۀ خدا)ج( است  آن پسر بنا غیر

 این گناه را به دوش رد اما بدبختانه در طول تاریخ با( دارxy) آن کس مرد است که چرا دو کروموزوم متباین یعنی

ین ا مکه شده بودند و تحریف شدۀ حضرت موسی مدتها پیش از اسالم وارد مدینه و تزن انداخته اند. یهودان با شریع

رای من ناگزیرم ب و خود به اعراب عصر جاهلیت داده بودند. رهنگفه عنوان بخشی از ف شده را بیتحر شریعت

 انجیل نیز بزنم. زن سری به تورات و ریشه های اصلیی تحقیر یافتن

د یعنی وقتی که پدرش اوالد نرینه نداشته خود میراث می بر رتنها در یک حالت استثنایی از پد زن به حکم تورات

داشته باشد پسری ن بنی اسرائیل را بگو اگر کسی بمیرد و و" هفتم آیۀ هشتم می گوید: بیست و باب شد. سفر اعدادبا

را به عنوان کنیز بفروشد:"  خود یۀ هشتم سفر خروج پدر حق دارد دخترآبه حکم  را به دخترش انتقال دهید." ملک او

زن م زادن برود." این جا تبعیض از همان هنگاون نربه کنیزی بفروشد مثل غالمان بیر را خود اما اگر شخصی دختر

رد نفاسش اگر زن پسری به دنیا آو" هفتم حکم می کند: الویان باب دوازدهم آیات نخست تا اعمال می شد. در سفر

را نجس می پندارد." ولی اگر دختر می زایید مجموعاً هشتاد  همین چهل روز او یهودی در چهل روز بَُود که شریعت

زن  تحقیر یا در مکان مقدس داخل شود. اوج حق نداشت چیز مقدس را لمس کند و وز نجس تلقی می شد ویک ر و

 غیرت می توان یافت: بحکم تلخا را در

خود اشتباه کند که زنش مرتکب  کنم. اگر مردی بر زن باب پنجم حکم می کند که من آنرا خالصه می اعداد در سفر

جو )یعنی آرد با  یانه نباشد آنگاه زن را نزد کاهن می برد یک عشر ایفۀ آردزنا شده است ولی شاهدی در م لعم

اری خاک دمق گیرد و مقدس در ظرف سفالین می کاهن آب کاهن هیچ روغن براین آرد نمی ریزد و سبوس( می اَرد و

را بخورد اگر این کاهن زن را قسم داده وادار می سازد که همین آرد خام  از زمین برداشته با آب مخلوط می کند و

 او تطبیق می آن جزای زنا بر در غیر را گرفتار اسهال نساخت بی گناه است و او آرد در معده اش نفخ ایجاد نکرد و

دیگر این جامعه این است که دختر نه تنها  مشکل میان اعراب ریشه می گیرد و شود. این شریعت پیش از اسالم در

ین ا د نیروی جنگیی قبیلۀ دشمن را نیز زیاد می کند ازلۀ دشمن اسیر شونیروی جنگی نیست بلکه اگر به وسیلۀ قبی

 را پنهان فداکاری دختران خود مادران با صدها ایثار و را هنگام تولد زنده به خاک می سپردند و سبب عرب ها دختر

نگیز ترین غم ااین دختران نهان از چشم پدر بزرگ می شدند.  از چشم پدر برای مادر یا خواهر خود می فرستادند و

 زن را از شعر جلیله می توان دریافت. ابن اثیر درالکامل فی التاریخ داستان این جنگ ها تصویر این جنایت بر ضد

رای قبیلۀ ب را قربانیی صلح کرده اند و ورده است. جلیله دختری شاعره از قبیلۀ تغلب است که اوآتفصیل  را بسیار به

 بکر به بد داده اند.

سبزه می ُرست  باران جمع می شد و بب دارد. عرب ها وقتی در یک جا آکوچک( لق لیب )یعنی سگشوهر جلیله کُ 

را بچراند. جلیله برادری سرشوخ  دیگری حق نداشت درآنجا حیوان خود دادند و آنرا به زور به خود اختصاص می

زادۀ خود جلیله می آید  بسوس به دیدن خواهر به نام بسوس.  ه ایخال به اصطالح ما جنگره به نام جساس دارد و و

 بسوس داد شُتُری به نام سراب دارد که آنرا در چراگاه کلیب رها می کند. کُلیب آن ماده شتر را با تیر می زند و و

را  ینگۀ خود کلیب دست خواهر را می کُشد و شوهر خواهر خود جساس می آید و خواهان به قبیلۀ خود می رود و

عزاداری شوهرش بیرون می راند. جلیله در این ماجرا قصیده ای سروده دشمن از مراسم  را به نام او می گیرد و

غم جلیله چشمانم پُر از اشک شده  بار به خاطر هر است که تا حال شاید بیش از بیست بار من آنرا خوانده باشم و

 این جا آغاز می شود که او خطاب به خواهر شوهر خود می گوید: است. این قصیده از
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 وم حتی تسألیــتعجلی بالل   ن لُمِت فالیا ابنة االقوام ا

 حسرتي عما انجلي او ینجلي   َجّل عندی فعل جساَس فیا

 جمیعاً من علی بیتی سقف   بهدهر ـــیا قتیالَ قوض ال

 وانثنی فی هدم بیت االولی   هدم البیت الذی استحدثة

 َخَصنی الدهر بُِرًز معضلی   یا نسایی دونکن الیوم قد

 

ان را نیک بپرس. کار جساس در نزد من بسیار گران داست ها اگر مالمتم می کنی عجله مکن و ی قومای دختر زیبا

 رخ خواهد داد.  ه رخ داد وچاست. دریغا از آن

خواهد  اکنون می تو سقف خانه ای را که خود ساخته بودم بر سرم خراب کرد و ای کُشته شده که روزگار با مرگ

 ا نیز خراب کند.سقف خانۀ اول یعنی خانۀ پدرم ر

 ای زنان همتای من، امروز مرا پاس دارید که روز گار داغی سنگین بر جگرم نهاده است.

تنی است گف گیرم. دهم ولی باز در فرصتی دیگر آنرا پی می زن را با شعر غم انگیز جلیله پایان می نامروز غمداستا

همین  ازگار یکی سیاه سر در فرهنگ ما یاد کلمۀ پنجاه سال دوام کرد و این شتر لعنتی یک صد و که جنگ بر سر

ا را تراش کردند ت های خودبدین معنی که افراد یک قبیله سر یعنی سر تراشان رخ داد، قت که به نام امالجنگ هاس

به هر صورت یار  میدان جنگ بشناسند طبعاً زنان که موهای شان بود سیاه سر خوانده شدند. زنان شان آنان را در

 2015دهم جون  قی. دامن این داستان را فرا می چینم تا فرصتی دیگر خدای بزرگ یار دوستان باد!زنده صحبت با

 رنگهم نگارگمیالدی برم

 

 

 

 
 

 

 


