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 کرستینا لم ـــــ فصِل بیستم
 
 پنجمبخِش 
 

 برابِر تشبث های اقتصادی زنان: مقاومت ها در

زنانی که کوشیده اند دیوارهای عنعناِت  دوراِن طالبان شده است اما از بگوییم وضعِ زنان بدتر اگر اشتباه باشد شاید

 ُدشوار که تصورش برای ما غربی ها بسیار شده اند برو رو مبارزه طلبی های شگفتی انگیز بشکنند با ناخجسته را

افگنده  خطر ُمَربا در به خاطرِ  برخوردم که زندگانی اش راای هفت ساله  هرات با زنی بیست و روزی در است.

بدین نکته  لطیف جلب  خواننده رااین جا ُمترِجم وظیفه دارد توجه  )در بود "جامی مریم"مناسب  نامش به طور بود.

 است رابطه پیدا این َجمی با لفِظ )َجم( که ُمَربا بر بنا کند و می که انگلیسی زبان جامی را بدون الف َجمی تلفظ کند

َجمی را  و ارتباط میدهد کند سازی می نام مریم که ُمربا تخلص جامی را بدون تلفِظ الف با به همین دلیل او میکند

 روم.هوتِل استقالل به دیدنش ب من خواست که در از او خواند. نگارگر( ِم دوم مناسب میبرایش نا

 اما د.آمده باش وزیری برای بازدید من پنداشتم که شاید و آمده بودند گرد ها لیسورسیدم بیرون هوتل پ وقتی من آنجا

 سلیوپ یکی از آمده بودند. دستیی زنان گردصنایع  و نمایش هنرها روزِ  برای محافظت از ها لیسوکه پ حقیقت این بود

 "خوش ندارند.  های زنان را مردم این گونه نمایش برخی از"  :برایم گفت که ها

 تُرشی و مغرورانه برایم تولیداِت ُمَربا؛ نگارگر( جامی بخوانید. نویسم؛ َجمی می داخِل هوتل خانم َجمی )هرجا در

ش پنج سال پی" برایم گفت: او شد. خوانده می "تولیِد زنان هرات"  بوتل لیبلِ  هربر  نشان داد. ُرِب رومی را خمیره یا

 میوه ها و من از کردم. ُمَربا آغاز هرات واقع است من به کاِر تولیدِ  پانزده میلی شهرِ  روستای خود گذره که در در

ه همکردند.  می زن برای من کار بیست به زودی کارم رونق گرفت و کردم. های محِل زیستم استفاده می ترکاری

داری خری توانم ماشین های بهتر می )یو.اِس.اِی.آی.ډي( حصوِل قرضه از ردم که باک کرمن ف و پسندیدند تولیدات مرا

 "من شرکت یا سازماِن تولید ندارم."  که آنان برایم گفتند اما کنم.

دیدم  "اژدها النه  "یک نمونه  افغانیی  سرمایه گذاری درمورِد  تلویزیون طلوع اعالنی را در همان روزها من از در

کننده   که دایر "دیوید ِلیوت" معاش دارد. دالر لیس ماهانه تنها صدوپ این کشور حال آنکه در و خنده گفتم چرانه؟ او و

تم چه دانس اما نمیدهیم  می تغییر زندگانیی زنان را کردم که ما دادیم فکر وقتی ِچک را به او این برنامه بود گفت:

کوب نموده  لت و شوهرش را و خـانه اش حمله نموده برادر گونه. ٌهنگامیکه خـــــانم َجمی بازگشت مــــردان ده بر

عامه  فواید حکومِت هرات به ِسَمِت وزیر که در "غالم اکبری"قوماندانان محلی به ناِم  مردان را یکی از آن بودند.
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 یگرکه د کردند آنان مرا تهدید" ن پیوست فرستاده بود.به طالبا را ترک کرد و ودکاِر خ 200۸ساِل  در و کرد می کار

 زود:اف او" کردند. من تقاضا از گرفته بودم؛ جایزه ای را که عین زمان مقداری از در و نشوم  تلویزیون ظاهر در

  "خواهند ُکشت. کنم مرا می خارجی کار .ِاِن.جی.او  که من در دریافتند دیگر بار آنان به من گفتند که اگر"

 حال کنید؛ می آباد را که کشور دارید ادعا شما" نوشت که "اکبری"غالم نامه ای به  او خانم َجمی زود منصرف نشد.

من تالش دارم  آبادش کنند شما آنان را می ُکشید. خواهند کسانی که می نمایید و می ویران حقیقت کشور را آنکه در

 "سازم. بهتر که زراعِت کشورم را به نفع قریه  خود

 رد و فرار رشه به این بر بنا آرام زندگی کند تواند ده نمی دریافت که خانواده اش در بود خانم َجمی که زنی دالور

به  تا آن خانه بُرد درمرا  او برای تولیِد ُمَربا اختصاص داد. اتاق های آنرا یکی از گرفت و خانه ای به کرایه شهر

ظرِف  و خنده ازمن استقبال کردند با داشتند سر بر ُکاله های سفید و آن اتاق زنانی که پیشبندها در ببینم. چشِم سر

 برایم نشان دادند. خورد که درآن ُمربای زردک جوش می کالِن فلزی را

هفته  زنان یک فراهم کند برای عده ای بیشتر اشتغال را برای اینکه زمینه   دام داشت واستخ بیست زن در "َجمی"م خان

ترکاری  هم میوه و هنوز توانست به ده برود خود نمی" اَژدها النه  "  همان آغازِ  از چه او کردند. اگر میان کار می در

تلویزیون  کنم که در می من افتخار کاری که کرده ام پشیمان نیستم. هرگز از" گفت: او خرید. می همان جا را از

 "بیروِن افغانستان بفروشم. در حتی پای افغانستان و سرا را در دارم ُمرباهای خود آرزو شدم. ظاهر
 

 سرهای توانم درد من خود می دیگر مخالفت دارند؛ سرِ  کند می شرکِت یک زن که ُمَربا تولید هرگاه مرداِن هراتی با

 تماِم افغانستان است. را تخیُل کنم که نخستین څارنواِل زن درمادِر سه فرزند  هشت ساله و زِن سی و" ماریا بشیر"

 بر .رفتم شود های کهنه گرم کرده می نل او که به وسیله  یک بخاری چوب سوزاِن قدیمی و من برای دیدنش به دفترِ 

 که تازه برایش رسیده بود. میزش مکتوِب اخطاری بود سرِ 

 "خودت هدِف شان استی. انتحاری به هرات آمده اند و بم گذارانِ : "شد آن مکتوب گفته می در

معاِش  برای حفاظِت او گرفت که دیپارتمنت قضایی امریکا ها قرار هدِف این تهدید شد و مقرر 200۶ساِل  در او

 را ی اوها بادیگارد یکی از و بم افگندند و به آتش کشیدند را این همه خانه  او شش بادیگارِد مسلح را پذیرفت اما با

 به شیوه  خصوصی درس می خانه و سایِر فرزندانش در پیش گرفت و ُکشتند. بزرگ ترین فرزندش راه خارج در

زِن  نها چندت دیگران را تشویق کنیم که پا پیش بگذارند. کنیم و استیم که کار ما زنان مجبور"برایم گفت:  خوانند. او

نیم سال زنان نسبت به دو وضعِ امنیتِ  ساخته است. را ُدشوار کار وضعِ امنیتی اما؛ کند برای نمونه کفایت نمی محدود

 هدیدِ ت دونهم ب او حتی یک روزِ  "ته اند.گش برو مرگ رو خطرِ  کسانی ماننِد من با گردیده است و بدتر پیش بسیار

ونی تعقیِب قانکه مورِد  کسانی استند اینان شورشیان استند؛" گفت: و برشمرد را سِت دشمناِن خودیل او نبود. مرگ

 غیره استند. و اختطاف کنندگان ... ُدزدان؛ گرفته اند. قاتالن؛ رارق

 کنم این وضع من کوشش می شود. عملی نمی وب داریم ولی آن قوانین هرگزاین است که ما قوانیِن مکتوِب خمشکل 

 به زندان می را من آن مرد کند؛ می تأیید کوب را گزارِش شفاخانه لت و و میزند هرگاه مردی زنش را کند. تغییر

 برخی این کارم را نمی پسندند. فرستم و

 ه میتم ککودکی همیشه می پنداش من از شوم. تسلیم نمی من هرگز" داشت که اظهار با تأکید نیز َجمی او"ماننِد خانم 

 "کردم. نمی این وظیفه را قبول می اندازد شاید به خطر فرزندانم را که این کار توانم کاری بکنم اما اگر
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ا زندان ره از را نادیا که چرا شوهرِ  خشمناک بود او څارنوال نبود؛ هنوز" ماریا بشیر" پیش آمد "نادیا"وقتی قضیه  

 "گذارد. پامی دهیم زیرِ  که انجام می را چیز این عمل هر این چه مثال برای دیگران میدهد؟" گفت: کرده اند. او

ترین زن  وردال یدشا دوراِن طالبان بیان کرده بود. از بدتر رفتم که وضعِ زنان را زنی وقتی به کابل برگشتم به دیدارِ 

های فراواِن مرگ دریافته  تهدید او یافتِن او کاری آسان نبود. نُه سال داشت. که اینک بیست و "ماللی جویا"افغان 

به یک آدرِس خاص  موتر که با داد دستوربه من  او کرد. خانه اش را بدل می روز چند هر از این بعد بر بنا و بود

او به  ِگل آلود رهنمایی کرد. کوچه  تنگ و به یک ت مراپشمی داش چپِن دراز و مردی که ریِش سفید آنجا در بروم.

های  پاسبان که تفنگ آنجا پنج در رهبری کرد. آهنیِن دیگربه یک دروازه   مرا شد و صورِت جادویی دوباره ظاهر

ه اتاقی شدم ک واردِ  گذشتم و راِن دیگسه پاسب از باال در دادند یک زینه  تنگ پهره می در شانه داشتند بر (۴۷)اِی 

 از او نشسته بود. مالکان خانه بودند که شاید زِن دیگر میان چند وب سوزان دریک بخاری چ برابرِ  در "ویاج ماللی"

 مهربانیی هواخواهاِن خود تکیه داشت. بر و بودمعاش نگرفته  پارلمان اخراج شده بود دیگر همان وقت که از

بِب که س بود همین گفته ها و" جنایتکاران استند. و ـِدرُمخَ  ساالراِن موادِ  جنگساالران؛ آن وکال بسیاری از" گفت: او

ه خوانده شد" فاحشه وکافر"  به حساِب همان ُگفته ها به وسیله  وکیالِن همقطاِر خود او و پارلمان شده بود از اخراجِ او

 ویله بهترط"ٌ افزود: اینک باز و نموده بودند. حمله  فزیکی نیز او یک تلویزیون بَر ه اش بامصاحب از دبرخی بع و بود

 "جویا"وقتی ما به موضوعِ زنان پرداختیم  دهد. می گاویست که شیر و بََرد می است که بارخری  آنجا است زیرا در

 هار()اِی چ یک کتابچه  قطور اوشد.  ناپـذیر سد یی سیالِب خشم اوکرد به طوری که گو پُشِت سِرهم قطار کلماتی را

 ه جیبیک وکیل گفت ک از و "نانجم نادیا"بیان کرد به شمول قضیه   یکی پُشِت دیگر را کتالک قضایا و کرد باز را

حکایت کرد  "نیسها"دختری دوازده ساله به ناِم  از آب غرق کرده بود. در آنان را و سنگ پُر کودک را از های دو

 "بشیره"دختری به ناِم  پُل از همان سر در باز و زدسته جمعی نموده بودند پُل تجاو والیِت سر در که پنج نفر بر او

 و همان محل بود یک وکیل از یکی پسرِ  و کرده بودند تجاوز او بر سه نفر200۸ساِل  که در کرد چهارده ساله یاد

 را فرو مادرش جنین او و پدر دسته جمعی شده بود و اوزِ تج نیز او بر گفت که نامی چهارده ساله را "مریم" داستانِ 

به  ایاآن قض یکی از التماس کردم که بس کند. او کرد که من از قطار را نیز ها نام پُشِت سرهم دیگر او افگنده بودند.

ارباِب اقتداِر  تهدیدِ  موردِ  سوی دیگر از و می شرمیدند خود خانواده ها یک سو که از زیرا محکمه ارجاع نشده بود

آن یک  در و بود 200۵ سالِ  در" سارا"زنی به ناِم  دسته جمعی بر باره  تجاوزِ  یک قضیه که در اما محلی بودند.

رس ت با یک سال بعد "سارا" اما آنان زندانی شدند و به محکمه ارجاع شد مردانش مسؤولیت داشتند؛ نداِن محلی بااقوم

سیله  آنان را که به و آن گاه فوتوکاپی فرماِن عفو و "ببین" گفت: "جویا" گشتند. که آن مردان به ده باز وحشت دید و

دهد پس از یازده سپتمبر  نشان نمی را آیا این همه چیز" گفت: "جویا" برایم نشان داد. شده بود؛ ءامضا "کرزی"حامد 

 افتاده ایم. دور بسیار 2001ارزش های سال  اما امروز از حقوِق زنان بود و اشغاِل افغانستان دفاع از دلیِل عمده  

 ی ازبسیار رخصتی مسلمانان بود. جمعه و رفتم روز "نادیا انجمن" مزار هرات بر روِز آخِر توقُف خود در در

تابستان ها  این تپه خال خال قبرها هم دیده می شود. در در آمده بودند.  گرد شهر سنگیی مسلط بر تپه   بر خانواده ها

 مردم نمانده بود. میر حوصله  میله در مرگ و میله جای مردم است ولی به خاطِر سال ها تراژیدی های ناشی از

 سیارب یافته بود و برای زنان حکم زیارتگاه را او مزارِ  مشکل نبود. "نادیا" یافتِن قبر باِد سرِد صبحگاهی می وزید.

ا نادی" گوید که مزار خِط حکاکی شده  فارسی می زده است. برابِرسنِگ کوچکش زانو می دیدی که در وقت یکی را

 گوید که بعد چه شد. گفت اما نمی می تسلِط طالبان شعر زیرِ  شاعری که در "انجمن
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اِن صدراعظم ند.شرمندگی سرخم ک از جهان باید رخ داد" نادیا"آنچه برای  از"  رازقی دوستش برای من گفت: "لیلی"

 زیِر خاک خفته است و در "نادیا"شما به ما زناِن افغان وعده  آزادی دادند ولی اینک  ای جمهوره سیرئ و شما

 .برای تان بگوید باید ز رااین همه چی می گردد.شوهرش آزاد 
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