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 »ماللی جويا«، روايت »شمنان خوشبختید«
يک زن چقدر بايد جسور باشد تا برای راه يافتن به پارلمان افغانستان اينطور مبارزه ''

  ''!کند
 فيلم مستند جوانترين نماينده زن در پارلمان افغانستان 

 
'' دشمنان خوشبختی''د که پس از ديدن فيلم مستند ها کلماتی هستن اين

''  ارهايم–آنيا ال ''و ) Eva Mulvad('' اوا مولواد''ساخته مشترک 

)Anja El-Erhayem ( کارگردانان دانمارکی فيلم، در ذهن شکل

 . گيرند می

، زن جوان بيست و ''ماللی جويا''های  تالش'' دشمنان خوشبختی''فيلم 

گذارد که خودش را برای  ت فراه را به نمايش میهشت ساله اهل والي

 . کند آماده می'' ولسی جرگه''نمايندگی مجلس ملی افغانستان يا 

، ٢٠٠٣کنيم که چگونه در سال   در فصل آغازين فيلم مشاهده می

ای با هم ديدار کردند تا اصول  که سياستمداران افغانستان در جلسه زمانی

'' ماللی جويا''ريزی کنند،  غانستان پايهدموکراسی را در مجلس جديد اف

ای باعث جار و جنجال در مجلس سنتی  با يک سخنرانی دو دقيقه

در اين جلسه، ماللی جويا جنگساالرانی را به مجادله طلبيد که به عقيده او سعی داشتند تا از طريق سيستم . افغانستان شد

ی از شما در اين سالن دستهاتون به خون آلوده است و شما بايد در خيل''. جديد در مجلس ملی به حکمرانی خود ادامه دهند

تعبير و تفسيرهای ماللی جويا، خشم و غضب برخی از حاضران در جلسه را برانگيخت و . ''دادگاه جهانی محاکمه شويد

 . سبب شد که اين افراد خواستار خروج فوری او از مجلس شوند

شود که در حال حاضر  و بيشتر باعث بوجود آمدن جدايی و اختالف در مملکتی میمخالفان ماللی جويا معتقد بودند که ا

که بارها از سوی مخالفانش تهديد به مرگ شد و چندين  ولی ماللی جويا پس از اين. مملو از کشمکش و ناسازگاری است

 . آميزش را قطع نکرده است بار مورد سوء قصد قرار گرفت، هنوز هم فريادهای اعتراض

 چشم و بدون استفاده از گفتار متن يا مصاحبه با مردم، ماللی جويا را در –گردانان فيلم با روش فيلمبرداری سينما کار

 . کنند اش دنبال می های آخر مبارزات انتخاباتی هفته

 
ای  گرگ نقره«جايزه » دشمنان خوشبختی«فلم 

از فستيوال فلم مستند در امستردام و » ٢٠٠۶
جايزه بهترين فلم مستند در فستيوال سندانز در 

  . امريکا را بدست آورده است
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آميز بر  های توهين هايی را که پر از نوشته مخالفان ماللی جويا جزوه. فضای فيلم مملو از ارعاب، هيجان و اميد است

کنند، ولی وقتی که ماللی جويا با محافظانی که از طرف نيروهای سازمان ملل برای  عليه اوست، بين مردم پخش می

ماللی جويا، . کنند کند، مردم با فريادهای شادی از او استقبال می حفظ جانش مامور شده اند از مناطق روستايی ديدن می

 . دور باشند دشمنان صلح، زنان و دموکراسی '':رساند مصمم پيامش را به گوش مردم می

اش برای مردم،  اسیاو هم زمان با بازگو کردن عقايد سي

از يک . کند به مشکالت آنها هم رسيدگی کند سعی می

طرف برای طالق گرفتن زنی که مورد تجاوز قرار 

کند و از طرف ديگر وکيل مدافع  گرفته ميانجيگری می

شود که از ازدواج با يک  ای می  ساله١٣دختر نوجوان 

 . کند سوداگر پير ترياک امتناع می

های زيرکانه و  يا با مردم، ديدگاهبرخوردهای ماللی جو

موثری را در رابطه با شرايط زندگی مردم، به ويژه 

جنگ دائمی در چند . دهد زنان در افغانستان ارائه می

دهه اخير، خشونت و جرايم، بزرگترين مشکالت اين 

همان طور که .  حاضرندستيز برجسته و ای همچنان در اين جامعه زن های مردساالرانه و طايفه سرزمين هستند و سنت

شود، خوشبختی افغانستان دشمنان متعددی دارد ولی اميد به فردايی بهتر نيز در حال ريشه دواندن در  در فيلم مشاهده می

 . اين جامعه رو به رشد است

کارگردان عراقی االصل فيلم، ترتيب داده شد و او درباره  ارهايم، –تر کردن اين متن، گفتگويی با آنيا ال  به بهانه کامل

 : روند فيلمسازی و مشکالتی که در طی ساخت فيلم با آن برخورد کرده بودند، اينطور توضيح داد

 سال، در ابتدا ايده من بود و من آن را ٣۵ساختن فيلم مستندی درباره نخستين انتخابات آزاد پارلمان افغانستان پس از «

ما تصميم گرفتيم مبارزه انتخاباتی يک يا دو زن افغان را تا مرحله نهايی انتخابات دنبال . در ميان گذاشتم'' اوا مولواد''با 

پس از جلب حمايت يک سازمان غير انتفاعی در دانمارک که برای تبليغ و ترويج حقوق بشر در کشورهای در . کنيم

برای سفر به کابل مجبور . دا کردن شخصيت اصلی فيلم راهی کابل شديمکند، برای تحقيقات و پي حال پيشرفت فعاليت می

شديم با يک هواپيمای جنگی متعلق به نيروهای ايساف پرواز کنيم و در تمام طول فيلمبرداری هم از کمک و امکانات 

م که خودش را در کابل درباره يک کانديدای زن جوان و جسوری شنيدي. نيروهای امريکايی و آيساف برخوردار بوديم

ماللی جويا، کانديدايی که از واليت فراه در غرب افغانستان، يکی از فقيرترين و . کرد برای مبارزه انتخاباتی آماده می

 . کرد های افغانستان، خودش را معرفی می ترين استان محروم

  جريان فلمبرداری در فراه 
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هايی که به جانش شده بود، تحت او به خاطر سوء قصد. با ديدن ماللی مطمئن شديم که شخصيت اصلی فيلم را پيدا کرديم

هيچ وقت مشخص نبود که چه . اش را عوض کند حفاظت شديد گارد مسلح قرار داشت و مجبور بود دائما محل زندگی

بار موفق شديم او را ببينيم و  در مدت چهارده روز اقامت ما در کابل، تنها يک. شود با او ديدار کرد موقع و کجا می

 . جلسه تمام قرارها را برای فيلمبرداری گذاشتيمخوشبختانه در همان يک 

بايستی همگی زن باشند چون هيچ مردی اجازه ورود به  يکی از شرايط فيلمبرداری اين بود که گروه فيلمبرداری می

ن به تنهايی کارگردانی اي'' اوا''متاسفانه من نتوانستم برای فيلمبرداری سر صحنه حاضر باشم و . خانه ماللی را نداشت

فيلم .  ماه طول کشيد با هم انجام داديم٣ولی بعد از فيلمبرداری، مونتاژ فيلم را که حدود . مرحله از فيلم را به عهده گرفت

ولی هنوز موفق نشديم که فيلم را در . های بسياری به نمايش درآمد و با استقبال خيلی خوبی روبرو شد در جشنواره

 » .افغانستان نشان بدهيم

 ارهايم به دانمارک – ميالدی به همراه پدرش اوساما ال ١٩۶٨ارهايم که خود عراقی االصل است، در سال  –آنيا ال 

اش در عراق که   پيش از حمله امريکا به عراق، فيلم مستند تلويزيونی درباره خانواده٢٠٠٢مهاجرت کرده و در سال 

ای مشابه با جامعه   که خود به نوعی جامعهاو. کردند، ساخته است هنوز تحت ديکتاتوری صدام حسين زندگی می

 : افغانستان را تجربه کرده، معتقد است

کند و ساليان  سوادی بيداد می در کشوری که فقر و بی«

های خانمانسوز بوده است، تنها  دراز درگير جنگ

توان به زور ارتش و يا سياستمداران غربی،  نمی

اگرچه افغانستان يک . دموکراسی را در آن پياده کرد

ای جوان است  جامعه سنتی و آسيب ديده است ولی جامعه

 به تغيير و تحول در آن وجود و اشتياق زيادی نيز

 . »دارد

 : گويد آنيا از زبان اوا مولواد کارگردان ديگر فيلم نيز می

رسانند، هميشه درباره حمالت انتحاری، ضرب و شتم و  هايی که در غرب درباره افغانستان به گوش ما می داستان«

، ساخته ''دشمنان خوشبختی''فيلم . کند هم بيشتر میتروريسم است و استفاده از اين مفاهيم فاصله بين غرب و شرق را از 

 . »شد تا تصوير جديدی از جامعه افغانستان که همواره در صدر اخبار روز قرار دارد، ارائه دهد

 امسال شد و Sundanceبرنده جایزه هيئت داوران سينمای جهان در جشنواره '' دشمنان خوشبختی''فيلم 

 . ریل و در جشنواره فيلم زنان مالمو در سوئد خواهد بودنمایش بعدی فيلم نيز در ماه آو

  جويا با هواخواهانش در فراه 


