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  50/2512/ 22 صالحه وهاب واصل

 زن همسایه و وجدان بیدارش

افغانستان کشوریست که بیشتر از سه دهه جنگ را تجربه کرده و 

ترین شرایط را پشت سر گذاشته اند، اما در طول  ساکنینش دشوار

بیشترین قربانی را زنان داده اند. آن عده  سوزجنگ های خانماناین 

یا پسران جوان شان را در زمان مجاهدین  زنانی که شوهران و  از 

و مشکالت  عکس العملهاو طالبان از دست داه بودند، با هزاران 

ولی باز هم گاهی توانستند بقیه اعضای فامیل شان را از  .مقابل شدند

با سقوط رژیم طالبان، زنان توانستند به طور  دام مرگ برهانند.

را بدست آورند، اما زنانیکه  آزادیهای خود و نمایشی سمبولیک

مشکالت  شوهران شان را در طول جنگها از دست داده بودند، با

جدیدی روبرو گردیدند. عده ای را اقوام مجبور به ازدواج مجدد 

طریق که ممکن  رمجبور نمودند تا از ه نمودند و عده ای دیگر را

است خوراک و پوشاک خانواده هایشان را تأمین کنند. امروز 

یک  چنین عقاید خانم همسایه ام، که این میخواهم داستان زندگی و

 سرنوشت داشت، را با شما شریک سازم.

 کامله عطایی، یکی از اعضای نهاد زنان جوان برای تغییر

خاطرات تلخی  اشخاص از جنگ میباشد و  خانمی که یکی از متضررینخانم همسایۀ من، خانم مهربان و ساده ایست. 

ها از مادر و مادر کالنم شنیده بودم که وی میخواهد برای شوهرش خانِم دوم بگیرد.  ها و بار بار  از گذشته اش دارد.

 طر بودسعید فبرایم بسیار عجیب بود، و دوست داشتم از خودش بشنوم که چرا چنین تصمیم گرفته است. روز اول عید 

به  شروع یکالنم خواستم تا سر صحبت را باز کند. او هم بدون معطل ما برای عید مبارکی آمد، ازمادر ۀوقتی او به خان

 تعریف قضیه کرد.

در طول جنگها، شوهرم شهید شد و من مجبور شدم تا با برادر شوهرم که سنش از من کوچکتر است ازدواج کنم، ولی “

این عذاب وجدان ر اس کردم که در حق شوهرم ظلم می کنم، چون من بزرگتر از او بودم و بناببه مرور زمان احس

راحتم نمیگذاشت. تا اینکه تصمیم گرفتم برایش زن دوم بگیرم تا از گناه هایم کاسته شود و وجدانم راحت گردد. ولی 

ا زنی که جوان تر از من باشد ازدواج شوهرم به ازدواج دوم رضایت نشان نمی دهد اما من مجبورش خواهم کرد تا ب

وقتی شوهر تان با شما مشکلی ندارد و نمیخواهد بار دوم ازدواج کند، پس شما چرا باید مجبورش “از او پرسیدم،  .”کند

را خوش نخواهد آمد تا شوهرم  سر هستم و این اصالً خد اهمن یک سیا”  او چنین پاسخ داد:  باره ازواج کند؟ کنید تا دو

  .”با زن مسن تر از خود زندگی کند عمر جوان تر از من هست، تا آخرکه 

تالش زیاد کردم اما نتوانستم قانعش کنم و افکارش را تغییر دهم که او خودش را مقصر نداند. او از وجدان سخن میگفت 

که او ت، که با وجودیو از اینکه با مردی جوان تر از خودش ازدواج کرده است احساس گناه می کرد. اما سؤال اینجاس

مجبور به ازدواج شد چرا باید احساس تقصیر کند؟ مردانیکه با وجدان فاصله ها دارند و انجام دادن گناه برایشان مانند 
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مردان مسنی که با اطفال خوردسال ازدواج میکنند و همزمان چندین همسر میداشته     آب است چه؟ گیالس خوردن 

آنان  اینکه و یا ؟ شان نمیدهد عذاب وجدان آزارآیا  ؟ نها گناه محسوب نمیشودآیا جرایم و وحشیگری های آ باشند چه؟

اما این همه افکار نادرست از سوی مردان و جامعۀ  چرا همیشه زنان باید قربانی دهند؟ پس     اصالً وجدان ندارند؟ 

ر از مردان تینئکه جایگاهی پااست به آنان قبوالنده شده  ،زیادی از زنان افغان حک شدهدر اذهان تعداد  ،مرد ساالر ما

بناًء باید مطابق میل و خواستهای مردان رفتار کنند. در حالیکه چنین نیست، زنان هم دارای حق  .در نزد خداوند دارند

 عقاید، و سهیم شدن در فعالیتهای اجتماعی میباشد. انتخاب شدن، انتخاب کردن، ابراز خواستها و نظریات،

جامعۀ مردساالر افغانستان قربانی های زیادی داده اند، حتی بعد از سقوط  در خالصۀ سخن اینکه زنان در طول تاریخ،

 غلط از دین، زنانی ۀاستفادِء شان، با سو پیروان علمای دین و موکراسی در این کشور. امروزیرژیم طالبان و ظهور د

 وانند. ر و یا پیرو شیطان میخ، کافه و یا میکنندبل بیعدالتی ها ایستادگی کردرا که از حقوق خویش آگاه شده اند و در مقا

بی حرمت کردن و مقابله با آن عده زنان را حق و وظیفۀ دینی خویش میدانند. اما کجاست این علمای دین که به گفتۀ 

امروز لقمه نان را به کودکی که از گرسنگی جان میدهد،  ،اع از وطن و ناموس خویش جنگیدندخودشان سالها برای دف

 پدر بیگناهش را سر ببرند؟ی گناه که بفعین غیرت تا نگذارند این مدا د؟ و کجایندنهدیه کن

دالتی عز زنان افغان، برای مقابله با بیچیزی که به من امید می دهد این است که حتی در این وضعیت تعداد زیادی ا ؛اما

 کرد.مبارزه خواهم با ایشان  خاسته اند و من هم پا به پای خواهرانم  و محو خشونت علیه همنوعان شان، بر

 دیدگاِه نهاد زنان جوان برای تغییر نیست أیادداشت: دیدگاِه نویسنده الزام

بهر همه از رشته دل مهربان من گنج محبت ام در ره گشای عالم 
 یبوده ام .گاه به نام دختر که برادر خدمت تمام طبقه انسانها  . ودمخ

همسر که مونس  ای مادرم خدمت نمودم بعد در چهره پدرم و برادرم ،
ران شوهرم را خدمت براد ،خدمت مادر شوهرم شدم در .شوهرم شدم

به حد بلوغ شدم آنها را تا م کردم تا اینکه مادر شدم و تکیه گاه فرزندان
ال ؤس . را تجربه کردم ذریخود گ طرساندم. در تمام این مدت فق ییار

صرف سهولت دیگران زندگی ام را  یاینجاست! من همیشه در راستا
که . ه ام باید همه مرا دوست میداشتندکردم نظر به این مهر و عاطف

انجام  تو که به همه نیکی های زیاد : گفت یسفانه نداشته اند. کسأمت
آه سوزان کشیده گفتمش  در مقابلت خشونت کرد؟ یپس چه کسی داده ا

همه خویشان اندوهگین نموده اند. باید همیشه به یاد داشت که   که مرا
ن مادر، خواهر، خانم خانه است اما پشتر از همه چیز دیگر زن یک ز

             .استن ست و حقدار احترام و محبت انساانسان ا

 

 رآرزو امید: عضو زنان جوان برای تغیی

 ، انتخاب از صالحه وهاب واصلنویسنده: کامله عطایی، یکی از اعضای نهاد زنان جوان برای تغییر
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