
برخـی بـه ما گفتنـد مگر ایـن نشـریه مربوط بـه زنان 
نیسـت؟ پس چرا در ان، از آشـپزی، اصـول خانه داری 
یـا نحـوه آرایـش و پیرایش مطلبـی وجود نـدارد؟ این 
موضوعـات مـورد عالقـه زنـان اسـت اما نشـریه نیمرخ 
بـه ان توجهـی ندارد، همین خواسـته ها، بهانه ای شـد 
تـا بیشـتر دربـاره رویکردمـان، بـاب بحث را بـاز کنیم. 
درسـت اسـت کـه اشـپزی، امـور خانـه داری، نحـوه 
آرایـش و پیرایـش از موضوعـات مـورد عالقـه زنان می 
توانـد باشـد امـا زنان مـی تواننـد این موضوعـات را در 
بسـیاری از برنامـه هـای تلویزیونی داخلـی، ماهواره ای 
و در سـایت هـای اینترنتـی بیابنـد. مـا تصمیـم گرفته 
ایـم کـه در هفتـه نامـه نیمـرخ، از موضوعاتـی سـخن 
بگوییـم کـه هـر چنـد جـزو نیازهـای اساسـی جامعـه 
زنـان ماسـت امـا نمـی تـوان براحتـی در کانـال هـای 
تلویزیونـی یـا سـایت هـای اینترنتی یافت. مـا نیازهای 
جـوان  نسـل  بخصـوص  زنـان  امـروز  نسـل  اساسـی 
جویـای فهـم و دانـش را هـدف گرفته ایـم. موضوعاتی 
چـون نیـاز به سـخن گفتـن از دغدغـه های زنانـه، باز 
تعریـف هویـت زنانـه، احیـای ارزش هـا و هنجارهایـی 
کـه بـودن زن را در اجتمـاع بیـش از گذشـته به بحث 
بگیـرد و عرفهایـی را بـه چالـش بکشـاند کـه زنـان را 
محـدود مـی کند. اینهـا موضوعاتی اسـت کـه کیفیت 
مـی  تعییـن  افغانسـتان  جامعـه  در  را  زنـان  حضـور 
کنـد و مـا در تـالش هسـتیم کـه از ایـن موضوعـات و 

محدودیـت هـا سـخن بگوییم.

قوانیـن عرفـی بـه دو دسـته می شـوند. قوانینـی کـه از نهادهـای 
قانـون گـذار تائیـد می شـود و جنبه رسـمی می گیـرد. مثل مدت 
تعییـن قبـل از خـارج شـدن از یک خانـه کرایی کـه حداقل باید 
مدتـی قبـل از خـارج شـدن اطـاع دهند، ولـی قوانیـن عرفی که 

رسـمی نیسـتند و در زندگـی عـادی مردم ریشـه دارد.
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»مـردان خـود را تنهـا، خوب می بیننـد و وقتی )مـرا توصیف 
مـی کننـد( مـی گوینـد: تو یـک زن هسـتی کـه مردانـه کار 
می کنـد. ایـن تعریـف بـرای مـن، جایی هیـچ افتخار نـدارد و 
در جـواب چنیـن مردانـی، مـی گویـم: شـما زنانـه، کار کنید، 

چـون بیشـترین کار و مسـئولیت را زنـان انجـام می دهنـد.«
فاطمـه احمـدی، عضو هیئـت تحریریـه هفته نامـه نیمرخ در 
مصاحبـه بـا داکتـر سـیما سـمر، رئیـس کمیسـیون مسـتقل 
حقوق بشـر افغانسـتان، نظـرات وی را در مورد وضـع زنان در 
جامعـه افغانسـتان از گذشـته تا به امروز بررسـی کرده اسـت. 

شـما از جملـه اولیـن زنانی هسـتید کـه در چند دهه 
قبل در متـن جامعه مردسـاالر حضور فعـال اجتماعی 
داشـتید، چـه انگیـزه ای باعـث شـد کـه وارد چنین 
فضایـی شـوید؟  من باور داشـتم کـه مـا، زنان هـم در این 
جامعـه حـق حضـور داریـم و بعـد از ان هـر چه مانع تراشـی 
کردنـد عقب نشـینی نکـردم من فکر مـی کردم بـرای هر کار 
اراده و تصمیـم همان شـخص بنیاد و اسـاس عمل وی اسـت. 

شـما در فعالیت هایتـان، مشـوق مـرد هـم داشـتید؟ 
زیاد مشـوق مردانه نداشـتم بعـد از اینکه توانسـتم کارهایم را 
شـروع کنـم و شـفاخانه ایجاد کنم دوسـتان همـکاری کردند 
و اکثـر مطلـق مـردان عقیـده داشـتند کـه زنـان نمـی توانند 
چنیـن کارهایـی انجـام دهنـد و وقتـی، کار صـورت گرفـت؛ 
گفتنـد: تـو زن نیسـتی بلکـه یـک مـرد هسـتی، مـن هـم 
اعتـراض کـرده ام کـه ببخشـید مـن زن هسـتم و توانمنـد 

 . هستم

چـرا وقتـی کاری فـوق العـاده در اجتمـاع انجـام می 
شـود آن کار عنـوان مردانـه مـی گیـرد ایـا یـک زن 
نمـی توانـد آن کار را انجـام دهد؟ بخاطـر اینکـه جامعه 
مردسـاالر اسـت زنـان را عاجـزه و سیاسـر مـی نامنـد. مـی 
گوینـد: خیـر اسـت، زن اسـت،هر چه مـی خواهـد بگوید، زن 
اسـت، عقلـش کار نمـی کند. در جوامعی که سـواد کم باشـد 
وقتـی پیسـه آور خانـه، مـرد باشـد در مـورد زن همیـن نـگاه 
اسـت امـا در جوامعـی کـه مردم سـطح سـواد باالیـی دارند و 
اگاهـی در مـورد حقوق زنان بیشـتر اسـت. درسـت اسـت که 
در جوامـع مـا زنـان کار می کنند و زنها جزو کسـانی هسـتند 
کـه پـول مـی اورند وضع بسـیار به نفـع زنان تغییـر می کند، 
در حالیکـه در جامعـه مـا، زنـان کار بسـیاری زیـادی هم می 
کننـد امـا کار بدون مزد مـی کنند در چنین شـرایطی مردان 
خـود را خـوب مـی بیننـد و وقتـی زن فعالـی را ببیننـد، می 
گوینـد: تـو یـک زن مردانه هسـتی و این توصیف جـای، هیچ 
افتخـاری نـدارد. مـن به انها در جـواب می گویـم امیدوارم که 

شـما زنانـه کار کنیـد چـون بیشـترین کار را زنـان انجـام می 
دهنـد بخصـوص در خانه. 

براسـاس تعریفـی کـه مـردان از زنـان دارنـد، تعریف 
شـما از زن چیسـت؟ تعریـف مـن از زن بـه عنـوان نصـف 
جامعـه یعنـی حـق برابـر، کرامـت انسـانی برابـر با مـردان در 
جامعـه، بـدون موجودیـت زن، جامعـه بشـری بـدون معنـی 
اسـت و ادامـه نسـل بشـر با حضـور زنان امـکان پذیر اسـت و 

زن رکـن بنیـادی جامعـه اسـت.

شـما در یک دهه اخیر مسـئولیت کمیسـیون مستقل 
حقوق بشـر افغانسـتان را داشـتید، در ایـن مدت چه 
دسـتاوردها در زمینـه زنان و چـه تاثیر بـر وضع زنان 
داشـته ایـد؟ بایـد از خانمهـا بپرسـید کـه مـا چقـدر تاثیر 
داشـته ایـم. در دو بخـش کار اساسـی کـه ما انجـام می دهیم 
اول تغییـر قوانیـن بـه نفـع زنان اسـت. مـا قوانین افغانسـتان 
را از دیـد جنـدر نـگاه مـی کنیـم که حـق برابر در مـورد زنان 
قائـل باشـد، ایـن بخش کار بسـیار جنجالی اسـت. مقاومت ها 
در برابـرش بـوده اسـت. بعضـی قوانیـن را به نفـع تغییر دهیم 
البتـه نمـی تـوان گفـت بسـیار عادالنه اسـت تعداد زیـادی از 
قوانیـن اصالحـات امده اسـت. بخش دیگر سـهم گیـری زنان 
در ادارات دولتـی و پارلمـان البـی مـی کنیـم کـه سـهم زنان 
بیشـتر شـود کـه تـا فعـال 25 درصـد زنـان در پارلمان سـهم 

دارنـد. مـا در این زمینـه نقش مهم 
داشـتیم. مـا تـالش کردیـم کـه در 
لویـه جرگـه اضطـراری زنـان سـهم 
حمایـت  مـورد  در  باشـند.  داشـته 
فیزیکـی زنـان، کمـک مـی کنیـم، 
زنانی که تخطی از حقوقشـان شـده 
باشـد کمـک مـی کنیـم. کمـک به 
ایـن معنا کـه حمایت کنیـم از زنی 
کـه در معـرض خطر جانی باشـد از 

طریـق پولیـس و خانـه هـای امن.

در  زنـان  حضـور  بـه  اشـاره 
سـخن  سیاسـت  و  پارلمـان 
مـی  زنـان،  ایـن  ایـا  گفتیـد 
زنانـی  از  نمایندگـی  تواننـد 
کننـد کـه در خانـه محصورنـد 
و مـورد لـت و کوب و خشـونت 
هـای دیگـر قـرار مـی گیرند و 
حـق بیـرون رفتـن از خانـه را ندارند؟  مـن نمـی توانم 
قضـاوت کنـم اما تـا زمانی که جامعـه چه مرد یـا زن از حقوق 
خـود برخـودار نباشـد این مشـکالت وجـود دارد حـال آن زن 
بیچـاره ای کـه در زندگیـش تابحـال رای نـداده اسـت و پدر، 
بـرادر یـا شـوهرش بـه او مـی گوید کـه پیش فالنـی خط کن 
و او مـی رود در پـای صنـدوق رای و خـط مـی کنـد مـن می 
گویـم او بخشـی از حقوقـش کـه رای دادن اسـت تمریـن می 
کنـد. اینکـه بـه نفـر مـورد نیـازش رای مـی دهد یا نـه بحث 
جداسـت. مطلـق گفتـه نمـی شـود کـه ایـن زنـان نمایندگی 
نمـی توانـد کنـد یا نـه. چـون حتـی در جامعه پیشـرفته هم، 
سیاسـتمداران از حـق زنـان نمایندگـی مـی کننـد؛ بـاز هـم 
خشـونت علیـه زنـان هسـت. گاهی خشـونت علیه مـردان هم 
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شـما به عنوان رئیس کمیسـیون مسـتقل حقوق بشر، 
چـرا بـا وجـود نهادهـای مدافـع حقـوق زنان مـوارد 
خشـونت علیـه زنـان همچنـان در جامعه افغانسـتان 
اتفـاق مـی افتـد؟ یـک دلیـل نـدارد خشـونت علیه 
زنـان. یکـی از دالیـل خشـونت علیه زن عـدم اگاهی اسـت، 
دختـری کـه در دهـات زندگـی مـی کنـد، شـاهد اسـت کـه 
مـادرش همیشـه تحقیـر می شـود؛ حتـی در وقت نـان پختن 
بهترین نان از مرد اسـت و پسـمانده و سـوخته نان از اوسـت. 
نـان گـرم پختـه مـی کنـد، بـه مـرد مـی دهـد و نـان یـخ را 

مـی خـورد. چـون اگاهـی از حقـش نـدارد. مسـئله دوم عـدم 
دسترسـی بـه مسـایل صحت .زنـان چـون اگاهـی ندارند حق 
دسترسـی بـه صحـت باروری نـدارد. ده یـا دوازده اوالد دارد و 

نیمدانـد ک بایـد بـه نهادهـای صحی اسـت 
فقـر مسـبب خشـونت می شـود در خانـواده های فقیـر میزان 
خشـونت بیشـتر اسـت هـم از نظر فرهنگـی فقر و هـم از نظر 
اقتصـادی فقـر دارد چـون فکـر مـی کند کـه هر چـه فرزندم 
زیادتـر شـود روزیـم زیادتـر مـی شـود چـون اگاهـی نـدارد 
کـه هـر چـه فرزندانـش بیشـتر شـود نانـش کمتـر می شـود 
دسترسـیش بـه صحـت و تعلیـم و تربیـت کمتر می شـود. به 
همان دلیل اسـت ارتباط مسـتقیم دارد سـطح سـواد بر وضع 
اجتماعـی و اقتصـادی خانـواده اش تاثیـر دارد اگـر یـک مادر 
اگاهـی داشـته باشـد کـه امیب چیسـت اب ناپـاک را به طفل 
خـود نمـی دهد کـه مریض شـود. اگر مـادر اهمیت اکسـن را 
بفهمـد طفـل خـود را واکسـن می کنـد و طفلش فلـج اطفال 
نمـی گیـرد. اینهـا تمامـش مرتبـط بـه اگاهی و سـطح سـواد 
اسـت. چهـارم عـدم دسترسـی به خدمـات عدلی اسـت اینکه 
زنـی صـدای خـود را بکشـد و بـه نهادهـای عدلـی و قضایـی 
بـرود مـی گوینـد این چقدر زن بد اسـت چقدر چشـم سـفید 
اسـت نمـی گویـد او چقدر مـورد خشـونت می گیـرد اهیمت 
نـدارد چـرا وقتـی لـت مـی خـورد صدایـش را همسـایه مـی 
شـنود اصـال زن حـق گریه کـردن نـدارد همه اینها دسـت به 
هـم مـی دهـد و خشـونت را به زنـان تحمیل می کنـد مردی 
کـه صبـح از خانـه مـی برایـد در پـل سـرخ کار برایـش پیـدا 
نمی شـود شـام دسـت خالـی برمـی گردد نـان به خانـه نمی 

توانـد ببـرد ناراحتـی اش را سـر زن خالـی مـی کند. 

وضـع زنـان نسـبت بـه پانـزده سـال گذشـته چقدر 
تغییـر کـرده اسـت؟  تغییـرات در وضـع زنـان نسـبت بـه 
15 سـال بسـیار چشـمگیر تغییـر کـرده اسـت و دسترسـی 
بـه تحصیـالت عالی بـرای دختـران افزایـش یافته اسـت. من 
همیشـه مـی گویـم کـه دختـران تحصیلکـرده بایـد ظرفیـت 
خـود را بـاال ببرنـد نبایـد سـندش فقط یـک سـند خریداری 
شـده باشـد. من همیشـه مـی گویم بـه دختـران تحصیلکرده 
کـه شـما نبایـد پشـت مادرتـان برویـد و پسـرها هـم نبایـد 
پشـت پدرهایشـان برونـد، بایـد فـرق کننـد؛ بخاطـر اینکه در 
ان صـورت، مـا تغییـر مثبـت مـی توانیـم بیاوریـم. بـاال بردن 
ظرفیـت زنـان بسـیار اساسـی و بنیـادی اسـت، بایـد دختران 
اعتمـاد بـه نفـس داشـته باشـند کـه در جامعـه خودشـان را 
تثبیـت کننـد. مـن فکر می کنـم زنان بایـد بهفمنـد که هیچ 

کاری ناممکـن نیسـت. 

سیما سمر: 
»به مردان می گویم که زنانه کارکنند«

گفت وگو
 فاطمه احمدی
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یادداشت مترجم:
قوانیـن عرفـی به دو دسـته می شـوند. قوانینی کـه از نهادهای 
قانـون گـذار تائیـد می شـود و جنبـه رسـمی می گیـرد. مثـل 
مـدت تعییـن قبـل از خـارج شـدن از یـک خانـه کرایـی کـه 
حداقـل بایـد مدتـی قبـل از خـارج شـدن اطـاع دهنـد، ولی 
قوانیـن عرفـی کـه رسـمی نیسـتند و در زندگـی عـادی مردم 
ریشـه دارد. مثـا قانـون عرفـی »بـدل« یعنـی دختـر بگیـر و 
دختـر بسـتان. یـا بیـوه ای کـه اجـازه عروسـی را نـدارد. اینها 

قوانیـن عرفـی غیر رسـمی اسـت.
یکـی از سـواالتی کـه بایـد پیـش از همـه بـه آن پاسـخ داده 
شـود ایـن اسـت که حقیقـت و ماهیت قوانین سـنتی یا حقوق 

عرفی در افغانسـتان چیسـت؟ 
بـرای یافتـن پاسـخ  بـه ایـن سـوال ابتـدا، الزم اسـت تـا چنـد 
قدمـی بـه گذشـته برگردیـم و از پـس زمینـه آنچـه بـه نـام 
عـرف یـاد می شـود آگاهـی یابیم، آنچـه دیده می شـود این 
اسـت که بیشـتر اعضـای جامعه افغانـی هنوز بـه قوانین عرفی 
شـرعی پایبنـد و معتقـد باقـی مانـده اسـت، پـس نمـی تـوان 
گفت که این سلسـله ارزش های عرفی و سـنتی  مشـروعیت 
چارچـوب  آنهـا  از  برخـی  زیـرا  دارنـد؛  قانونـی  و  رسـمی 
رسـمی و قانونـی بـه خـود نگرفتـه انـد، بلکـه فقط ریشـه آن 
تـا در سیسـتم رسـمی آن جامعـه.  در عـرف جامعـه اسـت 
آنـان فقـط قوانیـن و پرنسـیپ هـای غیـر رسـمی مـی باشـد 
کـه توسـط شـهروندان عـادی افغانی مـورد احترام می باشـد. 
ولـی نبایـد فرامـوش کـرد کـه حتـی همـان عـرف هـای غیر 
رسـمی یـک بخـش خیلی مهـم از زندگی اجتماعـی مردم را 
شـکل داده اسـت یـا بهتـر اسـت بگویـم کـه قوانین و رسـوم 
غیـر رسـمی بـه عنـوان بخش مهمـی از انسـجام و همبسـتگی 
مـردم را سـاخته اسـت کـه در تمـام بخش هـای زندگی یک 
نقـش اساسـی را بـازی مـی کنـد، هر شـخصی کـه آن عرف 
هـا و سـنت هـا را زیرپـا کنـد به دیـد دیگـران به عنـوان یک 
مجـرم شـناخته می شـود و ممکن اسـت ازطـرف جامعه طرد 

و سـرکوب گـردد. 
آنچـه در تاریـخ افغانسـتان مـی بینیـم ایـن اسـت کـه در هیچ 
برهـه ای از زمـان سیسـتم حقوقـی متمرکـز دولتـی نتوانسـته 
نمایـد.  اداره  را  افغانسـتان  مـردم  اکثریـت  زندگـی  اسـت 
بـه طـور رسـمی و غیـر  افغانسـتان  تقسـیم سیسـتم حقوقـی 
رسـمی نشـان دهنـده تاریخچـه حقوقـی افغانسـتان اسـت، تـا 
چگونگـی شـکل گیـری حقـوق موضوعـه را معرفـی کنـد. 
بعـد از سـقوط طالبـان در سـال ۲۰۰۱م نقـش قوانیـن عرفـی 
بـه صـورت فزاینـده ای برجسـته شـد چـرا کـه بعـد از مدتی 
دولـت مرکـزی بـا از دسـت دادن توانایـی خـود در حفـظ 
مناطـق تحـت حاکمیـت و ناتوانـی در تامین امنیـت عمومی، 

میـدان را بـرای قوانیـن غیـر رسـمی بـاز گذاشـت. 

بـرای فهـم دقیـق از قوانین عرفی افغانسـتان دانسـتن تاریخچه 
ایـن کشـور و سـاختار اجتماعـی آن ضـروری اسـت، پـس 
اگـر بخواهیـم واقعـا نقـش قوانیـن عرفـی را بشناسـیم ابتـدا 
بـه  را  افغانسـتان  اجتماعـی  سـاختار  بعـد  و  تاریخچـه  بایـد 
بـه  امـروزه رسـما  بنماییـم. کشـوری کـه  دقـت موشـکافی 
نـام جمهـوری اسـامی افغانسـتان شـناخته شـده، حداقـل از 
۱۴ قـوم متفـاوت  تشـکیل شـده اسـت کـه در ۳۴ والیـت 
افغانسـتان زندگـی مـی کننـد، هـر یـک از آنهـا بـه طایفـه 
هـای متعـددی تقسـیم شـده انـد. افغانسـتان کنونـی در واقـع 
نتیجـه سیاسـت هـای دیگـران اسـت، یعنـی در طـول تاریـخ 
کشـورهایی بودنـد کـه جغرافیایـی کنونـی را پایـه گـذاری 
کردنـد و افغانسـتان در واقـع همان مرزهای تحمیلی از سـوی 
کشـورهای قدرتمنـد وقـت اسـت ولـی آنچـه در بیـن اکثـر 
مردم افغانسـتان مشـترک اسـت » دین اسـام » می باشـد، در 
حقیقـت همیـن دین مشـترک، نشـان دهنـده ترکیـب عمیقی 
از فرهنـگ قبیلـوی و اعتقـاد مسـتحکم دینـی که پیـش زمینه 
قوانیـن عرفـی شـرعی و قوانیـن عملـی در افغانسـتان امروزی 
مـی باشـد را نشـان می دهد. در افغانسـتان تئـوری های مدرن 
لیبرالیسـتی غربـی، آنقـدر فربه می باشـد کـه در ظرف جامعه 
سـنتی چون افغانسـتان، نمـی تواند بگنجد و از سـویی، همین 
زندگـی  در  دارد؛  وجـود  افغانسـتان  در  کـه  سـنتی  قوانیـن 
انعـکاس داده  بـه وضـوح  خانوادگـی و زندگـی اجتماعـی 

شـود.  می 
و  مرتبـه  تعییـن  و  زنـان  و  مـردان  نقـش  سـنتی،  جامعـه  در 
حـدود فعالیت آنان در جامعه بیشـتر براسـاس تمایز جنسـیتی 
مـرد  ای  جامعـه  چنیـن  در  شـود  مـی  مشـخص  و  تعریـف 
نقـش مدیریتـی را  بدسـت مـی آورد و اساسـا نقـش یـک 
رهبـر و محافـظ خانـواده را بـازی خواهـد کـرد و در چنیـن 
حالتـی نقـش زن همـان تحـت مالکیـت بودنـش اسـت کـه 
ایـن مالکیـت، متعلـق بـه مـرد اسـت تـا از او و تمـام اعضـای 
خانـواده مراقبـت کنـد. در واقـع، نقـش رهبـری و مدیریتـی 
دادن بـرای مـرد، ریشـه در زندگـی سـنتی  دارد. حقیقتـا این 
نـوع شـکل و شـمایل دادن بـه نقـش اجتماعـی مـرد، پیامـد 
ناگـواری را بـه همـراه خواهـد داشـت و ممکن اسـت قوانین 
سـختگیرانه رفتـاری، تبعیـض جنسـیتی و یک نوع وابسـتگی 
سـازی پاکدامنـی زن نسـبت بـه غیـرت فامیلی را شـکل دهد 
و عفـت زن را مبنـا و همـه چیـز یـک خانواده شـمرده شـود، 
چنانچـه اگـر همیـن عفـت و پاکدامنـی بنابـر هر عاملـی، لکه 
دار شـود؛ مثـل ایـن اسـت کـه حیثیـت همـان خانـواده  برباد 
رفتـه اسـت. چنیـن تفسـیری زمینـه را بـرای خشـونت بـاز می 
گـذارد تـا کلماتـی چون«غیـرت و حیثیـث فامیلـی« تبدیل به 
قانـون سـنتی گـردد. متاسـفانه برداشـت هـای ایـن چنینـی به 
صـورت خیلـی عمیـق، از طریـق قوانیـن عرفـی و سـنتی در 

بسـتر زمـان در جامعـه نهادینـه شـده اسـت. 
اسـام،  دارد.  اسـام  در  ریشـه  افغانسـتان  در  دینـی  عقایـد 
دینـی اسـت کـه بیشـترین نفـوذ را در ایـن جامعـه دارد. ایـن 
تاثیرگـذاری شـامل قوانیـن عرفـی ایـن کشـور هـم می شـود 
و در ارتبـاط بـا توسـعه و گسـترش قوانینـی که در افغانسـتان 
حاکـم اسـت؛ نقـش بـارزی برعهـده دارد. اخـاق اجتماعی 
عرفـی  قوانیـن  در  )چنانچـه  دولتـی  اجتماعـی  معیارهـای  و 
تعریـف شـد( در یـک سـطح قابـل ماحظـه ای تحـت تاثیـر 
تفسـیرهای منطقه ای از دین اسـت. اسـام برجسته ترین دین 
در افغانسـتان و یکـی از فاکتورهای جدایـی ناپذیر در پویایی 
زندگی اجتماعی مردم افغانسـتان محسـوب می شـود. برخی 
از طایفـه هـا خـود را بـه حضـرت محمـد نسـبت مـی دهند یا 
خـود را نـوادگان کسـانی می دانند که مسـتقیما، اسـام را از 
پیامبـر دریافـت کـرده انـد، این نوع گفتـار و باورها و نسـبت 
دادن هـا نقـش آن طایفـه هـا را نسـبت بـه سـایرین باالتر می 
بـرد و بـرای آن طایفـه مـی توانـد یـک وجـه ارزشـی بدهد، 
چنانکـه در جامعـه سـنتی که بر پایه دین اسـتوار شـده باشـد، 
متصـل شـدن یـک قوم بـه پیامبـر و یارانـش نقش همـان قوم  
را نسـبت بـه سـایرین یـک درجه باالتر مـی برد. حـاال به این 
مـی پردازیـم کـه قوانین عرفـی، در افغانسـتان چگونه اسـت. 
بیشـتر قوانیـن سـنتی کـه در افغانسـتان حکمفرمـا مـی باشـد، 
مبتنـی بـر اصـول عدالـت بازدارنده اسـت )عدالـت بازدارنده 
بـه عدالتـی گفتـه مـی شـود کـه در آن حـق و حقـوق همه به 

صـورت درسـت تامیـن نمی شـود(. 
یکـی از نهادهایـی کـه در افغانسـتان، نقـش بـارزی در حـل 
یـک  باشـد. جرگـه  مـی  دارد، جرگـه  اختافـات  فصـل  و 
شـورای سـنتی اسـت کـه فیصلـه هـای آن بـه عنـوان قانـون 
بـرای دیگـران قابـل پذیـرش اسـت. البتـه سـاختار و نوعیـت 
عملکـرد ایـن شـورا بیشـتر مـرد محـور اسـت و نقـش زنـان 
در ایـن نـوع شـوراها بسـیار ناچیـز می باشـد، مگـر در موارد 
خیلـی نـادر، زنـان نیـز مـی تواننـد در ایـن شـوراها حضـور 
داشـته باشـند ولی ماهیت شـوراها بیشـتر ترکیب مردانه دارد، 
نحـوه برگـزاری شـوراها بـه صـورت آزادانـه می باشـد یعنی 
بگونـه ای دایـر می گردد کـه همه می تواند در آن اشـتراک 
کننـد. امـا زنـان به عنـوان یـک بازیگر منتقـد در این پروسـه 
هـا محـدود و گاهی حذف می گـردد، زیرا حضـور زنان در 
فیصلـه هـای شـوراها ممکن اسـت آنـان را به چالش بکشـاند 
بنابرهمیـن علـت، زنـان بـه عنـوان عنصـر مخـرب جرگـه هـا 
شـناخته می شـوند چـون ممکن اسـت تصامیم جرگـه را زیر 
سـوال ببرنـد. زمانیکـه یک قضیه بـه جرگه محول می شـود، 
اعضـای شـورا موضوع را بعد از بررسـی فیصلـه می کنند که 
فیصلـه آنـان عمیقـا ارتباط محکمی بـا گرایش های سـنتی و 
قومـی آن اعضـا دارد، یعنـی فیصلـه هـا و احکامـی کـه برای 
یـک موضوع نهایی می شـود، بیشـتر عرفی و سـنتی اسـت تا 
رسـمی. معمـوال فیصلـه هـای شـوراها عذرهای موجـه را در 
برمـی گیـرد مثـا پرداخـت خـون بهـاء یـا جبـران خسـاره به 

خانـواده قربانـی و غیره... 
همبسـتگی  در  مهمـی  خیلـی  نقـش  هـا  جرگـه  واقـع  در 
اجتماعـی دارد، گرچـه بیشـتر قوانیـن سـنتی حقـوق زنـان را 
نادیـده مـی گیرنـد و نظـر بـه معیارهـای قوانیـن بیـن المللـی 
ایـن نـوع نادیـده گرفتن خود نوعی خشـونت نسـبت بـه زنان 
قلمـداد مـی شـود. به طور نمونـه در برخـی از فیصله های این 
شـوراها، زنـان بـه عنـوان خون بهـاء بـرای خانـواده مقتول به 
حسـاب مـی آیـد، یا زنان به عنوان جبران خسـاره بـه خانواده 
متضـرر تحویـل داده مـی شـود یـا ازداوج هـای اجبـاری و یا 
هـم نادیـده گرفتـن کرامـت و منزلـت زنـی که مـورد تجاوز 
قـرار گرفتـه باشـد، همـه مـواردی اسـت کـه حقـوق زن در 
قوانیـن سـنتی و نهادهـای عرفـی در نظـر گرفتـه نمی شـود. 
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نگاهی به قوانین عرفی 
افغانستان در مورد زنان

زن باید از تنش سخن بگوید

هر هفته چار شنبه گیجی و بیقراری
بی کفش در خیابان یک دخرت فراری

از خویش از جهان از...در برگباد و باران
شب می رسد به مشهد با صورتی اناری

چادر مناز بی بی در جان او نشسته است
با قصه های بسیار از روز و روز گاری

آقا به شکل ویژه  پیوسته دعوتش کرد
گاهی بدون علت گاهی برای کاری

از ابر روستا شان این تکه را بریده است
با پلک خود کشیده هی رودهای جاری

چیزی ترک ترک خورد در قلب یا رسش یا ...
این حس آب و کاشی است آورده یادگاری

تا چارشنبه بعد جانش به لب رسیده
مثل گلوله ی برف نزدیک  یک بخاری

آقا به شکل ویژه...
 زهرا حسین زاده 

جعِدگیسو

اسـت.  معتـدل  فمنیسـت  خـودش  گفتـه  بـه  سـاغری  ویـدا 
عملگراسـت و عاشـق طبیعـت. ادبیـات زنانـۀ متفـاوت، صریح و 
بـدون ماحظـات معمـول جنسـیتی دارد. ایـن را نتیجـۀ آگاهی  و 
تجربه هـای زندگـی اش می دانـد. او می گویـد: زن بایـد از تنـش 
سـخن بگویـد... یکـی از راه هایـی کـه زن را از مفعـول بـودن 
نشـریه  و....  اسـت  اخاقـی  ادبیـات  در  بسـتن  می کنـد،  بیـرون 

نیمـرخ چکیـده ای از ایـن مصاحبـه وی را ارائـه مـی کنـد:
ویـدا چگونه زنی اسـت؟ ویدایـی که مـن می شناسـم، زنی 
کـه بـازی بلـد نیسـت. زنـی عـاری از بحث هـای بازی گرایانـه 
اسـت. آدمـی کاملـن عمل گراسـت و خیلـی تیوریسـن نیسـت. 

می کنـد و برایـش مهـم اسـت. در مـورد بحـث سـرکوب گفتـم 
کـه حتمـن این نیـروی بزرگی اسـت کـه می خواهند سـرکوبش 
کننـد. ایـن نیـرو بایـد خیلـی قدرتمنـد یـا ویرانگـر باشـد. ایـن 
نیـرو بایـد بسـیار انسـانی باشـد کـه همـه نیروهـا بسـیج می شـوند 
تـا سـرکوبش کننـد. ایـن باعـث شـد کـه متوجـه یک وجـود پر 

افتخـار شـوم کـه آن هـم، وجـود یک زن اسـت.
امـا مـرا بیشـتر کتـاب متوجـه این بحـث سـاخت که مـن موجود 
قابـل احتـرام و افتخـاری هسـتم. مـن متوجه شـدم کـه زن نیروی 
می گوینـد  مردسـاالر  جامعـه  در  کـه  فهمیـدم  اسـت.  بـزرگ 
ایـن زن بایـد سـرکوب شـود. چـرا بایـد سـرکوب شـود؟ حتمن 
را  باعـث شـد کـه خـودم  ایـن  دارد.  قدرتـی  و  اسـت  نیرویـی 
پیـدا کنـم. مـن چیزهـای جالبـی را در مقایسـه گذاشـتم؛ مثلـن 
دردپذیـری یـک موجـود زن نسـبت بـه یـک مـرد، وابسـتگی 
عاطفـی یـک زن نسـبت به مـرد و دریافتـم که وابسـتگی عاطفی 
یـک مـرد خیلـی بیشـتر از یـک زن اسـت. یـک مـرد بیشـتر بـه 
دامـن زن و دامـن نیازهـای عاطفـی آویـزان اسـت. یـک زن از 
نـگاه آرامـش کامل تر اسـت. یـک زن دگرخواه اسـت، اما یک 
مـرد خودخواه اسـت. این دگرخواهـی باید خیلی بزرگی داشـته 
باشـد. تمـام ایـن مقایسـه ها باعـث شـد مـن در یـک جامعـه پر از 
تبعیـض رشـد کنـم. فکـر می کنـم اگـر در یـک جامعـه اروپایی 
متولـد می شـدم متوجـه ایـن چیزها نمی شـدم. جامعه فشـار اسـت 
کـه مـا را متوجـه خیلـی از چیزهـای درونـی و عمیـق می سـازد. 

بزرگـی می شـوند. انسـان های  فشـار،  زاده  انسـان های 
مـن فمنیسـتی هسـتم کـه اولیـن خواسـته های انسـانی را مطـرح 
می کنـد؛ مثلـن: مـن را نـزن، خیابـان آزاری نکـن. بـه اجبـار مـرا 
بـه شـوهر نـده، بگـذار انتخـاب کنـم، فرزندانـم را از مـن نگیر و 
بگـذار درس بخوانـم. این هـا چیزهـای بسـیار پیـش پـا افتاده یـی 
اسـت کـه در هیـچ جـای غـرب برایـش مبـارزه نشـده و از دیـن 
شـروع تـا تربیـت در ذات شـان وجود داشـته اما در کشـور من از 
دیـن شـروع تـا نظام هـای سیاسـی، جایگاهی برای نفس کشـیدن 

زن وجـود نداشـته اسـت.

مباحـث،  در  طبیعت گراسـت.  و  مطالعـه  عاشـق  کـه  آدمـی 
طبیعـی  حرکت هـای  هـم  حرکت هـا،  در  و  طبیعـی  بحث هـای 
را دوسـت دارد. اهـل خانـواده داری اسـت. خیلـی دوسـت دارد 
خانـه راحـت و فرزندانی داشـته باشـد و زنانگی خـود را در آنجا 
پیـدا کنـد. آشـپزخانه را مثـل یـک زن دوسـت ندارد و بـه عنوان 
جایـی کـه تفریـح کنـد دوسـت دارد. عاشـق تلویزیون، سـینما و 
موسـیقی اسـت. آدم حساسـی هسـت. هیـچ کلمه، هیـچ حرف و 

هیـچ تاریخـی از یـادش نمـی رود.
از  مـن  اسـت؟  چگونـه  جنسـیت اش  بـه  ویـدا  نـگاه 
فمنیسـت های متعـادل هسـتم نـه فمنیسـت افراطـی و نه فمنیسـت 
مصلحـت کار. در ایـن تعـادل عصیـان و اصول گرایـی 
بـه ایـن بـاورم اگـر روزی زن مثـل  وجـود دارد. مـن 
مـرد قدرتمنـد شـود هیـچ فرقی با مـرد نـدارد. در بحث 
ظرفیت هـا و منفعت گرایـی، انسـان انسـان اسـت و مـرد 
و زن نـدارد و هـر زمـان کـه دسـتی بـاالی دسـتی قـرار 
گیـرد، دسـت بـاال فرمول هـای منفعت طلبانـه انسـانی را 
دنبـال می کنـد. تـا روزی برای زنـان مبـارزه می کنم که 
از فرودسـتی بیرون شـوند. همیشـه کنار زنان نمی ایستم. 
فقـط تـا روزی کنار زنان می ایسـتم و دیگـران را به این 
کار تشـویق می کنـم تـا آن ها از فرودسـتی بیـرون آیند. 
بعد از آن انسـان انسـان اسـت و همین لجنی که هسـت 

. هست
ویـدا بـه عنوان زنی کـه در افغانسـتان بزرگ 
شـده، افتخـار به جنسـیت اش را از چی زمانی 
ایـن  بـه  همـه  دیـدم  کـه  زمانـی  اسـت؟  دریافتـه 
جنسـیت توجـه می کننـد، یکـی بـا ناقص العقـل گفتـن، 
یکـی بـا کوبیدن جسـمش و دیگری با کوبیـدن ذهنش 
و دیگـری هـم بـا کوبیـدن حقوقـش، آن زمـان فهمیدم 
کـه ایـن درخـت پر میوه یی اسـت که همه به آن سـنگ 
می زننـد. اینجـا بـود کـه متوجـه خـود شـدم و پرسـیدم 
ایـن موجـود کی اسـت کـه از دیـن تـا سـرمایه دنبالش 

نـوع نـگاه ویـدا به تعامـل با مردهـا چگونه اسـت؟ در 
افغانسـتان قبـل از اینکـه مردها بـرای من تنفر برانگیز باشـند، قابل 
ترحـم  هسـتند، موجوداتـی که از زن دور نگهداشـته می شـوند و 
به خاطـر مـرد بودن و سـنگ شـدن، جنگیدن، نـان درآوردن و به 
هـر ترتیبـی بـه زودی از آغـوش مادر پرت می شـوند. حتـا اجازه 
گریسـتن ندارنـد. اجـازه عاطفـی شـدن ندارنـد. اجازه دوسـت و 
عاشـق شـدن ندارند. مـن نمی دانم چطـور باید از ایـن موجودات 

نفـرت کـرد. فکـر می کنـم بایـد به ایـن موجودات رحـم کرد.
پهلـوی  در  و  نـدارم  نفـرت  افغانسـتان  در  مـردی  هیـچ  از  مـن 
کارهایـم بـرای زنان بیشـتر تاش می کنـم بازوهای بریـده مردان 
را دوبـاره وصـل کنـم. بعـد از شـناخت مـردان افغانسـتان و بعـد 
از شـناخت بحث هـای جنسـیت، حرفـم ایـن اسـت کـه بایـد این 
مـردان دوسـت داشـته شـوند. بایـد بـه آن هـا یـاد داده شـود کـه 
دوسـت داشـته شـوند و دوسـت بدارنـد. تمـام هدفـم ایـن اسـت 
طـرف یـاد بگیـرد کـه خشـم، زندگـی اش را تبـاه می کنـد. یـاد 
بگیـرد کـه وقتـی موجودی بـه نـام زن را از زندگی حـذف کند، 
توسـط فرمول هـای متـداول خشـم و باالسـری، بدنـه خـود را از 

دسـت می دهـد و بـه بن بسـت و بدبختـی می رسـد.
خواهـد  تصمیمـی  چـه  خـود  آینـده  زندگـی  در 
گرفـت؟  من عشـق بزرگـی در بغل خـود حمل می کنم. عشـق 
بزرگـی کـه تمام عاطفه، انـرژی و جوانی من در آن جمع اسـت. 
تمامـی هنـر و زنانگـی مـن در قالـب ایـن عشـق جمع اسـت. این 
در بغـل مـن و مـن در کنـار امتـداد جاده یی ایسـتاده ام کـه مردی 
را در خـورش پیـدا کنـم. ایـن را در او حلـول کنم. مـردی که از 

کالبـدش کـم یـا اضافه نباشـد.
مـن یـک ریالیسـت هسـتم. بـه نظـر مـن خیلـی آسـان تر اسـت 
کـه آدم حقیقـت را بگویـد. از سـرگردان کـردن آدم هـا نفـرت 
اگـر  بـازی و دروغ سـرگردان کـرد.  بـا  را  نبایـد آدم هـا  دارم. 
دوست داشـتنی اسـت همیـن لحظه و اگـر نفرتی اسـت هم همین 

. لحظه
منبع: سایت مدنیت.



 شهزاده سمرقندی

سندروم استکهلم
متنـی کـه می خوانیـد، بخشـی از رمانـی از یک زن تاجیکسـتانی 
بـه نـام »شـهزاده سـمرقندی« اسـت کـه به زبـان های فارسـی، 

انگلیسـی و روسـی ترجمه شـده اسـت.
.......تصمیمـی کـه زمـان زیاد جرئـت فکر کردن به آن را نداشـتم، 
در یـک لحظه گرفتـم. گفتم: کودکی در ایـن روز آفریدن ... حرفم 
ناتمـام مانـد. پرنده ای بـال زد در وجـودم. مهدی انـگار منتظر این 
جملـه بـود... تپـش قلبش را احسـاس می کردم. احسـاس می کردم 
کـه همدل تـر از این هیـچ گاه نبوده ایـم. هیچ گاه این گونـه در آب و 
عـرق آغشـته نبودیـم. آب و عـرق. از آن لحظـه به بعـد، آن پرنده 
بـا مـن مانـد و انـگار عزیزتـر از من و مهدی شـد. انـگار عزیزتر از 
هـر موجـود زنـده در جهـان. انـگار گوهـر زمیـن را در من کاشـته 
بودنـد. انـگار آینـده ی بشـریت در دسـت من بـود. در یـک لحظه 

به انسـان بسـیار مهمی تبدیل شـدم. 
نمی دانـم چـرا از اول، او را بـه یـک پرنده مانند کـردم. آن نطفه ای 
کـه در مـن روز تـا روز رشـد می کرد، برایـم مثل پرنـده ای بود که 
روزی بایـد پـرواز کنـد. شـاید احسـاس می کـردم کـه فرزنـد مال 
مـن نیسـت، مـال خـود او و بال هـای اوسـت. مـن زنـدان موقتی 
پرنـده ای بـودم کـه روزی از مـن جـدا خواهـد شـد. عجیب اسـت 
کـه از اولیـن لحظـه بـارداری بـه جدایـی فکـر می کـردم و ایـن 
احسـاس روز بـه روز افزایـش می یافـت. بیش تـر، بـه تنهـا ماندن 
فکـر می کـردم. چنـد روز که گذشـت درک کردم که این احسـاس 
جدایـی از مهـدی نیسـت، بلکـه از ایـن کودکـی اسـت کـه حـاال 
دیگـر برتـر از عشـق بیـن ما افتـاده بـود کـه روزی حتمًا بـه وایه 
می رسـد و مـا را تـرک می کنـد. عجـب دنیـای پیچیـده ای اسـت 
دنیـای مـادران. هنـوز نیامـده بـه رفتنـش فکـر می کـردم. دنیـای 

دیگـری اسـت مادر شـدن. 
قبـًا هیـچ وقـت چنیـن فکـر نمی کـردم. فکـر می کـردم مـادران 
انسـان هایی چـون دیگراننـد. تصمیـم و منطـق آنـان را درسـت 
درک نمی کـردم و گاه آنهـا را محکـوم می کـردم و آنـان را مقصـر 
بدبختی هایشـان می دانسـتم. احسـاس می کردم که مـادران روزگار 
مسـتقل خـود را ندارنـد و بیـن ایـن و آن فرزنـد خـود را از محبت 
و نگرانـی کافـه می کننـد تـا روزی مادربـزرگ شـوند و ثمر عمر 
خـود را ببیننـد. زنـان حاملـه را جـدی نمی گرفتـم. می دیـدم کـه 
دوسـتانم بعـد از بـارداری یـا زایمان شـبیه مـادران خود می شـدند 
و از روزگار همسـن و سـاالن خـود دور. انـگار بیسـت سـال پیـر 
می شـدند. از دوره هـای زنـان شـوهردار و زنان حامله یـا کودک دار 
بیـزار بـودم. گفـت و گذارهـای تکـراری و موضوع هـای یکنواخت 
رشـد جنیـن کـه بیش تـر بیـن آنهـا صـورت می گرفت، بـرای من 
جـوان کـه به جـز کتـاب و روزنامـه دلگرمـی دیگری نداشـتم، این 
دوره هـا بـوی درجاماندگـی مـی داد. بخصـوص وقتـی بچه پشـت 
بچـه بـه دنیـا می آوردنـد و خـود را در سـختی می گذاشـتند تـا دو، 
سـه، چهـار یـا حتا پنـج فرزنـد را هم زمـان بـزرگ کنند و بعـداً به 

زندگانـی خـود برسـند. در حالـی کـه خوب می دانسـتند کـه با این 
همـه فرزنـد بـه دنیـا آوردن دیگـر خـط روزگار خـود را از دسـت 
می دادنـد و فرصت هـای خوبـی را کـه داشـتند بـرای همیشـه گم 

می کردنـد.
خواهـرم ماهـزاده می خواسـت پسـردار شـود. می گفـت تنهـا یـک 
دختـر کافـی نیسـت. او را سـرزنش کـردم. چـه ظلمـی! اگرچـه او 
بعـداً از ایـن بابـت سپاسـگزاری کـرد. گفت که چشـمانش را سـر 
وقـت بـه واقعیـت باز کـرده ام. وقتی گفـت حامله اسـت و این دفعه 
احسـاس می کنـد کـه پسـر اسـت، مـن از عصبانیـت سـرخ شـده 
بـودم. زیـادی در دوره هـای پیرزن هـا نشسـت و برخاسـت کـرده 
و حـاال می خواهـد ادای آنـان را دربیـارد. ایـن را فکـر کـردم. بـا 
سـرزنش مقـداری پـول به دسـتش دادم و او را مسـتقیم فرسـتادم 
سـراغ متخصـص سـقط جنیـن. حتـا همراهـش نرفتـم تـا در آن 
لحظـه سـخت بـا او باشـم. وقتی خـودم سـاعت ها در بیمارسـتان 
منتظـر پزشـک زنـان مانـدم فهمیـدم که چـه رفتـاری کـرده ام با 
خواهرم. دانشـجو هسـتی و دختری نـه ماهه داری. اسـتداللم این 
بـود. پـای خـودرا بـه پـای مادران مـان برابر نکـن. ما مثـل آنها از 
خودگذشـتی نداریـم و حتـا جسـم سـالمی هم مثـل آنـان نداریم. 

نسـل مـا فـرق می کنـد. چـرا نسـل مـا فـرق می کند؟ 
آن زمـان بـه ایـن سـوالش نمی توانسـتم جـواب روشـنی دهـم. 
گرچـه می دیـدم کـه فـرق می کـرد. در آن دوران دانشـجویی، بـه 
کسـی تبدیـل شـده بـودم کـه انگار بـا خـود تصمیم گرفته اسـت، 
هـر کاری را کـه پـدران و مادران مـان کرده انـد، تکـرار نکنـد. بـه 
هـر پنـد و نصیحـت بـا شـک و تردیـد واکنـش نشـان مـی دادم و 
همیشـه از خـود می پرسـیدم: آنـان کـه این همه زحمت کشـیدند و 

ایـن همـه فرزنـد به بـار آوردند چـه نصیب 
شـان شـد؟ به زنان حاملـه با کراهـت نگاه 
نیسـتند.  بیـش  خودآزارهایـی  می کـردم. 

چنیـن فکـر می کـردم. 
همیـن اآلن هـم فکر می کنم حامله شـدن 
و حتـا فرزنـد خود را به بـار آوردن در دوران 
مـا آن قـدر شـرافت نـدارد کـه بـه فرزندی 
بی پنـاه.  و  یتیـم  نـوزاد  یـک  پذیرفتـن 
همیشـه می خواسـتم سـفری به افغانسـتان 
بـروم و کودکـی را بـا خـودم بیـاورم و از 
دسـت طالبـان نجـات بدهـم. می خواسـتم 
دیگـر  بـرای  نمونـه وار  را  زندگانـی ام 
فارسـی زبانان بـه سـر کنـم. بـا همسـری 
ایرانـی و کودکـی افغانـی در دامـن، خـودم 
را بیش تـر سـمرقندی احسـاس می کـردم. 
چهـار هفتـه صبـر کـردم و بـه کسـی از 
کار  انـگار  نگفتـم.  چیـزی  خـود  تصمیـم 

غیـر روشـنفکرانه ای کـرده باشـم. گاهی هـم تاش می کـردم که 
اصـًا نفهمنـد. در دوره ی دوسـتانی که انگار فرزنـدداری از آخرین 
کارهایـی اسـت که دوسـت دارنـد انجام دهنـد، خـود را عقب مانده 
و دهاتـی احسـاس می کـردم. امـا در تـه دل، انـگار باورم نمی شـد 
کـه می توانـم حاملـه شـوم. سـی و دو سـالم بـود و بـا این کـه 
هیـچ گاه قـرص ضـد بـارداری نخـورده بـودم و بی باکانـه از تمـام 
همخوابگی هایـم لـذت بـرده بـودم، بـاری هـم در فکـر جلوگیری 
از بـارداری نبـودم. بـاری هم حامله نشـده بـودم. از ایـن بابت هم 
خوشـحال و هـم نگـران بـودم کـه نکنـد بی فرزنـد از ایـن دنیـا 
بگـذرم. ایـن دفعـه ماهانه ام سـر وقت نیامد. باردار شـده بـودم. در 

روزی کـه بسـیار بخصـوص بـود.
پادشـاهان  کـه  بـود  چنیـن  تاجیـک  مـردم  افسـانه های  در 
تـا  می کردنـد  دعـوت  خـود  دربـار  بـه  را  جهـان  ستاره شناسـان 
برایشـان تعییـن کننـد کـه در چـه روز و چـه سـاعت باید بـا ملکه 
خـود همخوابگـی کننـد تـا شـاهزاده ای باهـوش و قـوی بـه دنیـا 
بیایـد. بـاورم می شـد کـه مـن نیـز در زمانـی آفریـده شـده ام کـه 
سـتاره های خـوب دسـت بـه دسـت هـم داده بودنـد. امـا وقتی از 
مـادرم پرسـیدم کـه آیا مـرا بـا برنامه ریـزی و تحقیـق بخصوصی 
سـاخته اند، گفـت همـه ی بارداری هایـم زمانـی اتفـاق افتـاده کـه 
پـدرت مسـت و دیـر بـه خانـه آمـده. از این که بـرای آفریـدن من 
زحمـت زیادی نکشـیده بودنـد و با ستاره شناسـان مشـورت نکرده 
بودنـد ناراحـت بـودم. امـا حاال کـه به آن گفتـه مادرم دوبـاره فکر 
می کنـم می فهمـم کـه مـن را بعـد از نگرانی هـا و راه نگری هـای 
زیـاد و در همخوابگی هـای پـر از شـوق و شـادی اسـاس گذاری 
کرده انـد. زمانـی کـه می خواسـتند آن یـک همخوابگـی شـیرین و 
زیبـای خـود را بـرای همیشـه به یـاد بسـپارند. باالخـره ایـن اتفاق 
بـرای مـن هـم رخ داد. هرچنـد ایـن مـن بـودم کـه از سـفر دور، 
مسـت و دیر برگشـته بودم. این اتفاق را بسـیار می خواسـتم اما در 
تـه دل از آن می ترسـیدم. حتـا فکـرش را نیز از خـود دور می کردم 
و همیشـه آمـاده بـودم بـرای سـقط جنین. همیشـه فکـر می کردم 

کـه سـقط جنیـن یـک اتفاقی اسـت مثـل دندان کشـیدن. 
روزی یکی از دوستان مجله ای با نام »زنان در امواج«...
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