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  پيشگفتار
  

. زنان در جامعه به شدت سنتي افغانستان همواره يكي از آسيب پذير ترين اقشار جامعه بوده اند
دهد كه ميزان خشونت  مطالعات محقيقن و كارشناسان امور زنان در كشور ما نشان ميتحقيقات و 

  .عليه زنان در افغانستان نسبت به ساير جوامع در باالترين سطح خود قرار دارد
سفانه بيش از سه دهه جنگ و خشونت در افغانستان به خودي خود زمينه ساز بروز هر نوع امت

در  پذيري از فرهنگ جنگ عمال افغاني شده و افراد جامعه با الگورفتار خشونت آميز در جامعه 
دهند و در اين ميان همانطور كه ياد  برخورد با همديگر خشن ترين رفتار هاي ممكن را بروز مي

سف مضاعف از اين است كه أالبته ت .شوند ر ميثأجامعه افغاني مت هاي زنان از خشونتآوري شد 
ثر از فرهنگ خشونت نيستند، بلكه در شهرهاي بزرگي أامع روستايي متتنها در جونه زنان افغاني 

  .گيرند مانند كابل و هرات نيز زنان در معرض رفتارهاي خشونت آميز قرار مي
هاي  ها عليه زنان، خشونت درصد خشونت 70خير بيش از ادر سالهاي  هابر اساس گزارش 
كميسون . اند ها معرفي شده عامالن اين خشونتها به عنوان  مردان خانواده اخانوادگي است عمدت

حقوق بشر گفته كه شهر هاي كابل، مزارشريف، هرات، ننگرهار و فارياب از مناطقي هستند كه 
  .بيشتر موارد خشونت با زنان در آنها ثبت شده است
ا و ها به خود سوزي، فرار از منزل، طالق، فحش شمار زيادي از زنان و دختران در اثر اين خشونت

در كشور ما بيشتر عامالن خشونت عليه . شوند ميمبتال  اعتياد رو آورده يا به بيماري هاي رواني 
به هر ترتيب بايد  .ثير مستقيم داردأشوند و اين امر بر ادامه خشونت عليه زنان ت يزنان مجازات نم

ه اي در سطح گفت عوامل اصلي خشونت عليه زنان در كشور عالوه بر بستر هاي فرهنگي و قبيل
اين . آيد ميخشونت به شمار  ةاز عوامل رشد دهند قانون گذاري و اجراي آن نيز ةجامعه، نحو

كه نباعث شده كه خشونت عليه زنان در افغانستان به يك امر روزمره تبديل شود و با وجود اي
منع كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و قوانين كشور در محدوده اي خشونت عليه زنان را 

كند، اما با اين حال تبعيض و خشونت عليه زنان به صورت گسترده در كشور مان همچنان  مي
 .وجود دارد
رسد دولت نيز در اين زمينه كم كار است و براي محو خشونت عليه زنان گام هاي  به نظر مي

انساني و هاي  با آن كه دولت افغانستان خود را متعهد به ترويج ارزش. الزم را بر نداشته است
دهد كه دولت در راستاي عملي  ها عليه زنان نشان مي داند، اما گسترش خشونت حقوق بشري مي

سيس مراكز حمايوي در قانون منع أبا اين وجود، ت .ساختن تعهدات خود چندان توانا نبوده است
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بود خشونت عليه زنان با هدف حمايت از زنان متضرر از خشونت يا مواجه به خطر و كمك به به
  .وضعيت جسمي و رواني بيش بيني شده است

اولين پروژه خانه امن را در زون غرب افغانستان آغاز كرد و هر  2005سسه نداي زن در سال ؤم
هاي امن افزود در هر يك از پنج واليت زون غرب يك پروژه  سال بر تعداد و كيفيت اين خانه

ها زناني كه قرباني  در اين سرپناه. شود نداي زن اداره مي ةسسؤامن وجود دارد كه توسط م ةخان
شوند و  خشونت بوده و در خطر جاني و امنيتي هستند و يا مشكالت حقوقي دارند پذيرفته مي

ساعته با خدمات صحي، غذا با امكانات كامل و نيز خدمات سواد آموزي،  24براي آنها سرپناه 
فراهم شده است و در ضمن، براي حل قضيه شان در حرفه آموزي و مشاوره رواني اجتماعي 

بخش ديگري كه در  .هاي حقوقي داده شود مراجع قضايي و دسترسي به عدالت به آنها مساعدت
ها و زنان  بخش مشوره دهي فاميلي است كه در آن، به خانواده ،سرپناه وجود دارد ةهر پروژ

هاي آگاهي  شود و نيز از طريق كورس يهاي حقوقي رايگان ارائه م نيازمند مشاوره و مساعدت
  .يابد دهي عامه به آگاهي مردم نسبت به مسايل حقوقي و حقوق بشر افزايش مي

اند كه با  سرپناه براي زنان، قضاياي خشونت آميز بسيار زيادي ثبت شده ةدر طول سالها ادار
رنج خود ان زندگي پر از زنان زجر كشيده بسياري داست. آيد شنيدن آنها قلب هر انساني به درد مي

ما را در ادامه  ةهاي ناشنيده انگيز اند و اين قصه هاي سرپناه بازگو كرده را براي مسئولين پروژه
ها شاهدي بر مظلوميت قشر زنان در اين جامعه  اين داستان. برابر كرده است چندينراهمان 

هاي  آن شديم كه اين داستانما بر  .دهند كه ما هنوز اندر خم يك كوچه ايم هستند و نشان مي
نداي زن  ةسسؤرا در قالب كتاب به چاپ  برسانيم و چنان كه رسالت م انواقعي از مظلوميت زن

باشد كه هموطن  ،است، فرياد جگر خراش زن افغان را به گوش هموطنان و جهانيان برسانيم
  .فريادش را لبيك گويد و افغان به خود آيد
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بسياري از خانواده ها به علت . هاي مرسوم در افغانستان است آليشاني از ازدواجازدواجهاي بدل و 
دهند تا در قبال ازدواج پسران خود،  هاي مراسم ازدواج ترجيح مي فقر و عدم تامين هزينه

واج خويش را شان را به ازدواج مردان خانوادة طرف مقابل درآورند و از اين طريق موانع ازد دختران
گيرند،  ها به رضايت فردي كه مورد بدل قرار مي در اين گونه وصلت معموالً. ندبرطرف ساز
شود و در اخير به ازدواج ناموفق يكي از زوجين و يا هر دو خانواده اي كه در آن  اعتنايي نمي

ازدواج بدل در ) ص(مطابق به فرمودة پيامبر اكرم . گردد ازدواج بدل صورت گرفته است، منجر مي
البته قانون مدني افغانستان در مادة شصت و نه خود در صورتي به اين ازدواج . ز نيستاسالم جاي

ها مهر مثل  زن، بدل زن ديگر قرار نگرفته و براي هر يك از زوجه مشروعيت بخشيده است كه
 .منوط به رضايت طرفين در امر ازدواج است چند رعايت اين ماده قبالً هر. الزم گردد
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  تقدير شوم
  

هايشان به حياط مكتب ريختند و به سوي  صنفدانش آموزان از . زنگ مكتب به صدا در آمد
هوا . عزيزه، دست در دست دوستانش تمام راه مكتب تا خانه را دويد. دروازة خروجي هجوم بردند

. داخل اتاق شد و كيفش را به گوشه اي پرت كرد. ريخت گرم بود و عرق از سر و روي عزيزه مي
هوا ميان موهايش جريان يافت و احساس . روسري را از سرش برداشت و به دور خود چرخي زد

عزيزه . رقصيدند زن و مردي ميان چمنزار مي. دكمة تلويزيون را فشرد. سرخوشي به او دست داد
  .رد و  در هوا تكان دادهمراه با موسيقي تلويزيون دستهايش را باال ب
  :پرسيد در همان حال صداي مادرش را شنيد كه مي

  برگشتي مادر؟ ! عزيزه
آخر سابقه . گويا مادر و برادرش منتظر او بودند. عزيزه به دنبال آواز مادرش به اتاق ديگر رفت

  :جواب داد. نداشت، برادرش آن موقع روز و هنگام ظهر در خانه باشد
  كرديد؟ صدايم! بله مادر -
  .گوييم خوب گوش كن من و برادرت چه مي. بنشين چند كلمه حرف داريم -

  .عزيزه رو به برادر كرد و لبخند زد
  .شنوم مادر جان مي-
خدا بيامرزد پدرت را تا . كنيم نان خوردن را به زور پيدا مي. داني دستمان تنگ است دخترم مي-

بود،  اگر همين برادرت نمي. كند وضع فرق مي اما امروز. چرخيد وقتي بود، زندگي مان خوب مي
جانم برايت بگويد دختركم، . برايمان كم نگذاشته است. حاال هم خدا حفظش كند. كرديم چه مي

  . وقتش رسيده كه برادرت را سر و ساماني بدهيم
  : عزيزه كه تا آن لحظه با دقت تمام به حرفهاي مادر گوش مي داد، پرسيد

  ولي با كدام پول؟
  : در مكثي كرد و با صداي لرزان و مردد گفتما

شناسيم و از خود  خوب است كه او را مي. ات را براي برادرت عروسي كنيم خواهيم دخترخاله ما مي
خواهيم اگر تو موافق باشي، تو را آليشاني  فقط مي. خواهرم نيز از ما توقع زيادي ندارد. است

  . برادرت كنيم
مام يكبار ديگر ت. اش مانند گچ سفيد شد و سرش گيج رفت عزيزه از شنيدن اين گپ چهره

چشمش را به زمين دوخت و هراسان . چنين انتظاري نداشت اصالً. حرفها را از سرش گذراند
  :گفت
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توانم اين وصلت را بپذيرم و با چشمهايي از اشك حلقه زده  سراسيمه آنها را  من نمي! نه مادر 
  .تنها گذاشت

به . توانست حرفش را بزند چرخيد و نمي ر داشت ولي زبان در دهانش نميهزار حرف و دليل ديگ
نگاهش . تنش سرد شد و آه كشيد. سمت حوضچة كوچك حويلي رفت و پايش را در آب فرو برد

! خدايا: را از تصوير آسماني كه در آب افتاده بود، برداشت و سرش را باال گرفت و آهسته گفت
 ...بود كاش پدرم زنده مي

جمعيت،  .درخشيد هاي رنگارنگ در كوچه مي نور چراغ. آكنده از صداي هلهله و شادي بود فضا
  .عروس و داماد را تا خانة شان همراهي كردند و اندكي بعد متفرق گشتند

مادرش . عزيزه كنار پنجره ايستاده بود كه سنگيني دستي را روي شانه هايش احساس كرد
  :پيشاني اش را بوسيد و گفت

  .شود همه چيز حل مي ،رغم مخو
  :عزيزه با بغض گفت

  !شود اين درد هرگز درمان نمي. مادر با من چه كرديد؟ با من و آينده ام! آه
بيش از يك سال نگذشت كه خالة عزيزه، او را به خانة شان برد و بر تعهد چند سالة انتظار براي 

او ناراضي از . كشتزار برود و كار كندعزيزه روزها مجبور بود به . بزرگتر شدن عزيزه، پا گذاشت
كم كم . اين امر، نمي توانست خود را با شرايط جديد دنياي تاهل و كارهاي اجباري وفق دهد

عزيزه مدام مورد تحقير و طعنه قرار مي . صبر خاله هم سرآمد و روية نامناسبي روي دست گرفت
  .گرفت و حتي اجازة ديدن مادرش را نداشت

. و او را به بهانة مهماني به خانة مادرش برد شدديگرش از وضعيت زندگي او آگاه سرانجام برادر 
تنها . شدعزيزه از آنجا به رياست امور زنان و سپس به مركز حمايوي مؤسسة نداي زن معرفي 

  . داشتخواستة عزيزه، فسخ ازدواجش بود و از كسي شكايت ن
ابتدا به . گرفتدر محكمه مورد بررسي قرار با هدايت مشاورين و وكالي حقوقي نداي زن، قضيه 

برادرش به عنوان وصي او تعيين  ،شتعلت اينكه عزيزه سن قانوني براي اقامة دعوي را ندا
سپس بر اساس پيگيري وكيل مدافع عزيزه، هر سه محكمة ابتدايي، استيناف و استره . ديگرد

  .كردندمحكمه به بطالن ازدواج وي حكم 
  
 

  .سال به هيچ وجه جواز ندارد 15عقد نكاح صغيره كمتر از : مدنيقانون  71ماده 
ها مهر مثل الزم  در عقد ازدواج بدل، زن، بدل زن ديگر قرار نگرفته و بر هر يك از زوجه: قانون مدني 69مادة 

  .گردد مي
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مناسب و هاي مرسوم در افغانستان، به ازدواج دادن كودكان قبل از رسيدن به سن  يكي از ازدواج
ها بيشتر به منظور تحكيم  اين گونه ازدواج. هاي قبل از والدت توسط والدين آنهاست حتي ازدواج

در حالي كه ناديده گرفتن تصاميم فرزندان . گيرد ها صورت مي روابط و پيوند دوستي ميان خانواده
و احتمال  ختهسامشكل مواجه  هو بي توجهي به خواستة آنها ممكن است زندگي مشترك آنها را ب

  .شكست در زندگي زناشويي افزايش يابد
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  خانه اي روي آب
 
مردي چهارشانه با قد كشيده و ابروهاي سياه . عروس از زير چادر سفيدش به داماد نگاهي انداخت

بود كه  اش اش نشاني از خاطرات دوران كودكي زخم گوشة پيشاني. و ضخيم كنارش نشسته بود
عروس و داماد از كودكي با يكديگر بزرگ شده و به رسم . به ياد داشتخوب را  هاعروس آن روز

نكاح دختر كاكا و پسر  "آخر حرف اين بود كه . هايشان نامزد شده بودند ديرين، توسط خانواده
ها،  علي رغم تمام اين حرف و حديث "فاطمه" ".كاكا از روز اول در آسمان بسته شده است

دش را با او عنوان داماد كنارش نشسته بود، دوست داشت و خوپسركاكايش را كه آن لحظه به 
، سرنوشت براي او فاطمهپيش بيني  ولي برخالف روزها گذشت .كرد خوشبخت احساس مي

شوهرش با او به  .اش را روي آب ساخته باشد گويا خانه و زندگي .زندگي خوبي رقم نزده بود
اما تمام اين . تصميم بزرگترها بود، رضايتي نداشتشان  از اينكه ازدواج و كرد سردي رفتار مي

او . بردارداز تالش اش دست  كردن كانون خانوادهبراي گرم  فاطمهشد كه  مسائل باعث نمي
شان، شوهرش براي  كرد تا اينكه شش سال پس از ازدواج اميدوار به آينده هر راهي را جستجو مي

توانست، در عشق به  شكست و با آن كه نمي را فاطمهاين حادثه كمر . بار دوم ازدواج كرد
  .هايشان سكوت كرد و دم نزد هبه خاطر آبروداري و حيثيت خانواد ،شوهرش، رقيب را بپذيرد
تر از قبل  سخت فاطمه گذشت، شرايط بر هر روز كه مي. گرفته بود فاطمهروزگار سر ناسازگاري با 

كرد و حتي از  اطفالش دوري مي و شوهرش از اداي هرگونه مسئوليتي نسبت به او .گشت مي
ها و حتي پدر شوهرش راهي نبرد و  وساطت خانواده. زد ميپرداخت مخارج و نفقه هم سر باز 

. او زندگي را بگذراندكمك  اخانة پدرش رفت تا بناچار به به  فاطمه. نتوانستند او را به راه آورند
، دوباره باريد مياش  گذراند و فقر از در و ديوار خانه كه خودش به زحمت زندگي را مي فاطمهپدر 

با پيوستن به گروه طالبان، او را تهديد به مرگ  فاطمهاما شوهر . كرداش را نصيحت  برادرزاده
هاي شوهر و اهانت به پدرش را  هايش، تاب گستاخي يوس از تالشأو ماميد  نا فاطمه. نمود

برد و توسط آنها به مركز حمايوي مؤسسة نداي زن  هشكايت خود را نزد رياست عدلي .نداشت
سه ماه  .كردبه كمك وكالي مدافع اين مؤسسه شكايتش را در محكمه باز  او. دشمعرفي 

و همچنان بر  ساختاش داد وي را بيدار ن براي اصالح زندگي فاطمه فرصتي كه محكمه به شوهر
 فاطمهنفع  بهابتدايي، استيناف و ستره محكمه  ةسه محكمدر نتيجه  .باطل خويش اصرار داشت

هايي كه در  با وجداني آسوده از تالش فاطمه. نمودند حكم تفريق به سبب عدم انفاق را صادر
خانة امن را ترك نمود و همراه پدرش به خانه  ،اش كرده بود و راضي از اين نتيجه حفظ زندگي

  .بازگشت
  

  .تواند از آن منصرف شود هر يك از طرفين مي. نامزدي عبارت از وعده به ازدواج است: قانون مدني 64مادة 
  .سالگي را تكميل كرده باشند 16و اناث سن  18گردد كه ذكور سن  اهليت ازدواج زماني كامل مي: قانون مدني 70ماده 
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حتي دهد و  خانواده عليه زنان رخ ميترين شكل خشونت است كه در درون  شايعخشونت خانگي 
 .برند رنج مي آن ترين كشورهاي جهان، زنان و كودكان از تبعات و عوارض ناشي از در پيشرفته

آزارهاي جسمي و جنسي و رواني نه تنها تندرستي، سالمت عقل، تعادل عاطفي و رواني آنها را به 
دولت اسالمي افغانستان به منظور دفاع . سازد جامعه را نيز متضرر ميآثار آن  اندازد بلكه خطر مي

مطابق به اين  .را تصويب نموده استقانون منع خشونت عليه زن  و اعادة حيثيت از زنان
قانون خشونت جرم بوده، هيچ كس حق ندارد در محل سكونت، ادارة دولتي يا غير دولتي، 

گردد، در صورت ارتكاب مطابق ساير اماكن مرتكب آن  مؤسسات، محالت عامه، وسايط نقليه و يا
 .گردد احكام اين قانون مجازات مي

  



 14 | قصه هاي ناشنيده
 

  ماهرخ
  

سيزده سال از . برسد "ماهرخ"هاي  توانست به داغي دلبستگي گرماي جهنمي نيمروز هرگز نمي
پنداشت  مي و ديد تمام اميد به سوي بطنش مي او هر روز با. گذشت مي ماهرخزندگي مشترك 

انديشيد كه  مي يهاي سرشار از مهر مادري به شبماهرخ  .خواهد خوردنيز تكاني او  روزي بطن
  .  و او با تمام اشتياق به كودكش بپردازد كندهاي كودكش او را از خواب بيدار  گريه

او ديگر از فرزند دار شدن آنهم از . ساخت را شيرين نمي "محمدگل"ولي چنين افكاري اصال كام 
را  او -كسي كه نسب او را زنده نگه دارد-نااميد شده بود و يأس نداشتن فرزند  بطن ماهرخ كامالً

محمدگل تمام اين نااميدي را با خشمي به همين خاطر  .ساخت اي در هم فشرده مي ن گلولهچو
. ماهرخ كمتر به ياد داشت كه زير چشمش كبود نباشد. كرد زايد الوصف بر سر ماهرخ خالي مي

اش به  همسايه. رد كه تنش از مشت و لگدهاي محمدگل سالم مانده باشدآو كمتر به ياد مي
گمانم شوهرت بادمجان سياه زياد دوست دارد زيرا دايماً زير چشمت : گفت شوخي به او مي

كرد و دم  تحمل مي ،خليد ماهرخ اين شوخي ها را كه چون سوزني بر تنش مي! كارد بادمجان مي
  .آورد بر نمي
 ةماهرخ خان .بود كه آمد آمد عيد بر سر زبان ها افتاد شدت بخشيدهريزش را  هاي برگباد ،خزان

. هاي كهنه را در همان سردي خزان در خانه شست و هموار كرد فرش. نمودمحقرش را پاك 
هايش را چنان صيقل داده بود كه گويا تازه آنها را خريده  ديگ. همه چيز را در خانه دوباره صفا داد

از محمدگل تقاضاي . ست لباس بود تا عيدش را كامل كندكه كم داشت، يك د تنها چيزي. بود
خيلي هم به اين خانه رونق : پول كرد تا براي خود لباس بخرد و محمدگل با پوزخندي گفت

  !خواهي آوردي كه لباس نو مي
او منظور شوهرش را بهتر از هر . نيش گزندة حرف محمدگل تا اعماق وجود ماهرخ رسوخ كرد

  از كجا كه بي اوالدي تقصير تو نباشد؟: با اين حال با صداي ضعيفي گفت. دانست ي ميكس
هايش از سوي ماهرخ فقط سكوت ديده بود،  ها و بدخلقي محمدگل كه دايم در مقابل ترش رويي

. را تحمل كند و با قنداني كه دم دستش بود، صورت ماهرخ را هدف گرفت او نتوانست طنز تلخ
محمدگل كه تيرش . سر ماهرخ رد شد و به ديوار خورد و با صداي محكمي شكست قندان از كنار

معلوم نبود كه مشت . تر شد و با يك خيز خود را روي ماهرخ انداخت به خطا رفته بود، عصباني
 يهاي دردناك ماهرخ مشخص بود كه هر مشتش به جاي فقط از ضجه. خورد هاي او به كجا مي

پس او را با . محمدگل آنقدر ماهرخ را زد كه خودش خسته شد. خواست خورد كه دلش مي مي
  . اي انداخت و خود از خانه بيرون شد پيكر در هم شكسته به گوشه

بدنش از فرط ضرب و شتم محمدگل بي حس و . توانست خودش را تكان دهد ماهرخ حتي نمي
كرد تا از اين ستم پس از دو سه ساعتي كه كمي به حال آمد، عزمش را جزم . كرخت شده بود

 .كرد، شكايت كرد خودش را به پليس رساند و از شوهرش و ظلمي كه در حق او مي. نجات يابد
پليس به جاي كه به همين خاطر وقتي . دانست ماهرخ از قانون منع خشونت عليه زنان چيزي نمي
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پليس . فقت كردموايكي از اقوامش برود،  ةاز وي خواست تا به خان ،ترتيب اثر دادن به شكايتش
  .خواهر زاده اش برد ةاو را به خان

اش آدم پول داري نبود ولي دست سخاوتمندي داشت و به همين  شوهر خواهرزاده "منصور"
. گذشت اش مي دو روز از آمدن ماهرخ به خانة خواهرزاده .خاطر خالة زنش را در خانة خود پذيرفت

ماهرخ احساس . و نه هم به دنبالش آمده بود محمدگل در اين دو روز نه از او خبري گرفته بود
كرد كه محمدگل ديگر دنبال او نخواهد آمد و به همين خاطر هرچند بابت از دست دادن  مي

غمگين بود، باز هم ته دلش از اين كه از دست هيواليي به نام محمدگل نجات يافته  زندگي خود
  .كرد بود، احساس خوشحالي مي
اش كه همزمان با  روز عرفه بود، دروازة خانه منصور  خواهرزادهة خانروز سوم حضور ماهرخ در 

او . منصور براي باز كردن در رفت و ناگهان دل ماهرخ به تپيدن شروع كرد. تك تك شد
هنوز با قلبش كنار نيامده بود كه از دروازة خانه، هيكل . دهد دانست چرا قلبش گواهي بد مي نمي

او حتي توان قورت دادن آب دهانش را نيز  .رنگي به رخ نداشت ماهرخ ديگر. محمدگل ظاهر شد
محمدگل بدون . از دست داده بود و بي رمق و بدون پلك زدن به سوي محمدگل نگاه مي كرد

  :احوال پرسي با اعضاي خانه با تندي به ماهرخ گفت
    . خود برويم آماده شو كه به خانة

بنابراين از . ل به معني در آغوش گرفتن مرگ استدانست اين بار رفتن به خانة محمدگ ماهرخ مي
  . رفتن ابا كرد

خون محمدگل به جوش آمد و بر ماهرخ حمله كرد ولي اين بار دستي بود كه جلو محمدگل را 
  :منصور، دست محمدگل را  در همان هوا گرفت و گفت. بگيرد

از دست منصور جدا كرد  محمدگل دستش را به تندي. يبزن ما را در داخل خانه ممهمان يحق ندار
  . توانم با او انجام دهم كاري كه بخواهم مي هر. زن من است. ربطي به تو ندارد: و گفت

تواني او را در خانة من  مهمان خانة من است و تو نمي در هر صورت فعالً: منصور در جوابش گفت
  !لت و كوب كني

و جنايت به دماغش خورده بود،  مشاجرة محمدگل و منصور باال گرفت و ماهرخ كه بوي فاجعه
ناگهان محمدگل از زير پيراهنش . كرد دار در گوشة خانه به مشاجره نگاه مي اي چشم چون مرده
. اي را بيرون آورد و بدون آنكه به منصور مجال دفاع بدهد به سويش تيراندازي كرد تفنگچه
سر و گردن و شكم منصور هايي كه محمد گل شليك كرد، هيچ كدام هدر نرفت و همه به  گلوله

منصور كه به خاك افتاد، ماهرخ مرگ خود را حتمي ديد و در يك تقالي نااميدانه به . اصابت كرد
  . سوي بيرون فرار كرد

محمد گل به دنبال ماهرخ . ماهرخ از فرط استيصال راهش را گم كرده بود و به تشناب داخل شد
ب شده بدون معطلي سه گلوله باقي مانده را به سوي از خانه بيرون شده و او را ديد كه داخل تشنا

  .درب تشناب شليك كرد و خودش از خانه بيرون گريخت
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از آن سو محمدگل كه تازه از . ها پاي ماهرخ و انگشت دست راستش را سوراخ كرده بود گلوله 
ع خود را به عمق جنايتي كه انجام داده آگاه شده بود، خود را به پليس تحويل داد و پليس نيز سري

  . ها را به شفاخانه انتقال دادند خانه منصور رساند و زخمي
اي كه به سرش اصابت كرده امكان زنده ماندن او را كم كرده  وضعيت منصور بسيار وخيم و گلوله

هاي  او را به كابل انتقال دادند تا اگر امكان داشته باشد دوباره به زندگي برگردد اما بدبختي. بود
 ةخانواد. ادامه داشت ،هاي محمدگل زخمي شده بود د از اين كه هر دو پايش با گلولهماهرخ بع
داكتران . دانستند و در پي از بين بردن او بودند را مسبب اين همه بدبختي مي ماهرخمنصور 

حتي كسي نبود كه براي . شفاخانه در نيمروز متوجه سوء رفتار خانواده منصور با ماهرخ شده بودند
 داكتران كم كم. شتنسخه اي براي تداوي بخرد و شفاخانه نيمروز هم امكانات كافي نداماهرخ 

رسيدند كه بايد پاهاي ماهرخ قطع شود زيرا تجهيزات كافي براي درمان ماهرخ  به اين عقيده
  . وجود نداشت

نداي دفتر . نداي زن و دفتر اين نهاد در نيمروز به داد ماهرخ رسيد ةسسؤدر اين حال بود كه م
شريانهاي پاي %  20پزشكان تاييد نمودند كه تنها  .زن در نيمروز ماهرخ را به هرات انتقال داد

مالي تيم  اند اما با تالش و پشتكار دكتران صليب سرخ واليت هرات، كمك وي سالم مانده
 اهرخم تي ايتاليا و همكاران خانة امن مؤسسة نداي زن در اين واليت، اميدها براي بهبود آر پي

لحظة رضايت بخش و . جاني تازه گرفت و بعد از گذشت دو هفته او دوباره توانست گام بردارد
شناخت  سر از پا نمي ماهرخ. اند، بود و كساني كه او را كمك كرده ماهرخاي براي  خوشحال كننده

با  ماهرخ. در اين مدت روي دستش نيز عمل جراحي صورت گرفت. ريخت و از شادي اشك مي
پس از بهبودي نسبي به . شد رفت و وضعيتش هر روز بهتر مي كمك پرستار سرپناه راه مي

  . اش رسيدگي شود تقاضاي خودش به سرپناه نيمروز انتقال يافت تا به مشكل حقوقي
برگزار اش  با خانواده مشاوره ةپس از تداوي او را دوباره به نيمروز انتقال دادند و چندين جلس

از اتفاق پيش آمده پشيمان بودند و اعتراف كردند كه خشم نابجا مسبب  او خانوادة شوهر. دكردن
سرانجام ماهرخ براي بازگشت به خانه اعالم آمادگي كرد و با . اين همه اوضاع ناگوار شده است

  . رضايت خودش با خسرش به خانه بازگشت
ري كارمندان مؤسسه از وضعيت كند و علي رغم پيگي ماهرخ هنوز با خانوادة خسرش زندگي مي

هاي مؤسسه و  آيد و ضمن قدرداني از فعاليت اش، خود داوطلبانه به دفتر مركزي مي زندگي
ماهرخ در خانه خسرش راضي است و از نداي . دهد اش خبر مي همكاران از شرايط مطلوب زندگي

  .شودتر كه نگذاشتند او پا نداشته باشد و عمري را بار دوش ديگران  زن راضي
  

  : قانون منع خشونت عليه زنان 22مادة 
شخصي كه زن را مورد ضرب و جرح قرار دهد، حسب احوال و با نظر داشت و شدت و خفت جرم مطابق احكام مندرج  -1

 .گردد قانون جزا مجازات مي) 410الي  407( مواد 
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برخورداري از ارث و مطابق به قانون مدني افغانستان و قانون منع خشونت عليه زن، زنان حق 
ساالر افغانستان تعداد اندك  در جامعة سنتي و مرد معموالً. استفاده از اموال خويش را دارا هستند

نمونه اي از صدها روايت از  طمعاستان د. گردند مند مي شماري از زنان از حقوق ياد شدة خود بهره
زني است كه مال و دارايي  "حوريه"در اين داستان . شوند مي زناني است كه اسير دست استبداد

  . يابد اش از او ستانده شده و وي به كمك مؤسسة نداي زن از اين ظلم رهايي مي
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  طمع
  

ديد و  مياش را  او از درخت تنها سبزي. توانست اشيا را از هم تشخيص دهد حوريه به سختي مي
دانست پشت  و نمي برايش يكسان بودها  هچهر تمام. تجربه نكرده بوددر بهار زيبايي شكوفه ها را 

هاي  ضعف بينايي زيبايي. تواند شيطاني مخفي شده باشد هاي به ظاهر معصومانه مي اين چهره
ها دنبال پاي او  سنگ همة"زندگي را برايش تاريك ساخته و مانند آن ضرب المثل معروف 

  ".بودند
نه به اين خاطر كه چشمانش كم بينا بود بلكه او از . حوريه تصوير روشني از پدرش به ياد نداشت

مادرش نيز او را با آن كه كودكي بيش نبود به دست روزگار . دو سالگي پدرش را از دست داده بود
  . سپرد و خودش شوهر ديگري گرفت و به زندگي خودش پرداخت

حوريه . كرد هايش را با او قسمت مي شد كه غصه در كالنش پر ميتنهايي حوريه فقط با وجود ما
به . سالگي با مادر كالنش زندگي كرد و ازدواج نكرد يا بهتر است بگوييم كه شوهري نيافت 26تا 

راستي چه كسي حاضر است با دختري كه فروغ ديدگانش آنقدر نيست كه سياه و سفيد را از هم 
  ! تشخيص دهد ازدواج كند؟

. بيست و شش خزان از زندگي حوريه گذشت، دست نوازش مادر كالن نيز از سرش كم شد وقتي
اش نيز توان او را براي زندگي  او ديگر حاال در زندگي هيچ كسي را نداشت و مشكل بينايي

حوريه شب و روز گريست و از خدا خواهان دست ياري شد اما در . مستقالنه از وي گرفت
  !؟مي شدبرد، از كجا دست حمايتي پيدا  رسد و مادر از فرزندش مي ادر نميروزگاري كه برادر به بر

  :با خود گفت. حوريه دوباره به ياد مادرش افتاد
هرچه  .ديگري است و فرزندان ديگري داردچند حاال زن مرد  به هر صورت او مادرم است هر 

زندگي را با  ،رم باشدحداقل اگر دست حمايت مادر بر س. باشد من هم از خون همان مادر هستم
از ميراث پدر  مقدار پولي را كه. ر سفرش را بستحوريه با. مشكالتش سپري خواهم كرد ةهم

  . برايش رسيده بود با خود برداشت و عزم هرات و ديدار مادرش نمود
ولي با آغوش سرد و  حد آغوش را به سوي مادر باز كرد وقتي به خانة ناپدري رسيد با شوقي بي

بود، همان لحظه او را از خانه  شايد اگر همان مقدار پول همراهش نمي. ة مادر روبرو شدبي عاطف
را واداشت تا او را  شبه هر صورت طمع به چنگ در آوردن پول، مادر و نابرادري. انداخت بيرون مي

  .نزد خود نگهدارند
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دو سالي از عمر حوريه در كنار . حوريه پول خود را دست برادرش داد تا برايش با آن پول كار كند 
اي از پول حوريه را نپرداخت و چون حوريه  تا آن زمان برادرش ذره .مادر و برادر ناتني گذشت

  . ه بيرون انداختندپولش را خواست، او را با بي رحمي تمام از خان
كسي را نداشت تا از وي حمايت كند و راه . به كجا برود دانست حوريه دلشكسته و حيران نمي
پس با دلي ماالمال از غصه و قلبي شكسته از جور مادر و . دادخواهي را برايش نشان دهد
در . آنجا گذرانددر كابل به خانة امني پناه برد و سالي را در . نابرادرش دوباره به كابل برگشت

توان  بر بنياد ظلم آباد نشده است و مي -بيند آنطوري كه مي-همان خانة امن بود كه دانست دنيا 
مشاورش در خانة امن به حوريه پيشنهاد داد تا از طريق خانة امن در . حق خود را از ظالمان گرفت

  .هاي تاراج شده توسط برادرش شود واليت هرات پيگير پول
و معرفي وزارت امور زنان حوريه به سرپناه مؤسسة نداي زن در واليت هرات پناه  سپس با كمك

در آنجا آسوده از داشتن سقفي براي زندگي، مشكلش را با مسوولين خانة امن در ميان . برد
ي دريافتند كه در حق حوريه خشونت صورت گرفته است و با رضايت قمشاورين حقو. گذاشت

  .لي جريان يافتحوريه، ادعايش در سارنوا
حوريه توانست با پيگيري كارمندان حقوقي مؤسسة نداي زن و همكاري سارنوالي نيمي از پول 

پول حوريه را نيز  ةبقيفرصت خواست تا هاي خود را بالفاصله به دست بياورد و نابرادري حوريه 
بخشي از پولش با اين وجود حوريه كه هنوز نسبت به اين نابرادري حس خواهري داشت، . بپردازد

   .را به وي بخشيد
    

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

  

شخصي كه مانع تصرف زن در متروكة مورث وي گردد، بر عالوة واگذاري : قانون منع خشونت عليه زن 33مادة 
 .گردد سهم شرعي وي، حسب احوال به حبس قصير كه از يك ماه بيشتر نباشد، محكوم مي
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اكثر زناني كه به . رسوم ناپسندي است كه در كشور ما رايج استبد دادن يكي از فاجعه بارترين 
آنان هيچ گاه از حقوق و . زنند شوند تا آخر در برزخ مرگ و زندگي دست و پا مي بد داده مي

شوند و هرگونه شكنجه و رنج  شود، برخوردار نمي امتيازاتي كه در يك خانواده به عروس داده مي
كنند كه  اين امكان را پيدا مي در داستان انتقام فراد كمي مانند ساراا. روا و عادي است آنهادادن 

  ...شوند از زنجيرهاي بد دادن نجات يابند و بسياري آنها در اين تنور تن سوز خاكستر مي
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  انتقام
  

  !فهمي كه مه چقدر شيرينه دوست دارم سارا، تو نمي -
  .  آخه او خوش نداره شيرين خود تو عروسي كنه. شه الال، اگه عمه بفهمه خيلي بد مي -
. كنيم اگه عمه خوش هم نباشه ما دو تا با هم عروسي مي .ما همديگه خو خيلي دوست داريم -

  .رويم شهر ديگه كنيم مي نشد فرار مي
  .اگه شما فرار كنين ما چي كار كنيم الال؟ عمه ما را خواهد كشت -
  . كنم ميتو چرت نزن مه يك راهي پيدا  -

سارا هنوز ده ساله بود . كردند هر شب سارا و برادرش در مورد شيرين، دختر عمة شان قصه مي
هاي  ها سارا نامه گاهي وقت. خبر داشت ولي از عشق و دلدادگي برادرش به دختر عمة شان

. ردآو اي نيز به دست مي رساند و گاهي از اين بابت تحفه اش شيرين مي برادرش را به دختر عمه
سارا برادرش را دوست داشت زيرا بعد از مادرش، تنها نگهبان او و دو برادر ديگرش همين 

  .بود "سخي"
آخر برادر سارا در زندگي نه كسي را داشت . عمه و شوهرش به شدت با اين وصلت مخالف بودند

دلدادگي  داد؟ روز ها از چگونه عمه، گل سرسبد خود را دست سخي برادر سارا مي. و نه هم چيزي
  . برجا ماند سخي و شيرين گذشته بود و مخالفت خانواده شيرين با اين وصلت همچنان پا

سخي را براي فرار از  ها افتاد و اين موضوع عزم شيرين و كم كم مسألة ازدواج شيرين بر سر زبان
شت صبح يك روز بهاري شيرين و سخي دست همديگر را گرفتند و رفتند تا سرنو. كردخانه جزم 

دانستند  خود را در شهر ديگري رقم بزنند و در شهر ديگري به ازدواج همديگر در آيند ولي نمي
  . پيچد كه اين حادثه طومار زندگي سارا را در هم مي

او ريش . شدشوهر عمة سارا كه از فرار دخترش با سخي به شدت آشفته بود، در پي اعادة حيثيت 
ده ساله به تالفي فراري  سارايد و آنان نيز فيصله كردند كه سفيدان و بزرگان منطقه را فرا خوان

  .دادن شيرين به خانواده شيرين به بد داده شود
آنان به اين هم بسنده نكردند و دو دانگ زمين خانوادة سارا را نيز به تالفي اين فرار غصب 

هي بقية به اين ترتيب تالش يك عضو خانواده براي رسيدن به عشقش به بهاي تبا. كردند
. سارا و مادرش هرچه عذر و زاري كردند، كسي صداي آنها را نشنيد. اعضاي خانواده تمام شد

  . اصال در افغانستان يك زن بايد خاموش به دنيا بيايد و خاموش از اين دنيا برود
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خانوادة عمة سارا تصور . را به نكاح برادر شيرين كه همسر ديگري نيز دارد، در آوردند سارا
اش  اند انتقام سختي از برادر سارا و خانواده ردند با تباه ساختن زندگي يك كودك توانستهك مي

  . بگيرند
تا  خواست "ضياء"دانست كه زندگي سارا از مرگ هم بدتر است، از برادر ديگر سارا،  مادر سارا مي

ضياء به بهانة ديدن خواهرش، او را از آن خانه بيرون كرد و به . راه نجاتي براي خواهرش بيابد
، او را به خانة امن مؤسسة نداي زن شداز ماجراي سارا خبر  پليس زماني كه. رفتندليس نزد پ
  .گشتمؤسسة نداي زن متوجه حقانيت سارا و مظلوم واقع شدن او . سپرد

 دانستند را عروس خود ميخانوادة عمة سارا . دياباز اين وضعيت نجات  مك نمود تاك او را بنابراين
ولي دولت با توجه به سن كم سارا نكاح وي را غير قانوني  شدندخواهان برگشتش به خانه 

از . گرديدوصي تعيين  اوچون سارا ولي قانوني نداشت با تالش مؤسسة نداي زن براي . دانست
نتيجة محكمة ابتدايي و استيناف به نفع او رقم سرانجام ي وكيل مدافع سارا طرفي بر اثر تالشها

  .خورد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :قانون منع خشونت عليه زنان 25مادة 
شخصي كه زن را به نام بددادن به نكاح بدهد يا بگيرد، مرتكب حسب احوال به حبس طويل كه از ده سال بيشتر  -1

  . گردد نباشد، محكوم مي
هر يك حسب احوال به حبس متوسط، محكوم و عقد ) شاهد، وكيل، مصلح و عاقد(دخل  اين حالت اشخاص ذيدر  -2

 .گردد نكاح در صورت مطالبه زن بد داده شده مطابق احكام قانون فسخ مي
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كند تا براي پرداخت پيشكش و بدهي در  هاي گزاف ازدواج بسياري از جوانان را مجبور مي هزينه
سفانه قوانين سخت أمت. نامزدي و يا بالفاصله بعد از ازدواج راهي كشورهاي همسايه شونددوران 

براي تردد مهاجرين و محدوديت كار بسياري از جوانان را از حصول نتيجه براي يافتن پول ناكام 
گردند كه تعداد كمي  بسياري از هموطنان ما به صورت غيرقانوني وارد آن كشورها مي. گذارد مي
سايرين يا برگردانده شده، يا به زندان افتاده و برخي در مرزها . شوند آنها موفق به ورود مي از

در چنين وضعيتي زنان از . مانند هايشان از سرنوشت آنها بي اطالع مي شوند و خانواده كشته مي
  .افكند ثر گرديده و بي سرنوشتي بر زندگي آنها سايه ميأهاي وارده مت آسيب
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  ثانتظار عب
  

زني . باد ميان درختان خشكيدة بيد چرخيد و الية نازكي از خاك را در هوا پراكنده كرد. صبح بود
نگاهش به زمين بود و هر از گاهي سرش را باال . آمد از انتهاي كوچه بر خالف جهت باد پيش مي

  .كرد تا جلوي راهش را ببيند مي
دامن افشانش را به دست گرفت گويا نبايد تر برداشت و  هايش را محكم باد كه شديد گشت، قدم

دور و برش را برانداز كرد و همين كه مطمئن شد كه كسي در . داد اي را از دست مي حتي دقيقه
اندكي . بر در كوبيد. كوچه نيست دويد و بعد از پيمودن مسيري جلوي دروازة چوبي كالني ايستاد

زن خودش را جمع كرد و از يك . ه او انداختنگاه خشم آلودي ب. بعد مرد ميان سالي در را گشود
  .كنار وارد خانه شد

آتش در تنور . ها را داخل تنور انداخت هيزم. ظرف را از آرد پر ساخت و مشغول خمير كردن شد
از كارهاي مطبخ كه فارغ گشت، جارو به دست گرفت و اتاقها را يك به يك جارو . شعله ور گشت

اش در آن  چشمان سياه و سرمه كشيده. تمال را روي آينه كشيددس. كشيد و به گردگيري پرداخت
آگاه دلش  ناخود. و لبخند زد كردموهاي كوتاه روي پيشانيش را به يك طرف شانه . درخشيد
اشك در چشمانش حلقه زد و خط عمودي سياه روي صورتش نقش بست و تا لبانش . لرزيد
  .رسيد

. به عكس خيره ماند. اي را بيرون كشيد فتهعكس كهنه و خاك گر .دستش را پشت آينه برد
دختركي نه يا ده ساله در حالي كه دستش را روي دهانش گرفته بود تا خندة شرمگينش را پنهان 

  .سازد، در كنار مرد جواني نشسته بود
شناخت  مرد را مي. اي به دخترك نگريست و بعد نگاهش را روي چهرة مرد متمركز كرد لحظه

حتي همين روزي را كه در كنار او لباس سرخ گلدار . او به خاطر نداشت ولي چيز زيادي از
مرد مدتي بعد از عروسي به كشور ايران رفته و . آورد ه بود، به سختي به ياد ميعروسي به تن كرد
  .ديگر بازنگشته بود

ري از ثير سالها انتظار و دوأت. جوان شده بود "آرزو " گذشت و شانزده سال از آن روز ميبيش از 
با تمام . كرد خودش را ميان همه تنها احساس مي. داد اش چهرة او را رنجور نشان مي مرد زندگي

  .رده يا زندة شوهرش به دست نياورده بودندها هيچ خبري از م تالش
؟ آرزو بالفاصله به !چاي جور نكرده اي: در اين افكار صداي سرفة پيرمردي او را به خود آورد

  ! مطبخ رفت و نان و چاي را آورده نزد خانوادة شوهرش گذاشت
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ا به خانة هر روز صبح به خانة شوهرش بيايد و غروب، پس از انجام كاره. كارش همين شده بود
گويا او را عروس كرده بودند تا تمام عمر را به خدمت گذاري خانواده شوهرش . برادرش باز گردد

به . زد و اين بالتكليفي امانش را بريده بود او در يك خالي عميقي دست و پا مي. مشغول باشد
انتظار و صبوري دانست  مي. گشت تا او را از آن همه تكرار و سرگرداني نجات دهد دنبال راهي مي

  . ديگر فايده نداشت
غم خواهر را ناديده توانست  نمي برادر كه. آن شب با برادرش صحبت كرد و از او كمك خواست

وي از آنجا به . بگيرد، او را به رياست امور زنان واليت غور برد تا در حل مشكلش او را ياري كند
قضيه اش را در محكمه پيش  ي مدافعخانة امن معرفي شد تا با كمك مشاورين حقوقي و وكال

  .ببرد
خوشبختانه با تالشهاي وكيل مدافعش در خانة امن، پس از طي مراحل قانوني و اثبات مفقوداالثر 

از شوهرش  بودن شوهر آرزو، محكمه به نفع وي تفريق به سبب غيابت را حكم نمود و آرزو رسماً
  .جدا گشت

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

هر گاه زوج مدت سه سال يا بيشتر از آن بدون عذر معقول غايب گردد، در صورتي كه زوجه از : قانون مدني 194مادة 
گرچه زوج مالك دارايي بوده و زوجه از آن نفقه خود را . تواند از محكمه مطالبة تفريق نمايد غياب وي متضرر شود، مي

  .مين كرده بتواندأت
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محروم  كيد نموده است،أبر آن تشان كه اسالم نيز  واقعيزنان زيادي در كشور ما از حقوق 
ساير حقوق مسلم شان و  از حضانت فرزندانو ملكيت، برخي  ميراث تصرف در ازبرخي . شوند مي
اين محروميت  تاكنند  در چنين احوالي نهادهاي مدافع حقوق زنان تالش مي. دگردن منع مي شان

  .كنند و از هرگونه راه مشروع براي به دست آوردن حقوق زنان استفاده مي نماند زنان پايدار
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 از شب يلدا تا صبح سعادت
    

تر بگويي چه اتفاقي  تواني واضح مي. جاي نگراني نيست. آرام باش: قاضي رو به يلدا كرد و گفت
  برايت افتاده است؟ 

برد، شمرده شمرده شروع به  فرو ميكرد و بغض گلويش را  يلدا در حالي كه اشكهايش را پاك مي
بر حق كودكانم ظلم . بر من يك ظلم نه كه بارها ظلم شده است! قاضي صاحب. صحبت كرد

  .شده، حتي بر آيندة من و فرزندانم ظلم شده است
هاي  و چهار كودكم فارغ از تمام دغدغه مشوهر ،من. هاي زيادي زندگي خوشي داشتيم سال

اي را در دل  لبخند فرزندانم هر غصه. برديم و آرزوي زندگي را پيش ميزندگي با عالمي از اميد 
كرديم، زندگي خوشي را براي فرزندان مان به ارمغان  كرد و تالش مي من و شوهرم محو مي

گر روزگار نگذاشت تا اين خوشي ها تداوم يابد و شوهرم را از من  دريغ كه دست تطاول. بياوريم
  . گرفت

زندگي ما بود ولي به خاطر ميراث فراواني كه براي  هرم بزرگترين ضربةبا اين كه نبود شو
شوهرم يك كلينيك، . فرزندانش به جا گذاشته بود، چندان دغدغة مشكالت مادي را نداشتيم

توانست زندگي ما را تا آخر  اين مقدار ميراث مي. دواخانه و خانه اي را براي ما به جا گذاشته بود
هنوز چند روزي از . ولي روزگار خواب ديگري براي ما ديده بود. نگه دارد عمر در رفاه و آرامش

او بالفاصله تمام اسناد و مدارك مربوط به . خسرم پيدا شد ةوفات شوهرم نگذشته بود كه سر و كل
. خانه، كلينيك و دواخانه را با خود برداشته و خانه ما را به گرو داده و ما را به خانه خودش برد

براي اين كه . گفت شما سرپرست نداريد و بايد زير نظارت خودم زندگي كنيد خسرم مي
خواستم با خانوادة همسرم درگيري داشته باشم، ناچار قبول كردم و مدتي را در خانة پدر  نمي

چند وقتي از زندگي ما در خانة خسرم نگذشته بود كه ما . كالن اوالدهايم زندگي را به پيش برديم
  .رش فرستادرا به خانة دخت

. خيلي تالش كردم از رفتن به خانة خواهر شوهرم ابا كنم اما نتوانستم جلو اين كار را بگيرم
خسرم با استدالل به اين كه در خانة دخترش آرامش بيشتري خواهيم داشت، ما را به آنجا 

از همان روزهاي اول، نگاههاي حريصانة شوهر خواهر همسرم را روي خود احساس . فرستاد
  .ردمك

در تالش اين بودم  كرد تا خود را به من نزديك كند و من دايماً او با بهانه هاي مختلف تالش مي
هاي  كم كم فاميل شوهرم متوجة اين نگاه. هاي پر گناهش نجات دهم كه خود را از تيررس نگاه
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شوهرم  حتي خواهر. حريصانه شدند و حرف ها و شايعات مختلفي ميان اقوام زبان به زبان چرخيد
  . خواهم شوهر او را از چنگش بربايم گويا من مي. تهاجمي شده بود نيز رفتارش با من كامالً

اين وضعيت و بي مهري خانوادة شوهرم نسبت به من و فرزندانم باعث شد تا بر خالف ميل 
اندوه و شان رها كنم و خودم با كوله باري از  ام فرزندانم را به اميد خدا در خانة پدركالن باطني

. ام با شادي همراه نبود در كابل نيز يك لحظه از زندگي. رنج به سوي كابل و به خانه پدرم بروم
تنها دلخوشي من صحبت . كردم كه در چه وضعيتي هستند صبح تا شب فقط به فرزندانم فكر مي
شان در  نكال كم كم متوجه شدم كه فرزندانم در خانه پدر. كردن با فرزندانم از طريق تلفون بود

  .شرايط مناسبي قرار ندارند
ها را از من پنهان كنند ولي يك مادر حتي از طرز صحبت  كردند كه واقعيت فرزندانم تالش مي
كه خسرم دخترانم را از  پي بردمچندي بعد . گذرد داند كه بر آنان چه مي كردن فرزندانش مي

ر مداوم توسط دو كاكاي شان مورد مكتب بيرون كرده تا كارهاي خانه را انجام دهند و به طو
  . گيرند خشونت قرار مي
زماني كه وارد خانة خسرم شدم و . تمام راه را گريه كردم. به هرات رساندم خود را به سرعت

. هر چهار كودك زياد الغر شده بودند. كودكانم به سويم دويدند در اولين نظر آنان را نشناختم
هق  دخترانم در ميان هق. شد هاي فراوان ديده مي زخم هاي دو دختر خردسالم آثار روي دست

تمام وجودم را غصه . داشتند، با من سخن گفتند گريه از خشونتي كه كاكاهاي شان بر آنان روا مي
  .اي پر از خشم گرفته بود

با اين  .وردمآ شد چي حالي بر او مي دانستم اگر همان لحظه يكي از آنان در مقابلم ظاهر مي نمي
دست كودكانم را گرفتم و به كميسيون حقوق بشر هرات مراجعه . خود را فرو خوردم ةصحال غ
اي باقي نگذاشت كه آنان به  مشاهده سر و وضع كودكانم براي آنان كوچكترين شبهه. كردم

  .شان مورد خشونت قرار گرفته اند پدري ةشدت توسط خانواد
. معرفي كرد مؤسسهكميسيون حقوق بشر مرا به مؤسسة نداي زن و مركز حمايوي مربوط به اين 

در قدم اول براي هر سه كودكم كه به سن مكتب  .را شنيدند مهاي در آنجا با حوصله تمام حرف
پس از آن برايم . ا ساختندرسيده بودند در يكي از بهترين مكاتب خصوصي زمينه تعليم را مهي

وكيل گرفتند تا حق خود را از كساني كه روزگار من و اوالدم را چنين تباه كرده بودند، بگيرم و 
  . اي ترتيب دادم و حاال در خدمت شما هستم هم عريضه من

سپس رو به دو مردي كرد كه در گوشة اتاق نشسته . اي كوتاه با خود مكث كرد قاضي لحظه
 تمام شواهدهرچند  ؟از آنها پرسيد، خوب شما در دفاع از خود چيزي براي گفتن داريد. بودند كرد

اگر باز هم حرفي داريد  ،كند را ثابت ميو همسرش  ي خشونت عليه فرزندان برادرتانادعا
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سرافگنده و خجل صالح ديدند تا . دو مرد چيزي براي گفتن نداشتند. توانيد همين جا بگوييد مي
وكيل متهمان جرم  ةهاي يلدا و وكيلش و دفاعي قاضي بعد از شنيدن حرف. نياورندحرفي به زبان 

به  طفالاالجرم خشونت علي  خشونت عليه فرزندان يلدا را ثابت شده دانست و هر دو متهم را به
باز كرده  شنداي زن براي ةسسؤاميدي را كه م ةيلدا نخستين بار روزن. سه ماه زندان محكوم كرد

  .ديد خوبي ميبود به 
با مسوولين نداي زن مشوره كرد . او بر آن شد تا تمام حقوق از دست رفته خود را به دست بياورد

يلدا به كمك وكيلش به محكمه عريضه  .و آنان توصيه كردند تا براي اطفالش وصي تعيين كند
فرزندانش  محكمه نيز يلدا را به عنوان وصي. دنمونوشت و درخواست تعيين وصي به فرزندانش 

  .تعيين كرد
پس از آن به كمك مؤسسة نداي زن دوباره به محكمه عريضه دادند تا تمامي مدارك و اسناد 

يلدا حاال با انگيزه . رسد از نزد خسرش بگيرد جايدادهاي شوهرش را كه به وي و كودكانش مي
اي چون  ديدهكند و نداي زن نيز براي حمايت از زنان ستم  بيشتر براي احقاق حقش تالش مي

  . يلدا پشت سرشان ايستاده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

شخصي كه زن را از حق تعليم، تحصيل، كار، دسترسي به خدمات صحي يا : قانون منع خشونت عليه زن 35مادة 
 .گردد مياستفاده از ساير حقوق مندرج قوانين منع گردد، حسب احوال به حبس قصير كه از شش ماه بيشتر نباشد، محكوم 
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در  مؤسسه نداي زن .يك زن كار ساده نيست نمتقاعد كردن نهادهاي عدلي در مورد محق بود
و او  دادداند نجات  را صاحب هيچ حقي نمياو كه ي ردمرا از زير تسلط ظالمانه  زني اين داستان

فرياد حق كند تا  تالش مينداي زن  ةمؤسس. نمود را براي يك زندگي تازه و پر از اميد آماده
 .تر گردد ناشنيده نماند و رفته رفته دسترسي به عدالت در جامعه گستردهخواهي زنان 
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  خواب هاي نا آرام گل جان
    

انگيز و عاشقانه بهتر نيست كه آدم را به سوي خود  هيچ چيز در آغاز صبح از يك صداي دل
هاي  را به افق ماصداي كه . صدايي كه در آن ترنم شيرين عشق و زندگي، سيال باشد. بخواند

تر از آنچه انتظار  جان صبحش هميشه با صداي متفاوت ولي براي گل. روشن آينده راهنمايي كند
  .شد داشت آغاز مي

  ر؟ماد و دي زنكة بي پدركجا ش! جان او گل! جان گل
ماليد و يا  باز زير كمرش به درد آمده و بايد كمرش را مي حتماً. كرد اسحق بود كه او را صدا مي

  .كرد هم دستشويي داشت و بايد او را براي دستشويي آماده مي
او در منطقة بند سبزك با موترش حادثه . شد كه به طور كامل فلج شده بود اسحق شش سال مي

تر داكترها گفتند كه بايد تا آخر عمر در بستر افتاده باشد و كسي او را . كرد و دچار قطع نخاع شد
گذشت يك بار  جان در طول اين شش سال كه از زمين گير شدن اسحق مي گل. كند و خشك

لباسش را به تنش . شست او را مي .تيمار داري اسحق فرار نكرده بودهم از زير بار كمر شكن 
گذاشت تا او در اثر افتادن دايمي در بستر  نمي. كرد تشت دستشويي او را هميشه تميز مي. كرد مي

داد تا مبادا پشت اسحق دچار زخم  بدنش را دايما با روغن و پماد ماساژ مي. دچار زخم بستر شود
  .گردد

هاي زمين گير شدنش را از  او عقده. نداشتند شاكثر اعضاي خانواده از دستش آراماما با اين حال 
  .گم پر شوي: جان اين بود بهترين حرفش به گل. هميشه طلب كار بود و گرفت اش مي خانواده

جان ازدواج كرد و ثمرة اين ازدواج در هشت سال اول زندگي پنج  اسحق بيست سال قبل با گل
شد تا  جان با همة ناماليمتي روزگار به خوشي سپري مي زندگي گل. سه پسر و دو دختر. فرزند بود

  .جان چون زهر تلخ ساخت آنكه آن حادثة شوم شهد زندگي را به كام گل
دلگرم  نشست و نه حرف بخندي بر لبانش ميديگر نه ل. اسحق از آن پس به كلي تغيير كرد

  .كرد شد و همه را تحقير و توهين مي از زبانش دشنام بيرون مي دايماً. دتراوي اي از لبانش مي كننده
هاي  دانست تا تمام بدخلقي جان هنوز هم همسر اسحق بود و وظيفة خود مي گل وجودبا اين 

و فداكاري او دل شوهرش را  زمانگذشت  شايد كرد فكر مي. اسحق را تحمل كند و دم بر نياورد
  .مهرباني بيشتري به زندگي ادامه دهددوباره نرم كند و او با 

اي ركيك پدر كمتر از گذشته شده ه تحمل شان در مقابل حرففرزندانش بزرگ شده بودند و 
او جواني را به پاي شوهر فلجش به پيري . لبريز شده بودهم جان  كاسة صبر گل از طرفي. بود

  .رسانده بود و توقع نداشت هنوز هم از سوي اسحق حرف بد بشنود
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او كوچ و بارش را بربست و به جايي كه . توانست، انجام داد باالخره اسحق بدترين كاري را كه مي
جان يك چادر هم نگذاشت تا با آن خود  او حتي براي گل. د، رفتكردن قوم و خويشش زندگي مي

و پس به بزرگان . دانست اسحق اين كار را براي رنج دادن او كرده است جان مي گل. را بپوشاند
جان دادند و فيصله كردند تا  آنان به طور اكثر حق را به گل. ريش سفيدان محل مراجعه كرد

  .جان را از اسحق بگيرند ولي به همين سادگي مگر ممكن بود طالق گل
اسحق و خويشاوندانش پا را در يك موزه كرده بودند كه در صورتي حاضر به طالق دادن  

مراجعه  دولتجان به  گل. افغاني به اسحق بپردازند كجده لخواهند شد كه خانواده او ه جان گل
باز هم به خواسته  اما. قضايي خواست تا او را از اين مخمصه نجات دهند كرد و از مراجع عدلي و

هايي داشت كه مانع پيشبرد دعواي  اسحق بسيار سنگ اندازي كرد و واسطه اش نرسيد زيرا
  . ي خود منصرف شدشد و او براي مدتي از دعوا جان مي گل
وكيل . جان به مؤسسة نداي زن مراجعه كرد تا كارش به سرانجام مطلوب برسد دوم گل بار براي

جان با  گل. بگيردوي با قناعت دادن مراجع عدلي و محاكم قضايي توانست حكم تفريق او را 
سند رهايياش را در دست داشت و سپاسگزار مؤسسة نداي زن بود كه  چشمان اشك آلود

  .در اين جغرافيا پايمال گردد اونگذاشتند حق 
   



 قصه هاي ناشنيده | 33
 

 
 

و فقر فرهنگي از جمله عواملي هستند كه  اقتصاديخشونت خانگي، آشفتگي كانون خانواده، فقر 
در جامعة سنتي مار ترك منزل زنان آ در حال حاضر. فرار دختران و زنان را به دنبال دارند

عدم آگاهي زنان از  .مشكالت رو به افزايش است به عنوان آخرين راه حل و فرار از افغاسنتان
تا  شده استطريقة دسترسي به عدالت و مراجعه به ادارات عدلي و قضايي سبب چگونگي 
تا  شتهمناسب روحي قرار ندا شرايطدر  اين افراد معموالً. تصميم به فرار بگيرند از آنان بسياري

و وضعيت  فعلي رو براي رهايي از خشونتاز اين . عواقب بعدي عمل شان را پيش بيني نمايند
هاي جنسي و جسمي قرار  اجتماعي از قبيل سوء استفاده تر جدي هاي موجود در معرض آسيب

برداري جنسي و جسمي و انحرافات اخالقي كه ناخواسته بر آنان  تجاوز ، قاچاق و بهره .گيرند مي
اين در حالي است كه . سازد مي گردد، شرايط بازگشت ايشان را به خانواده دشوار تحميل مي

در . شوند اي به طور دائم حمايت اقاربشان را از دست داده و ديگر از سوي آنها پذيرفته نمي عده
خوانيد كه به خاطر نجات از خشونت و محدوديت  داستان ذيل سرنوشت يك تن از زناني را مي

  .هايش دست به فرار زده است
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  خانه به دوش
  

هاي داغ  زني در كنار تنور ايستاده بود و از ميان آتش نان. رفت خانة گلي باال مي دود سياه از فراز
ها زير  آن سوي حويلي بچه. انگيخت مي بوي نان تازه اشتهاي هر كسي را بر. كشيد را بيرون مي

هاي توتي بودند كه يا باد آنها را تكانده و يا از جنبش پرندگان بر  درخت مشغول جمع كردن دانه
  .ن افتاده بودندزمي

اندكي بعد . از پختن نان فارغ شد، آنها را داخل سيني گذاشت و به خانه برد "گوهر"هنگاميكه 
  . هايتان را بشوييد كه نان سرد شد دست! ها بچه: سرش را از كلكين بيرون آورد و صدا زد

و پونه را روي سفره اي خاص نان، بوالني، دوغ  با سليقه گوهر. ها شتابان دور سفره را گرفتند بچه
پيرزني الغر اندام كه موهاي سفيدش از زير چارقدش بيرون زده بود، با پيشاني درهم . چيده بود

خوردند، نگاهي انداخت و زير  ها كه با ولع نان مي و بچه گوهربه . كشيده به جمع آنها اضافه شد
  :لب غرغركنان گفت
  ! كار كردن هم به اين خانه روا است .تان است تان به خورد و خوراك تمام هوش و حواس

آخر، كدام كار است كه مادرم : تر بود رو به مادر بزرگش كرد و گفت دختري كه از همه كالن
با اين حال از كارهاي خانه هم . كند صبح تا شام پا به پاي مردها روي زمين كار مي. نكرده باشد
. مان پايين برود روز نان خوش از گلويآرزو به دل مانديم تا يك ! مادر كالن. شود خالص نمي

  شود از اين همه كنايه گويي دست برداريد؟ مي
هاي نوة كالنش كه چون دشنه بر وي نشسته بود، شروع كرد به  پيرزن برافروخته از صحبت

مادرت تو را . تو از همين مادر شير خورده اي. تقصير تو نيست دختر جان :فحش و دشنام و گفت
كه تو هم صدايت را بكشي و همراه من زبان به فقط همين مانده بود . آورده است اين گونه بار
  .سپس بدون اينكه لب به غذا بزند، از كنار سفره برخاست و از اتاق بيرون شد. زبان كني

از . كند آدم با مادركالنش اين طور صحبت نمي! جانم: كرد و به آرامي گفت "صدف"رو به  گوهر
  .ما را آرام بگذار. بر داري كه از اين گپ چه ماجرايي خواهد ساختاين گذشته، خودت خ

خسته از  گوهر. افكند رفت و غروب بر همه جا سايه مي كم پهناي آفتاب رو به زوال مي كم
دستش را به سمت نزديكترين شاخة درخت دراز كرد و توتي . كارهاي روز به درخت توت تكيه زد

چيد و بر روي بام خشك  رسيدند و بايد آنها را مي ام توت ها ميتا چند روز ديگر تم. از آن گرفت
شوهرش . كرد او زن خوش سليقه و با ذوقي بود و از تمام فصول استفادة خاصش را مي. كرد مي

فقط پس از وصلت . گذشت اش در رفاه مي از اين لحاظ زندگي. نجار بود و درآمد خوبي داشت
بدون رضايت خشو و شوهرش صورت گرفته كه - گوهري اش با خانوادة پدر شوهر بيوه خواهر
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خانوادة شوهرش تالفي اين . از رفت و آمد با آنها منع شده بود گوهرروابط ميانشان سرد و  -بود
  .كردند جبران مي گوهرعمل را با آزار دادن 

از بود كه  گوهرشوهر . صداي اذان شام در روستا پيچيد و مردي از ميان در حويلي نمايان گشت
پيرزن خود را به عجله به او رساند و در غياب . براي پدرش چاي ريخت صدف. كار برگشته بود

ابروهايش درهم گره . عوض گشت گوهرچهرة شوهر . در گوش مرد خسته سخن گفت گوهر
بدون اينكه حرفي بزند، . را آنجا يافت گوهربه سوي مطبخ رفت و . خورد و از جايش برخاست

 صدف. خون از سر و روي همسرش جاري گشت. كوبيد گوهرو بر سر و فرق  دستش را باال برد
ميان  گوهر. به سمت پدر دويد تا دستانش را بگيرد اما به سويي پرت شد و از حركت بازماند

  :نشست، آهسته گفت هجوم مشت و لگدهايي كه بر بدنش مي
پرسيدي چه شده  و مي كردي چه شده مرد؟ اين جاي سالم و عليكي است؟ حداقل نفس تازه مي

  است؟ 
  :مرد خشمگين زبانش را در دهان چرخاند و گفت

  !سپارم برم و دست برادرانت مي فردا صبح تو را مي. از امروز طالقي. اين خانه ديگر جاي تو نيست
شوهرش  دانست باز مادر مي. هاي شوهرش غرق شد كرد و در حرف ديگر دردي حس نمي گوهر

حقش خواب  هايي را در كينة او عميق بود و خدا آگاه بود چه نقشه. استچيزي ناحق به او گفته 
  . ديده و آن گونه شوهرش را تحريك كرده بود

گريست و شوهرش او را ترك كرده  دست در گريبانش مي صدفزماني به خودش آمد كه  گوهر
  :رو به دخترش كرد و با استيصال گفت. زد هراسي در دلش موج مي. بود
كند و  مي بعد از اين همه سال، با وجود شش كودك، مرا رها. خواهد گفت؟ مرا نميديدي چه  -

مردم چه بگويند؟ اين چه سرنوشتي است كه بر من آمد؟ من كه تمام . گرداند مي به خانة پدرم بر
بيني  مي! از پدر و خواهر و مادر. خواستند، بريدم از هر چه مي. هوش و حواسم به زندگي ام است

  !استوار است ستمدخترم، دنيا بر 
  :اش داد تر چسبيد و دلداري گردن مادرش را محكم صدف

هاي من پرش كرده و صد تا دروغ  كالن از حرف مادر حتماً. پدر خسته و عصباني بود !مادر -
هاي مادرش را با  ماند و اشك زندگي ما اين طور نمي. مادر، خدا بزرگ است. تحويلش داده است

  .انش پاك كرددست
برايش غذا  صدفآمد،  وقتي خانه مي .كردجدا  زنشاتاقش را از  گوهراز آن روز به بعد، شوهر 

  .كشيد اتو مي هايش را برد و لباس مي
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پيرزن براي پسرش چندين جا به خواستگاري رفت ولي هر بار به . يك سال از اين ماجرا گذشت
شان به  به خانة گوهرين احوال روزي برادر در هم. اي نگرفت هاي بلند نتيجه خاطر پيشكش

  :از فرصت استفاده كرد و گفت گوهر. مهماني آمد
  .بايد بيايي و مرا با خودت ببري. ميرم برادر زندگي بر من تلخ شده و من روزي هزار بار مي -

  : برادرش با اكراه گفت
انشاءاهللا از . صبر پيشه كن. ها چه خواهد شد؟ زندگي است، باال و پايين دارد سرنوشت اين بچه -

  .يابي اين دردها هم نجات مي
با صدايي . كند و تصميم جدي به كمك او ندارد احساس كرد، برادرش دست به سرش مي گوهر

خودم را . دهم اگر كمكم نكني، هر چه از دستم برآيد انجام مي :لرزيد گفت كه از خشم و غم مي
از آبرويم . ديگر برايم مهم نيست، چه خواهد شد. شوم كنم و گم مي نه، نه فرار مي. خواهم كشت
  .ام ولي بيشتر از اين زير بار ظلم نخواهم رفت هم گذشته

حاال : هاي خواهرش ديد، سرش را پيش برد و در گوشش گفت كه قاطعيت را در گفته گوهربرادر 
  .د خواهم بردچند ماه ديگر وسط تابستان به سراغت خواهم آمد و تو را با خو. راه خراب است

شايد بتوانم مدت . اين راه بهتري است: درخشيد و با خود گفت گوهر انبرقي از شادي در چشم
  .ديگري را تحمل كنم و با خاطري جمع از اين غمخانه نجات يابم

ها به سرعت  دادند و فصل ها جاي خود را به يكديگر مي ماه. برادرش را بدرقه كرد اي با اميد تازه
در اين مدت نيز، پيرزن بيكار نمانده و ذهن پر حيلة او . گذشتند ولي از برادرش خبري نشد مي

و مادرش  صدف. را آليشاني او بسازد صدفاينكه . چارة ديگري براي ازدواج پسرش پيدا كرده بود
مرد همسايه وعده . از اين واهمه به فكر فرار افتادند و متوسل به كمك همسايةشان شدند گوهر

روزي كه پيرزن و پسرش به عروسي . شان خارج كند و به جايي امن برساند د تا آنها را از واليتدا
. را گرفت و با مرد همسايه روستا را ترك كردند صدفدست  گوهررفته بودند، فرصت مهيا شد و 

داد كه بلكه بر آنها ستمي روا  تپيد ولي خودش را دلداري مي هايش مي هرچند دلش براي بچه
  .توانستند، اطفال معصوم را از خود برانند كالن چگونه مي آخر پدر و مادر. ودنش

شايد از خشونت رهايي يابند، خانة شان را ترك كردند ولي  به خيال اينكه صدفو  گوهر
  .كشيد دانستند دام بزرگي در راه انتظارشان را مي نمي

 "رسول" اش ند و به دست باجهزارشريف رسامرد همسايه آنها را از واليت سمنگان به شهر م
هايي را كه آنها در اين مدت  به بهانة هزينة انتقال آنها به واليت هرات تمام پولرسول . سپرد

به  گوهر و صدف، با آگاهي كامل از وضعيت زندگياو  .براي سفر پس انداز كرده بودند، گرفت
را زير سوال برد و  گوهراو نكاح . سپرد آنها فكر فريب شد و هزاران وعدة دروغين و رنگين به
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شوي و يك  از آن روزي كه شوهرت تو را جواب كرده است، تو ديگر زنش محسوب نمي :گفت
اما من . ي، از لحاظ شرعي مشكل داردا هحتي اين مدتي كه با او در يك خانه بود. زن آزاد هستي

تالش كردي و مستحق خوشبختي ات زياد  دانم كه براي زندگي مي. از مشكالت تو آگاه هستم
در مورد دخترت هم . آورم كنم و تو را به ازدواج خويش در مي من از تو خواستگاري مي. هستي

  . گزينة خوبي است. شناسي پسرم را كه مي. نگران نباش
هاي زيادي كشيده و محبت را كمتر تجربه كرده بود، تصور  كه در زندگي خود محروميت گوهر

را عروس كند، ديگر  صدفانديشيد اگر با خود . هايش به پايان رسيده است كرد شايد بدبختي
يافت، با مرد همسايه  صدفوقتي رضايت را در چشمان . دست پدر و خشويش به او نخواهد رسيد

مرد همسايه پسرش را خواست و به ظاهر خودش با . اي كرايه كردند در هرات خانه. موافقت كرد
خواجه عبداهللا  زيارت به مرقدچند روز بعد به قصد . و پسرش با دختر او نكاح نمودند گوهر

گذشت  اما هر چه زمان مي. پس از زيارت، منتظر مردهايشان ماندند صدفو  گوهر. انصاري رفتند
زني كه در آن حوالي نشسته . هوا تاريك شده بود و خبري از آنها نشد. شدند مياميد  آنها بيشتر نا

له فهميد كه همة زن بالفاص. ماجرا را برايش تعريف كرد گوهر. ود، علت نگراني آنها را جويا شدب
بوده تا پول و طالهايشان را به دست آورند و بعد از سوء استفاده، آن دو زن بي  اين ماجرا فريبي

ق پليس پيشنهاد كرد تا از طري ر به آنهابه همين خاط. ندا هپناه را به حال خودشان رها كرد
اما برخالف انتظار پروندة باز شده، دامنگير خودشان شد و پس از . مشكلشان را حل نمايند

  . و دخترش به حبس محكوم شدند گوهرتحقيقات 
اش را ترك كرد  او براي رهايي از ظلم و خشونت خانه. كرد هرگز تصور چنين روزي را نمي گوهر

و دخترش از زندان رها گشتند، به  گوهركه  هنگامي. كشيد تري انتظارش را مي ولي سرنوشت تلخ
د، در آنجا نشو كه اقاربش براي تسليم گرفتن آنها حاضر مي مدتي راخانة امن معرفي شدند تا 

هاي  آنجا با مسائل حقوقي آشنا شد و فهميد كه براي رهايي از خشونت گوهر. مصون بمانند
هر چند او دعوايش را در . ت تفريق نمايدتوانسته از طريق محكمه درخواس شوهر و خشويش مي

. اي دست نيافت محكمه باز كرد ولي به علت عدم حضور شهود براي تثبيت ادعايش، به نتيجه
د ولي هيچ آثاري از پشيماني در او نشوهرش به هرات آمد و از آنها خواست كه به خانه برگرد

  .اش هويدا بود شد و انگيزة انتقام از چهره ديده نمي
و به  بيافزايديش هاي خو در مركز حمايوي ماند و با كمك كارمندان توانست بر ظرفيت رگوه

خريد و آن را  اي براي خود خانهاو از درآمدش . استخدام گرددمؤسسات  ازدر يكي عنوان كارمند 
گوهر با فرزندانش در تماس است و تصميم دارد با هر چه بهتر شدن وضعيت . به كرايه داد

  . و زندگي آرامي دارد ه استدخترش نيز ازدواج كرد .آنها را نيز در كنار خود گرد آورداش  مالي
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به  اين گونه وصلت ها هنوزدر حالي كه در قوانين افغانستان ازدواج اجباري منع شده است، اما 
روز از  و هر گردد تكرار مي ها مختلفي از قبيل آداب و رسوم ناپسند و اقتصاد پايين خانواده داليل
فرحناز دختري است كه به علت فقر خانواده، بدون رضايت به . گيرد قرباني ميو زنان  دختران

چنين ازدواجي را بپذيرد و بر آرزوهاي خود خط بطالن بكشد،  ندتوا نمي كه او. شود شوهر داده مي
در مقابل چگونه  خواهيد خواند كه اوذيل در داستان . گردد دست به دامان نهادهاي حقوقي مي

   .آيد اش فائق مي ايستد و بر خواسته اين ازدواج مي
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  تعبير وارونه
  

  :زد، صدا كرد فرحناز سرش را از زير پتو بيرون آورد و در حالي كه چشمانش از شادي برق مي
    ؟ شنوي خواهر مي! خواهر

  :فريده با خواب آلودگي پاسخ داداز چند ثانيه مكث،  بعد
  ! همه را از خواب بيداركردي؟ !داد ميزني شبچه خبره اين وقت 

  :گفتفرحناز با ذوقي سرشار از جواني و هيجان 
  .ديدم يخواب خوش برايت قصه كنم كه چه جان بيا خواهر -
  ديدي به خوابت؟ هچ! خوش خواب باشي -
من هم با لباس سفيد سر . خواب ديدم كه يك شهزاده همراه با اسب سفيد مي آيد دنبالم -

  .نشاند بر اسب ميگيرد و  آيد و دست مرا مي او مي. ام ايستادهراهش 
 خواهرشهايش را از  تالش كرد لبخند زوركي بر لبانش بنشاند، در حالي كه چشم فريده
  . دزديد مي
حتما كدام غريب و بينوا همراه خر . ، خواب زنان سر چپه استخواهراما ! خواب خوشي است -

  . آيد ات مي لنگ خود به خواستگاري
  :فرحناز با لحن ناراحت ولي به شوخي داد زد

  .گذاري حتي يك خواب خوش هم به جان ما بنشيند نمي! فريده
دانست بخشي از خواب خواهرش تعبير شده بود  او مي. فريده زبانش را گزيد و ديگر چيزي نگفت

پدر و مادر . را بخردتا او آمده بود اي با اسب سفيد بلكه پيرمردي با مقداري پول ولي نه شهزاده
 فرحناز بدون اطالع وي با مردي كه صاحب فرزند و نواسه بود توافق كرده بودند تا در بدل چهار

  .صد هزار افغاني فرحناز را به وي بدهند
  . ت افشاي حقايق را نداشت و در دلش از اين بابت غوغايي بودأفريده جر

مجسم پيش چشمش تابوت آرزوهايش را د و از موضوع باخبر شفرحناز سرانجام . چند روز گذشت
خانوادة او به . كرد، كسي به دادش نرسيدكمك  هر چه فرياد زد، ناله كرد و درخواستاو . كرد

  . تر زندگي كنند توانستند راحت شدت فقير بودند و با سپردن فرحناز به مردي مسن، چند روزي مي
هايش او را آزار دادند و  در هم صنفيرفت ولي آنق فرحناز روزهاي اول نامزدي به مكتب مي

نامزدش براي اين كه گره زندگي مشترك . گفتند كه او مكتب را ترك نموداو هاي ناروا به  حرف
  .بالفاصله با او نكاح كرد ،تر دور گلوي فرحناز ببندد را محكم
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. اش بگريد همين گونه خاموش بنشيند، بايد تمام عمر بر زندگي تباه شده اگر احساس كردفرحناز 
همچون غريقي شده بود كه براي . مصمم شد تا خود را از اين مهلكه برهاند به همين خاطر

انداخت ولي در اين درياي پر تالطمِ غم و غصه، حتي  نجات، به هر خس و خاشاكي دست مي
  .دانست چگونه خود را از اين ورطه برهاند كوچكترين برگ اميد نجات وجود نداشت و فرحناز نمي

تواند  ميدانست فرحناز هرگز ن مي ديد و را امري محال مي خواهرشخشنودي آسايش و ريده ف
او را به  به ياري او شتافت و پس. جديد وفق دهد و به آن دلگرم شودخودش را با زندگي 

مسئولين كميسيون حقوق بشر . اي بيابد كميسيون ساحوي حقوق بشر در هرات برد تا راه چاره
فرحناز به هيچ قيمتي حاضر به ادامة زندگي با شوهرش نيست، او را به خانة امن نداي دريافتند، 

در خانة امن نيز جلسه با . اش را پيش ببرند اش قضيه  زن معرفي كردند تا مطابق به خواسته
مشكل . كرد كه او به خانه بازگردد خانواده و شوهر فرحناز سودي نداشت و شوهرش اصرار مي

خواستار پيشبرد آن از طريق قانوني و ها حل نشد و او  يق گفتگو ميان خانوادهفرحناز از طر
كه وي از ازدواج خويش  به اين نتيجه رسيدمحكمه با بررسي پروندة فرحناز، . گرديد محكمه

فرحناز را داد ولي با اين كه بارها حكم جلب وي صادر شد و از  شوهرمتضرر گشته و حكم احضار 
حكم  شوهرش حاضر نشد تا به محكمه بيايد و محكمه نيز غياباً ،عالن گرديدطريق راديو نيز ا

اين حكم توسط هر سه محكمه تاييد شد و پس از آن به آمريت حقوقي . تفريق را صادر كرد
حكم فرحناز پس از آن كه مطمئن شد . رياست عدليه سپرده شد تا مراحل قانوني خود را طي كند

  .گنجيد ت، از خوشحالي در پوست خود نميوي رسما صادر شده اس جدايي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ست از رضايت عاقدين بدون اكراه و اجبارا شرط صحت عقد عبارت :قانون مدني 505مادة 
، زني را كه سن قانوني ازدواج را تكميل نموده بدون رضايت يهرگاه شخص :قانون منع خشونت عليه زن 26مادة 

حسب احوال به حبس متوسط كه از دو سال كمتر نباشد محكوم، نامزدي و نكاح مطابق  وي نامزد يا به عقد نكاح درآورد،
 .گردد فسخ مي ،احكام قانون




