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سوگنامه های جنگ در الالیی مادران افغان

هزاران زن افغان که همسر خود را در جنگ از دست داده اند ،توان سیر کردن کودکان خود را ندارند
نویسندگان :مجیب مشعل و فاطیما فیضی

مترجم :عاطفه رضوان نیا

روشــنایی روز آرام آرام ناپدید میشود و شب
شــهر کابل را فرا میگیرد ،حاال وقتش رسیده
که پدر از کار به خانه بازگردد ،این حسی است
که بنیامین 3ساله دارد .اما ماهها پیش «بابا»
یعنی ســباوون کاکر به همــراه  8روزنام هنگار
دیگــر در یک بمبگذاری کشــته شــده اســت.
بنیامیــن گریه میکنــد و بهانه میگیــرد .او از
مادرش ،مشــعل ســادات کاکر میپرسد :بابا
کجاست؟ پس کی به خانه میآید؟
خانم کاکر که ســرافراز را در آغوش گرفته
و ســعی دارد با چند اســباب بازی حــواس او

را پرت کنــد ،میگوید :چطــور میتوان مرگ
را برای یک کودک  3ســاله توضیــح داد؟ اما
گریههای بنیامین تمام نمیشود ،پس مادر
او را به بالکن میبرد و با اشــاره به ستارههای
درخشان در آسمان دود گرفته کابل میگوید:
«باباآنجاست».
جنگ با گرفتن جان مردان در افغانستان
تناسب جمعیتی این کشــور را بشدت بر هم
زده و نســلی را به جای گذاشــته که مشخصه
اصلیاش فقدان اســت .خاطــرات کودکانی
ماننــد بنیامیــن از پــدر ،محــدود بــه همــان
ســالهای آغازیــن کودکی اســت و بــا ناپدید
شــدن همیــن اندک خاطــرات ،مــرگ تمام
زندگــی شــان را شــکل خواهــد داد .کودکانی

مثل ســرافراز که هرگز فرصت شــناخت پدر
را پیــدا نکردهانــد بیــش از هــر فــرد دیگــری
در افغانســتان کــه کســی را از دســت داده،
محرومیت و فقدان را تجربه خواهند کرد.
در ایــن میان هزاران زن که جنگ از ســال
 2001آنها را بیوه کرده است باید بار همه این
محرومیتهــا را به دوش بکشــند .وضعیت
همه آنها شــبیه وضعیت خانم کاکر است.
آنها باید در کشــوری گرفتار جنــگ که هر روز
 50نفر در آن کشــته میشــوند و فرصتهای
اقتصــادی به نــدرت وجــود دارد ،خانــواده را
سروسامانبدهند.
این در حالیســت که هر روز زنان بیشتری
از این واقعیت تلخ آگاه میشوند که جامعه

آنها را همچــون مایملــک و دارایی میبیند.
زنــی که بیوه میشــود بایــد به طــور کامل به
خانواده شــوهرش متکی باشد .حتی ممکن
اســت از او خواســته شــود بــا برادرشــوهر یــا
عموزادههــای شــوهر خــود ازدواج کنــد .این
زنان حرف چندانی نمیتوانند بزنند هرچند
که برخی همچنــان مقاومــت میکنند .طی
ماههای گذشته و با خونبارتر شدن این جنگ
طوالنــی ،زنــان جوان بیشــتری بــه وضعیت
بیوگــی درآمدنــد .در عرض یک شــب ،همه
چیــز نابود شــد .آنها حتی حق ســوگواری نیز
نداشــتند .برای بعضــی از آنها درد ناشــی از
فقدان همســر با تولد فرزندشــان افزون شد.
کودکانــی که به جهانی از ناامیدی پا گذاشــته

بودنــد ،با مــرگ پــدر ،یــادآوران عشــقهای
از دســت رفتــه و البتــه تنها نقطــه اطمینان
مــادران در جهانــی ناپایــدار و متزلزل شــده
بودند.
راحلــه شــمس یکی دیگــر از ایــن بیوهها
اســت .او در ســن  22ســالگی و در حالــی کــه
دختر دومش را  6ماهه باردار بود ،بیوه شــد.
شــوهرش ،علــی دوســت شــمس ،فرماندار
یکــی از نواحی افغانســتان بود کــه در جریان
حملــه طالبــان بــه دفتــر فرمانــداری در ماه
آوریل کشته شــد .وقتی دخترش متولد شد،
خانــواده اســمش را بــه یــاد پــدری کــه هرگز
او را ندید ،شمســیا گذاشــتند .خانم شــمس
میگوید« :عشــقم ،دوســتم و پدر دو دخترم
را از دست دادم .همه میگویند «قوی باش»
ولــی هیچکــس نمیگویــد چطور .احســاس
میکنم همه چیز تمام شــده است اما تمام
تالشم را میکنم قوی باشــم چون به او قول
دادم که مراقب دخترانش باشم».
ëëعشقوفقدان
همــه زنــان میگوینــد کــه عشــق را در
زندگی زناشویی یافتهاند ،هر چند که بهدلیل
فرهنــگ مســلط کــه هنــوز ازدواجهــا از قبل
تعیین میشــود ،یافتن عشــق مــدت زیادی
طول کشیده است .راحله کالس نهم بود که
در یک میهمانی عروســی ،آقای شمس او را
دید و بالفاصله خانواده را برای خواســتگاری
فرستاد به خانه راحله .راحله نصف سن او را
داشت اما میگوید آقای شمس خوش تیپ
بــود و قرار بــود که یک شــغل دولتی برایش
مهیاشود.
«یک میهمانی بســیار ساده—فقط 1000
نفر دعوت بودند—ساده و صمیمی» ،این را
راحلهمیگوید.
زوج جــوان بــرای شــروع زندگی بــه کابل
رفتنــد و راحلــه آنجــا در مدرســه پرســتاری
ثبتنــام کــرد .آقــای شــمس هــم فرماندار
یکی از نواحی اســتان غزنی شــد ،شــغلی که
بــه خاطرش مدتهای طوالنــی از خانه دور
بود 4 .ســال بعد نخستین دخترشان ،سوفیا
بــه دنیا آمــد و خیلــی زود آن یکی هــم از راه
رســید .خانم شــمس این روزها نمیتواند از
این فکر غافل شود که روزگار از ابتدا او را برای
ســختیهای این روزها که بایــد به تنهایی دو
کودک را بزرگ کند ،آماده میکرده است.
داستان ســباوون و مشــعل کاکر متفاوت

هزاران زن افغان که جنگ از سال 2001آنها را بیوه
کرده است ،باید بار همه محرومیتها را به دوش
بکشند .وضعیت همه آنها شبیه است .آنها باید
در کشوری گرفتار جنگ که هر روز  50نفر در آن
کشته میشوند و فرصتهای اقتصادی به ندرت
وجود دارد ،خانواده را سروسامان بدهند
اســت ،آنهــا از اول بــا عشــق شــروع کردنــد.
آنهــا در کالسهــای درس حقــوق بــا هــم
آشــنا شــده بودند .هر دو در شــغل هایشــان
حرفــهای بودنــد :مشــعل در یــک ســازمان
کمکرســانی و ســباوون در یــک رادیــو بــه
عنوان ژورنالیست کار میکرد .بعد از رسمی
شدن نامزدیشان پس اندازشان را روی هم
گذاشتند تا یک آپارتمان بخرند .آنها نقطه به
نقطه آپارتمانشان را خودشان برای زندگی
زناشویی تزئین و آماده کردند.
خانــم کاکــر میگویــد« :فقــط  300نفــر
دعــوت کردیم .بــرای هر دویمــان کافی بود.
او مــرد خوبــی بــود و عاشــقم بــود .مــن هم
عاشقش هستم .همیشه و تا آخر عمر».
بــا به دنیــا آمــدن بنیامیــن زندگی شــان
گرمــای بیشــتری گرفــت .صبــح روز ســی ام
آوریل خانم کاکر پشت میزش در اداره بود که
خبر انفجار در محلهای را که دفتر همسرش
در آن قرار داشت شنید.
«به تلفنش زنگ زدم ،گوشی را برداشت
و گفــت مشــعل جــان مــن دارم میمیــرم.
نمیدانســتم چــه بگویم .گفتم ،قــوی باش
یآیم».
دارم م 
خانــم کاکر کــه فرزند دوم خود را هشــت
ماهــه بــاردار بود ،سراســیمه به بیمارســتان
رســید و اتــاق بــه اتاق پی شــوهرش گشــت.
ســباوون بــه او گفت یــک ســوراخ در کمرش
ایجاد شــده و ممکن اســت طاقت نیاورد .او
را به اتاق جراحی بردند .خانم کاکر نشست،
آهی از ســر خســتگی کشــید و در حالی که در
ذهنش نقشه میکشید چه غذاهایی را برای
بهبودی همسرش درست کند تا زودتر سرپا
شود ،خوابش برد.
وقتــی بیدار شــد ،ســباوون برای همیشــه
رفته بود.
«همه چیز به یکباره تاریک شــد ،انگار که
شب شده بود».

برای خانواده شــمس ،تراژدی دلخراش
مــرگ آقــای شــمس ،شــادی بازگشــت او
بــه خانــه را از بیــن برد .شــب قبــل از حمله،
آقای شــمس به خانــه تلفن زد و به همســر
و دختــرش قول داد کــه فردا یا پــس فردا به
خانه برمیگردد .سوفیا سر از پا نمیشناخت،
آنقــدر بــا شــنیدن این خبــر هیجــان زده بود
که فقط بــاال و پایین میپریــد و فریاد میزد:
«بابایی داره میاد! بابایی داره میاد!»
روز بعــد جنگجویان طالبــان به دفترش
حملــه کردنــد .آقــای شــمس از کارکنانــش
خواســته بود که اگر میتوانند فرار کنند .هیچ
کس نرفت .همه کشته شدند.
طــی ماههــای بعــد از ازدســت دادن
شــوهران ،زنــان بیــوه افغــان نه تنهــا گیج و
مبهــوت وضعیت خودنــد و باید بــا درد این
فاجعــه کنــار بیایند ،بلکــه گاهــی از اینکه به
خانواده همسر سپرده شوند در هراسند.
خانــم کاکر میگوید خانواده شــوهرش از
او خواســتهاند به هلمند برود امــا او مؤدبانه
ایــن دعــوت را رد کــرده اســت .هــر چنــد که
خانــواده هنوز اصــرار دارند و میگویند خوب
نیســت که یک زن جوان با دو فرزند در کابل
تنهــا زندگــی کنــد .او بارها از ســوی همکاران
مرد خود پیامهای ناخواسته دریافت کرده و
میگوید از اینکه تنها در اداره کار کند احساس
خوبــی ندارد .اما اگــر از اعضای مرد خانواده
کمــک بخواهــد تصویر خــود به عنــوان زنی
قوی را خدشــه دار خواهد کرد .ماهها گذشته
و بنیامین کمتر از آمدن پدرش سؤال میکند.
اما با تاریک شدن هوا ،درست هنگام غروب
بیقرار میشــود .آینده زنــان دیگر افغان که
شــغلی ندارنــد تقریبــاً خالــی از امید اســت.
آنهــا مجبورنــد بــه خانــواده شــوهر متکــی
شــوند و گاهی حقــوق و دارایی شــوهر به کل
خانوادهاشتعلقمیگیرد.
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