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دکتر نسیبه حیدری؛ متخصص زنان و زایمان روایت کرد:
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ﻧﮕﺎﻩ

از تحصیل در تهران تا ویزیت در کابل

سهم ما از درخت همسایه
حتــی تعــدادی از کارگردانهــای ایرانــی
نیز ســوژه بعضــی از فیلمهایشــان را به این
موضوعات اختصاص دادهاند ،مثال فیلم سفر
قندهار یکی از فیلمهای موثر و موردتوجه در
افغانستان است.
همچنین مجیــد مجیدی ،فیلم باران را در
سال ۱۳۷۹با سوژه مهاجران افغان روی پرده
آورد.
در ایــن بیــن میتــوان بــه فیلمهایــی نیز
اشــاره کرد که سوژه فیلم اختصاص به مردم
افغانستان ندارد ،اما نقش پُررنگ کاراکترهای
افغانســتانی را در آن میبینیم ،که به نظر من
بهترین نمونــه آن فیلم درخشــان و معروف
عباس کیارستمی» ،طعم گیالس« است.
ایــن روایــت مختصــری بــود از جایــگاه
ســینمای ایران در افغانســتان و اشــارهای به
موضــوع جنــگ ،مهاجرت و نابســامانیهای
افغانستان ،که سوژه برخی از فیلمهای ایرانی
شده است ،اما در آغاز این نوشته اشارهای شد
بــه اینکه از منظر دنیای فیلم و ســینما رابطه
افغانســتان و ایران رابطهای متقابل نیست و
چنین ادعایی بر این اســاس اســتوار است که
اقبال ســینمای افغانســتان در ایران قریببه
صفــر اســت ،البته دالیــل مشــخصی دارد و
مهمتریــن دلیل آن چــه از نــگاه کمی و چه
از منظــر کیفی ضعف ســینمای افغانســتان
درمقابل سینمای ایران است.
در افغانســتان ،حتــی وقتــی در مــورد
ســینما صحبت میکنیــم ناگزیریم اشــارهای
به جنگهای چنددهه گذشــته در این کشــور
داشــته باشــیم و همینطــور اختالفــات و
تناقضهایــی که در درون جامعه این کشــور
وجود دارد.
بــر اینگیــرودار ،تنشهایــی که ناشــی از
افراطگرایــی مذهبی اســت را نیــز بیفزایید تا
دالیل روشــن و مشخص مشکالت موجود در
جامعه افغانســتان بهتر به دیده آید و دنیای
هنر بهخصوص عالم ســینما نیز از این قاعده
مستثنا نیست.
ســینما در زمــان شــاه امــاناﷲ ۱وارد
افغانســتان شــد و از همــان آغاز بــا واکنش
تنــد افــراد افراطگرا مواجه شــد ،امــا پس از
۲
چندیندهــه در زمــان حکومــت داوودخان
و پس از آن یعنی اســتیالی کمونیســتها بر
افغانستان ،اندکی قوام گرفت و پس از سقوط
رژیــم داکتــر نجیــب ۳در زمــان مجاهدین و
طالبان ،پرونده آن برچیده شــد و حتی شهری
مانند هرات تنها ســینمای ۴خود را از دســت
داد و طالبان آن را به کلی خراب کردند.
پــس از ســقوط طالبــان ،عــدهای از
فیلمســازان دوباره به کشــور بازگشتند و آن
عــده هم که در افغانســتان حضور داشــتند
کار ســینمایی را تقریبــا از نــو آغــاز کردند و
به این جمــع تعدادی از جوانــان عالقهمند
به ســینما نیز اضافه شــدند و با اســتفاده از
شرایط و فضای ایجادشده یکبار دیگر خون
تازهای به رگهای سینمای افغانستان دمیده
شــده است ،البته هنوز کمی نگذشته بود که
»صدیق برمک« با فیلم »اسامه« توانست نام
خــود را بهعنوان اولین برنده آســیایی جایزه
گلدنگلــوب ثبــت کنــد و همینطــور برنده
دوربین طالیی جشــنواره فیلم کن شود و این
درخشــش نام سینمای افغانســتان را بر سر
زبانها انداخت.
درطــول بیــش از یکدهــه گذشــته در
افغانستان فیلمهای بســیاری ساخته شد که
در ایــن بین میتــوان فیلمهای خوبــی را نیز
سراغ گرفت.
بااینهمــه کمیــت این فیلمهــا در حدی
نبود که بتوانــد انتظار انبوه تلویزیونهایی که
در این ســالها راهاندازی شده بود را برآورده
کنــد یــا وارد دســتگاههای خانگــی نمایش
فیلم شــود و از نگاه کیفیت نیز بسیاری از این
فیلمها را میتــوان تنها بهعنوان تجربههایی
ابتدایی در عالم سینما بهشمار آورد.
ازاینرو وابســتگی عالقهمندان به ســینما
در افغانســتان بهقوت خود باقی ماند و هنوز
که هنوز ،اســت فیلــم و ســریالهای بالیوود
باالتریــن رتبــه را از نگاه شــمار مخاطبان ،در
افغانســتان بــه خــود اختصــاص میدهد و
فیلم و ســریالهای هالیوودی ،ایرانی و ترکی
نیز همچنان شــمار فراوانــی مخاطب دارند؛
مخاطبانــی کــه الزم نیســت بســیاری از این
فیلمها را بخرند.
آنهــا بهراحتی میتواننــد فیلمها را یا در
تلویزیونهــا به تماشــا بنشــینند یــا از دنیای
مجازی دانلود کنند.
 - ۱امیــر امــاناﷲ خــان ،بانــی اســتقالل
افغانســتان از انگلیــس ،کــه در بین شــاهان
افغانســتان بــه تجددطلبــی و ترقیخواهی
شهرت دارد.
 -۲ســردار محمد داوود ،اولین رییسجمهور
افغانستان.
 - ۳داکتــر نجیباﷲ ،آخریــن رییسجمهور
افغانستان در زمان کمونیستها.
 - ۴ســینمای هرات در سال ۱۳۷۵خورشیدی
توسط طالبان تخریب شد.
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ﺷﺒﻨﻢ ﺭﺣﻤﺘﻰ
در کابل برق بیشتر از تهران قطع میشود و خانم
دکتر برای گفتوگوی تازه با ما از طریق وایبر مشکل
دارد .شــارژ موبایلــش مدام رو به اتمام اســت و در
هــر وعده که حــرف میزنیم تنهــا میتواند به چند
ســوال کوتاه پاســخ دهد اما از یاد نمیبرد که تکرار
کنــد »هیچ خاطره بدی از ایران ،مدرســه ،معلمها و
همکالســیهایم نــدارم .هیچوقت حــس نکردم در
آنجا مهاجرم«.
او اینروزها در افغانســتان است و به گفته خودش
به کشورش بازگشته تا به زنان سرزمینش خدمت کند.
هرچند تاکنون موفق نشــده در بیمارستانی مشغول به
کار شود.
شـرق» :عبدالسالم« پدر »مر ِونا« میگفت »مردم این
ملــک ،افغانها را برای کارهای ســخت میخواهند
و مانند انســانهای درجهدوم با آنها رفتار میکنند«.
چنانکه وقتی شــنید صابر ،کارگر ایرانی عاشق دختر
نوجوان او شــده با حالتی پریشــان که شاید ناشی از
نفــرت از جامعه پناهدهنده اســت ،فریــاد برآورد که
»عاشــق چی دختر ما شــدهاند؟ عاشــق بیچارگی و
پریشانی او؟!« )دیالوگ فیلم چندمترمکعب عشق(
صرفنظر از اینکه چه عواملی به شکلگیری چنین
نگرشی دامن زده و رفتار ما ایرانیها در برابر مهاجران
افغانســتانی معلول چه عوامل و سیاستهایی است،
اینروزها با نســل جوانــی از مهاجران افغــان روبهرو
هســتیم که در ایران به دنیا آمدهانــد و باوجود بحران
هویتــی که گاه با آن روبهرو هســتند ،مانند بســیاری از
جوانان ایرانــی عطش تحصیل و رفتن به دانشــگاه را
دارنــد؛ گرچه ایــن عالقه گاه بهخاطر مشــکالت مالی،
مخالفــت خانوادههــا با ادامــه تحصیل فرزندانشــان
و مشــکالتی کــه بعضا در محیط زندگــی با آن مواجه
میشــوند ،در حــد آرزو باقــی میمانــد ،امــا هســتند
جوانانــی که بــا وجود این مســایل ،از فرصتــی که در
ایران در اختیارشــان قرار گرفته ،اســتفاده میکنند و در
مســیر خود پیش میروند؛ روندی کــه به احتمال زیاد
در نهایت برخی نگرشهای غلط را تغییر خواهد داد.
نام :نسیبه
نام خانوادگی :حیدری
نام پدر :محمدعلی
نام مادر :لیال
سن۳۲ :ساله
محل تولد :مشهد
تابعیت :افغانستان
شغل :متخصص زنانوزایمان
خانــوادهاش از موج اول مهاجرت انبــوه افغانها
به ایران بودهاند .بهدنبال حمله شوروی به افغانستان
در ســال ،۱۹۷۹پدر نســیبه که یککشــاورز بوده ،مانند
صدهــزار هموطن دیگــرش ،بههمراه همســر و دختر
کوچکــش از روســتای کوچکی در قندهار افغانســتان
به ســمت ایــران آمدنــد .آنهــا چندیــنروز در کوهها،
رودخانههــا و کویرها با پایپیاده راه رفتند تا در نهایت
بــا ورود بــه ایران و اخــذ پناهندگی در شــهر مشــهد
ســکنی گزیدند؛ جایی که نســیبه در سال ۱۳۶۰در آنجا
بهدنیا آمد .نســیبه با خانوادهاش تا ســن ۹ســالگی در
مشــهد زندگی کرد ولــی بهخاطر اینکه پــدرش بتواند
به کار کشــاورزی بپردازد ،این شهر را به مقصد آبسرد
دماونــد تــرک کردنــد .از همــان ابتــدا که به مدرســه

سهسال پیش بود؛ از تایباد به دوقارون و از دوقارون
به هرات رســیدیم .چهارروز اقامت ،در شــهری که تازه
قامت راســتکرده و افتان و خیــزان روی پای خودش
ایســتاده ،برای روایت از شــهر کم است .هرات اصالتی
غریــب دارد .خانهها نیمبند اســت و هنوز ردپای جنگ
اینسو و آنسو اســت .نیروهای »ناتو« بنا است از شهر
خارج شوند و توی هر میدان چند ماشین نظامی مستقر
شــده .شــهر دوباره شــبیه زمان جنگ شــده؛ جنگی از
نوع هجوم مدرنیته .ماشــینهای شاسیبلند آمریکایی
و انگلیســی ،بــا فرمانهای یکی چپ و یکی راســت ،با
جادههایی کــه هنوز بخشهای زیادی از آن آســفالت
نشــده و صدای برخی خوانندگان ایرانی که از ماشــین
رهگــذران ،بلنــد توی گــوش آدم میزند ،رســتورانها
و نوشــیدنیهای خارجــی .لهجــه ایرانــی اینجا خیلی
قرتی اســت .همسر یکی از دوســتان از اینکه نمیتواند
بــه اندازه شــوهرش ایرانی حــرف بزند ،خجل اســت.
زنان در الیههای شــهر گم شــدهاند» .طالب«ها حضور
فیزیکی ندارند ،اما ســالها حکمرانیشــان بر این خطه
فارســیزبان ،بــر روح و جان مردم تاثیرگــذار بوده و در
شــهر به جز ســایه آبیرنگی از زنان برقعپوش ،تصویر
دیگری بهچشم نمیآید.
»طاهــره پوپــل« را در خانــهاش میبینــم .بــا
ســازمانملل کار میکند و از خاطراتش در دوره حضور
طالبها میگوید؛ اینکه چطور خانهبهخانه و محرمانه
دختــران را آموزش میداده و چطــور خیاطی و برخی
مهارتها را به آنها میآموخته .آنهم در سایه ترس و
مرگ .چهره شــیرینی دارد و لهجه هراتیاش به کمک
بیان شیواتری از روایت ترس و زندگی میآید .سالها در
همین هرات زیسته و بیم جان داشته و هجوم طالبها.
همســایهها خیلی کمک کردهاند و مســیر آموزشهای
زیرزمینی دختران با تالش مردمان اینســو و آنســوی
کوچه مهیا شده است.
به خانه برخی مســووالن شــهر میرویم .ســفرهها

رفت ،شــاگرد درسخوانی بــود و بهراحتی جای خود
را در دل معلمــان و همکالســیهایش باز کرد .پس از
پایان دوره دبیرســتان در کنکور سراسری شرکت کرد و
توانســت با رتبه خوبی در رشــته موردعالقهاش قبول
شــود .تهــران را به مقصد یزد برای دوران هفتســاله
تحصیل در رشــته پزشــکی ترک کرد .پس از شرکت در
امتحان تخصصی در رشــته زنانوزایمان ،در دانشــگاه
شهیدبهشــتی پذیرفته شــد و اکنون یکسالی است که
کار در ایــن عرصه را آغاز کرده اســت .نســیبه حیدری
در قالب طرح مشــترک کمیســاریای عالــی پناهندگان
ســازمانملل ،اداره کل امور اتبــاع و مهاجرین خارجی
وزارت کشــور و وزارت بهداشــت ،در درمانگاه یغمایی
محله دولتآباد شــهرری مشــغول به کار بود ،روزانه
تعــدادی از زنان ایرانی و اتباع افغانســتانی را معالجه
میکــرد و طبــق این طــرح ،معالجــه زنان افغــان را
بهصــورت رایگان انجام میگرفت .او که از همان ابتدا
با توجه به آمار قابلتوجه مرگومیر زنان در کشــورش،
عالقه داشــته که در رشــته زنانوزایمان تحصیل کند،
در مــورد نحــوه اقامت خــود و خانــوادهاش در ایران
میگویــد» :پدرومــادرم بــرای زندگــی در ایــران کارت
آمایشی داشــتند ولی من برای تحصیل و کسب ویزای
کار ،کارت آمایشــیام را تبدیــل بــه گذرنامــه کــردم و
سالبهسال آن را تمدید میکردم«.
نســیبه ســهخواهر و دوبــرادر دارد و در مــورد
وضعیــت خانــوادهاش میگوید» :پدرم ۶۴ســال دارد
و شــغلش کشــاورزی اســت؛ گرچــه اکنون بــه دلیل
وضعیت جســمیاش چندان نمیتوانــد فعالیت کند.
مادرم خانهدار اســت .در مشــهد که بودیم ،به نهضت
ســوادآموزی رفت و تا پنجم ابتدایی تحصیل کرد ولی
بعد از آن ،شرایط ،اجازه ادامه تحصیل را به او نداد«.
پدرومادر نســیبه که فاقــد تحصیــالت بودند ،آرزو
داشــتند فرزندانشان در این عرصه موفق باشند و حتی
از نان شبشــان کنار میگذاشــتند تا خرج تحصیل آنان
را بدهند» .خواهرم ســال آخر داروســازی در دانشگاه
شهیدبهشــتی اســت .یکی از برادرانم هم دانشــجوی
علومسیاسی در همین دانشگاه است .برادر کوچکترم
در مقطــع پیشدانشــگاهی و خواهــر کوچکتــرم در
ســالدوم دبیرســتان مشــغول به تحصیل است .البته
خواهــر بزرگم ادامــه تحصیــل نــداد و ازدواج کرد«.
نســیبهخاطرات خوبــی از دوران تحصیل در مدرســه
دارد» :از نظر برخورد معلمان و دانشآموزان مشکلی
نداشتم چون درسم خوب بود و بهراحتی مورد پذیرش
قــرار میگرفتم .در این دوران احســاس نکردم که بین
من که یکدانشآموز افغان هســتم با یک دانشآموز
ایرانی ازســوی معلمــان تفاوتی وجــود دارد .حتی در
مدرســه ابتدایی ،معلمهــا به من شــاگرد میدادند تا
در زمینه تحصیلی به آنــان کمک کنم؛ البته در دوران
تحصیل در دانشگاه در ابتدا موضوع کمی متفاوت بود.
هنگامی که به دانشــگاه شــیخ صدوق یزد رفتم ،چون
در آنجــا تعداد افغانهــا کم بود ،در ســال اول و دوم
دانشگاه ،همکالسیهایم که عمدتا یزدی ،اصفهانی و
شــیرازی بودند ،چندان با من ارتبــاط برقرار نمیکردند
و حتــی گاه که ســالم میکــردم جوابــم را نمیدادند.
پدرومادرم تاکید میکردند کــه از این موضوع ناراحت
نشــوم و خودم هم تالش میکردم که از برخوردهایی
که میشــود دلســرد نشــوم .گرچه برخی دانشجویان
هموطنــم را میدیدم که وقتی یکاســتاد یا بعضی از
همکالسیهایشــان نسبت به آنها بهخاطر عدم آگاهی
یا تصورات غلط موضعگیری منفی میکنند ناراحت یا
دلســرد میشــوند ولی من هدفم کامال مشخص بود و
ســعی میکردم به این موانع که باعــث بیانگیزگیام

میشــد چنــدان توجــه نکنــم .وقتی بــه مــرور زمان
شــناخت من و همکالســیهایم از یکدیگر بیشــتر شد
و ارتباط بیشــتری بیــن ما به وجود آمد ،نــگاه آنان نیز
متفاوت شــد .آنان میگفتند که پدرومادرمان از بچگی
به ما تلقین کردهاند که افغانها خوب نیســتند .تصور
ذهنــی ما کامال در این ارتبــاط منفی بود ولی تو دید ما
را عوض کردی .اکنون من با بســیاری از آنان رابطهای
صمیمانه دارم«.در کشور افغانستان براساس آمارهای
ســازمان بهداشــت جهانی ،تعداد مرگومیــر مادران
در هنــگام زایمــان بهعلت کمبود امکانات بهداشــتی
و ازدواج زودهنگام دختران ،نســبت به ســایر کشورها
بســیار باالســت .نســیبه با علم به این موضــوع ،برای
کسب تخصص ،رشته زنانوزایمان را انتخاب کرد و به
دانشگاه شهیدبهشتی رفت.
»میــزان مرگومیــر مــادران در افغانســتان بســیار
باالست و من بسیار میشنیدم که فالن خانم هموطنم
در ســن بســیار کــم بهخاطر نبــود متخصــص زنان و
محرومیتهــای بهداشــتی ،ســر زا مــرده اســت .من
احســاس میکــردم باید در ایــن رابطــه اقدامی انجام
شود و براساس همین باور تالش کردم که در این رشته
تحصیل کنم تا اگر یکروزی به کشورم برگشتم ،بتوانم
بــه آنان کمک کنم؛ گرچه هدف کلی من خدمتکردن
اســت و چندان فرقی نمیکند در کجا و به چه کسانی
کمک کنم«.
این پزشــک جوان افغانســتانی درباره بازگشــت به
افغانســتان ،اظهــار میکند» :ایــن دیــدگاه را از همان
ابتــدا داشــتم که بــه افغانســتان برگردم ولی شــرایط
برای بازگشــتن ما امکانپذیر نبود .حمالت انتحاری در
آنجا زیاد بود و برای من بهعنوان پزشــک خانم ،امنیت
چندانی وجود نداشت .مشکل دیگری نیز در این ارتباط
وجود داشــت که بحث مدرک بــود .تایید مدرک من از
ســوی دولت و وزارت بهداشت افغانستان و تبدیل آن،
تقریبا یکســال زمان میبرد .گرچه مهمترین مساله در
این زمینه ،امنیت جانی و مالی است و اینها درمجموع
موجــب میشــود انگیزه ما برای بازگشــت کم شــود.
خیلــی از بچههــای افغانســتان که در ایــران تحصیل
کردهاند ،دوســت دارند به کشورشــان برگردند ،چراکه
در ایران بهخاطر اشباع رشــتههای مختلف تحصیلی،
پیداکردن شــغل بهویژه برای اتباع خارجی ،کار سختی
است«.
از قدیم در رســانهها یا از اطرفیان شنیدهایم برخی
از افغانهای ســنتی ســاکن ایران صرفنظر از مسایل
مالی ،از نظر فرهنگی و بینشــی چنــدان تمایلی برای
تحصیل فرزندانشــان بهویژه دختران در مدارس ایران
ندارند؛ روایتی شــبیه بــه آنچه نســیبه بازگو میکند:
»برخی از خانوادههای افغان که در اطراف ما زندگی
میکردنــد به فرزندانشــان اجــازه نمیدادنــد ادامه
تحصیل بدهند ،چون میترســیدند این ادامه تحصیل
باعث شــود دیــد فرزندانشــان تغییر کند یــا اعتقادی
برخالف اعتقاد خانــواده پیدا کنند و محیط ،اثر منفی
روی آنان بگذارد .وقتی ما به مدرسه میرفتیم ،برخی
از آنها به خانواده ما اعتراض میکردند که چرا اجازه
ادامه تحصیل بــه فرزندانتان میدهید؟ در منطقهای
کــه مــا زندگــی میکردیم ،مقطــع پیشدانشــگاهی
وجــود نداشــت .بین خانــه ما تــا نزدیکتریــن مرکز
پیشدانشــگاهیای که من در آنجا تحصیل میکردم،
حــدود نیمســاعت راه بود .در آن موقــع اطرافیان به
پدرومادرم خــرده میگرفتند که چــرا چنین اجازهای
میدهیــد؟ زمانــی هم که دانشــگاه قبول شــدم ،در
ابتدا برخی از ایــن خانوادهها به پدرومادرم میگفتند
بــا چه جراتی بــه دخترتان اجازه میدهیــد به چنین

ﺁﺑﻰﭘﻮﺷﺎﻥ
ﺁﻣﻨﻪ ﺷﻴﺮﺍﻓﻜﻦ
و میزها رنگیــن و فراهمآورندگان میزهــا ،غایبان بزرگ
دیدارهای ما هستند .مردان سنتهای خاص خودشان
را دارنــد و زنان هنــوز برای حضــور در فضای عمومی
خانه درگیرودار حجبوحیا و مجوزند .اینجا هنوز سایه
طالبها بر شــهر ســنگینی میکند .بااینحــال در دفتر
یکــی از رادیوهای شــهر ،دختران جــوان تحصیلکرده
آمدوشــد دارنــد؛ یکی مجری اســت و یکــی مطالب را
مینویســد .فهرســتی از آهنگهای درخواستی دارند و
ردیف اول درخواســتها همگی اســامی آشنای ایرانی
است.
فیلمهای ایرانی در هرات پرطرفدارند؛ از روایتهای
طنــز مهران مدیری گرفتــه تا فیلمهای ســینمایی روز.
طنز البته خریدار بیشــتری دارد .رهگذران و مســافران
ســیدیها را بهســرعت به هرات میرســانند و پخش

ســریالهای طنز همزمان با شــهرهای ایــران در اینجا
دنبال میشود.
»چندهمســری« به پدیدهای رایج تبدیل شده .خانه
هر مســوولی کــه میرویــم .چندرقم بچــه رفتوآمد
دارنــد؛ یکی ســبزهرو و یکی ســپید ،دیگری بــا موهای
قهوهای و یکی ســیاه .از دوســت همراه که میپرســم،
تایید میکند اینجا چندهمسری خیلی باب شده .تحلیل
خانم »پوپل« ،البته شــنیدنی اســت .میگوید» :حضور
طالبان ،زنها را خانهنشین کرده و مردها هرکدام سراغ
کاری رفتهاند .حاال برای زنها همین که سایه مردی بر
سرشــان باشــد کفایت میکند و چندهمسری به سنتی
رایج در شهر تبدیل شده«.
آقای دندانپزشکی میزبانمان است .کمی دیر میآید
و آقای همراه میگوید» :برای عقد همسرش رفته و زود
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مسافت دوری سفر کند؟ آنها یکفرهنگ سنتی دارند
و تعصبشــان روی دختــران خیلــی زیاد اســت ،ولی
وقتی وارد دانشگاه شدم کمکم برایشان تبدیل به یک
الگو شــدم و خانوادههای بیشتری تشــویق شدند که
بچههایشــان را به مدرسه بفرســتند تا درس بخوانند
و بهاینترتیــب دیــدگاه مثبتــی در ایــن ارتبــاط ایجاد
شــد؛ بهطوریکه بســیاری از بچههای این خانوادهها
به دانشــگاه رفتنــد و در رشــتههای مختلف ازجمله
رشتههای مهندسی درس خواندند«.
ایــن پزشــک جــوان افغانســتانی کــه بیمــاران او
اتبــاع ایرانــی و افغانســتان بودنــد ،در مــورد واکنش
مراجعهکنندگان هموطنش در هنگام مواجههشــان با
او و مشــکالتی که آنها داشــتند ،چنین روایت میکند:
»آنهــا وقتــی میدیدنــد با یکپزشــک افغــان روبهرو
هســتند ،خوشحال میشدند؛ چراکه در برخی از مواقع
این بیماران بهخاطر لهجهای که داشتند نمیتوانستند
منظورشــان را بهخوبــی به یکپزشــک ایرانــی منتقل
کننــد ،ولــی من با لهجه خودشــان صحبــت میکردم
و بههمینخاطر احســاس راحتی بیشــتری میکردند.
مشــکل بســیاری از بیماران افغانی که به من مراجعه
میکردند ،مشــکل مالی بود و برای درمانشان پیگیری
منظمــی ندارنــد که ایــن موضوع هــم به فقــر مالی
برمیگــردد .مثال یــک بار یکمریض افغان داشــتم که
در هفته ســیاُم بارداری بود .قنــد دوران بارداریاش
۳۶۰شــده بــود کــه بایــد تحتدرمــان انســولین قرار
میگرفت و آب دور بچهاش خیلی زیاد شــده بود ،ولی
ایــن خانم بهدلیل فقــر مالی بههیچوجــه حاضر نبود
در بیمارســتان بستری شــود .درحالحاضر نیز باوجود
اینکه طرح تحول سالمت اجرا شده ،هزینههای درمان
برای آندسته از اتباع افغانستان که بیمه ندارند بیشتر
شــده و این ،کار را برای آنها ســخت کرده اســت .آنها
هم دوســت دارند به بهداشتشــان اهمیت بدهند ،اما
بهخاطر مشکالت مالی پیگیر درمانشان نمیشوند«.
نســیبه حیــدری چندیپیــش در اولیــن »نشســت
نخبگان پناهنده ،نخبهپروری و رسالت آنان در بازسازی
افغانســتان« ،که در کرج برگزار شد طی سخنانی اعالم
کرد »طبق آمار وزارت علوم۱۳ ،هزار دانشجوی افغان
در ایــران تحصیــل میکننــد و تاکنــون تعــداد زیادی
فارغالتحصیل شــدهاند« .وقتی از او میپرسم با توجه
بــه این آمار ،چرا نخبگان افغــان حاضر در ایران ،برای
تغییــر برخی از ذهنیتهایی کــه در ارتباط با مهاجران
افغان وجود دارد ،اقدامی نمیکنند؟ در پاسخ میگوید:
»اقداماتــی در ایــن زمینه درحــال انجام اســت؛ برای
مثــال اخیرا یکســری همایشها از ســوی اداره اتباع
وزارت کشور با همکاری کمیســاریای عالی در راستای
شناســایی نخبگان افغان ،مشــکالت آنها و استفاده از
ظرفیت آنها برگزار شده که امیدوارم اینگونه اقدامات
باعث معرفی هرچهبیشــتر نخبــگان افغان در جامعه
ایران و تغییر برخی از دیدگاههای غلط شود«.
دغدغه نســیبه ،مانند خیلی دیگــر از جوانان ایرانی
و افغانســتانی ،تحصیل در دانشــگاه و اشــتغال است؛
گرچــه او معتقــد اســت وضعیــت افغانهــا در ایــن
زمینه به مراتب بدتر اســت» :درحالحاضر  ۳۰پزشک
متخصص افغان از دانشــگاههای ایران فارغالتحصیل
شــدهاند و ۱۵۰نفر در رشــتههای پیراپزشــکی تحصیل
کردهانــد ،ولــی بهنوعــی بالتکلیف هســتند .از طرفی
امکان بازگشــت به افغانســتان برای آنها وجود ندارد
و از ســوی دیگــر وضعیت شغلیشــان باثبات نیســت،
درحالیکه این افراد از امکانات همین کشــور اســتفاده
کردهاند و درس خواندهاند و دوســت دارند از توانایی و
ظرفیتهایشان استفاده شود«.

خودش را خواهد رساند «.به خانه که میرسد ،جوانی
از چهــرهاش میبارد ،دومینهمســر قانونیاش را عقد
کرده و هنوز ۳۰سال ندارد.
گرد سنت بر ســر و روی زنان افغان پاشیده ،آنها به
شــکلی از عرصههای عمومی حذف شدهاند .بااینحال
جوانها را که میبینی میلی فراوان به آموختن دارند و
عشق به حضور در عرصه کار و فعالیت توی چشمشان
مــوج میزنــد .دانشــگاه میرونــد و بنا دارنــد میراث
طالبها را جور دیگری رقم بزنند.
هرچند بســیار اندک ،اما گاهی دختران مانتوپوشــی
میبینــی که در شــهر رفتوآمد دارنــد .دیگر الیههای
حضور ،به تردد زنان آبیپوش محوی مربوط میشــود
که ســالهای پیش اســیر بدفهمیهای مــردان طالب
بودهاند .زندگی حاال برایشان در هرات رنگوبوی تازهای
گرفته .دخترانشان راهی دانشگاه شدهاند و در رویایشان
فردای متفاوتی شــکل گرفته اســت ،از طالبها خبری
نیســت و دختــران جــوان هراتی حاال حضــور پررنگی
در دانشــگاه و کار دارنــد .بااینحــال ســنتها کماکان
دور سرشــان میچرخد .همســر یکی از دوستان جلوی
ماشــین نمینشــیند و میخواهد که بر صندلی پشــت
ماشــین بنشــیند .دلیل را که میپرســم ،خیلی ســاده و
شــیرین میگوید» :خوبیــت نــدارد ،زن صندلی جلوی
ماشین بنشیند«.
اینهــا همــه آموزههایی اســت که رفتهرفتــه تغییر
خواهــد کــرد .بااینحــال در هــرات کمــاکان بادهایی
سنگین میوزد .برق شهر گاهبهگاه قطع میشود و بوی
»کباب چوپان« در شهر غوغا میکند .اینجا هرات است.
معماری شــهر دارد اســتخوان میترکاند .خانهها روی
پــای خود ایســتادهاند .کنار هر خانــه آواری از جنگ به
یادگار مانده اســت .هراتیها خانه را خیلی شــاد رنگ
میکننــد ،گاهی ســبز کمرنگ ،گاهی صورتــی و گاهی
آبی آســمانی .نیروهای ناتو درحال ترک شهر هستند و
»هرات« با رویایی بلند به آینده مینگرد.

زنان افغانستان و آزادی

ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺮﺁﺑﺎﺩﻯ
 دودهــه بعــد از بــروز تحــوالت فــراوان
منطقــهای و پشتسرگذاشــتن چندین و چند
جنگ خانمانســوز ،زنان افغانســتان در حال
کشف و تجربه دنیایی متفاوت هستند ،دنیایی
کــه قصــد دارد اینبــار آنهــا را نــه بهعنوان
شــهروند درجه دو ،بلکه به عنوان شهروندی
بپذیــرد که از آزادیهای بیشــتری نســبت به
قبــل برخــوردار بــوده و حــاال دولــت مدافع
ایــن حقوق شــده اســت .در چنیــن تجربهای
چالشهای فراوانی پیش رو قرار داشته و قرار
خواهد گرفت ،اما یکی از کارشناسان فرهنگی
افغانســتان بــه »شــرق« از افق تــازهای خبر
میدهد که پیش روی این زنان باز شده» :فضا
نســبت به قبــل تغییر شــگرفی کــرده ،آزادی
زنان تا حدود زیادی از ســوی جوامع مختلف
پذیرفته شده و این موضوع خصوصا در وجوه
اجتماعــی زندگی زنان شــهرهایی مثل هرات
و کابــل دیده میشــود «.کمال بشــیری ادامه
میدهــد ایــن روزها ،زنــان در خیابــان برخی
از شــهرهای افغانســتان به راحتــی رانندگی
میکننــد و در صورت وجود شــغلی در دفاتر
دولتــی و غیردولتــی میتوانند بــرای جذب و
استخدام خود را کاندیدا بدانند.
چنیــن تجربه تازهای فقــط مرهون اتفاقات
سیاســی و نظامــی دو دهــه اخیر افغانســتان
نیست ،آنچه بیش از همه فضای تازهای برای
حضور زنان در افغانســتان گشــوده ،تغییراتی
اســت که بعد از انتخابات این کشــور رخ داده
و باعــث توجه به موضوع زنــان به عنوان یک
دغدغه اجتماعی شده است .براساس اظهارات
تنــی چنــد از چهرههای فرهنگی شــهر هرات،
حضــور زنان در فعالیتهای مدنی نیز افزایش
یافته ،تا جایی که امروز در بخشهای مختلف
انجیاُهــا ،نهادهــای آموزشــی و فرهنگــی و
دیگر فعالیتهای اجتماعی ،پای زنان به کارزار
زندگی بیرون از خانه باز شده است.
در میان این موج گســترش آزادی ،احتماال
مشــکالتی هم وجــود دارد؛ موجبندهایی که
در ســر راه پیشــرفت قرار میگیرد تا از سرعت
تغییــر بکاهد یا مســیر آن را تغییر دهد .حامد
ســرافرازی ،خبرنگار افغانســتان به »شــرق«
میگویــد» :اگرچــه در افغانســتان همیشــه
در برابــر وضعیــت زنــان و تالشهــای آنهــا
برای کســب آزادیهــای مشــروط اجتماعی،
مقاومتهایــی صــورت میگیــرد امــا به نظر
میرســد این مقاومتها هم به مرور کاســته
خواهند شــد تا زنان آزادتــر از قبل در جامعه
حضور داشــته باشــند «.او به مردانی اشــاره
میکنــد که به عنــوان نمونه از نشســتن زنان
خــود در پشــت فرمــان ماشــینها ناراضــی
هســتند ،اما مجبورند که بــه این وضعیت تن
بدهند» :در جامعه جدید افغانســتان مساله و
ویژگی مهم این است که زنان از طرف نهادها
و دولتها حمایت میشوند و به همین خاطر،
در بســیاری از شرایط ،حرکت در جهت آزادی
زنــان در اولویــت قــرار دارد ،مگــر در مناطق
غیرشــهری که هنوز مشــکالت زیادی ســر راه
زنان است«.
به اعتقاد این روزنامهنگار ،هنوز مردساالری
در مناطــق غیر شــهری همجوار با شــهرهای
مهم و پیشــرفته افغانستان وجود دارد و زنان
در این مناطق تا رسیدن به آزادیهای مشروط
خود ،فاصله زیادی احساس میکنند» :اگر در
شــهرها ،شــاهد این هستیم که فشــار جامعه
مردانه بر زنان بــه خاطر انتخاب نوع حجاب،
ادامــه تحصیــل و ازدواج کمتر شــده ،اما در
مناطق غیرشهری همچنان چنین چالشهایی
وجود دارد و عبور از آنها کمی سخت است«.
بــه گفتــه او در شهرســتانهایی چــون
»والسوالی«» ،اوبه« و »کرخ« مشکالت بیشتری
وجــود دارد و شــهرهایی که همجــوار هرات
هستند به میزان این شهر در پروسه تغییر نگاه
جامعــه به زنان ،وارد عمل نشــدهاند .در کنار
این نمونههای ناموفق ،زنانی را میتوان سراغ
گرفت که در راه رســیدن به آزادیهای فردی،
جنگیدهاند و امروز به عنوان چهرههای موفق
از آنها یاد میشــود» :ما در هرات ،خانم ماریا
بشیر را داریم که به مدت ششسال ،دادستان
این شــهر بود و به عنوان یکی از زنان موفق از
او یاد میشود .همچنین افرادی چون محبوبه
جمشــیدی ،رییس امور زنان این شهر یا خانم
کلثــوم صدیقی کــه از حقوقدانهــای هرات
اســت و در راه ایجــاد فضای تازه بــرای زنان
افغــان تالشهــای فراوانی کردهانــد «.به این
فهرســت باید نام بسیاری از زنان افغانستان را
هــم اضافه کرد ،زنان گمنامی که برای زندگی
بهتــر پس از ســالها مرارت جنــگ ،قحطی و
تحریــم جنگیدهانــد و حــاال باز بــه خانههای
خود بازگشتهاند که نقش خود را در چارچوب
زندگی فــردی و خانوادگی خویش بازی کنند،
اما اینبار بــا تجربهای به اندازه دودهه مبارزه
برای گسترش آزادیهای فردی خویش.

