
                                                        
 

ماريا دارو :                                                نوشته   
                                    پرده بکارت

  
)پرده محکوميت زنان(                                

ت وزين زندگی مطالعه کردم به تائيد از نوشته  نوشته شما را در ساي:سهيال وحدتی  
شما وبخاطر ياداوری واقعيت های تلخ زندگی زنان چه در کشور افغانستان وچه در 

ساير کشور های جهانی بنا برتجاوز جنسی بر زنان تحميل گرديده است بايد بازگو 
سی تا اخر هم جنس های ما از تجاوز جن که  تا حد اقال توانسته باشيم رنج رابداريم

نی در تمام جوامع اوهای فراقعيت وعمر متحمل ميشوند بگوش  جامعه رسانيده باشيم
ن ناحيه وجود دارد که خانم ها از افشای ان نسبت شرمساری فاميل در يبشری از ا

انسانهای که مورد تجاوز وبا وجدان ترين برابر جامعه در درون خود مخفی ميدارند 
ن وظيفه روشنفکران ی وجدان ومنفور شناخته شده اند ايبجامعه  درگرفته اند رارق

از زندگی پرده از روی جنايات بردارند ومردم خود را در رابطه کمک بدارند  است
                       زنان داستان ها وقصه های بنويسند                            برباد رفته

برای برای شخص ) بد(دختر ی را بنام اگر مردی مورد تجاوز قرار ميگيرد  :  الف  
دران خانه ميايد در حاليکه )بد(د وزنيکه بنام گردتجاوز شونده مثل اموال معامله مي

.ترين انسان است  تا اخر عمر رنج ميبرد  مومعص  
د واگر  کناوال کسی قضيه را افشا نمیهرگاه دختری مورد تجاوز قرار ميگيرد : ب
مثل ) بد(عصوم ديگر در قربانی ان از خانه متجاوز بنام تر مخدک شود بازهم ي همافشا

 اموال هديه داده ميشود 
روی اين معامالت تجارتی که اصال ننگين ترين عمل بايد پنداشته شود بر خالف 

.جانبين بخاطر انتقام کشيدن از يک ديگر زنان را قربانی اعمال شوم خود ميدارند   
سودا برخودار هستند پرده از روی واقعيت ها اميد وارم تا خانم های که از نعميت 

.تا وحشت نداشتن پرده بکارت به قربانی هم جنسان ما تمام نشود بردارند   
. تحرير ميدارم بود گرديده ده اهم وطن ما که دست خوش عياشی پدر خانو خواهراز  

 هوای بارانی شهر پراشويب کابل نفس را در درون ستنه ام تنگ ميساخت از دل تنگی
رش باد وباران کنار کلکين به تماشاه رقص درخت های تنومندی که از شدت باد به غو

حرکت شان دوام دادند و هوای اهسته اهسته ايستادم ابر ها در ...زمين خم وچم ميشدند 
که قبآل شستوشو کرده بودم به تناب  لباس های را  منتظر بودم تا روشن شده ميرفت

نباشت چشمانم برای در يافت اين ويختم شميم اشناء بدماغم ابياويزم زمان که لبا هارا ا
شميم راه های دور ودرازی را پيمود وبا دو خط موازی ديده ام دوره های جوانی 

در دوره  تقالل وپوهنتون کابل را گز وپل کردم  بيادم امد که سدوره های مکتب او
ون برنگ کريمی  مگر خوش سليقه بودم يک پطلکم بضاعت وانسانمن های تحصلی 



داشتم ويکی برنگ فوالدی مگر بخاطر که لباسم از يک نواختی برايد هميشه با رفقايم 
بيادم امد که اين جهت خريداری پيراهن يخن قاق به سرای ليالمی فروشی سر ميزدم 

همان شميم لباس های ليالمی است که دماغم به ان اشناست زيرا وضع اقتصاد ما 
 يک مامور دولت بود برای خانواده هفت نفری که دو خواهر مچندان خوب نبود وپدر

وسه برادر بوديم خريدن لباس جديد از توانائی پدرم بعيد بود بناء بعضی روز ها 
 تا به ثليقهلبا هايم شدم يهمرای رفقايم به سر چارپائی ها ودکان های ليالمی سر گرم م

به سرای چندول رفته بودم دکان يادم از روزی امد که با دوتن از رفقايم بيافزايم  
بدکان وچار پائی به چارپائی سرگرم بوديم به يک دکان داخل شديم که مالک درک 

من کمی  ی مورد ضرورت خويش بوديم لباس هاپاليدن نداشت هر سه ما مصروف 
بداخل دکان پيش رفتم که صدای تنفس خفيف شينده ميشد گوشهايم مسير صدا را 

 ازلباسهای  کشال شده کوت نبد در عقب دکان  کهاريکی مگر در تميکردتشخيص 
 يکی  کهسايه افگنده بود کسی را ديده نتوانستم  تا اينکه چشمانم در تاريکی عادت کند 

ديدم که با شيند اين ) قسيم قسيم اينه اين پيراهن برابر جانت است(از رفقايم صدا کرد 
ثل يک خرس خون خوار بلند شد  م اطاقجصدا مالک دکان از زير خرمن لباسهای کن

  ومن زيرو باعصبانيت با ما برخورد کرد دو رفيق شله وچگره ئی او را بها ندادند 
د يک قرص متهاب از زير انبار لباس های عاندک ببودم  مسير صدا کنجکاو نه کا

ليالمی سر بلند کرد و روی چو ماهش را با چادری کهنه ئی پوشانيد و به بهانه خريد 
.مصروف شد  لباس   

خون در رگ هايم به جوش امد طرف قد وقواره وکنج های دهن نصواری مالک ديدم 
در تمام راه گنس وگول بودم مات ومبهوت ماندم  باالخره از دکان خارج شديم 

ی ودت از قورخسار چون ماه ان دختر مرا به ياد قصه های پدر کالنم انداخت که هرو
.پری حکايت ميکرد و  

که کثافات ان تحت شعار لطا فت ها وظرافت های /زندگیواقعی ن چهره بعد از ديد
برای ابد ه بود تماشا کردم ومسير زندگی من از ديده ما جوانان مخفی گرديد/زندگی 

دم از خودم بدم ميامد واز مرد ها ديتغير خورد زيرا دنيای ناپاک را به چشمان خود 
د ميشد اما گره يام تنفر وانرجار در قلبم زينه ميديدهبدم ميامد هر روز که خود را در ا

.مشکل نا گشوده ماند زيرا نفر مالمت را نميدانستم   
 در انزمان من متعلم ليسه استقالل بودم ميديدم که هم صنفانم بعد از رخصتی جهت 

نار دريای کابل ميرفتند ودختران را پرزه کتما شا وازار دختران ليسه عايشه درانی 
اما قفل دلم با هيچ کس باز نميشد سودائی وگنس وگول از رفيق های باران ميکردند 

طرف خانه ميرفتم  جدا ميشدم ودخ  
 من ميگفتند اول نوبت برادر اعضای خانواده ما نيز متوجه تغير عادتم شده بودند به 

.هر صورت چند سال گذشت مگر ان قرص مهتاب را دو باره نديدم کالنت است ب  



ادرم مرا برای خريد قيسی خشک به بازار فرستاد تا ان زمان از در اواخر ماه حوت م
م واز خشک ان خبر ستلذت قيسی خشک چندان اگاهی نداشتم قيسی تازه را ميدان

  برای چه قيسی خشک ضرورت دارد از مادرم پرسيدم کهنداشتم 
:مادرم گفت  

)ميوه تر کرده(ر روز نوروز هفت س درست ميکند طکه بخا  
بی بی مراد نزر بی بی هوا و/ سمنک / اشت که ساالنه يکبار ديگچه مادرم عادت د

وغيره را جشن ميگرفت چند روز بعد از نوروز مادرم سمنک انداخت  من ازمادرم 
پرسيدم که در سمنک قيسی ضرورت نيست همه اعضای فاميل بااليم خنديدن که تا 

اندازيم مادرم با لبخند ديروز قيسی را نمی شناختی وحاال ميخواهی در سمنک قيسی بي
ار مغز برايم بياور که به عوض چارک  چصميمی مادرانه گفت برو قسيم جان يک

.قيسی در سمنک می اندازم   
ارب وخيشاوند ها وهمسايه های ارد مياوردند تا در قشب سمنک پزی طبق معمول ا

نان در محفل سمنک پزی حصه بگيرند محفل کامال زنانه بود دختران دائره ميزدند وز
. زدند شب را سحر کردند دپچه  

پوهنتون شدم ديدم که همه زنان به دور لنگر گرم به صبح زمانيکه من اماده رفتن 
ت نياز برای به مراد  رسيدن شان بلند کرده بودند  بعد از ختم دعا هر کس سدسمنک 

ه در کاسه که شب ارد اورده بودند سمنک پرکردند وطرف خانه شان رفتند  درحاليک
دروازه حويلی باز بود ديدم صدای تک تک دروازه بلند شد وخواهرم صدا کرد 

....دروازه باز است ومادرم صدا کرد قيسی جان چرا شب نيامديد مادرت هم نيامد    
من که اين مهتاب چارده را درشب جستجو داشتم درصبح روشن ديدم مهو تماشا 

زود تر سمنک مرا بدهيد که اين فت  خاله جان گصورت زيبايش بودم که به مادرم 
صدا مثل بلبل سنگ شکن پرده های گوشم را دريد در همين حال  خواهرم صدا کرد 

قسيم سرت ناوقت ميشود از صدای خواهرم تکان خوردم وبايسکيل خودرا گرفته 
......طرف پوهنتون رفتم  دوباره سوادئی شدم   

کجا زندگی ميکنند ؟شب از خواهرم پرسيدم که ان قيسی دختر کيست ودر   
دختر همسايه ماست چند خانه باالتر زندگی ميکنند خواهرم گفت چه پرسان ميکنی 

مثلکه دلت را برده ؟...  
خواهرم گفت ...نی فقط ميخواستم بدانم ..گفتم نی   

قيسی در مکتب ستاره همرای من يکجا بود من که به مکتب عالی رفتم او هنوز هم در 
 من مکتب را تمام کردم وقيسی هنوز هم در صنف هشت ويا نهم مکتب ستاره بود  اينه

دوسال از من بزرگتر است راستی اه ...قيسی مکتب را خوب واساسی ميخواند ....است
مگر هوشت باشد که دل نبازی  چندان دختر خوب ...هم سن وسال توست يعنی که 

.نيست   



چندين سوال دگر هم کردم که خواهرم ترسيد وسوالتم را جواب نداد شانه هايش را با 
ت باشد يک فاميل بد شقهر بلند انداخت وگفت که دختر مقبول زن ميلون نفر است هو

.نام هستند   
:حس کنجکاوی من زياد تر شد باالخره از مادرم پرسيدم  مادرم چنين گفت   

شمسی دختر  تجاوز کرد و هم سن وسال قيسی خورد پدر قيسی باالی يک دختر
داده است وان دختر که مورد تجاوز قرار گرفته بود باالی خانمش )بد(بزرگش را در 

حاال مرد دوزنه صاحب يک تولی  طفل است اقتصاد شان خيلی خراب ...انباق شد 
ول شده مادر قيسی از دکان داران ليالمی لباس برای اطو کاری مياورد تا يک مشت پ

قيسی دخترک خوب اما نميدانم که چرا شوهر نمی کند وگر نه هم سن ...بدست بياورند 
وسال خودت است از خاطر پدرش هيچ کس دل نمی کند که از قسيس خواستگاری کند 

ی سل دارد و قيسی ضحاال مادرش مري.....يک چند نفر هم که پيدا شد قيسی رد کرد 
چندان در ...ر اندرش هم سن وسال قيسی است تمام امور خانه را بدوش ميکشد وماد

 کار خانه بلد نيست 
بعداز معلومات مادرم به اصل قضيه پی بردم که اين دختر نازنين قربانی دگر بی 

به بی گناهی قيسی تمام سلول های مغزم منفجر شد وان ...عدالتی جامعه سنتی ما است 
 به بی عدالتی اجتماع می با لبان نصوار الودش به چشمم مجسم شدليالمی فروش 

انديشم که ما مرد ها قانون را بر نفع خود عيار کرده ايم کجاست عدالت اجتماعی که 
از حقوق اين فرشته معصوم دفاع کند و به خاطر شرم مردم صدای خود را کشيده 

اگر نميتواند شوهر هم گرفته نميتواند  بخاطر که ما مرد ها انقدر از خود گذری نداريم 
ی را عروسی کنيم بنابرنداشتن پرده بکارت او را از خانه می کشيم و يا به شکل دختر

.برده از وی تا اخر عمر استفاده ميکنيم   
که پرده بکارت اش از قيسی بيچاره بايد جام زهر را سر بکشد وتا اخر عمر رنج ببرد 

.بين رفته است   
ی از کوچه علی رضا خان  بعد مادر قيسی وفات نمود  وبعد از ان خانواده قيسیچند

.کوچ کردند و رد پای قيسی دو باره از نزدم گم شد  
ا رفتند  پدرم گفت ادرس دقيق ندارم ميگويند که جاز پدرم پرسيدم که خانواده قيسی ک

قيسی فکر در کدام کوچه در باغ نواب زندگی ميکنند روز ها به سر نوشت مبهم 
ون برادر چل نيز متوجه حالتم گرديدند ميکردم ورنج ميکشيدم و از ان به بعد فامي

بزرگم عروسی کرده بود وخواهر م که دوسال از من خورد تر بود عروسی کرده بود 
 نا  شدرد میاز طرف من  پدر ومادر برای من سراغ دختران جوان را ميگرفتند همه 

خود اگاه عاشق شده بودم مگر نميدانستم که اين عشق بخاطر مقبولی قيسی است ويا 
باالخره برای پدرم از واقعيت که رنج ميبردم قصه کردم ....بخاطر بی گناهيش   

ليت تجاوز دگران را نداری ووسقهر شد وگفت که تومبود باسوادبا وجود کارمند پدرم 
؟تو چرا قربانی بدهی   



هرقدر همرای پدرم استالل کردم جای را نگرفت گفتم ای کاش مرد ها هم پرده 
از نداشتن ان تا اخر عمر رنج ميبردند اين پرده بکارت نيست يک بکارت ميداشتند تا 

پرده محکوميت برای زنان است  هيچ کس از تجاوز کننده بد گوئی نمی کند زن که 
تر از ان خود  ومهم.....مورد تجاوز قرار گرفته محکوم هم است  بنازم به اين عدالت 

.غير عادالنه می کند زن ها زياد تر از مردان باالی انسان محکوم قضاوت   
فاميل از ترس که من با قيسی عروسی نکنم از هر طرف بااليم فشار مياوردند که 

.اما تالشها بيهوده بود ..برای عروسی اجباری تن بدهم   
يکروز همرای يک دوست دوره پوهنتونم برخوردم بعد از احوال پرسی مرا به يک .

توکه زن داری چرا به فاحيشه خانه از وی پرسيدم که ...فاحيشه خانه دعوت کرد 
  ؟ميروی

خانم برای مدت طوالنی به خانه پدرش مزار شريف رفته است ؟  : گفت با بی تفاوتی   
با شيندن اين حرف بمی در مغزم انفجار گرديد که اگر زنت در مزار با کسی اشنا 

 شود چه احساس ميکنی ؟
يچ کوچه های کهنه شهر کابل را هردو باهم دعوا کرديم وخم پ... طالقش ميدهم :تفگ

تک تک کرد يک مرد کهن سال  نه رسيديم رفيقم در را طی کرديم وبه نزديک يک خا
در را باز کرد گويا رفيقم را می شناخت من متردد بودم رفيقم دستم را کش کرد زود 

  داخل شو که همسايه ها نبيند ؟  
...است   نوی م پرسيد که اين اقاپير مرد ما را به خانه متروک رهنمائی کرد از رفيق  

.رفيقم گفت بلی اين بی عقل تاحال عروسی نکرده وبا هيچ زن عشق نکرده است   
...هردو در اطاق های جداگانه رفتيم ....پول اين اقا دوچند ميشود پير مرد گفت که   

 فکر ميکردم که شايد با ن عمل تن بدهميتمام افکارم پريشان بود ونمی خواستم به ا
 خانم کديدم که دروازه باز شد وي.....انجام اين عمل پرده بکارت خودم از بين ميرود 

خواستم که رويش را ببينم  هلويم دراز کشيد من نهپامد روی دوشک که نشسته بودم  
 او از من سوال کرد که دفعه اول شما است ؟

م از من پرسيد که مگر همرای رفيقم اينجا به زور اورده شد...گفتم بلی من نمی خواهم 
زن وفرزند داری ؟....عروسی کردی   

نمی خواهم عروسی کنم ...گفتم نه   
عرق از سر ورويم سر کرد خانم بادست های لطيفش رويم را نوازش داد وگفت پروا 
ندارد من هم نمی خواهم صرفآ کمی قصه ميکنيم بخاطريکه من هم مريض هستم او 

شتان ظريفش سر وصورتم را نوازش داد وگفت سرش را باالی زانويم گذاشت وبا انگ
من بدون که به صورتش بنگرم پرسيدم که مريض هستی ...بمرض العالج مبتال شدم  

به خود جرئت دادم که وبه صورتش ...گفت مجبورت دارم ...چرا اين کار را ميکنی 
قيسی تو...تو ...نگاه کردم ديدم که گم شده خود را پيدا کرده ام از وحشت چيغ زدم 

اشک ياس ......پرسيدم که چرا اين کار را ميکنی ... هستم یهستی گفت بلی من قسيس
ميدانی ...چرا اين کار را ميکنی در چشمان اهو مانندش حلقه شد دو باره پرسيدم که 



من پشت تو ميگشتم   ميخواستم همرايت عروسی کنم لب خند تلخ روی لبان مقبولش 
تو  ميخواهی با يک فاحيشه ....توقع مرد ها اين نقش بست و با اه سرد گفت از 

سالهاست که  گفتم پشت دگر گپ نگرد من ...عروسی کنی چرا زن برايت قات شده 
لم مگر اصل جريان را برايم قصه کن که چرا به اين کار تن ميدهی   گفت  ترا ميپا

ل بدوش بااليم تجاوز صورت گرفت وزمانيکه مادرم را از دست دادم تمام امور منز
دوخواهر کوچکم را به طويانه دگر توانائی کار را ندارداز مجبوريت  من افتاد پدرم 

....اال پير شده کار کرده نميتواند حخيلی گذاف برای مرد های مسن فروخت و  
من حاال دو ...وان زن دگر که با رفيقت دراطاق دگر عشق ميکند مادراندر من است  

 ضمن حاال به مر... ل های مادر اندرم معرفی اند    طفطفل دارم که در کوچه بنام 
مبتال شده ام اما پدرم مرا مجبور ميسازد من که هر مرد را مالقات ميکنم ) ايدز(

برايش ميگويم که مريض هستم بعض ايشان مرد های خوب اند ومگر بعضی ايشان 
......د مرا لت وکوب ميکنند نبخاطر که پول ميده  
... تلخ زار گريستم  باشيندن اين واقعيت  

..پرسيدم که تو به تداوی ضرورت داری   
.گفت غصه نخور گپ از تداوی گزشته است   

........ش های قالين رنگ رفته اطاق کوک شد قچشمانم در ن  
بعد از ان هميشه خبر اش را ميگرفتم برای نان وادويه اش کمک ميکردم روزی خبر 

فر بيش نبود زيرا يک فاحيشه از جهان چشم رسيد در مراسم جنازه چند نمرگش بريم 
که خود خواهی پدر ء ته شفر...دل هيچ کس نسوخت و چشم هيچ کس نم نزد ....پوشيد 

مرد مورد حمله وحشيانه وبجای درس وتحصيل به کار شاقه اطوی کاری تن داد 
 به فاحيشه تبد يل شد قيسی که مثل خواهر من خواهر تو  فرار گرفت وليالمی فروش

دها خواهر دگر هم وطن ما حق تحصيل حق زندگی وحق عشق ومعاشرت داشت  ص  
مگر ن که او کی بود و چرا دست به فحشا ميزد کسی به واقعيت اعتراف نميکرد يا

حاال بنام يک زن بد کاره شهرت يافته است وتن فروشی بخاطر نان پيدا کردن طفل 
. های پدرش   

  شرافت مند انسان ها  فحشا گردد و زندگی دامن زدنثاگر داشتن پرده بکارت باع
ن نداشتنش بهتر است وگر مرد ها هم دارای چني.. ..فدای اين پرده شود از داشنتش

 پرده بکارت ميبودند شايد باالی کسی تجاوز نميکردند 
  از همان روز تاحال برای ازدواج حاضر نشدم واز خودم نفرت دارم که مرد هستم 

   
رو  تحرير شد    بقلم  ماريا دا  

  
 


