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فاطمــه صادقــی - معلــم مدرســه| زنــان در افغانســتان 
در طــول تاریــخ محرومیت هــای زیــادی داشــته اند امــا 
در طــی چندســال اخیــر ایــن محرومیت هــا و مشــکالت 
ــه ســال های قبــل کمتــر شــده  ــان در افغانســتان نســبت ب زن
ــگ  ــتِن فرهن ــا داش ــن محرومیت ه ــی ای ــا اصل ــت. منش اس
ــده می شــود  ــم دی ــون ه ــه هم اکن ســنتی مردساالریســت ک
ــت.  ــان اس ــا زن ــتان ب ــای افغانس ــورد حکومت  ه ــرز برخ و ط
ــیار  ــرزی بس ــد ک ــت حام ــان دول ــا در زم ــن محرومیت ه ای
ــان  ــور زن ــه حض ــود ک ــده می ش ــاال دی ــد و ح ــر ش کمرنگ ت
ــس، حضــور  در افغانســتان بســیار چشــمگیر شــده و در مجل
زنــان دیــده می شــود. امــا هنــوز هــم حــق زنــان در برابــر حــق 
مــردان دیــده نمی شــود؛ در صورتــی کــه حــق زنــان و مــردان 

ــت.  ــر اس براب
خشــونت علیــه زنــان در کشــور افغانســتان بســیار باالســت و 
این در قشــرهای مختلــف جامعــه افغانســتان متفاوت اســت و 

در بعضــی از قومیت هــا فاجعه بــار اســت. حــق ازدواج و انتخــاب 
ــدارد.  ــا اصــال وجــود ن ــن و ی ــان افغانســتانی بســیار پایی در زن
ــواده مخصوصــا مــردان  ــع دســتورات خان ــان و دختــران تاب زن
ــواع مردســاالری  ــه شــوهر ان ــه خان ــگام ورود ب می شــوند و هن
ــع  ــد تاب ــدارد و بای ــاب ن ــق انتخ ــز ح ــه زن هرگ ــود دارد ک وج
شــوهر باشــد و اگــر زنــی حــرف شــوهر خــود را گــوش نکنــد از 
ــرو می شــود و گاهــی  ــواع خشــونت ها روب ــا ان ســوی شــوهر ب
ــر  ــی در آخ ــا حت ــان و ی ــان از خانه هایش ــرار زن ــه ف ــر ب منج
ــود را از  ــان خ ــی زده و ج ــه خودکش ــت ب ــت دس ــن اس ممک

ــد. ــت بدهن دس
از زبــان یــک مربــی افغانســتانی کــه در انجمــن یاری کــودکان 
ــال ها  ــس از س ــتم پ ــه کار هس ــغول ب ــر مش ــرض خط در مع
ــه  ــتانی، ک ــردان افغانس ــدارس خودگ ــس در م دوری از تدری
کــودکان آنهــا بــه دلیــل سیاســت آمــوزش و پــرورش از 
ــدن نداشــتند، کار  ــی اخــراج و حــق درس خوان ــدارس دولت م

روزهای روشن در راهند



ــک  ــوان ی ــه عن ــن ب ــرده ام. م ــاز ک ــک انجمــن آغ خــود را در ی
مربــی افغانســتانی بــا کــودکان افغانســتانی کار خــود را شــروع 
کــرده ام. کار کــردن در ایــن انجمــن بســیار متفــاوت بــود چــرا 

کــه مــا در ابتــدا حقــوق کــودکان را یــاد گرفتیم و 
بــا آن آشــنا شــدیم. در ایــن انجمــن دیگر 

از آن مقــررات خشــک و تبعیض آمیــز 
ــری نیســت  ــی خب ــدارس دولت م

کــه از کودکــی بــا آن دســت 
و پنجــه نــرم کــرده بــودم. 
ــک  ــوان ی ــه عن ــن ب ــر م دیگ
صــف  آخــر  افغانســتانی 
نبــودم دیگــر اعتمــاد بــه 
نفســم به خاطــر افغانســتانی 

بودنــم پاییــن نمی آمــد، دیگــر 
می توانســتم فریــاد بزنــم همــراه 

کــودکان افغانســتانی و غــرق در 
ــا. ــراه آنه ــوم هم ــادی ش ش

مــن مربــی کودکانــی از جنــس خــودم 
ــا  ــان ب ــا غصه هایش ــان، ب ــا دردهایش ــودم ب ب

ــان  ــای گرمش ــا لهجه ه ــان و ب کارهایش
و بــا مهربانــی و محبت هایشــان. 

ــتم و از  ــت داش ــان را دوس ــن آن م
اینکــه می توانــم بــا زبانــی از 
جنــس خودشــان صحبــت 
ــودم.  کنــم بســیار خوشــحال ب
دستانشــان  می توانســتم 
را کــه بــه دلیــل کار کــردن 

ــا  ــرم و آنه ــود بگی ــته ب پینه بس
را در آغــوش بگیــرم. کــودکان 

گرمــی،  از  افغانســتانی سرشــار 
محبــت و عشــق و صفــا هســتند و وقتــی 

ــاد  ــه ی ــو را ب ــوی، ت ــازی می ش ــم ب ــا ه ــا آنه ب
روزهــای کودکیــت می برنــد و احســاس   

میکنی دیگــر در بینشــان غریبه نیســتی 
ــودن را  ــو ب ــا ت ــان ب ــه قلبش ــا از ت و آنه
دوســت دارنــد، مربیانــی کــه همزبان 

خودشــان اســت.
افغانســتانی  کــودکان  بــا  کار 
برایــت  چــون  دارم  دوســت  را 
دردهایشــان  از  آرزوهایشــان  از 

می گوینــد، از اینکــه می خواهنــد 
ــم شــوند، مکانیــک،  ــم معل ــو خان مثــل ت

نجــار و پلیــس و گاهــی در شــدت ایــن آرزوهایشــان حســرتی 
ــه.  ــا ن ــه می شــود ی ــی از اینک وجــود دارد در نگاهشــان و نگران
ــزرگ نشــده اند  ــوز ب ــه هن ــد از اینک از دردهایشــان می گوین
ــن  ــد در بی ــدری را دارن ــادری- پ ــه م تجرب
ــدر و  ــر و برادرهایشــان و نقــش پ خواه
مــادر را بــرای آنهــا بــازی می کنند. 
ــان در  ــو از کار کردن هایش ــا ت ب
زمین کشــاورزی، باغ، پشــت 
خیاطــی  چرخ-هــای 
کــه بســیار بزرگتــر از 
جثــه آنهاســت حــرف 
ــه  ــو از اینک ــا ت ــد. ب می زنن
هــرکاری  بــه  دســت 
می زننــد تــا در کودکــی 
ــد واکــس  ــی درآورن لقمــه نان
ــفند دود  ــن، اس زدن، گل فروخت
ــردن و  ــی ک ــت فروش ــردن و دس ک
ــهرداری ها  ــط ش ــدن توس ــتگیر ش دس
ــودن در  ــی ب ــو ســخن می گوینــد. مرب ــا ت ب
بیــن آنهــا بســیار لــذت بخــش اســت 
و گاهــی بــا حرفهایشــان همزمــان 
ــاد  ــو ایج ــه را در ت ــده و گری خن

می-کننــد. 
در طــی ایــن ســال ها کــه 
ــردم  ــودکان کار ک ــن ک ــا ای ب
فهمیــدم کــه دنیــای کودکی 
ــاراج رفتــه اســت و  ــه ت آنهــا ب
آنهــا از کودکــی پــا بــه دنیــای 
می گذارنــد  بزرگترهایشــان 
و بــا غصه هــا و دردهــای پــدر و 
مادرشــان بــزرگ می شــوند. اکثــر 
ــردن را  ــد وکار ک ــودکان کار می کنن ــن ک ای
وظیفــه کودکــِی خــود و جزئــی از کودکــی 
ــی  ــن کودک ــد و در همی ــود می دانن خ
تجربه هــای بــزرگ و گاهــی تلــخ 
را تجربــه می کننــد. مــن بــه 
ــتانی  ــی افغانس ــک مرب ــوان ی عن
ــن  ــه در بی ــحالم ک ــیار خوش بس
ــی  ــا زندگ ــا آنه ــتم و ب ــا هس آنه
می کنــم و دوســت دارم اعتمــاد بــه 
ــرای روزهــای  ــم ب نفــس آنهــا را بتوان

ــرم. ــاال بب ــوش ب ــی و خ آفتاب



مــا خانم هــای افغانســتانی صباشــهر مثــل خیلــی از 
ــه  ــای خان ــز کاره ــه ج ــان ب ــایه ایرانی م ــای همس خانم ه
ــم  ــک کنی ــا کم ــم ت ــام می دهی ــم انج ــری ه ــای دیگ کاره
ــند. از  ــته باش ــری داش ــی بهت ــان زندگ ــواده و فرزندانم خان
ــتان  ــار و تابس ــل به ــتر در فص ــه بیش ــی ک ــن کارهای مهم تری
ــاک  ــی پ ــت. باقال ــردن اس ــاک ک ــی پ ــم باقال ــام می دهی انج
ــاال  ــدارد. ح ــادی ن ــتمزد زی ــت و دس ــختی اس ــردن کار س ک

برایتــان از ایــن کار و ســختی هایش می گوییــم.
دستمزد باقالی پاک کردن چقدر است؟

ــخت  ــی س ــم. خیل ــردن متنفری ــاک ک ــی پ ــی و باقال از باقال
اســت. از کلــه صبــح بایــد بلنــد شــوی و باقالــی پــاک 
ــاعت  ــر س ــم و عص ــل می گیری ــی را تحوی ــح باقال ــی. صب کن
۴-۵ پاک شــده تحویــل می دهیــم. تــا روزی یــک گونــی 
پــاک می کنیــم و اگــر تعدادمــان بیشــتر باشــد بیشــتر 
ــم  ــی ه ــد، 2 گون ــوب باش ــی خ ــر باقال ــم. اگ ــاک می کنی پ
می شــود. از یــک گونــی حــدود ۵-۴ کیلــو تــا 7 کیلــو 
ــت  ــزش درش ــر مغ ــد اگ ــرون می آی ــده بی ــز ش ــی تمی باقال

ــرای پــاک کــردن باقالــی بایــد ســفید و زرد  و خــوب باشــد. ب
ــان  ــگار هم زم ــی ان ــم. یعن ــدا کنی ــبزش را ج ــای س و دانه ه
ســه کار انجــام می دهیــم. بــه نفــع آن هاســت کــه مــا 
ــا  ــه باقالی ه ــرای هم ــاًل ب ــم. قب ــدا کنی ــم ج ــا را از ه این ه
دســتمزد می دادنــد امــا اآلن می گوینــد دانه هــای زرد را 
ــت  ــورد و دس ــا نمی خ ــه درد م ــد، ب ــان برداری ــرای خودت ب
می گوینــد  نمی دهنــد.  زرد  دانه هــای  بــرای  مــزدی 
ــم.  ــار بخوری ــم، دو ب ــار بخوری ــم؟ یک ب ــدر بخوری ــور. چق بخ
دســتمزد کیلویــی ۱7۰۰ تومــان بــود کــه امســال 
ــاب  ــده حس ــی پاک ش ــط باقال ــا فق ــد. ام ــان ش 2۰۰۰ توم
می شــود. امســال زن هــای قاســم آباد بــه دســتمزد 
ــا  ــری م ــاال نب ــتمزد را ب ــر دس ــد اگ ــد و گفتن ــراض کردن اعت
دیگــر کار نمی کنیــم. بایــد از اول ایــن کار را می کردیــم.

باقالی پاک کردن چه ضررهایی برای سالمتی دارد؟
پــاک کــردن باقالــی بــرای ســالمتی مشــکالت زیــادی 
بــه وجــود مــی آورد. ناخــن و دســت را خــراب می کنــد 
و کمــردرد و گــردن درد و افــت فشــار مــی آورد و حتــی 

شغل های سخت ما زنان



بعضی هــا بــه خاطــر پــاک کــردن باقالــی غــش 
ــه  ــد کار خان ــا زن هــا هــم بای می کننــد. م

و بچــه داری را انجــام دهیــم هــم 
ــاد  ــی زی ــم. وقت ــاک کنی ــی پ باقال

ــر و  ــای کم ــینیم مهره ه می نش
گردنمــان درد می گیــرد.

از کی باقالی پاک کردن 
شروع شد؟

۶ ســال پیــش کســی بــه 
باقالــی  و  می آمــد  اینجــا 

مــی آورد. آن موقــع کیلویــی 
۵۰۰ تومــان دســتمزد مــی داد. 

تــا ایــن کــه یــک روز آقــا نعمــت 
ــی  ــی کیلوی ــما باقال ــه ش ــید ک ــد و پرس آم

چنــد پــاک می کنیــد و مــا گفتیــم کیلویــی 
ــی ۶۰۰  ــان کیلوی ــن برایت ــت م ــا نعمــت گف ــان. آق ۵۰۰ توم

مــی آورم. تومــان 
ــا کیلویــی ۶۰۰ تومــان برایــش   مــا هــم قبــول کردیــم کــه ب
ــاال  ــش ح ــال پی ــک س ــان ی ــی از ۶۰۰ توم ــم. یعن کار کنی
ــع  ــی آورد جم ــین را م ــع ماش ــده! آن موق ــان ش 2۰۰۰ توم
ــال  ــد س ــر چن ــت. اآلن دیگ ــازه نداش ــرد. مغ ــرد و می ب می ک
ــرای همــه.  ــرد ب ــل یکی یکــی می ب ــه. اوای ــازه گرفت اســت مغ

ــد.  ــاد ش ــه اش زی ــد و هزین ــی خســته ش ــد از مدت بع
ــت  ــود می گذاش ــتر ب ــا بیش ــه ج ــی ک ــاط یک ــی در حی جای
و از آن جــا تقســیم می شــد بیــن بقیــه. وقــت تحویــل 
دادن آقــا نعمــت می آمــد دم در آن خانــه و بقیــه هــم 
می کــرد  وزن  و  آنجــا  می آوردنــد  را  باقالی هایشــان 
دفترچــه  در  روز  هــر  دســتمزد  بــرای  می رفتنــد.  و 
ــر 2۰  ــاًل ه ــا مث ــرد ی ــاب می ک ــاه حس ــر م ــت و س می نوش
روز. البتــه یک وقت هایــی هــم کــه پــول الزم داشــتیم 
می گفتیــم و دســتی مقــداری از دســتمزدمان را بــه مــا 
ــدازه  ــک ان ــم ی ــا ه ــه ی کوچه ه ــه هم ــرد. ب ــت می ک پرداخ
ــد  ــه باش ــد ۱۰ خان ــه باش ــا خان ــد ۵، ۶ ت ــد. می گوی نمی ده
می توانــم بیــاورم امــا بــرای یــک خانــه نمــی آورم. در 
کوچه هایــی کــه ایرانــی بیشــتر از افغانســتانی باشــد، کمتــر 
باقالــی پخــش می شــود. البتــه بعضــی از ایرانی هــا هــم 

می گیرنــد. باقالــی 
خانم های صباشهری چه کارهای دیگری انجام 

می دهند؟
ــده.  ــروع ش ــم ش ــردن ه ــاک ک ــو پ ــت آلبال ــت اس ــد وق چن
ــی  ــوییم. وقت ــو را می ش ــم و آلبال ــش را درمی آوری چوب های
آبــش رفــت هســته را درمی آوریــم. ظرف هــای زیــادی 

کثیــف می شــود و آب زیــادی هــم مصــرف 
ــع  ــد جم ــم بای ــته را ه ــود. آب هس می ش
کنیــم. دســتمزد آلبالــو کیلویــی 
۱۰۰۰ هــزار تومــان اســت. بعضــی 
ــد.  ــم می گیرن ــیر ه ــان س از زن
می گیرنــد،  را  دمــش 
می گیرنــد،  را  پوســتش 
بســته بندی می کننــد و در 
جعبــه می گذارنــد. بعضــی 
از خانم هــا هــم بــرای کار بــه 

می رونــد.  بــاغ 
بــرای میــوه چیــدن و انگــور و 
ــو و گوجه ســبز و بیشــتر گوجــه  زردآل
ــد  ــا می گوین ــی طایفه ه ــا بعض ــی. ام چین
زن هــای جــوان نرونــد و مــرد زیــاد اســت. 
بعضی هــا کــه مســن و پیرنــد می رونــد. بــاغ اگــر مــال 
فامیلشــان باشــد بــاز می گذارنــد، زن هــا برونــد. باغ هــا 
مــال ایرانی هاســت کــه افغانســتانی ها اجــاره می کننــد. 
ــر  ــردان کارگ ــتمزد م ــود. دس ــف می ش ــول نص ــول محص پ
روزی ۵۰ هــزار تومــان ولــی دســتمزد زن هــا روزی ۳۰ یــا ۳۵ 
ــر کار  ــج بعدازظه ــا پن ــح ت ــم صب ــت و نی ــان. از هف ــزار توم ه
می کننــد. بــاالی ســرت می ایســتند نمی گذارنــد یــک 

ــود.  ــن طــرف و آن طــرف ش ــم ای ک
ــتمزد  ــال دس ــت. مث ــر اس ــغل های دیگ ــم از ش ــی ه خیاط
آن بــرای مانتویــی کــه آمــاده بــرش خــورده و فقــط 
ــت.  ــان اس ــزار توم ــو 2 ه ــر مانت ــد. ه ــته دوزی می خواه راس
ــاًل  ــا مث ــاًل فقــط دوخــت سرآســتین ی تکــه دوزی هســت مث
فقــط دوخــت یقــه هــر یقــه ۱۳۰ تومــان یــا سرآســتین ۱۰۰ 
ــان کار  ــزار توم ــاً می شــود روزی ۳۰-۴۰ ه ــه تقریب ــان ک توم

کــرد.



ــتند  ــران هس ــایه ای ــه همس ــتان ک ــردم افغانس ــوم م ــم و رس رس
بــا رســم و رســوم ایرانی هــا شــباهت های فراوانــی دارد ولــی 
ــم در  ــتانی ها ه ــود دارد. افغانس ــا وج ــن آن ه ــم بی ــی ه تفاوت های
ــد و خیلــی  شــهرها و خانواده هــای مختلــف مراســم مختلفــی دارن
چیزهــا هــم از گذشــته تــا امــروز فــرق کــرده اســت. مــا زنــان ایرانی 
ــورد  ــا در م ــتیم ت ــتانی مان نشس ــتان افغانس ــت دوس ــای صحب پ

ــم.   ــتر بدانی ــا بیش ــی آن ه ــم عروس مراس
فروغ: خواستگاری چطور است؟

ــرای خواســتگاری.  ــود ب ــرگل: زمــان مــا پدرشــوهرم آمــده ب قنب
اآلن دو تــا زن می آینــد.

ــا  ــرای خواســتگاری؟ شــما آق ــروغ: فقــط پدرشــوهرتان آمــد ب ف
ــد؟ ــده بودی ــاد را ندی دام

ــل  ــت. فامی ــکلی اس ــه ش ــه چ ــتم ک ــالً نمی دانس ــرگل: اص قنب
ــود. دختــر کــه نمی توانســت فامیــل دور را ببینــد و بشناســد.  دور ب
مــن ندیــده بودمــش. فقــط مــادر و پــدرش را دیــده بــودم. مامــان و 
پــدرم می شــناختند، ولــی مــن اصــالً شــکلش را هــم ندیــده بــودم. 

ــم. ــم ازدواج کردی ــه ببین بی اینک
ستاره: چند سالتان بود؟

قنبرگل: ۱۴ سال. 
شایســته: مــن خیلــی کوچــک بــودم. هــم خــودم کوچــک بــودم 
ــد  ــی ببین ــر ک ــه اش را ه ــم. اآلن قیاف ــن بودی ــوهرم. هم س ــم ش ه

ــود. ــر می ش ــت؟ زن زود پی ــرت اس ــد پس می گوی
فروغ: حاال چطور می روند خواستگاری؟

ــا از زن هــا می آینــد و از دخترهــا می پرســند،  ــرگل: حــاال دو ت قنب

مــدل دخترهــا بــاال رفتــه. بهشــان می گوینــد آمده انــد 
ــداری. ــا ن ــروی؟ خــوش داری ی ــتگاری ات راضــی هســتی ب خواس

زرقونه: هنوز هم بعضی ها از دختر نمی پرسند.
ــادرم  ــان م ــیدند از زم ــم می پرس ــم ه ــا از قدی ــال م ــب: م زین

. ین هــا ا
ــه  ــم ک ــی می گویی ــه یک ــه ب ــده ک ــوری ش ــب: اآلن این ج زین
ــرو خواســتگاری فالنــی. یــک جعبــه شــیرینی می گیریــم  مثــالً ب
ــن طــوری اســت کــه  ــا ای ــال م ــر. م ــه ی دخت ــرد خان ــم بب می دهی
شــیرینی می بریــم خانــه عــروس و می گوییــم بــرای ایــن کار 
ــا خواســتند  ــر آن ه ــم. اگ ــم و می آیی ــم. شــیرینی را می گذاری آمدی
ــر  ــی اگ ــد، ول ــر نمی آورن ــیرینی را دیگ ــد ش ــی بودن ــی راض یعن

ــد. ــس می دهن ــیرینی را پ ــتند ش نخواس
زرقونه: توی دستمال میوه و شیرینی می گذارند.

ــردم پــس دادم. هفــت  ــه: شــیرینی خــودم را مــن خــودم ب جمیل
ســالم بــود. یــک بقچــه ســفید بــود. آن قــدر آمدنــد کــه دادنــد. ۱۵ 

ــم. ــود عروســی کردی ســالم ب
ــم. نخواهیــم هــم می گوییــم  ــا شــیرینی را می خوری ــرگل: م قنب
ــم. از ۱۱  ــس نمی دهی ــم پ ــیرینی ه ــم. ش ــان را نمی دهی دخترم
صبح آمدنــد خواســتگاری دختــرم تــا ۵ بعدازظهــر. کوچک اســت، 

ــم. ندادی
زینب: بیست سال به باال مناسب است.

زرقونه: هر چه بزرگ تر بهتر.
فــروغ: لبــاس شــب عروســی و حنابنــدان چــه شــکلی اســت؟ آیــا 

ــود؟  ــا می ش ــن لباس ه ــی روی ای کار خاص

مراسم عروسی



ــرق  ــان ف ــدل خیاطی ش ــتر م ــه بیش ــرگل: ن قنب
بعضی هــا  می اندازنــد.  نگیــن   می کنــد. 

ــا  ــد، بعضی ه ــت می کنن ــان درس خودش
هــم از بیــرون می گیرنــد یــا کرایــه 
می گیرنــد. مــا خودمــان درســت 
کــه  گرفتیــم  آمــاده  نکردیــم 
مهــره دوزی و نگیــن دارد. بــرای 
ســفیدرنگ  لبــاس  عروســی، 

ــبز  ــدان را س ــاس حنابن ــم و لب می گیری
ــاد دارد. ــم زی ــه منجــوق ه ــم ک می گیری

دربی بــی: قدیم هــا مــادرم می گویــد 
ــی اآلن  ــم ول ــز می گرفتی ــرای روز عروســی قرم ب

ــد  ــز می گرفتن ــه قرم ــالً پارچ ــم. قب ــفید می گیری س
ــر  ــا را دیگ ــاال آن ه ــد. ح ــه کار می بردن ــفید درش ب ــای س و نواره

کســی پســند نمی کنــد.
ــان  ــی لبــاس ســفید می پوشــند؟ شــما خودت ــروغ: از چــه زمان ف

هــم ســفید پوشــیدید؟
ــاط.  ــم دادم خی ــه گرفت ــیدم. پارچ ــفید پوش ــه س ــرگل: بل قنب

ــت. ــور نداش ــت. ت ــم داش ــره دوزی ه مه
ــا  ــت. همان ج ــم داش ــال ه ــود و ش ــی ب ــن آب ــال م ــی: م در بی ب

ــتان. ــد در افغانس مان
فروغ: شال عروس چطور است؟

ــره  ــه دورش را مه ــت ک ــبز اس ــا س ــفید ی ــال س ــی: ش دربی ب
می بافنــد و رویــش آینــه هــم کار می کننــد. آن قــدر قشــنگ 
ــق و جلــق  ــتش هــم آینــه دارد. بــرق می زنــد و جل اســت. پش
صــدا می دهــد. عروســی هایی کــه ایــن جــا می گیریــم بــه 
درد نمی خــورد. بــه یــاد مــا می آیــد آن جــا چــه عروســی ای 

. فتیــم می گر
فروغ: حنابندان هم دارید؟

ــم در  ــک بودی ــه. کوچ ــا ن ــد بعضی ه ــا دارن ــی: بعضی ه دربی ب
ــادم هســت  ــد. ی ــر طــاووس روی ســر عــروس می زدن افغانســتان پ

ــود. خیلــی قشــنگ ب
ــر  ــه پ ــتند ک ــم ها نداش ــن رس ــادرم از ای ــل م ــم فامی ــب: قدی زین
ــا  ــد. مــا نمی گذاشــتیم. بلنــدی لبــاس عروســی ت طــاووس بگذارن
ــا شــلوار پاچــه گشــاد ســفید اســت.  ســر زانوســت، کمــر چیــن ب

قنبرگل: مــادر مــن هــم کــه از شــما )از قــوم تاجیــک( بــود همین 
ــن  ــده. دوره ی م ــا ش ــل ایرانی ه ــود. اآلن مث ــیده ب ــاس را پوش لب
آرایشــگاه هــم نبــود. می گفتنــد آرایشــگاه نــرو. اآلن کــه آرایشــگاه 

همــه می رونــد. 
ستاره: رسوم شب حنابندان یا قبل عروسی چطور است؟

ــاس  ــادرش لب ــه م ــاد از خان ــم و دام ــس می کنی ــا خی ــب: حن زین
میپوشــد و عــروس و دامــاد حنــا کــف دســت همدیگــر می گذارنــد. 

ــاز می کننــد.  ــا پــول ب ــا طــال ی مشــت عــروس را ب
فروغ: مراسم عقد به چه صورت هست؟ 

نمی اندازنــد.  عقــد  ســفره  زینــب: 
ــه را  ــاد بل ــش دام ــی رود پی ــد اول م عاق
ــش  ــد پی ــم می آی ــد ه ــرد و بع می گی
عــروس بــرای گرفتــن بلــه. عاقــد کــه 
می آیــد یــک وکیــل از طــرف عــروس 
ــه را  ــروس بل ــی ع ــا دای ــرادر ی ــل ب مث
می نشــینند  دخترهــا  می گیــرد. 
دور عــروس و یــک شــال یــا چــادر 
بــزرگ هــم می اندازیــم رویــش؛ یعنــی 
ــد.  ــه را بگوی ــروس بل ــه ع ــد ک ــازه نمی دهن اج
ــم را دادم  ــد وکالت ــد می گوی ــار بلن ــه ب ــروس س ــد ع بع
ــروس  ــرف ع ــن از ط ــد م ــی رود می گوی ــی م ــد دای ــی ام، بع ــه دای ب

وکیلــم.
ستاره: یعنی با هم نمی پرسند؟

ــب  ــینند. ش ــدا می نش ــینند. ج ــم نمی نش ــا ه ــه ب ــی: ن دربی ب
ــد جــدا  ــه بگوین ــد بل ــی می خواهن ــد ول ــا باهم ان ــدان و این ه حنابن

ــتند.  هس
ــی  ــرای پاتخت ــت. ب ــی اس ــر پاتخت ــم دیگ ــک مراس ــب: ی زین
ــد از  ــا 7 روز بع ــیدند. ۳ ت ــه پوش ــی ک ــر چ ــبز ه ــز، س ــاس قرم لب
ــزد  ــذا می پ ــر غ ــک نف ــی ی ــرای پاتخت ــی اســت. ب عروســی پاتخت
ــد ســر  ــم آهســته و آهســته می آورن ــا ه ــاد را ب ــروس و دام ــد ع و بع
قابلمــه و کســی کــه غــذا را درســت کــرده می گویــد ســر قابلمــه را 
برنمــی دارم تــا شــیرینی بــدی و بعــد عــروس یــا شــیرینی می دهد 

ــول. ــا پ ی
ستاره: از کجا می آورند عروس و داماد را سر قابلمه؟

زینب خانم: از اتاقشان.
فروغ: غذای پاتختی چی هست؟

زینب: شــب قبلــی کــه عــروس و دامــاد را بیاورنــد یعنی شــب قبل 
از عروســی، قبــل از اینکــه برونــد ســر تختشــان بخوابند، یکــی، مثاًل 
یــک خانمــی کــه بچــه مــرده نباشــد یــا مثــالً قبــالً ازدواج نکــرده 
ــن  ــاد را په ــروس و دام ــت ع ــد تخ ــد، می آی ــی باش ــد، زن پاک باش
می کنــد. بعــد تخــت را کــه می خواهنــد جمــع کننــد یــک پولــی را 
می گذارنــد کــه آن خانمــی کــه تخــت را پهــن کــرده بیایــد بگیــرد.

ــود.  ــی می ش ــه خال ــد خان ــروس را می برن ــی ع ــی: وقت ــی ب درب
همــه گریــه می کننــد. یــک بــار دامادمــان زنــگ زده بــود می گفــت 
ــدی نیســتم شــما چــرا گریــه می کنیــد؟ مــن هــم  مــن کــه آدم ب
ــد  ــد بع ــک روز می مان ــادر ی ــرد. م ــه ک ــادرم گری ــردم م عروســی ک
مــی رود. مــادرم می خواســت بــرود گریــه کــرد و بابــای بچــه ام هــم 
ــدارد  ــه کــرد. دل ن ــد دامــاد گری ــه کــرد. آنقــدر حــرف درآوردن گری

ــاد؟ دام



بوالنــی یکــی از غذاهــای خیلــی خوشــمزه افغانســتانی 
اســت کــه دســتور پخــت آن در جاهــای مختلــف 

ــت. ــاوت اس ــتان متف افغانس
ــر  ــم.  آرد وخمی ــت می کنی ــر درس ــی خمی ــرای بوالن ب
مایــه را بــا آب شــیر گــرم و نمــک دو قـــاشق نان خــوری 
روغـــن الـــبته نه زیاد ســخت و نــه زیــاد نــرم خمیـــر 

ــد. ــم بمان ــی گذاری ــم و م می کنی
بعــد از آمــاده شــدن خمیــر آن را بــه صــورت نــازک پهن 
ــا  ــم ب ــت می دهی ــره تف ــا ک ــم ب ــره رو ه ــم. ت می کنی

نمــک و فلفــل و می گذاریــم وســط ایــن خمیــرای نــازک 
ــم.  ــا می زنی ــه ت ــکل های دیگ ــا ش ــث ی ــکل مثل ــه ش و ب
ــش را  ــود کناره های ــه بش ــم ک ــا کنی ــد ت ــوری بای ج
بــه هــم چســباند. بعــد از اینکــه کناره هایشــان را 
چســباندیم بــه هــم در روغــن ســرخ می کنیــم. 
ــه  ــش اضاف ــواد داخل ــه م ــم ب ــیب زمینی ه ــا س بعضی ه

ــد.  ــره می ریزن ــط ت ــا فق ــد و بعضی ه می کنن
ایــن غــذای چــرب و خوشــمزه را در مواقعــی ای مثــل ماه 

ــم. ــت می کنی ــم درس ــم هایمان ه ــا مراس ــان و ی رمض

بوالنی

معرفی نشریه:        انجمن یاری کودکان در معرض خطر 
مــا جمعــی از زنــان افغانســتانی محلــه صباشــهر همــراه با 
چنــد نفــر از دوســتان ایرانی مــان دور هــم جمــع شــدیم. 

ایــن نشــریه درد دل هــای ماســت از زندگــی در ایــران.
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