ﺧﻠﻮد ﻓﻘﯿﻪ ،اوﻟﯿﻦ زن ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺷﺮع در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
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ﯾﮏ ﺳﺮِ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺪ« ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻟﯿﺒﺮال »اﺳﺖ و ﺳﺮِ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﮐﻪ« ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ
ﻣﺬﻫﺒﯽ »را دارد .ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾﮏ زن در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی را ﺑﻬﻢ زد و ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺷﺮع ﺷﺪ.
زن ،ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ردای ﻣﺸﮑﯽاش را ﮐﻪ از ﭘﺎرﭼﻪی ﺳﺎﺗﻦ ﺑﺮاﻗﯽ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺳﺮاغ ﺳﺮدوﺷﯽاش ﻣﯽرود ،ﺳﺮدوﺷﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح
و رﻧﮓ ﭘﺮﭼﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﺗﻦ اﯾﻦ ﺳﺮدوﺷﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮدوﺷﯽ زن ،ﭘﺮﭼﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ…ﺧﻮد او اﯾﻦ ﺳﺮدوﺷﯽ را
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ،ﺧﻮدش ﺳﺮاغ ﺧﯿﺎط رﻓﺖ و اﯾﻦ ﺳﺮدوﺷﯽ را ﺳﻔﺎرش داد ،ﺧﻮدش اﯾﻦ ﺳﺮدوﺷﯽ را ﻟﺒﺎس رﺳﻤﯽ زﻧﺎن ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻌﺪی در
دادﮔﺎهﻫﺎی ﺷﺮع ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﺮد .زن ،اوﻟﯿﻦ زن ﻗﺎﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻀﺎوت در ﯾﮏ
دادﮔﺎه ﺷﺮع ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .اﺳﻢ او ﺧﻠﻮد ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺘﻨﺪ« ﻗﺎﺿﯽ» ،ﺳﺎﺧﺘﻪی ارﯾﮑﺎ ﮐﻮﻫﻦ ،درﺑﺎرهی ﺧﻠﻮد ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ .ﺧﻠﻮد ﻓﻘﯿﻪ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﺒﺮی ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس درس ﺣﻘﻮق ﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﺎل
 ۱۰۰۲ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺎر وﮐﺎﻟﺖ را ﺷﺮوع ﮐﺮد .در ﺧﺎﻧﻮادهی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺘﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﯾﮑﯽ از  ۲۱ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد .ﭘﺪرش ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﺴﺮش ،ﺑﺰﻏﺎﻟﻪﻫﺎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪانﺷﺎن را از او ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارد .ﭘﺪرش
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﺎن ﺧﺎﻟﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎاﻣﻦِ ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ،ﻫﺮ  ۲۱ﺑﭽﻪ را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮوﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻷﺧﺮه ﯾﮏﺟﻮری ﮔﻠﯿﻢ ﺧﻮدﺷﺎن را از آب ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .دﺧﺘﺮ اﻣﺎ اﮔﺮ درس ﻧﺨﻮاﻧﺪ ،ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﺳﺖ» .ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﺎ ﻏﺮور و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﺧﻠﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺪرش آرزو ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮش روزی ،در ﺳﻤﺖ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس
ﺑﺎﺷﺪ «:رﺋﯿﺲ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ» .ﻣﺎدرش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« ﻣﺜﻞ ﻫﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن…»ﺧﻠﻮد ﺑﺎ ﻟﭗ ﮔﻞاﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﺟﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻐﻠﺶ را دوﺳﺖ دارد.
دادﮔﺎهﻫﺎی ﺷﺮع در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ «،ﻣﻘﺪسﺗﺮﯾﻦ »دادﮔﺎه اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ دﻋﻮاﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻘﻄﻪای
ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران ﺳﻨﺘﯽ و آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺘﯽ واﭘﺲﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از اﺳﻼم و ﺷﺮع دارﻧﺪ ،دودﺳﺘﯽ ﭼﺴﺒﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﭼﻨﮓﺷﺎن ﻧﺮود و در دام« ﺳﮑﻮﻻر
ﺷﺪن »ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ .اﻧﺘﺼﺎب ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮای اﯾﻦ دادﮔﺎهﻫﺎ ﻫﻢ از ﺳﺎﯾﺮ دادﮔﺎهﻫﺎ دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﺰار ﭘﯿﭻوﺧﻢ و آزﻣﻮن و ﺷﺮط و ﺷﺮوط ﻫﻤﺮاه
اﺳﺖ .ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ« ﺟﺎی زن »ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
از ﻫﻤﺎن اوﻟﯿﻦ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﻮد ﻓﻘﯿﻪ ﮐﺎر وﮐﺎﻟﺖ را ﺷﺮوع ﮐﺮد ،آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺑﺮاﺑﺮی دارد و ﺳﺮی ﭘﺮﺷﻮر و زﺑﺎﻧﯽ
ﺻﺮﯾﺢ و ﺟﺴﻮر .ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪ در دادﮔﺎهﻫﺎ در دﻓﺎع از زﻧﺎن ،ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ .راه ﻣﯽاﻓﺘﺎد و ﺑﻪ زﻧﺎن دروﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
و ﻓﺎﻣﯿﻞ راﯾﮕﺎن ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽداد .در ﺟﻠﺴﺎت دورﻫﻤﯽ زﻧﺎن ،وﻗﺘﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﮔﻼﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،رک و راﺳﺖ و ﺑﯽﺗﻌﺎرف
ﻣﯽﮔﻔﺖ «:ﭼﺮا ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺶ را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮود ﺳﺮاغ زن دﯾﮕﺮ ،زن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻮﻫﺮش را ول ﮐﻨﺪ و ﺑﺮود ﺳﺮاغ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ؟»
زنﻫﺎ ﻣﺒﻬﻮت ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ…ﺧﻠﻮد اﻧﮕﺎر درﯾﭽﻪ و اﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺗﺎزهای را ﻣﯽﮔﺸﻮد.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳِﻤَﺖ ﻗﻀﺎوت در دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ در ﮐﺮاﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ رﺳﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﯾﮏ زن ﺣﻘﻮقﺧﻮاﻧﺪه در
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ﺧﻠﻮد ﻓﻘﯿﻪ ،ﺧﯿﺎل دﯾﮕﺮی داﺷﺖ .از اﺑﺘﺪا ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ دادﮔﺎه ﺷﺮع روﯾﻪی دﯾﮕﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮی در ﭘﯿﺶ
ﻧﮕﯿﺮد ،ﺑﺎﻗﯽ اﺣﮑﺎم آنﻫﺎ در دادﮔﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪان راﻫﮕﺸﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﻀﺎﻧﺖ در دادﮔﺎه
ﺷﺮع اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﻠﻮد ﻓﻘﯿﻪ روزی ﺑﻪﺳﺮاغ ﺷﯿﺨﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻞ دادﮔﺎه ﺷﺮع ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﻋﻬﺪهدار ﺑﻮد .ﺷﯿﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺷﯿﻮخ دﯾﮕﺮ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺪرنﺗﺮ
و ﺑﺮاﺑﺮﺗﺮی از ﺷﺮع اﺳﻼم داﺷﺖ و از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻧﺎن در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﻠﻮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای آزﻣﻮن
اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽِ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎهِ ﺷﺮع آﻣﺎده ﺷﻮد و اﻣﺘﺤﺎن دﻫﺪ .ﺣﺘﺎ اﯾﻦ رﺋﯿﺲ ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﺪرنﺗﺮ ﺑﻮد ،ﻣﺒﻬﻮت ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﻗﺎه ﻗﺎه زد زﯾﺮ
ﺧﻨﺪه .زن ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮع؟! ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻣﮕﺮ دارﯾﻢ؟
ﺧﻠﻮد اﻣﺎ ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺟﺰم ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺷﯿﺦ وﻗﺘﯽ از ﺣﯿﺮت درآﻣﺪ ،ﮐﻢﮐﻢ از اﯾﻦ ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽ ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ .ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮو و درس ﺑﺨﻮان و در آزﻣﻮن
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻦ .اﮔﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪی ،ﺣﺎﺿﺮم ﺣﮑﻢ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮع ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻨﺼﻮب ﺷﻮی .و ﺧﻠﻮد ﻓﻘﯿﻪ رﻓﺖ و
درﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد و در ﻣﯿﺎن ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ،ﯾﮑﯽ از  ۵ﻧﻔﺮی ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه را آورد .در ﻣﯿﺎن ﺣﯿﺮت و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﻤﻪ ،از
ﻣﻔﺘﯽﻫﺎی اﻋﻈﻢِ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮐﻮﭼﻪوﺑﺎزار ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ« زن ،اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮع
ﺑﺎﺷﺪ» ،ﮐﺎرش را ﺷﺮوع ﮐﺮد.

ﺧﻠﻮد ﻓﻘﯿﻪ ،در دادﮔﺎه ﺷﺮع ،ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ و ﻧﺒﺾ اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﮐﻪ دادﮔﺎه اوﺳﺖ در دﺳﺖ دارد .ﺣﻮاﺳﺶ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪام ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زن در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﮐﯽ و ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺮﮔﺮدد و از او ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و رواﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪاش را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ؛ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،اﻏﻠﺐ در دادﮔﺎه ﮐﻢﺣﺮفاﻧﺪ و ﻣﻈﻠﻮم و درﺣﺎﺷﯿﻪ.
ﺧﻠﻮد ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ« ﻋﺪاﻟﺖ زﯾﺒﺎﺳﺖ »و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع اﺳﻼم ،اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖاﻧﺪازی ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﺮوزی
ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﻮاﺳﺶ ﻫﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﺷﺮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا
ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺷﺮع اﺳﻼم ،ارث آنﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺲ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ رده ﺑﺎﻻی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ رﺳﻤﺎً ﻋﻠﯿﻪ او
در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه ﺷﺮع ﻣﺤﻞ او ﻧﻤﯽدادﻧﺪ و ﻋﻠﯿﻪاش اﯾﻦﺳﻮ و آنﺳﻮ ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ .ﺧﻠﻮد ﻓﻘﯿﻪ اﻣﺎ ﭘﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺧﻮد ،رﺋﯿﺲ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺷﺮع و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮش ،ﮐﻪ او ﻫﻢ وﮐﯿﻞ اﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه و ﺣﺎﻣﯽ او ،ﮔﺮم ﺑﻮد.
اﻣﺎ روزی ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﺷﯿﺦ ،رﺋﯿﺲ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺷﺮع ،را ﻧﺎﮔﻬﺎن و زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ و ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮدش ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .رﺋﯿﺲ ﺗﺎزه ،ﻫﯿﭻ دل
ﺧﻮﺷﯽ از اﻧﺘﺼﺎب زن ﻗﺎﺿﯽ در دادﮔﺎه ﺷﺮع ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﻤﺎن اول ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﻫﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی زﯾﺮ دﺳﺖ ﺧﻠﻮد ﻓﻘﯿﻪ را از او ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻘﺶ
او را درﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﯽ دادﮔﺎه ﺧﻮدش ﺗﻘﻠﯿﻞ داد .ﺧﻠﻮد ﻓﻘﯿﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭼﻪ ﻗﺎﺿﯽای وﻗﺘﯽ اﺟﺎزهی ﻗﻀﺎوت و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ
ﻧﺪاری و ﮐﺎرت در ﺣﺪ ﻣﻨﺸﯽ ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪی دادﮔﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ رﺋﯿﺲ ﺗﺎزه در آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﻗﻀﺎت ﺷﺮع ،ورود زﻧﺎن را ﻣﻤﻨﻮع
ﮐﺮد.

ﻋﺮﺻﻪی ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺧﻠﻮد و دﯾﮕﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺷﺮع ﺷﺪ ،ﻫﺮ روز ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ آنﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺧﻠﻮد ﻓﻘﯿﻪ در ﮐﺎر اﯾﻦ رﺋﯿﺲ ﺗﺎزه ،ﻓﺴﺎد و ﺑﺎﻧﺪﺑﺎزی و ﺟﺎﻧﺐداری در ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﻫﻢ ﻣﯽدﯾﺪ .ﺑﺎﻷﺧﺮه ﭘﯿﺶﻗﺪم ﺷﺪ و ﻧﺎﻣﻪای را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد،
ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻣﻀﺎی ﺑﻌﻀﯽ ﻗﻀﺎت دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ،رﺋﯿﺲ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ رﻓﺖ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﻪی رﺋﯿﺲ ﺗﺎزه و ﺑﺮﮐﻨﺎری او ﺷﺪ .اﻗﺪام ﺟﺴﻮراﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺖ.
ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﮐﻤﯿﺘﻪای را ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎر رﺋﯿﺲﮐﻞ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺷﺮع ﮐﺮد و ﮐﻤﯿﺘﻪ رأی داد ﮐﻪ اﯾﻦ رﺋﯿﺲ ،ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ و از ﻗﺪرت
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻢﺳﺎﺑﻘﻪ ،رﺋﯿﺲﮐﻞ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺷﺮع از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪ .روزی ﮐﻪ رﺋﯿﺲِ ﺗﺎزه ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ،ﺧﻠﻮد ﻓﻘﯿﻪ
ﺻﺎف ﭘﯿﺶ او رﻓﺖ و ﻗﺒﻞ از ﺗﺒﺮﯾﮏ ،ﺻﺎف ﮔﻔﺖ «:ﺑﺒﯿﻦ! ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮا ﭘﺲ ﻣﯿﺪی و ﻣﻦ دوﺑﺎره ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨﻢ» .رﺋﯿﺲ ﺗﺎزه زد زﯾﺮ
ﺧﻨﺪه و ﺟﻮاب داد «:ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺐ .ﭼﯿﺰ دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮای؟ »ﺧﻠﻮد ﻓﻘﯿﻪ ﻫﻢ رکوراﺳﺖ ﮔﻔﺖ «:ﭼﺮا ،ﯾﮏ روز دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﺳِﻤَﺖ ﺗﻮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ».
ﺣﺎﻻ ده ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻮد ﻓﻘﯿﻪ ،ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺷﺮع اﺳﺖ .در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ از زﻧﺎن ﺣﻘﻮقدان دﯾﮕﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ،
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و راهﻫﺎی ﺗﺎزهای را ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .زﻧﯽ از ﻫﻤﮑﺎران ﻗﺪﯾﻤﯽاش را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﺗﺎ در آزﻣﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و اوﻟﯿﻦ
زن ﻣﺤﻀﺮدار در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﻮد .از زﻧﺎن دﯾﮕﺮی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳِﻤَﺖ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ .زن ﺟﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺧﻮد او در دادﮔﺎه ﺷﺮع
اﺳﺖ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﺗﺎ در آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮع ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .دﺳﺘﯿﺎرش در آزﻣﻮن ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮهﻫﺎ را آورد و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر زﻧﺎن ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺷﺮع ﺷﺪ .ﺧﻠﻮد ﺑﺎ ﻏﺮور و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺳﺮدوﺷﯽ ﺧﻮدش را ﮐﻪ ﻧﻘﺶ آن ﭘﺮﭼﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮ دوش دﺳﺘﯿﺎرش
اﻓﮑﻨﺪ ،ﮔﻮﻧﻪاش را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺑﺮای او آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺮد.
روزی ﮐﻪ ﺧﻠﻮد در آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻗﺒﻮل ﺷﺪ ،رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺷﺮع ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ او ﺑﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ «:ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺗﻨﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻠﻮد؟
ﮐﻼه و ردای ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮدان ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮع را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺮ ﺗﻦ ﺗﻮ ﮐﺮد» .ﺧﻠﻮد ﻓﻘﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎز روزﻫﺎی اوج دﻋﻮا و ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن ﻓﺘﺢ و ﺣﻤﺎس
ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﺮﯾﺪ ،ﺳﺮاغ ﺧﯿﺎط رﻓﺖ ،از ﺧﯿﺎط ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺮدوﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﭼﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮای او ﺑﺪوزد ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺶ و
ﺟﻤﻠﻪی دﯾﮕﺮی .ﻓﻘﻂ ﭘﺮﭼﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺎ ﻧﻤﺎدی ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦﮐﻪ دادﮔﺎه و ﻗﺎﺿﯽ ،ﻧﻘﺸﯽ ورای درﮔﯿﺮی و دﻋﻮای ﺟﻨﺎﺣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد و
وﻇﯿﻔﻪاش ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺲ .دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣُﻬﺮ روی ﺳﺮدوﺷﯽاش ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻟﺒﺎس رﺳﻤﯽ دﯾﮕﺮ
زﻧﺎن ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺷﺮع ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ»…
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