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سیمون دو بووار
اینجا ،چراغی روشن است

نیمرخ در تمام رخ بهار
نیمرخ و بهار هردو پدیدههایی برای تغییراند .نیمرخ و بهار هر دو در تعامل نیروهای مشترک و
برای اهداف مشترک به وجود آمده اند .تغییرآوردن و تحول آفریدن ،اهداف مشترک نیمرخ و
بهار است .تغییر آوردن در زندگی و تحول آفریدن در طبیعت ،هر دو با نیروهای خدا و عقل
امکان پذیر میگردند.
وجود هستیها و پدیدههای تأثیرگذار با تغییر آوردن و تحول آفریدن ،قابل اثبات و مورد اعتبار
اند .هرپدیدهی وجودیی که برای تغییرآوردن و تحول آفریدن به وجود نیامده باشند و نتوانند در
سطع و عمق تغیییر و تحول بیافرینند ،نمیتوانند وجود داشته باشند.
بهار ،بدین سبب بهار است که با وجود و حضور خود طبیعت را متحول میسازد ،هستیهای
طبیعی را به جنب و جوش میآورد ،شور و نشاط و هیجان میآفریند .بدینسان ،تغییرآوری
و تحول آفرینی فلسفهی و جودی و ماهیت تأثیر گزاریی بهار است که واقعیت وجودی بهار را
نشان میدهد و حقیقت فلسفیی آن را به اثبات میرساند.
نیمرخ هم هستیی معنایی برای معرفیی ماهیت وجودیی زنان به عنوان واقعیت نیم پیکر
اجتماع انسانی در هر جغرافیای طبیعی و سیاسی است و هم پدیدهی وجودی برای تغییر آوردن
و تحول آفریدن در جامعه و کشوری است که در آن ،به زنان نگاه ابزاری و پنداشت زیر دستی
نسبت به مردان وجود دارند.
نیمرخ به وجود آمده است تا بتواند در نگرشها و پنداشتهای تبعیض آمیز نسبت به
وجود و نقش زنان در جامعه و کشور ،دیگرگونی ایجاد کند و چرخهی زندگیی جمعی را
به سمت فهم انسانی با شعور رضایت از زندگی در برخورداریی برابر از نیروهای خدا و عقل،
رهنمون گرداند.
از منظر نظریهی « هدفگرایی » هستی ( پدیدهها و مقولهها ) به شمول علم ،دین ،سیاست و
حکومت همه و همه برای این است که وجود و ماهیت ( حقیقت وجودی ) هستی به اثبات
برسند تا با قرار دادن هریک سرجای خودش ،وجود انسانیت و عدالت ،حیثیت و اعتبار پیدا
کنند.
به بیان دیگر؛ تعریفها و تفسیرها از وجود هستیهای مانند طبیعت ،علم ،دین ،سیاست و
حکومت همه در صورتی قابل اعتنا و مورد اعتبار اند که برای توصیف ،تبیین و تجویز حقیقت
و ماهیت وجودیی پدیدهها و مقولهها ،اهتمام ورزیده باشند.
بنابراین ،تغییرآوری و تحول آفرینی هم حیثیت و اعتبار وجودی است و هم فرایندی برای
رسیدن به هدفِ رضایت از زندگی .ادعای وجود و زندگی در مبارزه برای کسب رضایت از زندگی
قابل اثبات و مورد اعتباراست.
به تعبیر دیگر؛ هستی برای این است که وجود داشته باشیم و زندگی کنیم .زمانی زندگی
میتوانیم که برای تأمین زندگیی بهتر مبارزه کنیم تا به رضایت از زندگی برسیم.
تغییر در جامعه برای زندگیی بهتر در جهت رسیدن به رضایت از زندگی که هدف نیمرخ است،
به صورت گام به گام ،شمرده شمرده ،قابل اندازهگیری و محاسبه میباشد؛ و اما تغییری که با
بهار در طبیعت صورت میپذیرد از نوع دیگر گونیی سریع و پرشتاب است که از آن انقالب ( به
صورت خاص انقالب بهاری ) نیز تعبیرمیشود.
ما در وجود « نیمرخ » برای « تمام رخ بهار » با بهرهگیری از نیروهای « خدا وعقل » شکوفاتر،
کوشاتر و با نشاطتر از قبل برای تأمین اهداف وجودی خود که رسیدن به رضایت از زندگی
است با عشق جسورانه ،گام بر میداریم !!!

بهای لذت مردان برای زنان
اینگونه است که ما میگوییم ساینس و علوم اجتامعیِ ما در مورد رابطهی جنسی بد عمل کرده
است .مطالعات ما ،با امتناع از دیدن درد و ناراحتی ،بهعنوان واقعیتهایی که زنان روزمره در
زمینههای جنسی تحمل میکنند ،حتی آنها را تا مرحلهی موجودات عجیبوغریب و دلبخواهی
رشح میدهند که (بنا به دالیلی) «حوصله ندارند» یا رابطهی جنسی را متوقف میکنند ،چون
«هامنطوری میخواستند».
اما این تنها در مورد رابطهی جنسی نیست .یکی از تعاریفی که دخترها ،بیشتر بهعنوان نوعی مسخره
و دستاندازی ،دریافت میکنند این است که آنها زیبا استند؛ بر این اساس ،آنها یاد میگیرند
که بخش اعظمی از ارزش اجتامعی آنان در این نهفته است که چقدر دیگران از دیدن آنها لذت
میبرند .بهآنان یاد داده میشوند که از لذتبردن دیگران در نگا ِه به آنها ،لذت بربند [بهعبارتی،
لذت خودشان را در لذتبردن دیگران از نگاه به آنان ،جستجو کنند] .در واقع ،این روش عمدهای
است که آنها از نظر اجتامعی پاداش و منزلت دریافت میکنند.
این موضوع به اینکه چگونه به زنان آموزش داده میشوند که میزبان خوبی باشند ،نیز صادق است.
تا خواستههایشان را تابع خواستههای دیگران قرار دهند .تا از رویارویی اجتناب ورزند .در هرجا ،به
زنان آموخته میشوند که چگونگی واکنش دیگران به آنها ،در باالبردن میزان خوبی و ارزششان تأثیر
بیشتری دارد تا آنچه که ممکن است خودشان (در موردشان) احساس کنند.
ادامه در صفحه ...2
یکی از نتایج جانبی آموزش یک جنسیت (زنان) برای ارجاع لذتاش به

ما تالش داریم
به باورهای حاکم
نسبت به زنان،
تغییرایجاد
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آسیب شناسی شعر زن
در افغانستان

انقـالب ،یعنـی دگـرـ گونـی و بـه فعلیـت رسـیدن آن چیزهایـی که تـا پیش از
وقـوع انقـالب یا به وقوع نرسـیده اسـت و یـا هم برخی از هنجارهـا مانع وقوع
آن شـده اسـت .انقـالب میتوانـد ،اقسـام گوناگـون داشـته باشـد .در تاریـخ
بـر ،از انقالبـات اجتامعی تا انقالبهای سیاسـی و صنعتـی را رساغ داریم؛
کـه هـر کـدام منجـر بـه نـو آوریهای بسـیار شـده اسـت .افغانسـتان پـس از

جنسیت
سومیرسانقالبهـا و جنگهایـی بسـیاری بـوده اسـت .دو روز
شـوروی ،شـاهد
هجـوم
 تهمینه
تاریخـی هفـت و هشـت ثـور در واقع روزهای هسـتند که در آنهـا؛ دو جریان
چهارم
قسمت
مجاهدیـن ،انقالبهایشـان را بـه پیـروزی رسـانیدند .در هفـت
کمونیسـتی و
ثـور ،حـزب دموکراتیـک خلـق قـدرت را از دسـت داوود خـان سـتاند ،امـا در
هشـت ثـور مجاهدیـن پیروزمندانه وارد کابل شـدند و نظام کمونیسـتی خلق
و پرچـم را سـقوط دادند.
جنگهـا و تحـوالت سیاسـی ،خـواه نـا خـواه تاثیـر خـود را
بـر ذهنیـت انسـانها مینهـد .در واقـع ،هجـوم شـوروی در
افغانسـتان؛ همـراه بـا تحـوالت بنیـاد بـرـ افگنانـه در عرصههـای
دیگر ،عرصه شـعر و ادبیات این کشـور را نیز دگر-گونی بخشـید.
در همیـن دوره ،دو جریـان متفـاوت شـعری رس بر مـیآورد؛ یکی
در دفاع از ارزشهای کمونیسـتی شـعر رسودند و دیگری بر ضد
ایـن جریـان و در دفـاع از ارزشهـای دینـی و میهنـی.
برجسـتهترین سـوژههای ایـن دوره را؛ جنـگ ،انقـالب ،تفنـگ،
خـون ،وطـن و ...تشـکیل میدهـد .هـم راه و در واقـع هـم ـ پا با
جریـان شـعر مـرد افغانسـتان؛ شـاعران زن نیـز بـه رسایش شـعر
پرداختنـد .از شـاعران زن در ایـن دوره نامهـای پرويـن پـژواك،
عارفـه بهـارت ،بهار سـعيد ،ليـال رصاحت روشـني ،خالـده فروغ،
ناديـه فضـل ،خالده نيـازي ،ماهرخ نيـاز ،ثريا واحـدي ،راحله يار
و حمـريا نكهـت دسـتگريزاده و ...را در جراید و مجـالت آن زمان
ادامه در صفحه ...2
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تحلیل
غالم سخی حالمیس
بخش نخست
میبینیـم .در یـک نـگاه ،افغانسـتان پـس از سـقوط جمهـوری
شـاهانه داود خـان همـواره آبسـن حـوادث بسـیاری بـوده
اسـت .ایـن تحـوالت منجـر بـه بـروز بنیادگرایـی دینـی و ظهـور
گروههایتروریسـتی در کشـور گردیـد .بدیـن سـبب ،حضـور زن
در سـاحت اجتـامع مبتنـی بـا قواعد بسـیاری گشـت و یـا بیخی
ممنـوع گردیـد .با به وجود آمدن ،فضای بسـته بـرای حضور زن؛
بیشتر سـوژههای شـاعران زن را در ایـن دوره تاریخی ،رهایی از
قیـد و بندهـای تحمیلی بر میسـازد .براي روشـن شـدن مطلب
ايـن شـعر را مطالعـه كنيد:
ز پايم بگسلم زاوالنهها را
كه دردي ميكشد در من زبانه
ز طاقت سوزي دردم بسوزد
تحملها و صرب جاهالنه
دريغ و داد! تا گفتم كه هستم
نوا را از زبان من گسستند
چو فريادي زدم از دست ظامل
ترجمه
منبع :مجله «ویک»
نویسنده :لیلی لوفبارو
برگردان :اخگر رهنورد
بخش چهارم و پایانی
شخص ثالث (و تحمل ناراحتیهای فراوان در این روند) این
است که آنها در تحلیل ناراحتی خودشان -که بهطور مداوم
به آنها آموخته شده که از آن چشمپوشی منایند -ضعیف
عمل کنند.
در دنیایی که زنان با رشکایشان در لذت جنسی متساویاند،
مطمئناً منطقی است که انتظار داشته باشیم یک زن باید در
لحظهای که کاری با او صورت میگیرد که او دوست ندارد،
دست از رابطهی جنسی بکشد .اما این ،دنیایی نیست که ما
در آن زندگی میکنیم.
در دنیای واقعی ،اولین درسی که زنِ تیپیکال دربارهی آنچه
که از رابطهی جنسی انتظار داشته باشد ،یاد میگیرد این
است که «ازدستدادن بکارتاش آزاردهنده و دردآور است».
او باید [در آن موقع] دندانهایش را بساید و آن را بهپایان
برساند .فکر کنید که چگونه این آشنایی با رابطهی جنسی

سـعر زن

آسیب شناسی
در افغانستان

زدند مشت و دهانم را شكستند
زدم گامي كه تا خود را منايم
به كنج خانه زندانم منودند
فكندند بر رس من تريه چادر
«سيه رس» گفته پنهانم منودند
گرفتند تا مرا از اختيارم
دگر خود را به جاي خود نديدم
ضعيف و عاجز يا ناقص العقل
لقب دادند و گمنامي كشيدم
(مري شـاهي مسـعود؛ شعر زنان افغانسـتان ،چ اول ،نر شهاب،
تهران ،1383 ،ص )109
هامنگونـه ،کـه تذکـر رفـت؛ بیشتـر شـاعران و نویسـندگان
افغانسـتان تـا پیـش از دهـه هفتـاد ،از جنـگ ،تفنـگ ،انقـالب،
مجاهـد ،ویرانـی و ...میرسودنـد و مینوشـتند .در ایـن میـان،
تنهـا شـاعران مـرد نبودنـد کـه بـه «جریـان شـعر مقاومـت» برگ
و بـار بخشـیدند .سـوژههای زنـان را نیـز همیـن واژههـا بـر

میسـاختند .بـه طـور مثـال بـه ایـن شـعر توجـه کنیـد:
امشب خرب از كابل ويرانه به من گوي
از غمزدگان شده ديوانه به من گوي
اي روشني ديده بيا گوهري افشان
تعريفي از آن گوهر يكدانه به من گوي
من تاب متاشا چو نياورده ،نرفتم
باري تو زلغامن و زبارانه به من گوي
ديروز كه نبود كابل ما اين همه ويران
ويرانگي اش را تو دلريانه به من گوي
از شهر ووطن مانده همه دور و غريبم
اندوه غم خويش غريبانه به من گوي
اين فاجعه جز يب رسو ساماين ما نيست
از فاجعهها بيس رسوسامان به من گوي
(هامن ،ص  ،223ماهرخ نياز)
نقـدی کـه بر شـعر مقاومت افغانسـتان ،در کل ـ چه مـرد چه زن
ـ وارد اسـت .تهـی شـدگی از حـس شـاعرانه و هبوط در سـاحت
جنـگ و تفنـگ اسـت .محـض مثـال ،در شـعر ایـن دوره ،یا هیچ
شـعری و یـا کمتـر شـعری را میبینیـم کـه در آن از زلـف یـار و
ابروان معشـوق و ...گفته باشـند .در واقع ،شـعر در پیش از دهه
هفتـاد تبدیـل بـه وسـیله ی بـرای جنگ و مبارزه شـده بـود و کم
نبودنـد جریانهـای جهادی ای که دهها شـاعر و نویسـنده را در
اسـتخدام شـان داشـتند .و از ایـن طریـق به نفـرت پراکنی علیه
یـک دیگـر میپرداختند.
شـعر مقاومـت ،در کلیـت خـود ادبیـات افغانسـتان را وارد یـک

بهای لذت مردان برای زنان

ممکن است توانایی شام را برای بازشناسی «ناراحتی»
بهعنوان اتفاقی که نباید بیفتد ،به تحلیل میبرد .هنگامی
که احساس درد در رابطهی جنسی تا مدتها پس از آنکه
پردهی بکارت از بین رفته است ،ادامه مییابد -هامنگونه
که برای اکرث دوستان من اتفاق افتاده است -بسیاری از
زنان گامن میکنند که مشکل از خود آنها است .خوب،
اگر قرار بود شام دندانهایتان را بسایید و اولینبار آن را
پشت رس بگذارید ،چرا بار دوم نه؟ در چه مرحلهای ،رابطهی
جنسی بهصورت جادویی از تحمل کسی که کاری با شام
میکند که شام دوست ندارید -اما بهیاد داشته باشید:
همگان موافقاند که شام باید آن را تحمل کنید -به تجربهای
متقابلن لذتبخش ،که دیگران همگی ظاهرن فکر میکند
همینگونه است ،دگرگون میشود؟
بغرنج
زبان ما واقعن برای توضیح این دگرگونیِ فوقالعاده
ْ
یارایی ندارد ،زیرا ما دربارهی واقعیتهای بیولوژیکیِ جنسیِ
زنان فکر منیکنیم.
زنان چندین دهه است که مؤدبانه ناراحتی و درد خودشان را

نادیده گرفتهاند تا حداکرث لذت را به مردان ببخشند .آنها
علیرغم اشک و گریه و خونریزی و سایر اثرات «رابطهی
جنسی بد» ،با جرأت متام پیگیر عشق و تحقق جنسی
بودهاند .در صنایعی کار کردهاند که در آن عینیتیافتگی و
آزار و اذیتشان امری عادی شمرده میشد ،و بهرغم رشایط
دردناک -که هیچکس ،بهخصوص داکترانشان آن را جدی
نگرفتند -بهدنبال عشق و تحقق جنسی بودهاند .در این
ضمن ،جنسیتی که برایشان رابطهی جنسی ب ْد گاهی
اوقات بدین معنی است که در جریان ارگاسم کمی خسته
میشوند؛ جنسیتی که احتیا جات جنسیشان بیدرنگ
از سوی جامعهی پزشکی برآورده میشوند؛ جنسیتی که با
لباسهای راحت به هرسو میرود؛ با دستور قاطعِ جامع ْه
برای بهحداکرثرساندن ِ
لذت زیباییشناسانه و جنسی او -این
جنسیت ،از وهم و خیاالت چیزهایی را پشترسهم میکند
که زنان همیشه احساس بسیار خوب ندارند (دستکم
بهاندازهای که مجبورا ً تظاهر به داشن آن میکنند) و برخی
از اعتراضها در این زمینه را نیز تقدیر میکند -به زنان

Wednesday March 21, 2018
Vol. 2 No. 28

2

گسسـت تازه منود .و شـاعران افغانسـتان هم پا با دیگر شـاعران
حـوزه زبـان پارسـی از قیـد و بندهای وزن و قافیـه رهایی یافتند.
ترجمـه ادبیـات جهان ،مخصوصا حـوزه روسـیه و آمریکای التین
ایـن رونـد را رسعـت بخشـید .دیگـر ،کمتـر شـاعری را میدیدیم
کـه بـه سـبک حافـظ و سـعدی شـعر برساینـد .در یـک نـگاه ،در
این دوره شـاعران پارسـی پرداز از زلف یار و رشاب و موعظههای
سـعدی وار کمتـر رسودنـد و یـا هیـچ نرسودنـد .ایـن انقـالب بـا
«نیـام» آغـاز یافتـه بود و با شـاعران چون سـهراب سـپهری ،فروغ
فرخـزاد ،احمـد شـاملو و ...به اوج رسـید.
هـم زمـان بـا ظهـور مجاهدیـن و پـس از آن طالبـان یـک دوره
سـیاه در تاریـخ افغانسـتان رقـم خـورد .ایـن تحـوالت ،متـام
سـاختارهای اجتامعـی کشـور را فـرو ریزاند .انسـانهای زیادی
از ایـن رسزمیـن ،آواره ای کـوی و بـرزن جهـان شـدند .آوارگـی و
هبـوط در سـاحت جوامـع دیگـر؛ بیـش از هـر امـری بـر ادبیـات
افغانسـتان تاثیر گذاشـت .شعر پسـا -مقامت افغانستان ،مدیون
همیـن آوارگان اسـت .در ایـن دوره ،کـه از اوایل دهـه هفتاد آغاز
میشـود .سـاختارهای شـعر و ادبیـات کشـور بیخـی دیگرگـون
میشـود .بـه سـبب ،فضـای بـاز اجتامعـی کـه در کشـورهای
مهاجـر پذیـر وجـود داشـت .شـاعران زن توانسـتند شـعر شـانرا
بـه بـرگ و بـار برسـانند .حلقههـای ادبی در ایـران و پاکسـتان و
سـایر کشـورهای خـارج از افغانسـتان ،زمینـه سـاز این امر شـد،
کـه زنـان زیـادی وارد عرصـه شـعر و ادبیـات شـوند.
***

میگویند که آنها دارای حساسیت فوقالعادهاند و نسبت
ناراحتی شدیدا ً واکنش نشان میدهند .به واقعیتهای
به
ْ
بیولوژیکی مردان بهاندازهی کافی اهمیت داده نشده است.
آرزو میکنم در جهانی زندگی کنیم که زنان را تشویق کند
بهجای کاربست توانشان به تحمل اعامل خشن و دردآور ،به
سیگنالهای بدنهای شان توجه کنند .اگر زنان (و مردان)
آموزش داده شوند که دردهای ناخوشایند زنان را مالحظه
کنند ،کاری عالیِ خواهد بود؛ تازه بهتر خواهد بود اگر ما
ناراحتی یک زن را دلیلی کافی برای محدودکردن لذت
مردان بدانیم.
اما در واقع اینها درسهایی نیستند که جامعه آموزش دهد-
نه ،اصلن در طول هزارههای «درخشان» اینگونه نبوده است.
بهیاد داشته باشید :رابطهی جنسی ،بهدلیل خصوصیت
ویژهاش ،همیشه یک گام عقبتر از پیرفت اجتامعی در
حوزههای دیگر است .صحبت در مورد جزئیات آن دشوار
است ،و خوب است که ما نهاین به پرداخن به آن آغاز
کردهایم .اما در آینده ،ما مایلیم تعجب کنیم که چرا یک زن
بالفاصله ناراحتی خودش را ابراز و در پی رفعاش برنیامد .ما
ممکن است تعجب کنیم که چرا ما دهههای گذشته را رصف
آموزش او کردیم تا سیگنالهایی که اکنون او را به خاطر
نادیدهگرفنشان رسزنش میکنیم ،را جدی بگیرد.
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زهرا سپهر دانش آموختهی حقوق و رییس
مؤسسهی انکشاف و حامیت از زنان و کودکان
است .وی از دوران نوجوانی در مهاجرت معلم
مکاتب خود گردان بوده و بعد از بازگشت به
کشور ،به عنوان خربنگار ،گرداننده و مدیر
تولید در رسانههای مختلف کار کرده است.
خانم سپهر با فراغت از رشتهی حقوق،
به گونهی مسلکی مطابق با این رشته کار
در حوزهی زنان ،کودکان ،داد خواهی برای
قربانیان و در کنار اینها به عنوان وکیل مدافع
کار میکند.
در گفتوگویی با وی روی رفتارهای داد
خواهانه و چگونگی تأثیرگذاری داد خواهیها
در کشور صحبت کرده ایم.

آمنه امید

ما تالش داریم
به باور های حاکم
نسبت به زنان،
تغییر ایجاد کنیم

در نخست اگر تعریفی از داد خواهی داشته باشید و
اینکه چه رفتارهایی شامل این موضوع میشود؟
در کشوری مثل افغانستان ،داد خواهی یکی از راههای
خیلی عام و پذیرفته شده توسط نهادهای ملی و بین املللی
است .داد خواهی یعنی رساندن صدای مردم به کسانی
که در قبال آنها مسوولیت دارند .از آنجایی که ما شاهد
خشونتها و انواع مشکالت هستیم؛ به خصوص در قسمت
زنان و کودکان ،داد خواهی از اهمیت باالیی برخورداراست.
داد خواهی به گونههای مختلفی انجام میشود .تعداد روش
داد خواهی شان بلند کردن صدا از طریق رسانهها است.یک
نفر ترجیح میدهد با برگزاریی تظاهرات و راهپیامیی داد
خواهی کند و صدای مردم را همگانی بسازد .دیگری با
نوشن مقاله ،اجراییک رسود و موسیقی ،داد خواهی
میکند .اما نهاد ما تالش کرده از متام راههای داد خواهیی
که عامه پسند هست ،استفاده کند .تالش کردیم صدای
تأثیر گذار باشیم و بتوانیم تغییری را ایجاد کنیم .ما فقط
هیاهو بلند منیکنیم .باورمند هستیم هر زمانیکه ما برای
یک زن داد خواهی میکنیم او باید به حقش برسد و تغییری
در زندگیاش رومنا شود.
داد خواهیهایی که انجام میشوند از طرف حکومت و
نهادهای مسوول چقدر جدی گرفته میشوند و چقدر
در کاهش خشونتها نقش داشته اند؟
داد خواهی زمانی قابلیت پیگیری دارد و جدی گرفته
میشود که نهاد داد خواه جدی باشد .در افغانستان ما
منیتوانیم انتظار داشته باشیم در قبال قضیهای که اتفاق
افتاده نهادهای مانند سارنوالی ،اسرته محکمه ،وزارت امور
زنان و دیگر نهادها پاسخگو بوده و رفتار مسووالنه داشته
باشند .وقتی رسانهای یک قضیهی خشونت علیه زن را نر
میکند ،این فقط رخداد هامن اتفاق است؛ اینکه مجرم
دستگیر میشود یا نه ،قربانی به حق خودش میرسد یا
نه ،کاملن به فراموشی سپرده میشود .اینیعنی ما با نر
یک قضیه فقط داد خواهی را رشوع کردیم اما ادامه ندادیم.
ما زمانی به نتیجه میرسیم که جدی و قانونمند پیگیری
کنیم.
گزارش کمیسیون مستقل حقوق بر نشان میدهد که
خشونتها علیه زنان نسبت به سال گذشته بیست در
صد کاهش پیدا کرده است .این کاهش نتیجهی داد
خواهیهایی است که در کشور انجام شده و نهادهای
مسوول را وادار به تأمین عدالت برای قربانی منوده اند.
داد خواهیهای به شکل تجمعات و اعرتاضات درکشور
صورت گرفتند؛ اما از سوی حکومت به شدت رسکوب و
به خون کشیده شدند؛ فکر میکنید جدیترین مشکل
فرا راه داد خواهیهای مردم چیست؟
هیچ مبارزه و داد خواهی ای بدون چالش نیست .همیشه
توأم با خطر و مشکالت فراوان است .برای رسیدن به هدف
قربانی الزم است .این قربانیها گاهن خودشان انتخاب
میکنند که منحیث قربانی در صحنه حضور داشته باشند.
ما تعداد زیادی از جوانان تحصیل کردهی خود را در
دادخواهیهای خیابانی از دست دادیم؛ اما از دست دادن
آنها الگویی شد تا ما قویتر مبارزه کنیم و مبارزه را هرگز
ترک نکنیم .بلکه روشهای مبارزاتیی خود را تغییر بدهیم.
امروز ما بیشتر در خیابآنها منیآییم و شعار منیدهیم.
بلکه با روشهای دیگری به حکومت فشار وارد میکنیم
تا رفتارها و پالیسیهای خود را تغییر بدهد .جلساتی با
نهادهای ملی و بین املللی میگیریم .با نوشن مقاالت،
استفاده از فضاهای مجازی ،گفتوگوهای رسانهیی و از
مسیرهای دیگر تالش کردیم طوری عمل کنیم که داد
خواهیی ما به نتیجه برسد.
چالش اصلی که در درون سیستم حکومتی برای فعالین
مدنی و زنان وجود دارد ،وجود مسوولینی است که آنها به
مسایل دموکراسی و حقوق زن باورمند نیستند .متأسفانه
فرهنگ عنعنویی که در این جامعه حاکم است هنوزم بر
این تأکید میکند کهیک زن منیتواند داد خواهی خوب
باشد .مثلن وقتی من به عنوان وکیل مدافع به نهادهای
مسوول مراجعه میکنم ،با برخورد بدی از سوی مسوولینی
مانند سارونوالها و قضات رو بهرو میشوم .حضور من برای
آنها غیر قابل پذیرش است .آنها ترجیح میدهند که این
ذهنیت را ایجاد کنند که زن خوب یا کامل زنی است که
آرام و بی رس و صدا به دفرت خودش بیاید و به خانه برگردد.
لذا ما نیاز داریم به باورهای حاکم تغییر ایجاد کنیم .و
حکومت هم نیاز دارد که با پالیسی سازی دقیق و عمل
کردن به آنها ،موانع را از صد راه فعالیتها بردارد .ملیونها
دالر به عنوان کمک به زنان در کشور وارد میشود؛ اما نتایج
مشهودی ندارد .زنانی خیلی توانمندی هم داریم اما وقتی

وارد ساختار نظام میشوند ،وضعیت قسمی طراحی شده
است که اینها مجبور به پذیرش سیاستهای مردانه بشوند.
به همین خاطر است که فعالین مدنی ما وقتی جذب
حکومت میشوند ،واقعیت قبلیی شانرا فراموش میکنند و
تبدیل میشوند به ابزاری برای نری حرفها و خواستههایی
که مربوط دولت میشوند و این میتواند به رضر ما باشد.
با توجه به اینکه حکومت و نظام موجود در ساختار

و رفتارهای شان ،نشان داده اند که در قسمت زنان
توجه جدی ندارند .خود بانوان چقدر جدی بوده و برای
رسیدن به حقوق شان چگونه عمل کرده اند؟
فکر میکنم بزرگترین کاری که ما زنان انجام داده
میتوانیم؛ همراهی و همزبانیی ما با یکدیگر است.
متأسفانه هامنطور که رقابت منفی در بین مردان وجود
دارد؛ در بین زنان هم این وضعیت وجود دارد .در حالیکه
ما در رشایطی هستیم که نیاز داریم همدیگر را حامیت
کنیم .ولی این احساس مسوولیت پذیری در اکرثیت ماها
وجود ندارد .ما باید به این باور برسیم که برای حفظ اتحاد
زنان و حضور زنان در متام عرصههای اجتامعی ،سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی نیازی به همگرایی و همراهی داریم.
باید به خود و در کنار خود به زنان دیگر باور داشته باشیم.
نباید فکر کنیم که ما لیاقت همه چیز را داریم و زن دیگری
لیاقت هیچ چیز را ندارد .همدیگر پذیریی خود را باال بربیم
و انتقاد پذیر باشیم .به همدیگر مشوره دهی داشته باشیم.
و باور ما این باشد که هر زنی افغانستانی در هر موقفی که
قرار داشته باشد ،بتواند تغییری را ایجاد کند که فایدهی آن
برای همه برسد ما باید در ایجاد این تغییر به او کمک کنیم.
اگر ما به این فکر باشیم که این موقف مربوط یک نفر
است فقط او سود میبرد و به من چه .این به من چه گفن
میتواند پیامدهای بسیار منفی داشته باشد .ما نیاز داریم
قویتر وجدی تر از گذشته مبارزه مناییم تا به نتایج مطلوبی
برسیم و دست آوردهای زنان کشور روز به روز در حال افزایش
ومستحکم شدند باشد.
تعدادی دستآوردهای زنان را شکننده تعریف
میکنند و باور دارند که کار اساسی برای جلوگیری از
این شکننده گی انجام نشده ،شام وضعیت را چگونه
میبینید؟
بسیار نا عادالنه است که یک قضاوت کلی در مورد شکننده
بودن دستآوردهای زنان ،صورت بگیرد .دستآوردهای زنان
شکننده نیست .چون امروز هزاران دخرتی که به مکاتب
و دانشگاهها به عنوان دانش آموز ،دانشجو و استاد حضور
دارند و هزاران زنی که به عنوان کارمند ومدیردر عرصههای
مختلف کار میکنند ،هیچ کسی منیتواند اینها را بشکند.
درخت حضور زنان توانمند هست که با ترب خوردنها ممکن
شاخههایی از آن جدا شوند ،ولی این درخت قطع منیشود.
حتا اگر ظاملی بلند شود و این درخت را هم قطع کند بازهم
ریشههای آن آنقدر مستحکم هست که چند باره جوانه
خواهد زد.
بانوان امروز به مراتب با انگیزه و قویتر از بانوانی هستند که
چهارده سال پیش رشوع به حرکت کرده بودند .همین گونه
نسلهای بعدیی ما توانا تر از نسل امروز ،بار خواهند آمد.
لذا منیتوانیم دستآوردهای زنان را شکننده بگوییم .اما این
درخت نیاز به حامیت بیشتر دارد .نیاز به هوای تازه تر دارد.

سال دوم شماره  28چهارشنبه  1حمل 1397
نیاز به آبیاری مناسب دارد و باغبان آن غیر از خود زنان،
دیگران بوده منیتواند .منیشود انتظار داشت که همسایه
بیاید و درخت حضور زنان را آبیاری کند .فقط خود ما زنان
با تقسیم کار درست برای توانایی بیشتر این درخت ،کار
کنیم .یکی آب بدهد ،دیگری شاخههای اضافی را اصالح
کند و دیگری هر روز تصویری از درخت حضور زنان را نقاشی
کند و به دیگران نشان بدهد .همبستگی ماست که ما را
قویتر میسازد .جلو آسیب و شکننده گی را میگیرد.
این روزهای که از موضوعات داغ در رسانههای هشتک
من اعرتاض دارم است .شام هم جزئی این کاروان
هستید؛ این نوع داد خواهی با چه هدفی حرکت کرده و
به کجا خواهد رسید؟
من اعرتاض دارم برای همیشهی تاریخ حضور زنان میتواند
ادامه داشته باشد .به خاطر که هر دوره اعرتاضات جدید
ایجاد میشود .واین اعرتاضات صدایی میشود تا به
مسووالن برسد و به گوش افرادی که هرگز این اعرتاضات
را نشنیده اند .این اعرتاضات زمینه ای را فراهم میکند که
نهادهای مسوول بیایند و ببینند که دغدغههای ذهنیی زنان
چیست .اکرث زنان بر چه چیزهایی اعرتاض دارند .اولویت
زنان چیست .و کدام مشکالت بیشتر گریبان شانرا گرفته
اند .این به مراتب تأثیر گذار خواهد بود تا اینکه محفلی
گرفته شود و گل و چادری تحفه داده شود و همه کف بزنند
که زنها خسته نباشید که شام خیلی قوی هستید.
ما تصمیم گرفته ایم که در هر برنامهی خود اعرتاضات زنان
را بشنویم .اعرتاضات که از خود شان رشوع میشوند .یعنی
وقتی کسی چند بار به آنچه به او
مشکالت ایجاد کرده اعرتاض میکند،
بار سوم به خودش هم اعرتاض
میکند ،به نگرش و رفتار خودش
اعرتاض میکند که چرا سکوت کرده
یا چرا اعرتاضش نتیجه نداده است
شاید روش داد خواهی اش روش
درستی نبوده و اینها سازنده است.
چون اعرتاضات زنان بیانگر این است
که از چه چیزهایی رنج میبرند و چه
چیز اولویت شان است .ممکن اولویت
یک زن این باشد که سیستم عدلی
و قضایی حامیتش منیکند یا این
باشد که در رسک و خیابان آرامش
ندارد .اولویت زنان افغانستان این
است که حق انتخاب همرس ،انتخاب
شغل و انتخاب رشتهی تحصیلی
را ندارند .زمانیکه این اعرتاضها
منسجم میشوند اهداف مشخصی
را میسازند که ممکن بسیار طوالنی
هم باشند .پس وقتی میگوییم
من اعرتاض دارم ،کم کم این من
اعرتاض دارمها به ما اعرتاض داریم،
تبدیل میشوند .وقتی «ما» میشویم
میتوانیم بسیار راه حلهای قوی برای رفع مشکالت زنان
افغانستان پیدا کنیم.

جعدِگیسو
 فریدون مشیری

بهارم دخرتم از خواب برخیز
شكر خندي بزن و شوري برانگيز
گل اقبال من اي غنچه ي ناز
بهار آمد تو هم با او بياميز
بهارم دخرتم آغوش واكن
كه از هر گوشه ،گل آغوش وا كرد
زمستان مالل انگيز بگذشت
بهاران خنده بر لب آشنا كرد
بهارم ،دخرتم ،صحرا هياهوست
چمن زير پر و بال پرستوست
كبود آسامن همرنگ درياست
كبود چشم تو زيبا تر از اوست
بهارم ،دخرتم ،نوروز آمد
تبسم بر رخ مردم كند گل
متاشا كن تبسم هاي او را
تبسم كن كه خود را گم كند گل
بهارم ،دخرتم ،دست طبيعت
اگر از ابرها گوهر ببارد
و گر از هر گلش جوشد بهاري
بهاري از تو زيبا تر نيارد
بهارم ،دخرتم ،چون خنده ي صبح
اميدي مي دمد در خنده تو
به چشم خويشن مي بينم از دور
بهار دلكش آينده ي تو

تحول روزگار در آئینه تفکر
تحلیل
علی خان حکمت

دورمنایی سال  ۱۳۹۶از پس لحظه های رشین و تلخ زندگی،
با تصفیه حساب منودن ثانیه ثانیهای از زندگی گذشت و به
تاریخ پیوست .ماجرا های نا نوشتهای زیاد بدست فراموشی
سپرده شد؛ زندگی شامری زیادی دستخوش تغییر گردید؛
بسیاری متولد گردید ،و بسیاری حیات شان را از دست دادند.
چه بسا انسانهای که از گذر ایام ،فصول و سالها فقط پیر
میشوند ،مو سفید میکنند و باالخره میمیرند.
از معرفت و رسالت زندگی شان اما همچنان بیخرب اند.
رسالتی که رد پای آن را منیتوان در هیچ یکی از علل تفرقه و
منازعه مانند :دین ،نژاد ،زبان و  ...یافت .انسانها محکوم به
فناست و از شاه تا گدا بصورت
نسبی احساس درد ،رنج و
همدردی دارند .اما با متام این
وجوه مشابه ،آدمیان بزرگرتین
عامل نابودی همدیگر نیز
هستند .رنگ پوست ،منای
چهره ،تفاوت جنسیتی ،شیوه
نطق ،جهان بینی ،طرز تفکر،
جغرافیای زندگی و ...همواره
از عوامل اختالفات و منازعات
اند.
منازعات جاری بین اقشار
متفاوت جامعه به هر شکل
که باشند ،تا زمانی پایان
نخواهند یافت که ساکنان هر
قلمرو اختالفات با دیگری بر
رسی ستیز برخیزند .و از یگانه

رسالت زندگی شان که مفید بودن به دیگری است ،خودداری
ورزند .طبیعت ما آدمیان طوری رقم خورده اند که کارهای نیکو
و مفید ،مثبت و موثر دشوار اند ،اما کار های زشت و ناپسند
آسان است.
معنی این مطلب این است که برای مفید واقع شدن چانس
کم ،فرصت محدود و گرفتاری های زیاد وجود دارد .با این
وصف استفاده از فرصتهای ولو محدود به منظور افزایش
مفیدیت و موثریت نسبت به هم نوع مان در گرو معرفت و تفکر
قرار دارند .معرفت احساس همدردی می آفرینند و تفکر راه
رسیدن به دنیای بدون خشونت را میرس میسازد.
نو شدن روزگار پس از یک سال مستمر که عمری بسیاری از
موجودات زنده در آن رشوع و از بسیاری خامته میابند ،دلیل
خوبی است ،برای تجدید نظر در جهان بینی ناپسند نسبت
به همنوعان مان و تبدیل منودن کینه و کدورت به آشتی و
محبت ،جهل و خودخواهی به معرفت و فروتنی از رسالت های
نوروزی تک تک ماست.

 ریحانه رها
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خوانندگان عزیز :نیمرخ بدون جهت گیری خاص سیاسی
مقاالت و نوشتهها را از صاحب نظران منتر میکند.
صاحب امتیاز و مدیر مسوول :فاطمه روشنیان
رسدبیر :ریحانه رها
گزارشگر :آمنه امید
عکاس :نیلوفر نیکپور
صفحهآرا :رضا رضایی
مشاور برنامه ریزی :مریم شاهی
زیر نظر هیئت تحریر
به جز رویکرد نیمرخ سایر نوشتهها مسوولیتش به دوش
نویسندگان میباشد.
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آدرس الکرتونیکی:
Nimrokhweekly7@gmail.com

این روزها ،در صفحات مجازی فیسبوک ،سخنان بسیاری از
جهانتابی گفته شد که با طفل سه ماههاش در آزمون کانکور
رشکت کرده بود .تصویر وی در صفحهی فیسبوک افراد دست به
دست شد و احساساتی بسیاری را برانگیخت .در پی این واکنش
در مقابل عکس جهانتاب ،بانو فرخنده زهرا نادری درخواست
همکاری منوده که متام مصارف وی را به عهده میگیرد تا او در
بهرتین دانشگاه در کابل درس بخواند.
در مورد این بانو ،بانو زهرا یگانه نوشته و خواستار توجه و
حامیت وی از از جنبههای مختلف زندگی او شده است .بانو
یگانه دقیقن این نوشته را در صفحه فیسبوکش نر منوده
است« :حاال او به کابل میآید ،خانم فرخنده زهرا نادری مراحل
ثبت نام و هزینه تحصیل چهارساله او را با
یکی از دانشگاههای معترب و عالی کابل
هامهنگ میکند .آقای حسین نظری از
کانادا هم قول حامیت برای چهار سال را
داده است .و همینطور آقای محمد رضا
خوشک(وطندوست) مناینده مردم هرات
در مجلس منایندگان ۵۰فیصد مصارف
تحصیل وی را عهده دار شده است.
حاال که زمینه تحصیل وی در کابل فراهم
شده باید از جنبههای مختلف حامیت
شود .او سه فرزند خردسال دارد ،چهار سال
زندگی در کابل ،کرایه خانه ،مصارف خرج
و خوراک خودش و خانوادهاش که حتمن
باید کسی باشد تا در زمان رفن به دانشگاه
فرزندانش را نگهداری کند ،و مصارف دیگر
زندگی نیاز به حامیت فوقالعاده خیرین
دارد ».این موضوع خوشحال کننده
است .باید خرسند باشیم که جهانتاب از
دایکندی به کابل آمده و رشوع به تحقق
بخشیدن آروزهایش میمناید .آرزوهای
که سالهای سال در پستوهای خانه با
بچهداری ،وظایف خانه و انجام کارهای
شاقه به جز درس خواندن در کوه و کمر طبیعت خشن دایکندی
با خاک یکسان بود و شد .باید در تالش حامیت از جهانتاب
بود .او باید و باید حامیت شود و تا آنجایی پیش برویم که این
تالشها عامل تغییر زندگی وی شود و او شاهد به مثر رسیدن
زحامتاش باشد.
در عین حال خوشحال بودن از این موضوع ،و با استفاده از این
فرصت ایجاد شده که با نر عکس جهانتاب در صحنه آزمون

«جهان تاب»

مشت نمونهی خروار
ِ
مشکالت زنان این سرزمین
از

بیایید معنای به دست آمده از تصویری دست به دست شدهی جهانتاب
را بهانهی برای تغییر در نظر بگیریم
به وجود آمده ،باید اندکی تامل به خرج داد .باید از خود سوال
کنیم که آیا تنها یک خانم این همه شوق و شور درس خواندن
و پیشرفت در رس دارد؟ آیا جهانتاب مشت منونهی خرواری
از این نوع شور و شوقها نیست؟ آیا حضور جهانتاب تصویری

روشنی از اشتیاق زنان برای پیشرفت و مشکالت سد راهشان
برای همه ارائه نکرد؟ و ...هامنطوری که گفته شد ،باید از این
فرصت به دست آمده استفاده منود و متوجه مشکالت زنان در
رسارس افغانستان شد.
جهانتاب در دایکندی ،حداقل این امکانات را داشت که با فرزند
سه ماههاش توانست در آزمون رشکت کند .اما آنچه خطرناکتر
از هر مسئلهی دیگر میباشد این است که در بسیاری از نقاط

افغانستان زنان و دخرتان حتا جرات حرف زدن در مورد رفن
به مکتب و تحصیل را ندارند .در خوست ،هلمند ،قندهار و...
زنان حتا هیچ تصور و توقع جز بچه زاییدن و در خانه ماندن و در
خدمت مرد بودن را از خودشان ندارند .این موضع همچون مرض
العالجی است که سقف افکار اکرثیت از
مردم این مرز و بوم را پوشانده است .زن و
مرد هم منیشناسد .در بسا موارد زنان بدتر
از مردان دست به خشونت علیه همنوعان
شان میزنند .این تصویری کوچک از
مشکالتی است که زنان با آن رو بهرو اند.
امیدواری این وجود دارد که برای کنشگران
اجتامعی ،تصویری از مشکالت زنان که
در عکسهای دست به دست شدهی
جهانتاب بازتاب یافت ،بهانهی برای یک
تغییر بزرگ باشد .باید به عمق این مسئله
پی برد و همینطور گامهای مثبت را در
راستای حل مشکالت زنان برداشت .صدها
و بل هزاران ماللی و رابعه این رسزمین
داشته و دارد؛ اما با متام آرزو ها و استعداد
شان همچنان منزوی و خانم خانه باقی
مانده است.
عشق به تحصیل ،دانش و دانایی در بین
همه بانوان این رسزمین سوخته وجودداشته
و دارد .جدای از جنگ و خشونت های که
بر مردم افغانستان تحمیل شد ،خرده هویت
های بومی ،محلی و قومی و پارادایم مرد
ساالری و نر ساالری جلو ادامه تحصیل
خیلی از زنان کشور ما را گرفته است ،که همچون جهان تاب
اشتیاق به تحصیل و یاد گیری داشته و دارد .نه باید فقط به
حامیت مالی جهان تاب اکتفا کنیم؛ جهان تاب بایستی یک
تکانه ذهنی در اندیشه مان ایجاد کند و زنگ بیدار باشی باشد
برای اینکه به زنان حق تحصیل و حق حضور در اجتامع و نهاد
های آکادمیک را قایل شویم .و بایستی مناد های همچون جهان
تاب را حامیت و الگوی برای تغییر قرار دهیم.

