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استقاللیتدختراندرتصمیمگیریهای
مهمزندهگیشان

فرحناز فروتن یکی از مطرحترین
خبرنگاران زن در رسانههای تصویری
افغانستان است .بانو فروتن جسور
است و برای به دست آوردن آنچه به
آن باورمند است تالش میکند .به دالیل
هوشیاری و ارادهی عمل وی تا هنوز
کارهای زیادی به خصوص حقوق
زنان در رسانهها ،دست آوردهایش
چشمگیر است.
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اینجا ،چراغی روشن است

بهپایصندوق
ِ
نتیجهیرفتنزنان
رایچهبوده؟

طغیان
واژهها

رای زنان سازنده است اما هیچگاهی لذت این
سازندهگی را خودشان نهچشیده اند
ایــن مســئله بحــث برانگیــز اســت و ســازندهی سرنوشــت سیاســی و
اجتماعــی زنــان .از آنجاییکــه زنــان در افغانســتان تــا بــه هنــوز بــه
معنــای واقعــی درک تصمیمگیــری مســتقالنه نرســیدهاند ،بنابرایــن
آنهایــی کــه خودشــان را فعــال حقــوق زنــان و فعــال مدنــی میداننــد
بایــد بیــدار شــوند .فعــاالن بایــد حساســیتها را نســبت بــه نقــش
و اهمیــت حضــور زنــان در انتخابــات در اذهــان تمامــی مــردم بــه
خصــوص {زنــان} ایجــاد کننــد.
یکــی از بنیادهــای اساســی نظــام دموکراســی پروســه انتخابــات اســت
تــا از طریــق برگــزاری انتخابــات نظــام مردمســاالر بــه معنــای واقعــی
آن ترســیم شــود .از طریــق انتخابــات قانونــی تمامــی اقشــار مختلــف
جامعــه در تعییــن سرنوشــت دولــت و ملــت باهــم بــه گونــهی برابــر
ســهم میگیرنــد.
در افغانســتان ،امــا انتخابــات پیــش از آنکــه ممثــل ارادهی جمعــی
ملــت باشــد؛ تصویــری از ســنت قبیلــهای و نظــام ملوکالطوایفــی عصــر
قدیــم اســت .همانگونــه کــه در قدیــم یــک خــان چندیــن روســتا را
اداره میکــرد؛ در افغانســتان هــم اکنــون یــک فــرد گــروه عظیمــی را
نظــر بــه گرایشهــا و منفعــت خویــش سمتوســو میدهــد .در تمــام
دنیــا اصــل بــر ایــن اســت کــه هــر فــرد واجــد شــرایط حــق یــک رای
دارد و در تمامــی نظامهــای آزادیگــرا و جوامــع دموکراتیــزه شــده،
افــراد در اســتفاده از ایــن حــق مختــار اســت؛ امــا در کشــورهای جهــان
ســوم بنابــر وجــود فســاد و تبعیــض در دســتگاه دولتــی و جریانهــای
سیاســی ،انتخابــات بیشتــر مهندســی شــده و کمتــر آزاد ،شــفاف و
عادالنــه اســت .نظــام انتخاباتــی در افغانســتان از نــگاه قانوننامــهای
مشــکل فنــی نــدارد؛ ولــی قانونــی کــه تــا کنــون تطبیــق نشــده اســت
و بــه آســانی هــم تطبیــق نخواهــد شــد .زیــرا تــا زمانــی کــه زنــان
بــه عنــوان نیمــی از پیکــر جامعــه در اســتفاده از رای خــود آزادی
عمــل نداشــته باشــند و بــه جــای زنــان مــردان خانــواده و خــان قبیلــه
تصمیــم بگیــرد؛ چنیــن انتخاباتــی معنــای دموکراتیــک نــدارد و ممثــل
ارادهی ملــی نیســت؛ بلکــه پروســهای مهندســی شــده اســت .بیشتــر
کاندیداهــا در افغانســتان براســاس گرایشهــای قومــی ،مذهبــی و
جغرافیایــی و یــا معاملههــای سیاســی رای میآورنــد و نــه بــر اســاس
شایســتگی و برنامههــای تکتهــای انتخاباتــی.
نظــر بــه فرهنــگ ســنتی مردســاالر در افغانســتان ،ســهم زنــان در
مســایل تصمیمگیریهــای کالن خانــواده انــدک اســت .در افغانســتان
زنــان جــز عقــب ماندهتریــن گــروه و اقشــار جامعــه بــه حســاب مــیرود.
حقیقــت ایــن اســت کــه در آســتانهی انتخابــات همــه و همــه میدانیــم
کــه کاندیــدای زیــادی پــا بــه عرصــهی شــعار ســردادنها و وعــده
دادنهــا میگذارنــد .آنهــا بــا اســتفاده از پــول و ابــزار رســیدن بــه
هدفشــان حساســیت مــردم را تشــدید میبخشــند ،در پیرامــون ایــن،
تنشهــای جمعــی صــورت میگیــرد .اذهــان بــه واســطهی کاندیــدا
تســخیر میشــوند و مــردم گــروه گــروه بــه ســمت افــراد متفــاوت
رو میکننــد .در ایــن میــان آنچــه همیشــه و همیشــه بــه صــورت
تکــرار بــوده و هســت ،عــدم اســتفادهی درســت زنــان از رای شــان
بــوده .زنــان رای داده انــد بــه اســاس آنچــه کــه ارباب-مــرد منطقــه
و یــا پــدر خانــواده تصمیــم گرفتــه اســت .آنهــا رای داده انــد بــدون
اینکــه هیــچ امیتــازی از ایــن نیــروی شــان بــه آنهــا داده شــده باشــد.
رای زنــان ســازنده اســت امــا هیچگاهــی لــذت ایــن ســازندهگی را
خودشــان نهچشــیده انــد.

هفته

پریود خون منفور
شدهی زنانیست که
زنانهگی شانپنهان
شده است.
نگاهیبهمجموعه
شعرجدید باران سجادی
صفحه 3

تحلیل
 حسین احمدی

زناندرافغانستانحقانتخابندارند
ستادهای انتخاباتی برنامهی مشخصی برای زنان ندارند تا زنان را
دموکراتیک انگیزه دهد و حمایت کند.
برای شرکت در روندهای
جنسیت

انتخابات
یکی از بنیادهای اساسی نظام دموکراسی پروسه انتخابات است تا از طریق
برگزاری انتخابات نظام مردمساالر به معنای واقعی آن ترسیم شود .از طریق
انتخابات قانونی متامی اقشار مختلف جامعه در تعیین رسنوشت دولت و ملت
باهم به گونهی برابر سهم میگیرند.
انتخابات در افغانستان

 تهمینه سومیرس
در افغانستان ،اما انتخابات پیش از آنکه ممثل ارادهی جمعی ملت باشد؛
قسمت چهارم
تصویری از سنت قبیلهای و نظام ملوکالطوایفی عرص قدیم است .هامنگونه
که در قدیم یک خان چندین روستا را اداره میکرد؛ در افغانستان هم اکنون
یک فرد گروه عظیمی را نظر به گرایشها و منفعت خویش سمتوسو میدهد.
در متام دنیا اصل بر این است که هر فرد واجد رشایط حق یک رای دارد و در
متامی نظامهای آزادیگرا و جوامع دموکراتیزه شده ،افراد در استفاده از این
حق مختار است؛ اما در کشورهای جهان سوم بنابر وجود فساد
و تبعیض در دستگاه دولتی و جریانهای سیاسی ،انتخابات
بیشتر مهندسی شده و کمتر آزاد ،شفاف و عادالنه است.
نظام انتخاباتی در افغانستان از نگاه قانوننامهای مشکل فنی
ندارد؛ ولی قانونی که تا کنون تطبیق نشده است و به آسانی
هم تطبیق نخواهد شد .زیرا تا زمانی که زنان به عنوان نیمی از
پیکر جامعه در استفاده از رای خود آزادی عمل نداشته باشند و
به جای زنان مردان خانواده و خان قبیله تصمیم بگیرد؛ چنین
انتخاباتی معنای دموکراتیک ندارد و ممثل ارادهی ملی نیست؛
بلکه پروسهای مهندسی شده است .بیشتر کاندیداها در
افغانستان براساس گرایشهای قومی ،مذهبی و جغرافیایی و
یا معاملههای سیاسی رای میآورند و نه بر اساس شایستهگی و
برنامههای تکتهای انتخاباتی.
نقش زنان در انتخابات
ادامه در صفحه ...2
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اگرچند انتخابات فرصت خوبی است تا زنان بتوانند توسط آن
آرمانها و خواستهای حقوقی و سیاسی خویش را تبارز دهند
و حامیتشان را از طریق رای و
سهمگیری فعال و با تشخیص
رضورتها و نیازهایشان از یک
جریان سیاسی در انتخابات به
تغییر وضعیت و بهبودی رشایط
زنان منتج گردد .اشرتاک در
انتخابات نه تنها به عنوان یک
حق؛ بلکه نوعی مسوولیت مدنی-
شهروندی است و انتخابات برای
زنان افغانستان فرصت گرانبهایی
است که زنان فعال کشور باید
برای خواستهای سیاسی و
تغییر وضعیت عمومی زنان و
اشرتاک آنان در تصمیمگیریهای
کالن سیاسی ،بهرهمند شوند.
در چند دور انتخابات گذشته
تجربه کردیم که نقش زنان به عنوان رایدهنده در انتخابات
گسرتده و چشمگیر میباشد .در پروسه انتخابات زمینههایی هم
وجود دارد که زنان نخبه میتوانند با درایت مدیریتی-سیاسی،
خواستهای حقوق انسانی و اجتامعی زنان را با محوریت
بهبود وضعیت و تقویت اقتدار سیاسی زنان مطرح کنند و توجه
رهربان سیاسی و تیمهای انتخاباتی را به مسایل مربوط به زنان
متمرکز منایند .ستادهای انتخاباتی در افغانستان برنامهی
مشخصی برای زنان ندارند تا زنان را برای رشکت در روندهای
دموکراتیک انگیزه دهد و حامیت کند.
وضعیت فعلی زنان افغانستان در انتخابات
نظر به فرهنگ سنتی مردساالر در افغانستان ،سهم زنان در
مسایل تصمیمگیریهای کالن خانواده در شهرها اندک و در
روستا هیچ است .به همین دلیل ،بینش اجتامعی و سیاسی
زنان در جامعهی افغانستان پرورش نیافته است .به خاطر
محدودیتهای خانوادگی و فرهنگی ،در تعدادی از والیتها تا
کنون در انتخابات – به عنوان انتخاب شونده و انتخاب کننده
– برای زنان حق رشکت داده منیشد .از طرف دیگر ،زنان تا
هنوز مجبور اند هرچه که مردان خانواده تشخیص میدهند،
در انتخابات از این امر تابعیت کنند .به همین علت ،رای زنان
بیشتر خالف خواستهایشان در انتخابات اعامل میشود.
عدم مشارکت سیاسی زنان در حاکمیت یک واقعیت تاثیرگذار
بر روابط بین مردم و حاکمیت است .حق مشارکت زنان در

زناندرافغانستانحقانتخابندارند
ستادهای انتخاباتی برنامهی مشخصی برای زنان ندارند تا زنان را برای شرکت
در روندهای دموکراتیک انگیزه دهد و حمایت کند.

انتخابات؛ برنامهریزی در جهت تامین فرصتهای اشرتاک زنان
در انتخابات میباشد .بنابراین حضور زنان در انتخابات هرقدر
پررنگتر باشد برای آیندهی زنان مفید و در تعیین رسنوشت
شان موثر است.
سهمیه تبعیض مثبت در انتخابات افغانستان
سهمیه تبعیض مثبت در افغانستان از پشتیبانی قانونی برخوردار

است که بر اساس مادهی  ۸۳قانون اساسی ج.ا.افغانستان
و مادههای ۲۰و  ۲۳قانون انتخابات  ۶۸کرسی را از سهمیه
جنسیتی برای زنان در نظر گرفته است تا از این طریق زنان
به مجلس قانونگذاری راه یابند و زنانی که در سطح حوزهی
انتخابی خویش دارای رای الزم نصاب باشد؛ به کرسیهای
انتخابی راه خواهند یافت .این برنامه فراوردهی برنامه عمل
بیجینگ  ،۱۹۹۵است .تبعیض مثبت که جهت گذار از جوامع
مردساالر به شایسته ساالر و توازن جنسیتی راه افتاده است،
ابزار مطلوبی برای گسرتش نقش زنان در نظام سیاسی میباشد
و تا سال  ۲۰۱۵در  ۱۲۵کشور دنیا در سطوح ملی و محلی
شان سهمیهی جنسیتی برای زنان قایل شدند.
آزادی انتخاب شدن
نقش زنان در انتخابات ،در کالنشهرهای افغانستان پررنگ
است؛ اما بر میزان منایندهگان زن در کرسیهای انتخابی تاثیر
بهسزایی ندارد و این نقش در روستاها به کلی رنگ میبازد و
گاهی به صفر تقرب میکند .منونهای بارز آن میزان حضور
منایندهگان زن در پارملان ،سنا و شورای والیتی افغانستان
است .زنان در افغانستان به عنوان کاندیدا ظهور میکنند؛
اما برای حضور در کرسی مجلس رای الزم منیآورند؛ یعنی
جامعه هنوز بر توانایی زنان باور ندارند ،حتا زنان – همدیگر
را حامیت الزم منیکنند .در مجلس منایندهگان  ۶٨کرسی
از سهمیه تبعیض مثبت برای زنان اختصاص داده شده است؛

اما در تعدادی از والیتهای افغانستان مثل ارزگان ،هیچ زنی
حق کاندیدا شدن ندارد .وکیل زن از طرف ارزگان به گونهی
انتصابی از والیت دیگری منصوب میشود .بیشتر زنانی هم
که بر کرسیهای انتخابی راه مییابند از آدرس پدر یا شوهر
خویش بر اریکهی قدرت تکیه میزنند ،نه بر اساس برنامههای
شخصی و یا از آدرس زنان حوزهی انتخابی خویش .ارچند
این منایندهگان زن ،افراد شایستهای باشند ،بازهم منایندهی
ارادهی سیاسی زنان نیست.
آزادی انتخاب کردن
رای زنان و میزان رشکت زنان در انتخابات در شهرها و
والیتهای امن برای موفقیت کاندیدای مورد حامیت رییس
قبیله و مرد خانواده تاثیرگذار است .زنان در افغانستان بیشتر
بنابر تشخیص منافع مردان به پای صندوقهای رای میروند و

زنان در
افغانستان بیشتر بنابر
تشخیص منافع مردان به
پای صندوقهای رای
میروند و حتا برای
کسانیکه هیچ آگاهی
در مورد منش و برنامهی
شان ندارند؛ بدون
کدارم اراده و اختیار
شخصی ،رای میدهند
و آنها را به عنوان
منایندهی عظم سیاسی
خود به قدرت
میرسانند.
حتا برای کسانیکه هیچ آگاهی در مورد منش و برنامهی شان
ندارند؛ بدون کدارم اراده و اختیار شخصی ،رای میدهند و آنها
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را به عنوان منایندهی عظم سیاسی خود به قدرت میرسانند.
هستند مناطقی که تا هنوز مردان به نیابت زنان خانوادهی شان
رای میدهند؛ این یعنی فاجعهی دموکراتیک.
مسوولیت نهادهای فعال حقوق زن
نهادهای حامی زنان در افغانستان برای رشد توانمندی،
آگاهیدهی از حقوق اجتامعی-سیاسی ،تشخیص نیازهای
اساسی زنان جامعه کار ایدهآلی انجام نداده اند و بسیاری از
نهادها به صورت انفرادی و بدون ذهنیت سنجشگر ،برای دفاع
از حقوق زنان شعار میدهند .الزم است برای زنان برنامههای
آگاهیدهی داشته باشند تا زنان اهمیت سهمگیریشان را در
روند انتخابات خوب تشخیص دهند و از جانب دیگر ،در مواردی
که از رای زنان سواستفاده شود با ارگانهای مسوول انتخابات
رشیک کنند .نباید از رای زنان از طرف مردان بهرهبرداری
نادرست سیاسی شود .رسیدن به قدرت سیاسی یکی از
مهمترین نیازهای زنان است که برای رسیدن به قدرت سیاسی،
ابتدا زمینهی تحقق برابری حقوقی زنان با مردان فراهم شود.
اگر مشارکت سیاسی زنان در روندهای دموکراتیک در راستای
منافع و مصالح زنان توسط فعاالن حقوق زن و نهادهای حامی
زنان در افغانستان جهتدهی و درست مدیریت شود؛ زمینهی
تحقق برابری حقوقی زن و مرد هم فراهم خواهد شد.
اهمیت مشارکت زنان در انتخابات
تنها در افغانستان نه ،بلکه در مسایل اجتامعی کل کشورها
حضور زنان در عرصههای گوناگون اجتامعی ،سیاسی و فرهنگی
از جمله مسایل بحثبرانگیز است .بدون شک حضور و مشارکت
اجتامعی-سیاسی زنان در کشورهای جهانسوم و بسیج آنان در
چارچوب مشارکت تاثیرگذار و سازمانیافته در فرایند توسعه از
جایگاه ویژهای برخوردار است .جامعه سیاسی فعلی افغانستان
بهعنوان یک جامعهی در حالگذار در امر مشارکت سیاسی
ضمن آنکه با عدم توازن جنسیتی مواجه است .اگرچند دولت
افغانستان نسبت به بسیاری از کشورهای اسالمی فضای بهرتی
را برای رشد زنان مهیا کرده است؛ اما هنوز تاثیر ناگوار فرهنگ
قبیلهای و پدرساالری برچیده نشده است .زنان بهعنوان قرش
بزرگ از جامعه ،در یکونیم دههی گذشته مترین حضور در
حیات سیاسی را به درستی انجام داده اند .حضور فعال و
هدفمند زنان در چندین دور انتخابات در کشور ،بیانگر این
واقعیت است .اکنون الزامی میمناید تا فراتر از حق رای ،زنان
بیشتر در عرصه کسب کرسیهای منایندهگی و مدیریتی در
سطح مرکز و ادارههای محلی در والیتها تالش کنند .اگرچند
مناسبات ناپسند فرهنگ و عرف ،باعث شده است که حضور
زنان در فعالیتهای سیاسی با چالشهای زیادی روبهرو شود؛
اما این زنجیر محکوم به شکست است .برای این رسیدن به این
هدف تا زمانیکه زنان برای ترسیم خط مشی سیاسی شان
برنخیزند و با سنجش عقالنی و تدبیر سیاسی افراد شایسته
را از میان زنان برای دفاع از حق زنان در کرسیهای انتخابی
نفرستند؛ در این جامعهی مردساالر ،تغییری در روند موجود
هویدا نخواهد شد.
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پریود خون منفور شدهی زنانیست که زنانهگی شان پنهان شده است
نگاهی به مجموعه شعر جدید باران سجادی

چهارسال پيش باران سجادی برای نخستني بار ،مجموعه
شعر»سنگباران» را وارد ادبيات فارسی منود .سنگباران ،ما
را به دنيای شاعر عصيانگر و متفاوت آشنا منود؛ شاعری
نوپرداز با زبانی که زبان رسمی نيست ،پنجرهی جديدی را
به روی شعر دوستان باز کرد.
پريود
سه سال از انتشار دومني مجموعهی باران سجادی گذشت

است .او سه سال پيش با دومني مجموعهی شعریاش
بهنام «پريود» وارد بازار ادبی شده بود .تنها تعداد انگشت
شامری مانند جناب يعقوب يسنا و يامان حکمت هريک
استادان دانشگاه ضمن دومقالهی جدی از او یاد کردند.
اين مجموعه در ميان مجموعههای ديگر از اشعار ديگر گم
شد و حذفش کردند .برای عمومی نشدن يک اثر از منظر
جامعهشناسی ادبی داليلی زيادی بر میشامرند .نبودن
بازار ادبی قوی کتاب خوان ،عدم موجوديت رشکتهای
زنجريهی کتاب برای رساند و فروش بازار .فقدان نقد جدی
و منتقدان ادبی جدی ،ترويج و تبليغ ادبيات اقليت و عدم
حاميت قانونی از ادبيات اقليت و غري رسمی در جامعه،
همه میتوانند داليلی برای نرسيدن اثرهای ادبی متفاوت
در جامعه باشند.
البته ممکن است اشعار باران بنا بر ویژهگیهای منحرص
خودش و قرار گرفنت در برابر زبان کالسيک و با خالقيت
شعری ،شعر مسلط و سانسور قربانی ايديولوژی حذف
شده باشد .چون عنارص تعبيه شده در درون اشعار باران
میتواند در تضاد با فرهنگ مرد ساالرانه و ارزشهای مسلط
قرار بگريد.
خوانندهی باران شايد با استفاده او از کاربرد واژهها عصبانی
شود ،چون واژهها را در جايش به کار منیبرد و گاهی هم
در کابرد آنها غلو میکند و خيلیها را تحريک میمنايد.
او شايد فقدان حرمت به شعر حاکم از خود نشان دهد.
او بيگانه با غزل است ،غزل برای او حسی خفهگی توليد
میکند .شايد گاهی چرند بنويسد اما اين چرند در زبان
معنای ديگر دارد .اين چرند محصول ذهن ويران شده
است .ذهنی که کمتر با ادبيات مسلط و يا سنتهای ادبی
آشنا است .اين خالقيت زبان است و توليد شعر در زبان .اما
بيگانه با واقعيتهای جهان منیباشد.
در پريود ،واژههای سيال تنومند و زنانه ،واژههایی که
مهاجرند ،وطن ندارند و هامره در سفر خروج شام را در
دشتها و کويرهای سوزان همراهی میکنند .او زندهگی
را در پيچ وتاب شعر چيده تا در دنيای زنی دمای آوارهگی،
تنهايی و رد پای مهر و تبعيض را بخوانيم .پريود تنی است
که در سلولهايش حس ،آرمان ،زندهگی و مرگ تزريق شده
است.
پريود ،خيس شدهگی است ،خیس شدن نه با باران ،نه با
آب بلکه با خون؛ نه خون مقدس ،بلکه خون منفورشدهی
همهی زنانی که زنانهگی شان پنهان شده است .پريود
خونی است زنانهگی و تنانهگی که اينک شعر شده است:
وقتي تو بيايي مثل يك كشور بزرگ
و مخلوط شوي كنار غلظت دهانم

تو گاهي ميشنوي صداي مرا
كنار پريودهاي شبانه دردناك شطرنجي...
(.)1
زبان شعر
زبان شعری باران ،زبان شعر راک مدرن است .شاعر با
واژهها جفتگريی میکند .گسرتهاش نا محدود است.

با اشعار باران درد
همزيستی مرگ و زندهگی
را بار بار زندهگی میکنی و
آگاهانه مانند خدایی با زبان
زنانه برايت بیهودهگی اين
دنيا را گوشزد میکنی.
دوست داران اشعار باران
مانند خودش هامره در
فضای همزيستی با هيوالی
مرگ و لذت ميل به زندهگی
رسگردانند.
ویژهگیهایش اعرتاضی ،تهاجمی و انارشيستی است.
از ريخنت خون فرخنده تا انتحار در گوشه گوشهی جهان
در شعرها جا میگريند و هر قطعهی آن به نحوی پنجرهای
هستند به دنيای روانپريش آدمی و اعرتاض عليه نامالميات
زندهگی موجودی بهنام زن.
چقدر زن بودن تلخ و زيباست
جنون در برابر خدايان!
وقتي در خود اتفاق ميافتي
و خوابهايت را مرور میکنی
طغیان واژهها
باران واژهها را برهم میزند .اين ريزش هستی ذهنی
انسانی است که روی کاغذ ريخته شده است .او کلامت را
درهم ريخته است و زمان روايت از درهم ریختهگی و نوعی
ِ
نامانوسيت مانوس را در زبان خلق کند.
زبان رسمی استاندارد شده در تاريخ زبان ،ابزاری بوده است
برای الغای آزادی در شعر که شعريت را فروکاست و نظم را
آفريد ،آفرینندهگی را در چنربه مقرراتی محصور منود و زبان
را در دست خود گرفت .باران اما دور از اين نظم و زباين که
در فرايند متايل اين بینظمی شاعرانه صيقل يافته است،
گرامر خود را دارد که از نو کشف میشود و میسازند.
باران ،شاع ِر نامتعارف است و بهرهگريی اش از واژهها
نامتعارف تر .شعرها ،نوعی شیزوفرینی زبانی میمنايد اما
با خواندن مکرر متاميت معنايی شعر ،میفهمی در بدنه
این شعرها ،نگاه خشن جامعه جرقه دارد .درک میکنی که
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رسوش در میان گذاشتم .به او گفتم که هر یک از ما باید
نگرانیهای خود را مطرح کنیم.
ما برنامهریزی مالی را در اولویت قرار دادیم .قرارداد دیگری
ما این است که متام مصارف و هزینههای زندهگی رسوش
به عهدهی من است و متام هزینههای من در هر قسمت به
عهدهی او .ما تالش کردیم که برابری و همگونی در شغل،
تحصیل و همچنان یادگیری مهارتها ،به وجود بیاوریم تا
گزینهی طالق از ما خیلی دور شود .تصمیم داشتیم یک

ازدواج متفاوت با کمترین هزینه داشته باشیم .اما آنطور که
میخواستیم نشد .متام فامیل را قناعت دادیم اما مادر کالنم
قانع نشد ،میخواست عروسی اولین نواسهاش حداقل در
هتل برگزار شود .دوستان را دعوت کنیم و برای همه غذا
داده شود .این در صورتی بود که ما میخواستیم فقط چند
نفر در مکتب بیایند و از هامنجا بروند.
پیامتان برای دخرتان در خصوص تشکیل خانواده

سال دوم شماره  36یکشنبه  23ثور 1397
رصاحت لهجه شاعر ،نقطه مقابل اخالق و مورال بورژوايی و
دورویی اخالق رسمی را نشانه میگريد.
ساعت به وقت پرياهن چهار خانه من
ساعت به وقت تشويش و تشنج و تصور و تاريک شده بود
هوا
هوا انگار رسد میشود
عروسک مرده به دنيا آمد
زبان برهنه
زبان برهنه زبان جنسی نيست ،زبان برهنه صادق بودن با
تن است و اعرتاف به اين امر که هيچ چيزی تابو نيست و
رشم اقدام مسلط برای انقياد تن است .باران اين انقياد را
با استعارههای کالمی زير سوال میبرد و در انتخاب واژهها
هراسی ندارد و دست از خود سانسوری میکشد .قدرت
عاطفی واژهها و استعارهها را در دست موم میکند .باران
نريوی فوقالعاده عاطفی به واژهها میدهد:
گاهي عشق مثل سگ ميمريد
و عشق شبيه يك روياست
گاهي عشق مثل يك پريود زنانه طوالينست
گاهي خونریزی ادامه دارد
گاهي تشنج
مثل مردن
مثل یکسال و پر زدن ادامه دارد
گاهي ما حتي جنده ميشويم
بی جنسيتی
بی جنسيتی در متام روان شعر باران دويده است ،اين به
معنای عدم اغوای زنانهگی در اشعار وی نيست .اين متايز
ويژه باران است که در عني زنانهگی امر مشرتک میشود.
باران با تن درگريی دارد و تن ،اين ماشني شگفتانگيز
طبيعت را با زبان و با جزئيات در زبان رشح میدهد.
پريود اسمی از ویژهگیهای زيست شناسانهی تن انسان
زن و تعداد انگشت شامری ازحيوانات است .زبان باران در
پريود ،در عني اینکه زبان جنسيتی دارد ،جنسيت زدايی
میکند .به دوران کودکی میرود و نخستني لحظههای
وداع با کودکی را در بی زمانی و رابطه با پريود طرح میکند
و نقطهی بیبرگشتی را نشانه میمنايد.
باران شعر را اجرا میکند .تکه تکه کلامتش و آواهايش
روايتگران معانیاند که همزمان اتفاق میافتند و
در درياچهی تصاوير و معانی آميزش پيدا میمنايند.
موقعيت واژهها در بیتفاوتی رسدرگم منیشوند بلکه معنا
میآفرينند .گاهی تکه تکه شکل میگريند و امواج توليد
میکنند تا ذهن را با چيزهای ساده درگري و متالشی
منايند .اشعار وی اگر درد را با خود حمل میکنند و يا
تنهايی میبارند ،همه آنها منايش میيابند و مانند تئاتر
قابليت اجرايی پيدا میکنند.
شعر ،رپ و موسيقايی
رابطه با شعر باران چون رابطه با موسيقی رپ است و وارد
شدن در دنيای آن نيازمند برگه تکت(بليت) عبور رپ
دوستی است .خوانش شعر باران زيسنت در بلوغ لحظهها
و تنفس با تجربههای تکني شاعرانهگی است .در اين
شاعرانهگی با مرگ موازی نفس میکشی .با احساس
میبينی با واژهها قدم میزنی و با بدنهای بیاندام در
لحظه آنی که در همني روزهای ما متولد میشوند ،مانوس
میشوی .در پريود  30بار واژه مرگ و  67بار واژه زندهگی
به کار رفته است.
تو را ببينم و لبهاي ما به يكديگر
باز هم
بخندد
ما صيغه شبهاي تاريك
ما به نان شب
ما شبيه يك شاپرك
محتاجيم
تعهد و بيزاری
شعر باران فلسفهی بيزاری و تعهد است .نوع تازه منت و
تجربه ،از خواندن اشکال پیچیده از ترکیب زندهگی و جا
بهجایی مکان شعری واژهها است که معنای ویژه را با خود
حمل میکند .فردیت شعری با اشرتاک سوژههای فاعل
(زنان) تعمیم مییابد و حاصل این ترکیب صمیمیتی
عاطفی ایجاد میکند .طعم تند تنهایی ،تعهد در شعر،
معنای بیزاری فلسفی میدهد .شعر باران از کنار حوادث
منیرود بلکه ميدان گردشش انسان است و زمان .در شعر
باران نوع اسکزيزوفرينی زبانی فواره میکشد واژهها ميان
الفبا ،فاصله ذهن خواننده میرقصند و زبان زيبای زنانهگی
را منايش میدهند.
مهم است
اقاقياي من باران بدون مو تحويل بگريد
خييل هم مهم نيست
موهايم درد میکرد
..........

چیست؟
در تشکیل خانواده اولین مسئله خواست خود فرد مهم است.
باید بداند چه میخواهد و در برابر خواستش هرگز از چیزی
نرتسد .هر دخرت و پرسی باید برنامهریزی دقیق مالی داشته
باشد .در مورد تحصیل فکر کند .اگر خواستهها و نیازهای
خودشان را در نظر نگیرند ،حتا اگر کل دنیا با این ازدواج
موافق باشد ،با مشکل رو بهرو میشوند .پیامم برای دخرتان
این است که آنها باید بدانند چه میخواهند و سپس برای
عملی ساخنت و بهدست آوردن آنچه میخواهند تالش
منایند .آنها باید بدانند که حق انتخاب دارند و در موارد
مختلف در تصمیمگیریها ،انتخاب آزادانه حقشان است.

جعدِگیسو
 باران سجادی

طغيان میکند اين شيشهها
و انعكاس نور است كه ديوار خانهام را منهدم
 میسازدو من كه با تني انباشته از آتش رسازير میشوم
 زير همه اتهاماتمن در يك قاب خايل آشيانه میکنم
و اندوه كه مرا گسرتش ميدهد تا پاي
كوهپايههاي گمنامو چقدر معصومانه پستانهاي پروانه ام را ذبح
 میکنممن كتابهايم را كشان كشان به حامم عمومي
 شهر میبرمبايد مزه كافور بدهم
دل ناخلف من كه جفتگريي اش را آغاز
 میکنداسبهاي پري كه رهربان قبيلههاي بزرگند
 چقدر الغر و بيامر شدهاندو من كه درون يك شيشه آرام به تحليل رفتهام

غصه ألي موهايم گور شده بود
من و همه ستارههاي شهر امشب لب نداريم
مو نداريم
دماغ نداريم
خالقيت و مقاومت
در اشعار باران خالقيت شعری کنش مقاومت است و خالقيت شعری نوعی
ايستادهگی در برابر مرگ و مقاومت در برابر تبعيض و سلطه ارزشهای
ضد زن است .در اشعار باران ايده چه اين ايده «ميل» تنانه باشد و چه امر
رهايی زن در منت به سادهگی جا باز کرده اند .اشعار چند معنايی اند و
ساختامن متنی آنها خواننده را وارد منايش ديداری منوده و حاالت سه
بعدی پيدا میکنند .پوست پرتقال ،ميز پنجره گلدانها ،خيابان درختها،
درد موی ،مرگ همه رشتههای به هم پيوسته اند .هر شعر در شامی خواننده
وارد میشوند ،سانسور و موانع گرينده مغز از اثر آنها اميني منیمانند و
منیتوانند مانع تاثري موسيقايی شعر در ذهن شوند.
باران به ادبيات رسمیمتکني منیکند .ادبيات کهن ادبيات کارخانه است.
دسيپلني است و نظمی را برای تابع کردن خلق میکند .در حالیکه تالش
داميی باران در شعرش رهايی انسان زن است؛ نوعی مقاومت آزادیخواهانه
است در برابر ارزشهای زن ستيزانه اجتامع و اناتومی فرهنگ زن ستيز
است.
و دخرتي از پلههاي قرن فالن !!! به سادهگی پايني نخواهد افتاد
خودش معشوق المذهبش را
از ميان اتاق پذيرايي برد
به جهاين كه از يك تا يبنهايت
از يك تا يبنهايت زندهگی كه سخت مرده است
با اشعار باران درد همزيستی مرگ و زندهگی را بار بار زندهگی میکنی
و آگاهانه مانند خدایی با زبان زنانه برايت بیهودهگی اين دنيا را گوشزد
میکنی .دوست داران اشعار باران مانند خودش هامره در فضای همزيستی
با هيوالی مرگ و لذت ميل به زندهگی رسگردانند.
شناسنامه
نام کتاب :پريود
صفحه آرا :رضا مظفری
نارش :امريی ،کابل ،بهار 1394
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خوانندگان عزیز :نیمرخ بدون جهت گیری خاص سیاسی
مقاالت و نوشتهها را از صاحب نظران منترش 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.
هفته نامه نیمرخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.
شامره متاس079٨٨9٨٨94 :
آدرس الکرتونیکی:
Nimrokhweekly7@gmail.com

فریده رویش دانشآموختهی اقتصاد
تجارتی است و فعلن به عنوان مشاور
بورسیههای تحصیلی لیسه عالی معرفت
کار میکند .بانو فریده چندی قبل ازدواج
کرد و این ازدواج به دلیل متفاوت بودن آن،
بازتاب رسانهیی زیادی داشت.
بانو فریده! از چگونه آغاز شدن روند تعلمیمی و تجارب تان
بگویید.
همراه پدرم با رویکرد متفاوتتری در خانه رشوع کردم .من
و برادرم را استاد رویش در خانه درس میداد .از سن چهار
سالهگی به بعد ،خواندن و نوشنت فارسی را یاد گرفتیم و در
کنار آن پدرم روی واژگان انگلیسی با ما کار میکرد .این زمانی
بود که ما در پاکستان مهاجر بودیم .درس دادن به من و بردارم
را پدرم به چشم رسمایهگذاری برای آیندهی ما میدید .بعدها
حرفش این بود که اساس مکتب معرفت از هامن قصههایی
رشوع شد که با تو و برادرت داشتم.
در سن هشت سالهگی وارد صنف چهارم لیسه معرفت که آن
زمان در پیشاور تأسیس شده بود ،شدم .همصنفان من قالین
بافانی بودند که معمولن سنشان باالتر از بیست سال بود.
تالش میکردند یک روند رسیع را طی کنند .در جریان یک
سال تعلیمی دو صنف را میخواندیم .در سن سیزده سالهگی
در افغانستان از مکتب معرفت فارغ شدم .در سال ۲۰۰۵
باید وارد دانشگاه میشدم .اما به دلیل اینکه مکتب ما اولین
مکتب خصوصی بود و ما مضامین متفاوتی مثل انسان شناسی،
حقوق برش و بعضی مضامین دیگر را خوانده بودیم دولت قبول
منیکرد که برای ما شهادتنامه بدهد .بعد از یک سال برای ما
شهادتنامه دادند و من با رشکت در کانکور وارد دانشگاه کابل
شدم .آنوقت دانشگاه کابل همه چیز بود .چون هیچ دانشگاه
خصوصی و فرصت بورس تحصیلی وجود نداشت.
تا سمسرت پنجم در دانشگاه کابل درس خواندم .بعد بورسیهی
بنگالدیش در افغانستان آمد .من ثبت نام کردم و با شش نفر
دیگر بنگالدیش رفتم .پنج سمسرت درس خواندن در دانشگاه
کابل را برای خودم یک آمادهگی در نظر گرفته بودم .وقتی به
بنگالدیش رفتم متأسفانه در آنجا به دلیلی آب و هوا و فشار
درسها با یک مریضی بسیار سخت رو بهرو شدم و مجبور شدم
برگردم به کشور.
در این مدت روابطم با دانشگاه کابل حفظ بود و تکالیف

استقاللیت دختران در تصمیمگیریهای
مهم زندهگی شان
دخرتان باید بدانند که چه میخواهند و سپس برای عملی ساخنت
و بهدست آوردن آنچه میخواهند تالش منایند

کار کنم .به دلیل اینکه هم درآمد
مالی داشته باشم و هم حس خوبی
کار کردن با دخرتان را .یک مدت
در وزارت اقتصاد هم کار کردم.
طرحهایی در مورد انکشاف پایدار،
برای شان ارایه منودم .بعد سفری
که به ترکیه داشتم از وزارت اقتصاد
بیرون آمدم.

درسیام را به صورت آنالین برای استادانم میفرستادم .در
بنگالدیش رابطهی ایجاد کرده بودم بین استادان دانشگاه کابل
و نهاد تحصیلی آنجا .توانستم چندین محصل را در بنگالدیش
شامل بورسیه کنم .وقتی در افغانستان آمدم تحت تداوی بودم.
مدت دوسال این وضعیت ادامه داشت .آدم گوشهنشینی بودم.
با هیچکسی حرفی برای گفنت نداشتم .تنها مرصوفیتم خواندن
کتاب بود.
بعد از مدتی همزمان با دخرتان دیگر آمادهگی تافل را رشوع
کردم .من در قسمت بورسیههای شان همکاری میکردم .در
نهایت تصمیم گرفتم و منراتم را از دانشگاه کابل به دانشگاه
کاتب انتقال دادم و لیسانسم را از آنجا گرفتم.
در مورد شغل تان اگر بگویید .به چه دالیلی بیرون از
معرفت کار منیکنید؟
در رشایطی که قرار داشتم رفتوآمد در مکانهای دورتر برایم
سخت بود .چون مریض بودم و لیسه معرفت نزدیک خانهی ما
بود .در ضمن اینجا خیلی در چوکات مسایل رسمینبودم،
هر وقت حامل خوب نبود کار منیکردم .تشخیص دادم اینجا

درست ،در مورد ازدواج تان
بگویید .انگیزهی شام برای
برگزاری مراسم ازدواج به صورت
متفاوت بر اساس چه ارزشهای
بود؟
من آدم سنتگرا هستم و در کنار آن
از فرصتهایی که مدرنیزم در اختیار
ما قرارمیدهد ،هم استفاده میکنم.
از دوران کودکی رسوش را
میشناختم .حس میکردم با یک دید خوبی به من نگاه
میکند .وقتی در غزنی زندهگی میکرد و صنف نهم بود ،من
در معرفت صنف هشتم بودم .در غزنی برایش از معرفت صحبت
میکردم و از برنامههای مان میگفتم .رسوش با تحصین و تأیید
به طرفم میدید .حس میکردم برایش خیلی آدم مهمی هستم،
(من فکر میکنم همه دوست دارد رشیک زندهگیاش آنها را
با دید خوب و متفاوت ببیند) .این اولین خاطرهام بود در جریان
سال  .۱۳۸۲بعد خانواده رسوش به کابل آمدند .رسوش از
صنف چهارم در لیسه معرفت شامل شد.
در نهایت وقتی من و رسوش تصمیم گرفتیم که با هم ازدواج
کنیم من با فامیل مشوره کردم .در اوایل مادرم به اساس دالیلی
مخالف بود.
در خصوص این مسئله یک روز استاد رویش با من در مورد
رشوط ضمن عقد صحبت کرد .پدرم گفت باید فکر کنی در
مورد اینکه ممکن نظرها تغییر کند .احساس همیشه باقی
منیماند .اگر مسئلهی طالق پیش بیاید یا شوهرت زنی دیگری
بگیرد ،آیا در این مورد فکر کرده
ای؟ سپس من این حرفها را با
ادامه در صفحه ...3

