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اینجا ،چراغی روشن است

زنانخیابانی(گداودستفروش)
ِ
بدبختترینبازماندههایافراطیت،
تعصب و جنگ
آوارهگــی هویــت مردمیســت کــه جنگهــای ســخت و ویرانگــر
را پشــت ســر گذاشــتهاند .جنــگ عامــل فــرار مــردم از زادهگاهشــان،
آوارهگــی در خیابانهــا ،گرســنه مانــدن ،بیســرپناهی و از بیــن بــردن تمــام
ظرفیتهــای انســانی اســت .دربــهدری و بیخانمانــی تجربــهای میلیونهــا
انســان افغانستانیســت .یــک فــرد افغانــی بــا تمــام وجــود درک میکنــد کــه
آوارهگــی ،ویرانیگــری و ویرانــی یعنــی چــه!
ویرانگریهــای پیدرپــی هــزاران نفــر را بیخانمــان کــرد .اگرچنــد ســربازان
اصیــل و نیــز قربانیــان کشــتاری ایــن جنــگ مــردان بودنــد ،امــا تنهــا کســانی
کــه در طــول ســالهای متمــادی درد ایــن ویرانگریهــا را تــا مغــز اســتخوان
کشــیدند زنــان بودنــد .آنهــا شــوهران شــان را از دســت دادنــد و فرزانــدان شــان
در دام تــوپ و تفنــگ کشــیده شــدند.
جنگهــای کــه بــه اســاس ایدئولوژیهــای خــاص افراطــی شــکل گرفــت،
نابودکننــدهی اصلــیای ظرفیتهــای انســانی بــه خصــوص زنــان بــود .افراطیــت
دینــی و مذهبــی دامــن تاریــک و ســترگاش را بــر اذهــان بیــدار و آزاداندیشــی
انســانهای افغانســتانی گشــود .بهویــژه زنــان ،تنهــا کســانی بودنــد کــه حــق
هرنــوع کار و فعالیــت بیرونــی و ظرفیتســازی از آنهــا گرفتــه شــد .در میــدان
منازعــه افراطیهــا مــردان را غیــور و زنــان را ضعیــف و ترســو تعریــف کردنــد.
همیــن بــود کــه همــه روزه مــردان ایــن ســرزمین بــا افراطیــت و تعصــب غیورتــر
شــدند و زنــان ترســوتر و ضعیفتــر.
بعــد از شــکلگیری ایــن طــرز تفکــر؛ مــردان ایــن خــاک بیهیــچ تردیــد و
ترســی بــه خودشــان اجــازه دادنــد کــه بــه زنــان هــر چــه خواســتند بگوینــد و
هــر کاری کــه خواســتند در حقشــان انجــام بدهنــد .خیابــانآزاری تبدیــل بــه
متلکهــا و ســرگرمیهای مــردان ایــن ســرزمین شــد .آنهــا بــه خودشــان اجازه
میدادنــد کــه در مــورد پوشــش ،طــرز راهرفتــن ،فعالیــت و برجســتهگیهای
طبیعــی زنــان هــر چــه خواســتند بگوینــد.
آنچــه کــه مــا بــه صــورت عینــی شــاهد آن هســیتم؛ نشــان میدهــد کــه زنــان
افغانســتان بــا چــه دشــواریهای زیــادی روبــهرو انــد .اکثریــت از مــردان بهخاطر
حیثیــت و غیــرت افغانیشــان اجــازه هیچنــوع
ادامه در صفحه ...3
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افغانستان؛بزرگترینزندانزنان
خشونت علیه زنان تبدبل به یک امر عادی شده است

هــدف قــرار گرفتــن برجهــای دوغلــوی منهتــن در
بیســتویک ســپتمبر باعــث شــد کــه جامعــه جهانــی متوجه
عمــق فاجعــه در افغانســتان شــود و ســر آغــازی شــد بــرای
یــک فصــل جدیــد در حــوزه سیاســت و حکومــتداری و
زندهگــی مــردم در افغانســتان .ایــن مــدت خیلــی چیزهــا
تغییــر کــرد شــاق طالبانــی در بــزرگ شــهر دیگــر مــردم
را نمیآزاریــد مردهــا دیگــر مجبــور نبــود ریشهــای
بلنــد بگذارنــد و بــدون وضــو بــه نمــاز بایســتند و زنــان نیــز
مجبــور نبــود و نیســت کــه بــرای
بیــرون رفتــن حتمــا بُرقــع بــه ســر کنــد
و همــرای خــود محــرم داشــته باشــد،
البتــه ایــن وضــع بــرای زنــان تنهــا در
چنــد بــزرگ شــهر محــدود میشــود؛
در والیــات کــه طالبــان تســلط دارد
همچنــان زنــان در وضعیــت دشــواری
بــه ســر میبرنــد.
فصــل جدیــد کــه از آن بــه عنــوان
دهــه تحــول نیــز یــاد میشــود
بیاغــراق بســیاری مســایل را در
افغانســتان متحــول ســاخت ،در ایــن
فصــل شــهرها آبادتــر ،پارکهــا ســر
ســبزتر ،جادههــا هموارتــر و کوچههــا
زیباتــر شــد .رســانهها بــه فعالیــت آغاز
کردنــد و آزادی بیــان نســبتن خوبی در
کشــور حاکــم شــد ،مخابــرات رشــد کــرد و موبایلهــای
هوشــمند و تکنولــوژی جــز ضرورتهــای روزانــه مــردم
شــد و انترنــت باعــث شــد بحــث شــهروند رســانه رشــد
بیشتــری داشــته باشــد و ایــن مســئله چنــان پیشرفــت
کــرد کــه امــروزه رســانههای اجتماعــی تقریبــن نقــش رادیو
و تلویزیــون را در جامعــه کمرنــگ ســاختهاند و متاســفانه
روزنامهخوانــی و هفتهنامهخوانــی را نیــز رو بــه تعطیــل بــرد.
از ایــن همــه حواشــی کــه بگذریــم و بیاییــم روی اصــل
موضــوع کــه همــان جایــگاه زنــان در وضعیــت کنونــی
کشــور باشــد و ســواالت مثــل اینکــه زنــان در افغانســتان در
چــه شــرایطی قــرار دارنــد را بــه پرســش و کنــکاش بگیریــم
بــه جوابهــای تراژیــک و تاســفباری بــر میخوریــم .بــه
رغــم اینکــه قانــون اساســی جایــگاه خوبی بــرای زنــان قایل
شــدهاند ،امــا در عمــل هیچگاهــی مــا شــاهد حضــور موثــر
زنــان نــه در حــوزه سیاســت ،نــه در حــوزه فرهنــگ نــه در
حــوزه اقتصــاد و نــه در اجتمــاع بودیــم ،آنچه وجود داشــت

و دارد برنامههــای دیکــوری ،مقطعــی و پــروژهای بــوده .هیچ
گام موثــر بــرای نهادمنــد شــدن جایگاهزنــان برداشــته نشــد و
هیــچ کار فرهنگــی موثــر صــورت نگرفــت و هیــچ تغییــر در
بــاور مــردان بهوجــود نیامــد و همچنــان نــر اندیشــی در
افغانســتان پارادیــم غالــب در تمــام امــور میباشــد.
بررسی جایگاه زنان در سه قوه
یکــم ،قــوه اجراییــه :در جمــع وزارت خانههــا وزارتــی بهنــام
وزارت امــور زنــان ایجــاد شــد ،ولــی عملکــرد ایــن وزارت

فراتــر از تجلیــل هشــت مــارچ و چنــد تــا نمایشــگاه نرفــت.
مــن االن دقیقــن نمیدانــم کــه الیحــه وظایــف ایــن وزارت
چیســت ،در چــه حوزههــای قــرار اســت ،کار کنــد و چــه
دســتآوردی در ایــن مــدت داشــته اســت ،اگــر داشــته چــرا
مشــهود نیســت و بــا مــردم شــریک نمیســازد؛ اگــر نــدارد
چــرا پــس وجــود دارد فلســفه وجــودی چنیــن وزارت در
چیســت؟ چــرا هنــوز هیچگونــه حتــا طــرح و پالیســی منظــم
بــرای بهبــود وضــع زنــان وجــود نــدارد ،وظیفــه ایــن وزارت
چیســت مــن کــه نمیدانــم اگــر شــما میدانیــد لطفــن بــا مــا
شــریک بســازید.
دوم ،قــوه قضاییــه :متاســفانه دیــدگاه ســنتی حاکــم بــر ایــن
قــوه کــه ناشــی از برداشــتهای دینــی و مذهبــی میشــود
جایــگاه زنــان را بــا محدودیتهــای زیــادی در ایــن قــوه
مواجــه ســاختهاند و بحــث اینکــه زنــان نمیتوانــد قاضــی
شــوند هنــوز در ایــن جامعــه طــرفداران کمــی ندارنــد ،چــه
بســا تکنوکراتهــا و روشــنفکران نیــز هســتند کــه بــر طبــل

ایــن مباحــث میکوبنــد .روز ادعــای روشــنفکری میکنــد
و امــا در شــب فکــر بــد تــر از مفکــوره داعــش دارنــد .در این
قــوه بــه رغــم تغییــرات کــه در ایــن چنــد ســال اخیــر بهوجود
آمــده نقــش زنــان بــه شــدت کــم رنــگ اســت ،و چــه بســا
خشــونتها و پروندههــا فجیعــی روی آن خــاک انداختــه
شــد و میشــوند و تــا قیامــت عدالــت تطبیــق نخواهنــد شــد
در مــوارد چنیــن پروندههایــی و هیــچگاه مــا شــاهد تطبیــق
عدالــت در قبــال پروندههــای خشــونت علیــه زنــان نبودیــم
کــه درشــتترین نمونــه آن پرونــده
فرخنــده و رخشــانه اســت .امــا صدهــا
پرونــده از ایــن دســت داریــم کــه هرگز
عدالــت در برابــر آن اجــرا نشــده.
ســوم قــوه مقننــه :در قــوه مقننــه مطابــق
بــه قانــون اساســی ســهمیه مشــخصی
بــرای زنــان در نظــر گرفتــه شــده و از هر
حــوزه انتخاباتــی زنان ســهم مشــخصی
خــود را دارنــد و ایــن تبعیــض مثبــت
باعــث شــده اســت ،کــه زنــان از جایگاه
نســبتن خوبــی در ایــن قــوه برخــوردار
باشــند امــا تنهــا حضــور کافــی نیســت.
موثریــت حضــور نیــز مهــم اســت ،بــه
تعبیــر دیگــر در کنــار کمیــت باییســت
کیفیــت نیــز وجــود میداشــت ،کــه
نداشــت .بودنــد و هســتند در پارلمــان
زنانیکــه مخالــف قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان بــود ،و
چــه بســا زنــان در درون مجلــس بــود و تــا حــال نیــز اســت،
کــه بــه مراتــب متعصبانهتــر از مــردان در برابــر حقــوق زنــان
ایســتادند و بــا سیاســت پوپولیســتی بــه هــم جنــس خــود جفا
نمودنــد .متاســفانه زنــان انگشتشــماری در درون پارلمــان
بــود کــه بــرای آزادی و برابــری مبــارزه میکردنــد و امــا
اگــر انتخابــات ایــن دور بــه ایــن پیمانــه بــه افتضــاح کشــیده
نمیشــد افــق روشــنی داشــت ،بــرای حضــور موثــر زنــان
شــجاع و مبــارز در درون پارلمــان کشــور.
بدیــن ســان اســت ،کــه میشــود گفــت هنــوز حقــوق اولیــه
زنــان در ایــن جامعــه بــرای شــان داده نشــده و بــا محدودیــت
هــا و جبرهــای فــراوان محیطــی ،حقوقــی ،اجتماعــی و
فرهنگــی زندهگــی میکنــد و خشــونت در برابــر شــان
همچنــان بــه عنــوان یــک امــر عــادی و روتیــن تلقــی
میشــوند.
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جعدِگیسو
 زلمی کاوه

مشت
وقتیکه مشت رویی زنی دریده بود
کابوس مرگ در تن و جانش تنیده بود
در اشک غریق دیدمش و صورتش کبود
مردی قصیدههای خودش را سروده بود
خیس گشته بود جاده ز باران اشکهاش
در زخمهاش مصرع خونین کشیده بود
آن خشتهای کوچه همه داد میزدند
چند کوچه کوچه اشک ز چشمش
چکیده بود
تصویر مرگبار شکستن به زیر پا
جز وی فقط دو کودک و یک سقف دیده
بود
روح که با تاثر و غم ناله مینمود
فریاد بیکسی به سراغش رسیده بود
از لحظههای ناامید شدن تا افق دور
مضمون سرد آیت تحقیر چیده بود
پرسیدمش چگونه چنین خوار گشتهای؟
درد سکوت ،حس زبانش بریده بود
آنجا سکوت و زجه چو سنگینی ستم
گپ را ز آسمان دلش هم رمیده بود
آنشب کنار پنجره تنها گریستم
از ژرفنای بغض ،گلویم دریده بود
گفتم به شب تمام حکایات روز را
از شب نیاز خواب تمامن پریده بود
گفتم تمام قصهی مظلومیای زنی
شب هم ز شرم به کلبهی اندوه خمیده بود
آن لحظهها هنوز مرا رنج میدهند

زنانچگونهبهجنبشهایرادیکالمیپیوندند؟
چهــرهی واقعــی گروههــای رادیــکال چیــزی متفــاوت از
رویــای زنــان اندونیزیایــی اســت کــه بــه آنــان انگیــزهی
گرایــش بــه ایــن گروههــا را میدهــد ،چــون حقیقــت
ایــن گروههــای بنیادگــرا همــان تروریــزم جهانــی اســت
کــه از زن و مــرد فقــط اســباب تروریســتی و انجــام
کارهــای مافیایــی میســازد و بــس .ایــن گروههــا در
حقیقــت بــه دنبــال ســاختن هیچگونه نظــام و یــا حکومتی
نیســتند؛ بلکــه بــه شــکل پروژههــای بــزرگ تروریســتی
عمــل میکننــد تــا نظــم جهــان را بــه بیثباتــی بکشــاند
و در ایــن میــان همــه انســانها قربانــی بازیهــای بــزرگ
سیاســی و اقتصــادی قدرتهــا و شــرکتهای هژمونیــک
میشــوند.
در افغانســتان نیــز گروههــای رادیــکال مثــل طالــب و
داعــش کــه بــه شــکل یــک گــروه مافیایــی و تروریســتی
وارد صحنــه شــدهاند ،قصــد اســتفاده ابــزاری از زنــان را
دارنــد؛ امــا صحنــه حضورزنــان در خطــوط ایــن گروههــا
در افغانســتان مهیــا نیســت .هرچنــد پــس از ورود داعــش
در مناطقــی از شــرق و شــمال کشــور گزارشهایــی مبنــی
بــر اعــام «جهادالنــکاح» بــرای زنــان توســط اعضــای
تروریســتی ایــن گــروه بــه نشــر رســید؛ امــا چــون ایــن
گــروه تروریســتی هیــچ پایــگاه و بســتر پذیرشــی نداشــت
بــا ناکامــی مطلــق مواجــه شــد.
مقامهــای حکومــت محلــی در شــمال افغانســتان
گزارشهایــی را تاییــد کردنــد کــه اعضــای گــروه
تروریســتی داعــش بــر زنــان و کــودکان تجــاوز کردهانــد
ولــی در یــک ســرزمین اســامی دیگــر ایــن گــروه بــا
اســتفاده از تبلیــغ و ارتباطــات ســیبری بــه اذهــان زنــان راه
پیــدا کــرده کــه نشــان میدهــد زنــان در پرنفوستریــن
کشــور اســامی(اندونیزیا) گرایــش رادیکالــی دارنــد.
علــی نیــری ،ســال گذشــته میــادی نوشــتهای از «لیــس
مارکــوز» را بــه زبــان فارســی برگــردان کــرده اســت کــه
بخشهایــی از ایــن نوشــته را در ایــن مطلــب گنجانیــده

شــده اســت و نشــان میدهــد چگونــه زنــان جــوان در
ایــن کشــور اســامی و حتــا از کشــورهای غربــی بــه
گروههــای تروریســتی و افراطگــرای همچــون داعــش
گرایــش پیــدا میکننــد.
...زنــان جــوان بســیاری در سراســر دنیــا بــه دالیــل بســیار
عجیبــی خانــه و خانــواده شــان را تــرک میکننــد تــا بــه
گروههــای افراطــی تروریســتی بــا ایدیولــوژی دینــی؛
ماننــد داعــش ،ملحــق شــوند .بــرای مثــال اطرافیان «حســنا
آیتبــوالش» او را دختــری مذهبــی نمیدانســتند و در
واقــع فقــط یــک مــاه بــود کــه حجــاب ســر کــرده بــود.
ولــی مــاه پیــش در حملــه پولیــس در «ســن دنیزاریــس»
کشــته شــد .اوایــل امســال ســه دختر مدرســهای انگلیســی
از طریــق ترکیــه بــه ســوریه رفتنــد تــا بــه نظامیــان داعــش
ملحــق شــوند .پرســش اصلــی ایــن اســت کــه چــرا
ایــن زنــان و کــودکان بــه گروههــای رادیــکال ملحــق
میشــوند؟ بــا توجــه بــه ایــن مســئله ،رســانهها و مراکــز
مطالعاتــی توجــه خــود را بــه حضــور و نقــش زنــان در
نیروهــای جهــادی معطــوف کردنــد .مطالعــات پیشــین
نیــز نقــش زنــان در بمبگذاریهــای انتحــاری را
بررســی کردهانــد .دراندونیزیــا موسســه تجزیــه و تحلیــل
سیاســتهای جنــگ ( )IPACمــواردی را ثبــت کرده که
در آن زنــان از طریــق موبایــل بــا اعضــای داعــش ارتبــاط
دارنــد؛ امــا از دیــدگاه تاریخــی ،بررســی نقــش زنــان در
جنبشهــای رادیــکال تــا کنــون بســیار ســادهانگارانه
بــوده اســت و بــه جــای درنظرگرفتــن نقــش فاعلــی آنــان
بیشــتر بــر نشــاندادن ایــن زنــان بهعنــوان قربانیــان مــردان
قدرتمنــد و کاریزماتیــک تاکیــد داشــته اســت.
البته مســلم اســت مســئله بــه این ســادگی نیســت .در بافت
اجتماعــی اندونیزیــا ،علــت گرایــش زنــان بــه گروههــای
رادیــکال میتوانــد تــا حــدی بــه خاطــر ســاختار
مردســاالرانه ایــن جامعــه و تمایــل زنــان بــه ســاختن یــک
«دولــت ایدیولوژیــک نــاب» تحــت قوانیــن الهــی باشــد

کــه در دو ســطح میتــوان ایــن پدیــده را شناســایی کرد
و در هــر دو حالــت هــم بــرای اندونیزیــا و هــم وضعیــت
جهانــی مصــداق پیــدا میکنــد.
در ســطح اول ایــن زنــان ،درســت ماننــد مردانــی که عضو
ایــن گروههــا میشــوند ،هــم بــر طبــق آییــن شــریعت
اســامی و هــم در پاســخ بــه مشــکات و نابرابریهــای
اجتماعــی و اقتصــادی بــه ســاختار خافــت اســامی
اعتقــاد پیــدا میکننــد .تمامــی ایــن زنــان دخترهــای
ســاده و بیفکــر نیســتند .چــون واقعیــت امــر ایــن اســت
کــه آنــان نگــران نابرابــری ،ظلــم و بیعدالتــی هســتند
کــه در جامعهشــان در حــق زنــان میشــود و از عــزم و
توانایــی دولــت خــود در مبــارزه بــا فقــر ناامیــد هســتند و
متاســفانه راه مناســبی بــرای جهتدهــی ایــن نگرانیهــا و
دغدغههــا نیافتهانــد.
ســطح دوم از درک نقــش زنــان در جنبشهــای رادیــکال
عبــارت از ســاختار اجتماعــی مردســاالرانه اندونیزیــا
اســت ،بهویــژه در جوامــع محافظــهکار اســامی کــه
زنــان را زیردســت مــردان میداننــد .امــا در جنبشهــای
بنیادگــرا چنــان تبلیــغ میشــود کــه در ظاهــر امــر زنــان
احســاس برابــری میکننــد .در گروههایــی ماننــد داعــش
شــناختی ایدیولوژیکــی از نقــش آنــان در ســاختن یــک
حکومــت آرمانــی وجــود دارد ولــی امتیــاز ایــن نقــش را
در دنیــای دیگــری واگــذار میکنــد .بســیاری از زنــان
ایــن جنبشهــا معتقدنــد کــه بــا شــرکت در جهــاد پــس
از مــرگ بهعنــوان فرشــته محشــور میشــوند.
البتــه ایــن آرزوهــای برابــری جنســیتی واقعــن بــه ایــن
ســادگی بــه تحقــق نمیرســد .تمــام ایــن جنبشهــای
جهــادی و تنــدرو بهشــدت مردســاالر هســتند .حتــا معنای
خــود کلمــه «جهــاد» نیــز بــه کلیشــه جنســیتی آلوده شــده
اســت .در ایــن گروههــا «جهــاد ســخت» کــه بــه معنــی
جنــگ در جبهــه اســت بــه مــردان تعلــق دارد و «جهــاد
نــرم» کــه عبــارت اســت از بهدنیــاآوردن ســربازان بیشــتر

دردی که در تمام دل من خلیده بود
بشکسته باد مشتی که بشکافت صورتش
نفرین به «من» سکوتی عجیبی نموده بود
بــرای جنبــش و «ســرویسدادن» (خدمــت جنســی) بــه
مــردان گــروه ،کار زنــان اســت .ایــن همــان وظیفــه زنــان
در جوامــع ســنتی اســت؛ یعنــی بــودن در خدمــت مــرد ،با
ایــن تفــاوت کــه ایــن جنبشهــا بــه ایــن کار زن ارزش
ایدیولوژیکــی میدهنــد و یکــی از عوامــل اصلی گرایش
زنــان اندونیزیــا بــه گروههــای رادیــکال داخلــی و حتــا
ارتبــاط بــا افــراد داعــش بــه شــمار مــیرود.
بــرای بعضــی از ایــن زنــان تقدیــم بــدن و رحــم خــود
بــه ســربازان خــدا و نقــش زن و مادربودنشــان باعــث
افتخــار اســت .از دیــدگاه ایــن جنبشهــای افراطــی فقــط
فرزنــدان پســر هســتند کــه میتواننــد جندهلل(ســرباز خــدا)
باشــند؛ بنابرایــن زنانــی کــه از جوامــع ســنتی آمدهانــد
آرزویشــان اســت تــا مــادر نســلی از ســربازان خدا باشــند
کــه در راه حقیقــت میجنگنــد ولــی همــه ایــن زنــان
جــوان از نقششــان در جهــاد نرم(جهادالنــکاح) راضــی
نیســتند .طبــق یافتههــای تحقیــق یــک نهــاد غیــر دولتــی
اندونیزیایــی ،بعضــی از زنــان از «زیردســتبودن» زن در
مقابــل مــرد در ایــن جنبشهــا ناراضــی بودنــد و بــه نشــانه
اعتــراض آنهــا را تــرک میکردنــد.
راههــای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه زنــان از طریــق
آنهــا میتواننــد در ایــن جنبشهــای بنیادگــرا پیشــرفت
کننــد .یکــی از ایــن راههــا البتــه انتخابشــدن بهعنــوان
همســر یــا یکــی از همســران رهبــر گــروه اســت .مهــارت
در «فنــاوری اطاعــات» ،دانســتن زبــان ،اطاعــات،
جاسوســی ،هککــردن حســاب بانکــی یــا دانــش مربوط
بــه ســاختن بمب نیــز باعث میشــود یــک زن در ســاختار
نخبــگان جنبــش جایگاهــی برابــر بــا مــرد داشــته باشــد .از
هیمــن رو در اندونیزیــا و خاورمیانــه زنــان جوانــی هســتند
کــه انگیزههــای قــوی بــرای ملحقشــدن بــه جنبشهــای
بنیادگــرا دارنــد ،حتــا اگــر واقعیــت جهادشــان آن چیــزی
نباشــد کــه انتظــار دارنــد.
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گفتوگو
 حسین احمدی

گفتوگو با زینب انتظار؛
نویسنده و هنرمند
خانــم انتظــار از اینکــه وقتتــان را
بــرای گفتوگــو بــا مــا اختصــاص دادیــد
ســپاسگزاریم .بهتــر اســت در ابتــدا از
فراینــد فعالیتهــای هنــری و نویســندهگی
تــان بگوییــد؛ اینکــه رشــته تحصیلــی
تــان چیســت و چگونــه بــه ســوی ســینما و
رماننویســی متمایــل شــدید؟
من رشــته فارمسی(داروشناســی) را در دانشــگاه کابل و
خبرنــگاری را در یــک دانشــگاه خصوصــی خوانــدهام؛
امــا کارهــای مــن بیشتــر متمرکــز در عرصــه ســینما و
ادبیــات داســتانی بوده اســت.
آغــاز کارم در عرصــه ســینما از آنجــا شــکل میگیــرد
کــه مــن انگیــزهی ســینما را قبــل از آمــدن بــه دانشــگاه
داشــتم و زمانــی کــه در هــرات زندهگــی میکردیــم
در مــورد ســینما مطالعــه کــرده بــودم ولــی امکانــات
دسترســی بــه ســینما و آمــوزش تخصصــی ســینما
را نداشــتم .زمانــی کــه آمــدم بــه دانشــگاه کابــل،
فرصتــی مهیــا شــد کــه از طریــق روابــط بــا دوســتانم،
بــه ورکشــاپهای ســینمایی در دانشــکدهی هنرهــای
زیبــا راه یافتــم .بــه دعــوت اســتادم از ایــن ورکشــاپ
فلمنامهنویســی بــه کاس فلمســازی رفتــم.
پــس از یــک ســال دانشآمــوزی در عرصــه ســینما و
گســترش ارتباطاتــم بــا اهالی ســینما در کابــل ،در درون
کار ســینما راه بــاز کــردم و بــه ادبیــات داســتانی و رمــان
رو آوردم .در همیــن وهلــه بــود کــه بنابــر مشــکات
خانوادهگــی کــه برایــم پیــش آمــد از کابــل رفتــم بــه
هــرات و مــدت یــک ســال در آنجــا باقــی مانــدم.
در ایــن مــدت کارم شــده بــود مطالعــه
رمانهــای ایرانــی و غربــی.
چگونــه شــد کــه بــه
نویســندهگی ادبیــات داســتانی
رو آوردیــد؟
در هنــگام مطالعــه رمانهــا بــود کــه
یک شــب دســت بــه قلم بــردم و شــروع
کــردم بــه نوشــتن اولیــن متــن داســتانی؛
پیــش از ایــن فلمنامــه مینوشــتم ولــی
رماننویســی را تجربــه نکــرده بــودم.
در یــک شــب حــدود  ۲0صفحــه دفتــر
را نوشــتم و ادامــه همــان نوشــته ،کتابــی
شــد بــه اســم «مــردی از جنــس لطیــف
پــدر» کــه بــه عنــوان اولیــن رمــان مــن به
بــازار آمــد.
اولیــن رمــان مــن زمانــی بــه بــازار آمــد
کــه مــن در تحقیقــی بــه دنبــال رمــان
نویســان کابــل بــودم ولــی در میــان
نویســندهگان اکثریــت مطلــق شــان
داســتاننویس و شــاعر بودنــد و تعــداد رماننویســان
کابــل از شــمار انگشــتان یــک دســت هــم عــدول
نمی کــرد.
پــس از نشــر «مــردی از جنــس لطیــف پــدر» نظریههای
مثبــت و منفــی زیــادی دریافــت کــردم .کســانی کــه بــا
خوانــدن ایــن کتــاب تغییــر و دیگرگونــی در زندهگــی
شــان ایجــاد شــده بــود بــا نظرهــای مثبــت شــان برایــم
انگیــزهی کار و تــاش بیشتــر مــیداد و از ســوی
دیگــر منتقدیــن بــا نظرهــای منفــی شــان اشــکالهای
کار مــرا برطــرف کردنــد.
وقفــه کــه در اینجــا ایجــاد شــد؛ شــما
رفتیــد هــرات و از فلمنامــه نویســی رو
آوردیــد بــه رمــان تــا اینکــه «مــردی از
جنــس لطیــف پــدر» بــه بــازار آمــد ،ادامــه
کارهــای ســینمایی تــان را دوبــاره از کجــا
آغــاز کردیــد و پــس از آن کارهــای تولیــد
تــان در ســینما بــه کجــا رســید؟
اولیــن فلــم خــودم کــه بــه عنــوان ســازنده و کارگــردان
در صحنــه قــرار داشــتم ،قبــل از هــرات رفتــنام بــود
کــه ویرایــش نشــد و هنــوز کامــل نشــده اســت .در
هــرات ،امــا ســروکارم شــده بــود خوانــدن و نوشــتن و
در همانجــا تصمیــم گرفتــم کــه آنچــه را نوشــتهام بــه
تصویــر بکشــم .بــا کمتریــن امکانــات شــروع کــردم به
تولیــد فلــم .مــن در هــرات هیــچ کاراکتــر و بازیگــر
حرفــهای نداشــتم ولــی دختــر یــازده ســاله همســایه را
روی صحنــه بــردم و بــا مبایــل بــرادرم تصویــر گرفتــم،
مــادرم هــم بــا لبــاس مردانــه نقــش پــدر را بــازی کــرد
تــا اینکــه از آن نماهــا فلــم «مریــم» ســاخته شــد و در
جشــنوارههای ایــاالت متحــده آمریــکا جایــزه گرفــت
و هفــت بــار افتتاحیــه جشــنواره بــوده اســت .بخــش
بــزرگ موفقیــت ایــن فلــم مــن ویرایــش بســیار خــوب
آقــای خاموش یکی از دســتاندرکاران ســینما کشــور
اســت کــه او خــود نیــز بــه عنــوان بهتریــن ویرایشگــر
فلــم از آمریــکا جایــزه گرفــت.
بــه غیــر از مریــم ،در عرصــه ســینما دیگــر چه

دردهاومشکالتزناندلیلیبرای
عدمتالشنمیشود
درکشورمانویسندهوسینماگربهویژهنویسندهیزنکمترپیدامیشود
آثــاری تولیــد کردید؟
در مجمــوع کارهایــی را کــه تاکنــون به پایان رســاندهام
و بــه جشــنوارهها رفتــه اســت بــه غیــر از مریــم ،مســتند
بایســکل را ســاختم و مســتند دیگــری از وضعیــت
مهاجریــن افغانســتانی در ایــران را بــا نــام «مســجد بــه
کرایــه داده میشــود» ســاختم .ســه فلــم دیگــر را کــه
در هــرات ســاخته بــودم ،مجموعــهای شــد بــه نــام خانــه
و در حــدود  1۵دقیقــه ســاخته شــد .همچنیــن« ،وقتــی
خــدا دســتانت را میگیــرد» یکــی دیگــر از کارهایم در
ســینما اســت کــه ســاخت ایــن فلــم بیشتر از ســه ســال
طــول کشــید ولــی از فســتیوال «لوکارنــو» کــه یکــی از
چهــار فســتوال بــزرگ دنیــا اســت ،جایــزه گرفــت و
اکنــون هــم مســتند جدیــدی تحــت کار اســت.
در جریــان کار ســینما چــه چالشهایــی
بیشتــر بــرای تــان ســد میســاخت
تــا اوضــاع کاری آنگونــه نباشــد کــه
می خو ا ســتید ؟
جــدا از دیگــر مشــکاتی کــه متقبــل شــدیم و بســیاری
کارهایــم طــول میکشــید ،نبــود ویرایشگــران
حرفــهای یکــی از چالشهایــی بــود کــه بــرای کارهایم
مشــکل بزرگــی تلقــی میشــد و بــا آنکــه همکارانــم
در ســاخت ایــن فلمهــا و مســتندها تاکنــون کار خوبــی
کردهانــد ،امــا کســانی مثــل آقــای خامــوش کــه بتــوان
در ویرایــش فلــم آنگونــه کــه میخواهیــم عمــل کند،
کمتــر پیــدا میشــود و ایــن بــرای ســازندهگان فلــم
یــک چالــش کاری اســت .تعییــن زمــان در ویرایــش

زنان در افغانستان تاهنوز در عرصه
هنر و ادبیات بسیار ضعیف عمل کردهاند .من حتا
مستندی را حتت کار دارم که نشان میدهد زنان
کارا و متخصص در امور مهم مملکت حضور
ندارند .انگیزهی ساخت این مستند هم زماین به
من دست داد که در روز رومنایی کتامب هیچ ز ین
کارشناس این عرصه نبود که کتاب مرا نقد کند.
تهنا زن رماننویس کابل را که به من معر یف
کردند ،محیرا قادری بود .خامن قادری هم در آمر یکا
بود و هیچ ز ین دیگری که حداقل ماستر یا دوکتورا
و یا با بیست سال جتربه نویسندهگی باشد تا کتامب
را نقد کند در کابل نیافمت و این نشان میدهد که
زنان متخصص در این عرصه ندار می .در عرصه
هنر هم چننی است .هستند زناین که فلم
میسازند ،مستند میسازند ،داستان و شعر
مینویسند ویل متخصصان این عرصهها بسیار
اندک اند..

فلمهــا بســیار مهــم اســت تــا بتوانــد در جشــنوارهها راه
یابد.
تاکنــون کــه در عرصــه هنــر و ادبیــات
کار کردیــد و تــا اینجــا رســیدید ،ایــن
ســیر موفقیــت تــان را بــا چــه انگیزهیــی
پیمودیــد؟
بــا آنکــه در افغانســتان مــا در شــرایط بــدی قــرار
داریــم ،امــا بازهــم خــود را بــا معیارهای جهانی مقایســه
میکنــم ولــی حقیقــت ایــن اســت کــه در کشــور مــا
نویســنده و ســینماگر بــه ویــژه نویســندهی زن کمتــر
پیــدا میشــود .مــن ،امــا بــرای خــودم کار میکنــم
ولــی موفقیــت مــن در ایــن عرصــه بــه نــام کشــورم
برمیگــردد و زینــب انتظــار میتوانــد نــام افغانســتان را

در جشــنوارههای هنــری ســینما ســربلند بســازد.
بــه نظــر شــما عملکــرد زنــان در عرصــه
هنــر و ادبیــات چگونــه بــوده و اکنــون در
چــه وضعیتــی بــه ســر میبرنــد؟
مــن دارم روی مســتندی کار میکنــم کــه نشــان
میدهــد زنــان در افغانســتان بــرای موفقیــت و باســواد
شــدن خودشــان کمتــر کار میکننــد .مــن تمــام
فلمهایــم بــر محــور زن و مشــکات زنانــه مطــرح
میشــود و آنچــه مــا دریافتیــم ایــن اســت کــه زجرهــا،
دردهــا و مشــکات زنــان بســیار زیاد اســت ولــی دلیلی
نمیشــود کــه بــرای موفقیــت تــاش نکنیــم .مــن در
اوضــاع نابهســامانی دســت بــه هنــر بــردم و در بدتریــن
شــرایط بــا کمتریــن امکانــات کار کــردم؛ پــس هــر زن
دیگــری نیــز میتوانــد موفــق شــود بــه شــرط آنکــه در
نخســت روی اســتعداد خودشــان ســرمایهگذاری کنند.
تمرکــز و پیــام کارهــای تــان روی کــدام
موضوعــات اســت؟
بیشتــر کارهــای مــن روی مســایل مربــوط بــه
زنــان اســت .فلمهــا و مســتندهایم بازتابــی از درد و
رنــج زندهگــی یــک زن افغانســتانی اســت .زنــان در
افغانســتان حــق اولویــت را ندارنــد و شــماری زیــادی
در خــارج از کشــور نیــز درد مهاجــرت را متحمــل
میشــوند .مســتند «مســجد بــه کرایــه داده میشــود»
بازتــاب واقعیتــی اســت کــه دختــری افغانســتانی در
ایــران بــه خاطــر فرصــت آموزشــی ،مســجد(خانه خدا)
را کرایــه میکنــد ولــی همــان دختــر بــه
وطــن برگشــته و امــروز در افغانســتان بــه
خاطــر لیاقــتاش در دانشــگاه خصوصی
پــول نمیپــردازد؛ ایــن دردی اســت کــه
یــک زن مهاجــر در کشــور اســامی
همســایه تحمــل میکنــد و مــن ایــن درد
را بازتــاب دادهام.
جــدا از فلمهــای تــان در عرصــه هنــر و
ســینما ،در بخــش ادبیــات چــه کارهایــی
روی دســت داریــد؟
«مــردی از جنــس لطیــف پــدر» اولیــن
اثــرم بــود کــه منتشــر شــد و حــاال قــرار
اســت بــه زبــان آلمانــی هــم ترجمــه و
نشــر شــود .رمــان دیگــری به نــام «یســرا»
در حــال ویراســتاری اســت که بــه زودی
رونمایــی خواهــد شــد و یــک نوشــتهای
هــم تحــت کار دارم کــه نوشــتنش را
تــازه آغــاز کــردهام.
بــا آنکــه از یکســو بــا نشــر
آثــار هنــری و ادبــی تــان مشــکالت زنــان
را بازتــاب میدهیــد تــا بــرای آنــان
دادخواهــی کــرده باشــید و ایــن قطعــی
اســت کــه در جامعــه ســنتی بخشــی از
مشــکالت از آدرس مــردان اعمــال میشــود
و هــر مــردی ممکــن پــدر هــم باشــد؛ پــس
در کتــاب نخســت تــان (مــردی از جنــس
لطیــف پــدر) میخواهیــد چــه لطافتــی از
وجــود یــک پــدر را بــه نمایــش بگذاریــد
کــه ایــن بخــش خشــونتگرایی را پنهــان
کنــد؟
پــس از نشــر کتــاب «مــردی از جنــس لطیــف پــدر»
بازخــورد ایــن کتــاب برایــم خیلــی مهــم بــود .کســی از
دوســتانم خبــر آورد که مــردی در جامعه ســنتی والیت
هلمنــد پــس از خواندن کتــاب «مــردی از جنس لطیف
پــدر» تصمیــم گرفتــه اســت تــا هیچگونــه محدودیــت
فرهنگی-اجتماعــی را بــر دختــرش اعمــال نکنــد بلکــه
آزادیهــای دختــرش را شــناخته و گفتــه اســت که باید
شــبیه پــدر موجــود در داســتان «مــردی از جنــس لطیف
پــدر» باشــد .ایــن یــک بازخــورد خــوب بــود و برایــم
نشــان داد کــه تاثیرگــذاری اجتماعی نوشــتههایم بســیار
بــاال اســت و میتوانــد بــرای زنــان ایــن ســرزمین آزادی
در پــی داشــته باشــد.
امــا در افغانســتان از پــدر یــک تصویــر خشــونتگرا در
دســت داریــم کــه حقیقــت درون کل پــدران را بازتاب
نمیدهــد؛ بلکــه پدرانــی هــم هســتند کــه لطیــف انــد
و از عواطــف زیــادی برخــوردار هســتند .بنابرایــن مــن
خواســتم در ایــن داســتان همــان لطافتــی را بــه نمایــش
بگــذارم کــه واقعــا یــک پــدر در قبــال فرزندانــش بــه
ویــژه در قبــال دختــر در درون خــودش دارد.
در یســرا ،امــا زنــی را بــه تصویــر میکشــم کــه پــدرش
خشــونتگرا اســت و حتــا مــادر او را کشــته اســت .این
هــم واقعیتــی اســت کــه بایــد تبــارز داده شــود .یســرا
در یتیمخانــه بــزرگ میشــود و تــا رســیدن بــه اوج
موفقیــت از وجــود دختــر خردســال خــودش انگیــزه
میگیــرد و اینجــا زن عامــل موفقیــت زن اســت.
یکــی دیگــر از مشــکاتی کــه در نگرش آدمها نســبت
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بــه روابــط اجتماعــی در افغانســتان وجــود دارد ایــن اســت که
نــگاه ســوء بــه روابــط آدمهــا دارنــد و همهچیــز را در دام
هوسهــای جنســیتی میپندارنــد ولــی مــن در داســتانی ایــن
رابطــه را شــفاف و عــاری از تصورهــای جامعــه میســازم که
زنــی در کنــار مــردی بــدون خیانــت بــه همدیگــر زندهگــی
میکننــد .رابطههــای خــوب هــم در شــهر مــا وجــود دارد،
امــا الزامــی اســت کــه در نخســت نــگاه مــا نســبت بــه روابــط
آدمهــا خــوب باشــد و از روابــط آزاد آنهــا برداشــت ســوء
نکنیم .
در آخــر اگــر بگوییــد کــه نظرتــان در مــورد
کارکــرد زنــان افغانســتان در عرصــه هنــر و
ادبیــات چــه اســت؟
زنــان در افغانســتان تاهنــوز در عرصــه هنــر و ادبیــات بســیار
ضعیــف عمــل کردهانــد .مــن حتــا مســتندی را تحــت کار
دارم کــه نشــان میدهــد زنــان کارا و متخصــص در امــور
مهــم مملکــت حضــور ندارنــد .انگیزهی ســاخت این مســتند
هــم زمانــی بــه مــن دســت داد کــه در روز رونمایــی کتابــم
هیــچ زنــی کارشــناس ایــن عرصــه نبــود کــه کتــاب مــرا
نقــد کنــد .تنهــا زن رماننویــس کابــل را کــه بــه مــن معرفــی
کردنــد ،حمیــرا قــادری بــود .خانــم قــادری هــم در آمریــکا
بــود و هیــچ زنــی دیگــری کــه حداقــل ماســتر یــا دوکتــورا
و یــا بــا بیســت ســال تجربــه نویســندهگی باشــد تــا کتابــم را
نقــد کنــد در کابــل نیافتــم و ایــن نشــان میدهــد کــه زنــان
متخصــص در ایــن عرصــه نداریــم .در عرصــه هنــر هم چنین
اســت .هســتند زنانــی کــه فلــم میســازند ،مســتند میســازند،
داســتان و شــعر مینویســند ولــی متخصصــان ایــن عرصههــا
بســیار انــدک انــد.
انجــام کارهــای تــان بــه صــورت انفــرادی بــود
یــا ســازمانی و گروهــی؟
از نوشــتن رمانهــا تا ســاخت فلم و مســتند همه را بــه صورت
انفــرادی انجــام دادم و هیــچ گــروه یا ســازمانی حامــیام نبود.
در جریــان همیــن کارهــای انفــرادی کــه در قســمت ویرایش
فلمهــا هــم دوســتانم هــمکاری میکردنــد ،دریافتــم کــه
زنــان بایــد خودشــان تــاش کننــد تــا به موفقیــت برســند و به
شــمول عرصههــای سیاســت و اقتصــاد در عرصههــای هنــر و
ادبیــات نیــز ســرمایهگذاری و کار بکننــد.
ادامه از صفحه اول
ادامه رویکرد

زنانخیابانی ...
ِ
فعالیتــی را بــه زنــان و دختــران شــان نمیدهنــد .ایــن
افــراد حاظــر انــد کــه در صــورت دیــده شــدن صــورت
زنــان شــان خــود را بــه کشــتن بدهنــد ،امــا وقتــی بیــرون
از خانــه میآینــد هــر نــوع بدگویــی و متلکانــدازی
کــه بتواننــد را از زنــان دیگــر دریــغ نمیکننــد .آنهــا در
مقابــل زنــان کــه خودشــان را میآراینــد و طــوری بیرون
میشــوند کــه خــود دوســت دارنــد غیرتــی میشــوند.
از لبــاس ،مــوی و رنــگ روشــن چــادر شــروع میکننــد
تــا پســتانها و دیگــر برجســتهگیهای زنانهشــان
میگوینــد و متلکپرانــی میکننــد .ایــن افــراد در
مقابــل زنــان کــه بــه قــدرت و تواناییشــان پیبردهانــد
و بــه عنــوان یــک انســان مســتقل در اجتمــاع ظاهــر
میشــوند حســاساند .اینگونــه زنــان را مــورد دشــنام
قــرار میدهنــد و برایشــان قوانیــن زندهگــی تجویــز
میکننــد ،امــا همیــن آدمهــا بیغیرتتریــن افــراد
انــد در مقابــل زنــی کــه همــراه بــا کــودکاناش روی
ســرک میخوابــد و گدایــی میکنــد .بیهیــچ حــرف و
ســخنی از کنــار زنانــی کــه گدایــی میکننــد میگذرند
و هرگــز توصیــه نمیکننــد کــه خانــم تــو زن اســتی
گدایــی نکــن.
برخــورد عــادی رهگــذران از کنــار زنانیکــه بــا صــدای
زنانــه شــان داد میزننــد و گدایــی میکننــد قابــل
تامــل اســت .مــردم عــام و آنهــای کــه حالــت عــادی
شــان نشــان میدهــد کــه دیــندار و مذهبیانــد ،در
قبــال نالههــا و صــدای زنــان گــدا بیخیالانــد .در
حالیکــه ،اگــر همــان زن گــدا لباسهــای زرق و
بــرقدار میپوشــید ،خــودش را آرایــش میکــرد و آواز
میخوانــد ،بــدون شــک او را محکــوم بــه سنگســار
نمــوده ،فاحشــه میخواندنــد.
بــا افزایــش جنــگ ،بــیکاری و فقــر زنانی که ســالهای
ســال در خانــه بودنــد و کاری جــز آشــپزی بلــد نیســتند
مجبــور میشــوند کــه برونــد و نانــی بــرای خــوردن پیــدا
کننــد .آنهــا نــه توانایــی کار در دفاتــر را دارنــد و نــه بــا
ابــزار کارگــری زمیــن و ...آشــنا هســتند .بنابرایــن ،تنهــا
راهــی کــه بــرای شــان بــاز میباشــد ،گدایــی اســت.
مطمینــن ،اگــر مــادران اطفــال شــان را در روی ســرکها
بــزرگ کننــد ،نمیتــوان هیچانتظــاری جــز راهانــدازی
جنــگ و بــه بــار آرودن فقــر و بیســوادی از آنهــا
داشــت.
بنابرایــن ،ایــن مســئله بایــد جــدی گرفتــه شــود و افــراد
مســوول دنبــال راهکارهــا بــرای بیــرون رفــت از ایــن
وضــع باشــند.
نــوت :اصطــاح خیابانــی معنــای دیگــری نیــز دارد.
امــا در ایــن مــورد خــاص (زنــان گــدا و دســتفروش)
تحقیقــی صــورت نگرفتــه کــه ایــن بانــوان بهخاطــر
جنسیتشــان تــا چــه انــدازه مــورد آزار و اذیــت قــرار
میگیرنــد.
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خوانندهگان عزیز :نیمرخ بدون جهتگیری خاص سیاسی
مقاالت و نوشتهها را از صاحبنظران منترش میکند.
صاحب امتیاز و مدیر مسوول :فاطمه روشنیان
رسدبیر :ریحانه رها
گزارشگر :آمنه امید و حسین احمدی
عکاس :نیلوفر نیکپور
صفحهآرا :اولیا عامد
زیر نظر هیئت تحریر
به جز رویکرد نیمرخ سایر نوشتهها مسوولیتش به دوش
نویسندهگان میباشد.
هفته نامه نیمرخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.
شامره متاس0798898894 :
آدرس الکرتونیکی:
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«گرگیپشتچراغسرخ»رونماییشد

«گرگــی پشــت چــراغ ســرخ» اولیــن مجموعه شــعری خانم جلــد کتــاب آمــده کــه از نــگاه صورتبنــدی جلــد ایــن حــوزهی ذهــن تصویرســازی و ســاخت روایــی شــکل
میگیــرد و صحنههــا بــه صــورت بســیار شــتابناک رد
بســیگل شــریفی اســت که در آن از عشــق و عصیانگری ،یــک نقاشــی مناســبی نیســت.
پیامــد شــوم جنــگ ،دردهــای مهاجــرت ،عواطــف مادرانه امــا در مــورد محتــوای کتــاب بیــان کــرد کــه شــعرهای میشــود و در حــوزهی مفاهیــم آشــنایی زدایــی میکنــد.
خانــم شــریفی بــه دنبــال هنجارشــکنی نیســت ،بلکــه تصویرهــای کــه از واژههــای ایــن شــعرها برمیآیــد همــه
و تجربــه یــک زن افغانســتانی ســخن گفته اســت.
روایتگــر رویدادهــای روز اســت کــه بعضــی
ایــن کتــاب روز جمعــه 11 ،عقــرب
را بــه تاریــخ پیونــد میزنــد و دردهــای تاریخــی
 1397خورشــیدی ،بــا تدویــر برنامــه
را بازتــاب یافتــه در حــوادث روز میبینــد .ماننــد
ســخنرانی و شــعرخوانی در دانشــگاه
پیونــد صحنههــای از کــوه پریــدن شــیرین
غرجســتان  کابــل نقــد و رونمایــی
هزاره(چهــل دختــران ارزگان) و بریــده شــدن
شــد.
گلــوی «تبســم» در زابــل.
ســلما شــریفی ،شــاعر و نویســنده،
عبــاس رضایــی ،شــاعر و نویســنده ،یکــی دیگــر
از مهمانــان ایــن برنامــه بــود کــه بــا
از منتقــدان بــود کــه روایتهــای موجــود در
توصیــف تنــوع موضوعــات درون ایــن
ایــن کتــاب را گــزارش تجربههــای جامعــه
کتــاب گفــت« :بســیگل شــریفی از
خوانــد و گفــت اکثــر ایــن شــعرها در کابــل
جنــگ ،انتحــار و از عشــق و مســایل
شــکل میگیــرد و شــاعران بیوطــن کــه از
اجتماعــی نوشــته اســت».
مشــهد ایــران برخاســتهاند و خانــم بســیگل
بــه گفتــه او ،نویســنده گاهــی
شــریفی نیــز مشــمول ایــن جمــع اســت؛ دردهــا
عصیانگرانــه از عشــق میگویــد و
و روایتهــای روز جامعــه را در قالــب شــعر نــو
گاهــی دردمندانــه بــه جنــگ میتــازد،
نوشــته اســت.
گاهــی مادرانــه داغدار قربانیــان حوادث
او افــزود کــه شــعر نــو بــا تفاوتــی نســبت بــه
انتحــاری میشــود و گاهــی عواطــف
شــعرهای ســنتی در درون واژههــا نویســنده
مادرانــه را در درون مســایل اجتماعــی
را فرصــت ســازندهگی یــک تجربــه واقعــی
بــه تصویــر میکشــد کــه اکثــر اشــعار
میدهــد و مخاطــب آن نیــز یــک نفــر اســت
متاثــر از تجربــهی مادرانه شــاعر«زن»
کــه هرکســی میتوانــد باشــد و تجربــهی او
اســت.
را بازتــاب دهــد .هرکــس ممکــن بخشــی از
دکتــر یامــان حکمــت ،دکتــرای
نویسنده گاهی عصیانگرانه از عشق میگوید و گاهی دردمندانه تجربــهی خــودش را در درون ایــن کتــاب
ادبیــات فارســی و اســتاد دانشــگاه
دریابــد؛ زیــرا یکــی از قدرتهــای ادبیــات
یکــی از منتقــدان گرگــی پشــت به جنگ میتازد ،گاهی مادرانه داغدار قربانیان حوادث انتحاری میشود و
ســاختن تجربــه اســت.
چــراغ ســرخ بــود .او گفــت ،ادبیــات گاهی عواطف مادرانه را در درون مسایل اجتماعی به تصویر میکشد که ا کثر
بســیگل شــریفی ،نویســندهی «گرگی پشــت
دانــش گفتوگوگــر و شــعر در
اشعار متاثر از جتربهی مادرانه شاعر«زن» است.
چــراغ ســرخ» نیــز گفــت کــه گــذر از زمــان
درون ادبیــات ،بــازی حضــور
ابتدایــی و نشــر اولیــن اثــر مکتــوب بــرای
و غیــاب اســت کــه مخاطــب
یــک نویســنده بســیار مهــم میباشــد و امــروز
میتوانــد تجربــهی زندگــی خــود را در درون شــعر و یــا در بوتیقــای معتــدل شــعر فارســی قــرار دارد و بــه خاطــر
دکلماســیون از قطعهقطعــه کــردن زبــان پرهیز کرده اســت .خوشحالــم کــه ایــن اثــر بــه چــاپ رســیده اســت .بــه
داســتان دریابــد.
در مــورد گرگــی پشــت چــراغ ســرخ ،آقــای حکمــت همچنیــن از نــگاه زیباییشناســی در شــماری از شــعرها ،گفتــه او دردهــا و زجرهــای مادرانــه یــک زن کــه از جنگ
یــادآور شــد کــه عنــوان ایــن کتــاب بــه صــورت نشــانه در «ناشــعر» هــم بــه کار رفتــه و از زبــان شــاعرانه بــه ســمت و انتحــار در کویتــه تــا کابــل ،ارزگان تــا یکاولنــگ و از
آوارهگیهــا و مهاجــرت خســتهاند و درد میکشــد در
متــن پنهــان شــده و هیــچ گرگــی پشــت چــراغ ســرخ در «شــعر زبــان» حرکــت کــرده اســت.
شــعر نمیبینیــم ولــی تصویــر گــرگ و چــراغ ســرخ در در ایــن مجموعــه شــعری خانــم شــریفی ،شــعرها در درون ایــن شــعرها بازتــاب یافتــه اســت.

