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لنگی و چادری؛ نمادهای قدرت!
نمادهــا نشــانههای بــارز تبلــور اندیشــه هــای انســانی در طــول ســالیان بــوده
و هســت .در ارزش و اهمیــت ایــن نمادهــا همیــن بــس کــه میتــوان تاثیــر و
عملکــرد آن را در زندگــی فــراوان دید،گرچــه گاهــی لزومــا نمیتوانــد تعییــن
کننــده باشــد .نمــاد و ســمبولها توســعه دهنــدهای فکــر و ایــده و فرهنــگ در
اجتمــاع بــه خصــوص بــرای نســل آینــده اســت .ما بــا اســتفاده از نمــاد چــه بخواهیم
و چــه نخواهیــم پیامــی را انتقــال میدهیــم و توجه فراوانــی را جلب میکنیــم .اثری
میپذیریــم .باطــن خــود را مینمایانیــم .حضــور و حیــات اندیشــهای را پــاس
داشــته ،موجودیــت آن را اعــالم میکنیــم و فکــری را ترویــج و فرهنــگ را تبلیــغ
میکنیــم .نمادهــا بــر ذهــن و حــال انســان هــر چنــد کــه دور از دیگــر آدمهــا باشــد
اثــر میگــذارد .بــا یــادآوری معنــا و احضــار آن در ذهــن توجــه مــا را جهــت
میدهد و غفلت را میزداید.
در نمایــشگاه جنــگ و صلــح کــه فرخنــده نــادری ،چــادری زن و لنگــی مــرد
را بــه نمایــش گذاشــت کــه مــا را بــه اندیشــه تــازهای از لحــاظ فرهنگــی و جامعــه
شناســی فرابخوانــد .امــا پیــاماش ابهــام داشــت و روشــن نبــود .بیان نمایشــگاه گنگ
نارســا بــود .لنگــی مــرد نمــاد قــدرت و چــادری زن نشــان اســارت و زنجیــر اســت
و تقابــل ایــن دو بــا هــم تقابــل قــدرت و رویارویــی همیشــگی و تاریخــی آن هــا را
بیــان میداشــت.
بحــث لنگــی و چــادری بحــث قــدرت زنــان و مــردان اســت و تقابــل آنهــا بــا
یکدیگــر .بهتــر اســت بــه نمادهــای قــدرت مــان معنــای تازهتــر و گســتردهتر بدهیم
و دیدگاههــای ســنتی و خــام را در زنجیــر کنیــم.
چنیــن لباســی نمیپوشــید و اگــر میپوشــید عکســش را نمیگرفــت و اگــر
میگرفــت بــه موبایــل نــه بــه یــک جــای محفــوظ نگــه میداشــت ،پــس منــم
نشــرش میکنــم.
 .2اگر زن خوب میبود چنین عکس وسوسهانگیز نمیگرفت.
 .3ایــن ژســت و لبــاس و آرایــش از یــک فاحشــه اســت ،پــس عکــس فاحشــه
جهــاد اســت اگــر نشــر شــود.
 .4عکــس زن زیبــا و دلبــر درخــور و الیــق شــعر و ادبیــات اســت ،پــس نشــر
عکــس یــک چیــز یا کــس زیبا شــعر یا داســتانم خواننــده نخواهــد داشــت و طرف
خــوش هــم باشــد کــه الیــقاش دانســتم.
چــاپ عکــس زنــان بــه هــر دلیــل نمایانگــر وجــود ارادهای نیــم از پیکــر جامعــه
اســت کــه در پــی اظهــار و اثبــات هویــت خــود اســت .در جامعــه کامــال ســنتی
و بحــرانزده امــروز نمایــش تصاویــر زن در فضــای مجــازی میتوانــد بــه نــوع
تثبتگــر ایــن مســله باشــد کــه نیمــهای جامعــه در پــی کســب هویــت خــود از راه
مجــاز و مشــروع میباشــد و ایــن اتفــاق دیــر یــا زود تنــاب تیــره ســنت و تعصــب را
پــاره خواهــد کــرد.

از تن خویش سخن بگوییم
که تابو نباشد!
تحلیل

مبارکهعسکری

زنــان افغانســتان در عصــر نویــن فرصــت یافتنــد
که متناســب بــه وضعیــت سیاســیاجتماعی و
امکانــات در دســت داشــتهی شــان حضــور شــان را در
عرصههــای مختلــف اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی و
فرهنگــی تمثیــل کننــد .نــه تنهــا تمثیــلِ یــک حضــور
ســاده ،بلکــه زنــان در عمل نشــان دادنــد که آنــان خارج
از چــوکات جنســیت منحیــث شــهروندان افغانســتان
حقــوق و مســوولیتهایی دارنــد و بــرای کســب آن نیــز
مبــارزه میکننــد .وقتــی زن در جامعــه حضــور یافــت
حتمـاً مباحــث حقوقــی مطــرح میشــود .نخســتین حــق
انســانی هــر فــرد حــق زندگــی اســت کــه بــدون در
نظرداشــت جغرافیــای زندگــی ،رنــگ و تبــار ،دیــن و
گرایــش اعتقــادی همــه یکســان هســتند .امــا زیســتن
بــدون آزادی معنایــی نــدارد« .آزادی» بــا «زندگــی» دو
مفهــوم عجیــن شــده اســت .همچنــان کــه در قــرون
وســطی و عصــر مــدرن «زندگــی» بــا «بردگــی» دو
مفهــوم درهــم تنیــده اســت .بــه ایــن معنــی اســت کــه
انســان مــدرن بــه تمــام معنــا انســان بــرده شــده اســت و

آزادیهــای او را گرداننــدگان نظامهــای سیاســی و
مکاتــب فلسفیسیاســی تعییــن میکننــد .هــدف از
طــرح ایــن ســخنان مبهــم ایــن اســت کــه بحـ ِ
ـث جــدی
در مــورد زنــان افغانســتان بایــد آشــکار شــود و آن
اینکــه در عصــر نویــن (هجــده ســال اخیــر کــه
افغانســتان نظــام مبتنــی بــر دموکراســی دارد) زنــان

افغانســتان بــرای اندکتریــن و بنیادیتریــن حقــوق
انســانی شــان مجبور به مبارزه و
قربانــیدادن بودنــد و هســتند،
ادامه در صفحه ...2

چهـل سـال جنگ
با روح و روان ما بازی کرد
صفحه... 3

زنان باید خالهای اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی را پر کنند
گفتگو با حمیرا پیکار مدل و فعال اقتصادی
بانــو پیــکار ســپاس از اینکــه بــرای گفتگــو بــا
هفتــه نامــهی نیمــرخ فرصــت دادیــد ،در نخســت در
مــورد خــود و تحصیــالت تــان بــرای مخاطبــان نیمــرخ
صحبــت کنیــد.
ممنون .حمیرا پیکار اســتم .لیســانس هنرهــای زیبا از
دیپارتمنت عکاســی دانشــگاه کابل دارم .مدیر مســوول
فرخندهفیشــن ،موسســهی زن افغــان و رســتوارنت وان
کــه یــک مــاه میشــود فعالیتــش را آغــاز کــرده اســت.
مــدت زیــادی میشــود کــه از رشــتهام فاصلــه گرفتــم
و در بخــش تجــارت فعالیــت دارم و تصمیــم دارم کــه
ماســتریام را نیــز در عرصــهی تجــارت بگیــرم.
چگونــه بــرای شــما انگیــزه ایجــاد شــد کــه در
عرصــهی تجــارت و مدلینــگ فعالیــت کنیــد؟
وقتــی کــودک بــودم اصــال نمیدانســتم کــه واقعــا
دنیــا و جهــان کجاســت! فکــر میکــردم تمــام دنیــا
همیــن قریــهی خودمــان اســت ،ولــی وقتــی بزرگتــر
شــدم ،متوجــه شــدم کــه جهان مــا بســیار بزرگ اســت
و بایــد کارهــای زیــادی را در ایــن دنیــا انجــام دهیــم.
در کودکیهایــم بــه آوازخوانــی عالقهمنــدی
داشــتم ،تــا حــدی کــه در کودکــی بازیهایــی کــه
انجــام میدادیــم ،اگــر میباختــم بــرای دیگــران ترانــه
میخوانــدم .کامیــاب شــدنم در دانشــگاه هنرهــای زیبــا
و دانشــکدهی فوتوگرافــی اتفاقــی بــود .بــه مــرور زمــان

گفتوگو:

ریحانهفرهنمند

عالقهمنــد تجــارت شــدم .بــه دلیــلِ کــه بــه تجــارت
عالقــه داشــتم ،در ایــن بخــش کارم را آغــاز کــردم.
زمانــی کــه کار تولیــد فرخنــده فیشــن را شــروع
کــردم ،متاســفانه فــردی را
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همینگونــه بــرای آزادی .یکــی از آزادیهایــی کــه زنان
بایــد هرچــه زودتــر بــدان دســت یابــد ،آزادی از قیــد
تفکــر ســنتیخرافاتی جامعــه دینی افغانســتان اســت که
تن زن را تابوی زن ساخته است.
در افغانســتان تــن زن تابــوی زن اســت .شکســتن ایــن
تابــو بــه مبــارزهای جدی ،سراســری ،هماهنــگ و پیگیر
نیــاز دارد .پــس چــه بایــد کــرد؟ نخســتین امکانی کــه در
وضعیــت فعلــی بــه نظــر میرســد ایــن اســت کــه زنــان
از تــن شــان ســخن بگوینــد .مــا اکنــون در قــرن بیســتو
یکــم میــالدی قــرار داریــم کــه عصــر اطالعــات اســت.
عصــر اطالعــات فقــط بــه خاطــر رویــش قارچگونــهی
رســانهها در جهــان اســت .امــروز رســانههای همگانــی
و رســانههای اجتماعــی هــر گوشــه و تمــام کورســوهای
زندگــی انســان را پــر از اطالعــات کــرده اســت.
فرصتــی اســت کــه زنــان افغانســتان هماننــد چالشهــا
و هشــتگهای شــبکههای اجتماعــی کــه بــرای
دادخواهــی از قربانیــان و یــا موفقیــت کمپاینهای جهانی
بــه کار مــیرود ،در ایــن فضــای آکنــده از اطالعــات،
ســخنان خودشــان را بارگــذاری کننــد .زنــان میتواننــد
در رســانههای شــنیداری ،دیــداری ،چاپــی و شــبکههای
اجتماعــی از خودشــان ،از تــن شــان ،از مشــکالت شــان،
از امکانــات شــان ،از افتخــارات و دســتآوردهای شــان،
از برنامههــا و موفقیتهــای شــان و همچنیــن از تــن
شــان ســخن بگوینــد.
یــک تابــوی اجتماعــی هرگــز شکســته نخواهد شــد،
مگــر اینکــه همــان مســاله به محــور مباحــث اجتماعی
فرهنگــی تبدیــل شــود .از فرصــت پیــش آمــده اســتفاده
کــرده ،تابوهــای اجتماعیفرهنگــی دســتوپاگیری را
کــه ســد رشــد زنــان شــده اســت ،بــه گفتمــان گذاشــته
شــود و آنقــدر زیــر رگبــار نقــد و تحلیــل قــرار بگیــرد
تــا بشــکند .تابوهــا بایــد بشــکند .هــدف همیــن اســت
کــه دیگــر زنــان از تــن شــان ننــگ و عــار نداشــته باشــند.
امــروز در افغانســتان تــن زن بــه تمــام معنــا مایــهی ننــگ
و فرودســتی زن اســت .مــا از تــن خویــش میننگیــم.
از اینکــه موجــود مادینــه بــه دنیــا آمدهایــم ،احســاس
حقــارت میکنیــم .مــا احســاس حقــارت نمیکنیــم،
بلکــه جامعــه و فرهنــگ ســنتی و مردســاالر ایــن حــس
حقــارت و فرودســتی را بــه مــا تحمیــل میکنــد .در
دنیــای فمینیســم و جنبشهــای زنــان ســخن ســیمون
دوبــووار یــک مقولــهای علمیفلســفی اســت کــه
عینیتریــن واقعیــت زندگــی همگــون زنــان را در
سراســر دنیــا بــه تصویــر میکشــد .ســیمون دوبــووار
معتقــد اســت کــه مــا زن متولــد نمیشــویم ،بلکــه در
جامعــه زن ســاخته میشــویم .بحــث همیــن اســت کــه
مــا زن بــه دنیــا نمیآییــم .مــا منحیــث یــک انســان
متولــد میشــویم .شــماری از ایــن انســانها بــه لحــاظ
جنســی نــر و شــماری هــم مــاده هســتند .ایــن تفــاوت در

رمان

مهدیشریفی

بخش چهارم

ســالم! تشــکر از اینکــه مــرا الیــق دانســتی و
برایــم نامــه نوشــتی .از ایــن بابــت ســپاسگزارم.
پیــش از آنکــه مــن حرفــی بزنــم ،همــه چیــز
برایــت آشــکار اســت و الزم بــه ذکــر دوبــاره
شــان نیســت .امــا بــا آنهــم مــواردی هســت که
بایــد بدانــی .شــاید بــه بــاورت نگنجــد امــا ،تــو
اولیــن کســی هســتی که مــن ازش نامــه دریافت
میکنــم .نامــهای کــه ســطورش را واژههــای
عاشــقانه پــر کــرده و محتوایــش از زندگــی
مشــترک آینــده خبــر میدهــد .میــر! میدانــی
زندگــی آنطــور کــه آســان بــه نظــر میرســد،
نیســت .ظاهــر ایــن دنیــا قشــنگ و فریبنــده
اســت آنگاه کــه قــد ِم بــه جلــو نگــذاری .امــا
از همــان لحظــهی کــه در بــه رویــت گشــاده
شــود ،همــه چیــز عــوض میشــود .تاریکیهــا
نمایــان میشــود و ســختیهای زندگــی ســر
بــر مــیدارد .ایــن چیزهایــی نیســت کــه تنها من
تجربــه کــرده باشــم .بلکــه تــو هــم کــمو بیــش
شــریک شــبیه ایــن ماجراهــا در زندگــیات
هســتی .اگــر تنهــا نظــر مــن مهــم میبــود و
جــدی گرفتــه میشــد ،از همیــن حــاال برایــت
جــواب مثبــت میفرســتادم .امــا خودت بهتــر از
مــن در جریــان هســتی کــه چــه بــه چــه اســت.

ســاختار بیولوژیــک ســندی شــده بر دســت جامعــه ،بهتر
بگوییــم بــه دســت نســل پیشتــر و بزرگتــر از انســان
تــازه متولــد کــه جنســیت یــا شــخصیت اجتماعــی او را
تعییــن کنــد .همینجــا اســت کــه جامعــه ،پــدر و مــادر،
افــراد دور و نزدیــک مــا نظــر بــه طــرز تفکــر خودشــان
کــه برگرفتــه از یــک بــاور بیبنیــاد
بــه میــراث گرفتــه شــده از نســل
قدیمتــر اســت ،جنســیت مــا را
تعییــن میکنــد .همینجــا اســت
کــه انســانها بــه دو بخــش زن و
مــرد دســته بنــدی میشــود .مــرد
میشــود جنــس اول ،قــدرت
برتــر ،صاحــب ،مالــک ،مدیــر و
مدبــر جهــان .امــا زن بــه جنــس
دوم ،فرمانبــردار ،ابــژهی جنســی
و کارگــر بیمزدومعــاش تبدیــل
میشــود .زن شــبیه کارخانههــای
تولیــدی بایــد رحــماش را در اختیار
مــرد بگــذارد کــه او از قطــره قطــره
خــون زن بــرای خــودش همهســاله
محصولــی بــه نــام فرزنــد تولیــد
کنــد.
درد زن ،عقــدهی زن ،چالــش
زن امــروز افغانســتان همیــن اســت
کــه تــناش در اختیــار مــرد اســت و
منحیــث جنــس دوم ،ابژهی جنســی
و کارخانــه تولیــد انســان بــه شــمار
مــیرود ،امــا حــق ســخنگفتن
از تــن خویــش را نــدارد .تــن زن
تابــوی زن اســت و اندامهــای زنانــه
مایــهی فرودســتی و عزلتنشــینی
بــه شــمار مــیرود .چالــش
ســخنگفتن از تــن زن بــه ایــن
لحــاظ ضــرورت اســت کــه مــردان
دوســت دارنــد و لــذت میبرنــد
کــه از تــن زن ســخن بگوینــد.
مــردان در هنــگام دعــوا باهمدیگــر
تــن زن را بــه دشــنام میگیرنــد و
بــرای عشــرت و شــادی تصویــری
از اندامهــای زنــان را روی میــز
مهمانــی مــردان گذاشــته در مــورد
آن ســخن میگوینــد .مــردان
اندامهــای مردانــه  بــه زبــان بهتــر
اندامهــای جنســی مردانهشــان را 
افتخــار میداننــد ،امــا زنان بــه خاطر
تفــاوت جنــس و تضعیفشــدگی جنســیت خویــش
تحقیــر و توهیــن میشــوند .اگــر نــر بــودن بــرای مــردان

افتخــار اســت ،مــاده بــودن بــرای زنــان چــرا ننگ باشــد؟
ایــن روزهــا در رســانهها بــه ویــژه در رســانههای
ِ
چالــش تبدیــل
اجتماعــی ســخنگفتن از تــن زن بــه
شــده ،امــا مشــکل اینجاســت کــه ســخنگفتن از
تــن زن بــه گونــه امــروزیاش ره بــه بیراهــه میبــرد.

کارشناســان مطالعــات زنــان و جنــدر ،پزشــکان طــب
فامیلــی ،فمینیســتها و فعالیــن حقــوق زن و کســانی کــه

پــس از مطالعــه و تحقیــق ،پــس از درک و بــا شــناخت
از چالشهــای زندگــی زنــان و ابعــاد بیولوژیــک و
شــخصیت اجتماعــی زن (جنــس و جنســیت زن) بــا
یــک برنامــه منســجم و مــدون ســخن میزننــد ،هــدف
آگاهیدهــی و دادخواهــی دارنــد .امــا هرگونــه ادبیــات
عریــان بیســراپایی اروتیــک و واژههای سکســی را نمی
شــود پســندید و تقدیــر کــرد .ادبیــات اروتیــک شــاعرانه
و ادبیــات عریــان بیســراپا بــرای گــرم نگهداشــتن بــازار
ادبیــات سکســی را نمیتــوان منحیــث بخشــی از چالــش
تابوشــکنی در دنیــای زنانهگــی پذیرفــت .در ضمــن،
ســخنگفتن از تــن زن فقــط در صورتــی نیــک و
پســندیده اســت کــه دارای پیــام و محتــوای واضــح بــرای
آگاهــی از ابعــاد بیولوژیــک انــدام زن و چالشهــای
دنیــای زنانهگــی باشــد نــه صــرف بــرای تابوشــکنی.
اگــر تمــام انــدام زن بــه بــازار ادبیــات سکســی عرضــه
شــود کــه بدتــر از جنــس دوم بــودن اســت .ایــن توهیــن
آشــکار بــه زن بــوده و حمایــت از زنــان بــرای رســیدن
بــه آزادی و در رفتــن از زیــر بــار حقــارت مادینهگــی
شــمرده نمیشــود .اصــل ســخن همیــن اســت کــه از
تــن زن ،از سکســولوژی ،پریــود ،بــکارت ،رابطــهی
جنســی ،عشــق ،ســرطان ســینه ،بــارداری ،از خونریــزی
رحــم ،از خواســتهای زنــان در زندگــی زناشــویی ،از
ســردردهای زنــان در اثــر زودانزالــی مــرد و ارضــا نشــدن
زن ،از هرآنچــه کــه ننــگ پنداشــته میشــود بایــد
ســخن گفــت .تمــام ایــن ســخنان را نیــز بایــد کســانی
بگوینــد کــه متخصــص ،روانشــناس ،پزشــک طــب
فامیلــی و کارشــناس در ایــن عرصههــا هســتند.
فعــاالن حقــوق زن و فمینیســتها در واقــع بیشتــر
متمرکــز بــر حقــوق و مســوولیتها ،و درگیــر جایــگاه
و حضــور زنــان در عرصههــای اجتماعــی ،سیاســی،
اقتصــادی و فرهنگــی هســتند .همچنیــن مصــروف
حمایــت از قربانیــان خشــونت علیــه زن و فراهمکــردن
امکانــات بــرای ظرفیتســازی زنــان هســتند .وقتــی زنــان
بــه توانایــی علمــی و درایــت سیاســی رســید و بــه لحــاظ
اقتصــادی خودکفــا و مســتقل شــد ،تابوهــا خــود بــه
خــود شکســته میشــود و دیگــر ســدی فــراروی رشــد
زنــان شــده نمیتوانــد .امــا هــمگام شــدن چالشهــای
تابوشــکنی بــا برنامههــای توانمندســازی زنــان میتوانــد
بســیار تاثیرگــذار و موفــق باشــد کــه از یــک ســو زن
بــه جایگاهــی دســت یابــد کــه میخواهــد و از ســوی
دیگــر افــکار عامــه نیــز نســبت بــه جنــس و جنســیت
زن تغییــر کنــد .مــردم نیــز بــاور کننــد کــه زن بــه خاطــر
مادینــه بــودن ســزاوار جنــس دوم بــودن نیســت ،بلکــه
جلوگیــری از رشــد زنــان در عرصههــای مختلــف در
یــک جغرافیــای سیاســی چیــزی بــه جــز عقبماندگــی
بــه ارمغــان نمــیآورد.
***

آخرین اعتراض
خانــواده و پــدر مــن مثــل خانــواده و پــدر نجمه
نیســت .نجمــه چندیــن بــار برایــش خواســتگار
آمــد ،امــا از اینکــه وی موافــق نبــود ،پــدرش
همــه شــان را رد کــرد .ولــی بــا شــناخت کــه
مــن از پــدرم دارم ،گمــان نمــی بــرم کــه بــه
حــرف یکــی از مــا هــا گــوش فــرا دهــد .پــدر
مــن در طــول زندگــی همیشــه تصامیــماش را
بــه تنهایــی گرفتــه و بــه نظریــات ســایر اعضــای
خانــواده احتــرام و جایــی نگذاشــته اســت .وی
بــا غــرور و خودخواهــی مردانــهاش همیشــه
میگویــد« :مــرد کــه چــون اســمش مــرد
باشــد ،هیچگاهــی بــه گفتــه دیگــران عمــل
نمیکنــد و همیشــه تصامیــم در خصــوص
خانــواده و زندگــیاش را خــودش بــه تنهایــی
میگیــرد» .خانــواده مــا یــک عمــر اســت کــه
دارد بــا اینگونــه مفاهیــم زندگــی میکنــد.
همیشــه برعکــس رفتــار مــا عمــل کــرده و
میگویــد :شــما را چــه مانــده کــه بــه کارهــای
مــن دخالــت کنیــد .بــرای پــدرم ،حــرف مــا و
مــادرم یکیســت .میگویــد :کــه بــه ســخن
زنهــا گــوش فــرا داده کــه مــن دومــش باشــم؟
تــو نوشــته بــودی کــه دلــت میخواهــد هرچــه
زودتــر جــواب نامــهات را بنویســم و برایــت

بفریســتم .منهــم نوشــتم .امیــد کــه از مطالعــه
نامــهام ،ناراحــت نشــوی .امــا اینهایــی کــه
برایــت نوشــتم ،گوشــهای از واقعیتهــای
زندگــیام اســت .نمیخواســتم کــه ناراحتــت
کنــم امــا ،چــارهای جــزو ایــن راه نداشــتم.
بــدرود.
رو نویــس نامــه تمــام شــد و بــا خســتگی که
ناشــی از نوشــتن نامــه بــود ،از نــگار پرســیدم:
ایــن جــواب میــر اســت یــا کــه غمنامــهای
زندگــیات؟ دختــر تــو بــه جــواب میــر چــه
نوشــتهای؟ گذشــته از اینکــه اولیــن نامــهات
اســت ،محتوایــش جــز یــاس و نــا امیــدی ،پیــام
دیگــری نــدارد .حــرف مــرا اگــر میشــنوی،
در نوشــتن نامــهات تجدیــد نظــر کــن .منظــور
مــن این نیســت کــه تــو دروغ گفتهای .درســت
اســت کــه زندگــی ما همیــن طــوری اســت ،اما
نبایــد بــرای میــر ایــن چیزهــا را مینوشــتی .چرا
اولتــر از همــه موضوعاتیســت شــخصی و بــه
هیچکــس ربطــی نــدارد .دوم ،پــدر در رابطــه
بــه زندگــی مــان شــاید آنقــدر کــه تــو بــد فکر
میکنــی ،نباشــد ...وی حرفــم را بریــد « :چــه
فرقــی میکنــد کــه حقایــق را امــروز بگویــم
یــا فــردا! پــس بهتــر اســت کــه همیــن امــروز از

همــه چیــز با خبــر شــده و تصمیــماش را بگیرد.
تــو کــه پــدرم را میشناســی .خــدا نکنــد کــه
لــجاش بگیــرد و اگرنــه پیامبــر خــدا هــم کــه
باشــد حرفــش را قبــول نمیکنــد» .لحظــهای
بــه طــرف نــگار خیــره مانــدم درســت اســت.
خــودت بهتــر مــی فهمــی و مــی دانــی .مــرا در
ـم کــه
کار هــای تــو غرضــی نیســت .هــر قسـ ِ
دلــت میخواهــد ،همــان بکــن .نتــرس و در هــر
حالتــی ،مــن در کنــارت هســتم و تــا آنجــا کــه
از دســتم آیــد ،کمــکات میکنــم.
روز ســردی بــود .باهــم طــرف مکتــب
میرفتیــم درمیــان راه امــا ،جــزو صحبتهــای
معمولــی ،حــرف دیگــری بیــن مــان رد و بــدل
نمیشــد .نزدیــک مکتــب کــه رســیدیم،
متوجــه شــدم کــه فاطمــه در گوشــهی ایســتاده
و فهمیــده میشــود کــه منتظــر نزدیــک شــدن
مــن و نــگار اســت .نزدیــکاش کــه رســیدیم،
بعــد از ســالم و علیــک و صبح بخیــری ،گفت:
« نــگار میشــود کــه چنــد دقیقــه از وقتــت را به
مــن بدهــی ،با تــو کمــی کار داشــتم؟» .بــا آنکه
هــردوی مــا بلکــه هــر ســه مــا از قصــه بــا خبــر
بودیــم ،نــگار امــا عمــدا از وی ســوال کــرد:
«چــه کاری؟ همینجــا بگــو» .فاطمــه امــا بــا

شــوخطبعی بــازوی نــگار را گرفــت و کشــان
کشــان در گوشــهای بُــرد« :بیــا دختــر گفتــم که
بــه تــو کار دارم» .آنهــا همچنان کــه نجواکنان
بــا همدیگــر صحبــت میکردنــد ،تنهایشــان
گذاشــتم و داخــل صنــف شــدم .بخاطر ســردی
هــوا ،نصــف دختــر هــا نیامــده بودنــد و یکــی
یکــی در حــال که به انگشــتان ســرد خــوردهای
شــان فــوت میکردنــد ،داخــل صنــف
میشــدند .معلممــان بعــد از فــوت پانــزده
دقیقــه وقــت بــه صنــف وارد شــد و تنــد تنــد
حاضــری را خوانــده و پرســید« :خــب ،شــروع
میکنیــم .درسمــان در صفحــه چنــد رســیده
اســت؟» .کســی از کنــج گفــت« :در صفحــهای
ســی و دو اســتاد»»:- .درســت ،ایناهــاش
پیدایــش کــردم» .اســتاد موضــوع درس را روی
تختــه نوشــت و بــه درس دادن آغــاز کــرد .بنــام
خداونــد بخشــاینده و مهربــان .محلــول هــای....
بــا کشــیده شــدن دروازه صنــف ،کالم اســتاد
قطــع شــد .در آنســوی در نــگار و فاطمــه بــود.
هــردو اجــازه گرفتنــد و در چوکیهــای شــان
نشســتند .اســتاد از اینکــه بــه درســش خللــی
وارد آمــده بــود ،بــا ناراحتــی بــه هــردو گفــت:
«دخترهــا ایندفعــه هــم از شــما باشــد .امــا اگــر
بازهــم تکــرار شــد و ناوقــت بــه صنــف آمدید،
اجــازه داخــل شــدن بــه صنــف را نمیدهــم و از
عقــب دروازه شــاگرز تــان میدهــم ،باخبــر!» .و
دوبــاره شــروع کــرد :محلــول هــای....
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چهـل سـال جنگ
با روح و روان ما بازی کرد

گفتوگو:

مینا نصر

مصاحبه با خانم طبیب زاده
روانشناس و روان درمانگر

مــادر شــوهر قــرار دارنــد ،و یــا هــم بــا شــوهر و
رفتــار شــوهر به ســتوه آمــده انــد و روان شــان را
ســخت افســرده ســاخته اســت.
در یــک مقایســهای ،کــدام یــک،
زنــان یــا مــردان بیشــتر دچــار
بیماریهــای روانــی میشــوند ؟
هــردو طبقــه اکثــر بــه افســردگی و اضطراب

رواج هــای حاکــم بــر جامعــه و اینکــه هیــچ
کــس در مبــارزه بــا رســم و رواج هــای مضــر
جامعــه نمــی ایســتد؛ منظــور مــن تنهــا بیســواد
هــا نیســتند؛ تحصیــل یافتــه هایــی داریــم بــا
ضعیفتریــن منطــق و خیلــی کهنــه گــرا کــه با
اســتفاده از موقــف بــزرگ بــودن خــود آیینهای
تمــام نمــای مشــکالت در برابــر عزیــزان خــود
واقــع شــده انــد .امــا در کل زنــان آســیب
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خیلــی کوتــاه و مختصــر جــواب میدهــم،
چهــل ســال جنــگ هــزاران خانــه را فزیکــی
و معنــوی تخریــب کــرد .هــزاران زن را بیــوه
ســاخت و بیشــمار فرزنــدان را از نعمــت
داشــتن پــدر محــروم ســاخت .ایــن کمبــود نــه
تنهــا کمبــود فزیکــی و معنــوی بلکــه کمبــود
عمیــق عاطفــی و روانــی ایجــاد کــرد .فقــر،
بیخانمانــی و اقتصــاد ضعیــف کــودکان را

خانــم طبیــب زاده از ایــن فرصــت
مصاحبــه دادیــد ،ســپاسگذاریم .بــه
عنــوان بانــوی روانشــناس بیشــترین
مراجعــه کننــدگان شــما درگیــر چــه
مســایل و بیماریهایــی بودهانــد؟
تشــکر از شــما .بیشــترین مراجعــه کنندههــا
کــه خــود قبــول میکننــد کــه مشــکل داشــته
و بایــد تحــت درمــان قــرار بگیرنــد و یــا از
مشــاوره مســتفید شــوند ،طبقــه تحصیــل یافتــه
و روشــن فکــر هســتند ،بیــن ســنین  20تــا 50
قــرار داشــته و از هــردو جنــس زنــان و مــردان
میباشــند و عمومــا کســانی انــد کــه آگاهــی از
دانــش روانشناســی دارنــد و قبــول دارنــد که با
مشــاوره میتــوان تغییــر را آورد و افــکار و رفتار
خویــش را مدیریــت کــرد کــه بــه موفقیتهای
دلخــواه دسترســی پیــدا کــرد .کســانی کــه از
مشــکالت افســردگی ،اضطــراب ،بیخوابــی
ســر دردی شــکایت دارنــد ،بیانگیــزه هســتند،
مشــکالت فرزنــد پــروری ،روابــط ،مشــکالت
خانوادگــی ،افســردگیهای شــوک پــس از
واقعههــای تروریســتی و ســخت و ســنگین
کــه ذهــن شــان را درگیــر کــرده ،کســانی
کــه تحــت فشــارهای روانــی قــرار دارنــد.
کســانیکه قربانــی خشــونتهای و یــا ســوی
اســتفاده هــای جنســی و جســمی قــرار گرفتــه
انــد .اکثــر خانمهــای جــوان کــه از زندگــی
مشــترک بــا خانــواده شــوهر دچــار مشــکالت
و مداخلههــای خانــواده شــوهر بــه خصــوص

دچــار انــد و مشــکالت متفــاوت رنــج شــان
میدهــد .مــن کــه میبینــم شــرایط نابرابــری
و مشــکالت نهفتــه در جامعــه کــه از تاریکــی
اذهــان و بیعالقهگــی مــردم بــه دانــش و
مطالعــه اســت کــه هــر دو جنــس مــرد و زن را
دچــار مشــکالت زیــادی کرده اســت .بــزرگان
در اجتمــاع مــا پیــش مــردم زیــاد قابــل احتــرام
انــد ،امــا بزرگانــی انــد کــه منطــق ناتکمیــل و
ضــد بشــری را بــاالی فرزنــدان خــود تحمیــل
کــرده و زندگــی جوانــان را زهــر مــار ســاخته
انــد .تعقیــب پوچتریــن و زننــده تریــن رســم و

ادامه از صفحه 1

بــه عنــوان یــک مــدل مناســب پیــدا نکــردم.
فرهنــگ مــدل در افغانســتان جدیــد اســت
وفــردی کــه بــه عنــوان مــدل میخواهــد
کار کنــد معــاش بلنــدی کار دارد .بــرای مــن
کــه تــازه شــروع کــرده بــودم ،مشــکل بــود.
همینطــور تــوان مــردم افغانســتان بــه حــدی
نیســت کــه بلندتــراز  1الــی  2هــزار خریــد
کننــد.
بعــد از جســتجوی زیــاد مدلــی پیــدا
شــد کــه هــر ســاعت  600دالر درخواســت
داشــت .نتوانســتم برایــش پرداخــت کنــم .بنا
تصمیــم گرفتــم کــه خــودم در ایــن بخــش
فعالیــت کنــم.
واکنــش و برخــورد خانــواده ،دوســتان و
جامعــه نســبت بــه مــدل شــدن تــان چــه بــوده
اســت؟
فامیــل در اوایــل بســیار مشــکل داشــت .نه
تنهــا فامیــل درجــه یــک ،بلکــه همــه بــا مــن
مشــکل داشــتند و حتــا برخوردشــان بــا مــن
خــوب نبــود .در جامعــه تهدیــد میشــدم
و شــاهد رفتارهــا و برخوردهــای زشــت
بــودهام .میبینــم متاســفانه در جامعــهی مــا
اگــر کســی بــا چهــرهی خــودش ظاهــر شــد
بداخــالق معرفــی میشــود کــه ایــن واقعــا
بــرای دخترخانمهــا بســیار خطرنــاک و درد
آور اســت .امــا خوشــحالم کــه در ایــن ســه
ســال تــا حــدودی برخوردهــا تغییــر کــرده و
ممنونــم کــه فامیــل حمایتــم میکننــد.
بعــد از ســه ســال تجربــهی کار در فرخنده
فیشــن ،چــه تجــارب و فــراز و نشــیبهایی
تجربــه کــرده ایــد و داشــتهاید؟
در بــازار کابــل کســی بــاور نمیکــرد
کــه یــک دخترخانــم جنــس عمــده بــرای
تجارتــش ضــرورت دارد .در اوایل برخوردها
خــوب نبــود ،امــا بــه مــرور زمــان متوجــه

پذیرتریــن طبقــه در کشــور مــا هســتند .حــاال از
هــر بُعــدی کــه بخواهیــم بررســی کنیم و بیشــتر
از آســیب هــای روانــی و اجتماعــی کــه دچــار
شــان شــده اســت ،رنــج میبرنــد.
چهــل ســال جنــگ چــه تاثیــری
بــاالی زندگــی و اخــاق و روابــط
انهــا داشــته اســت؟
چهــل ســال جنــگ بــا روحیــه و روان مــان
بــازی کــرد .گرچــه کتابهــا میشــود از
ایــن درد تحمیلــی جنــگ نوشــت ،امــا مــن

مجبــور کــرد بــه جــای درس و مکتــب بــه نــان
پیــدا کــردن بپردازنــد ،تحقیــر شــوند ،توهیــن
شــوند و زندگــی را بــد حــس کننــد .زنــان از
هــر نــوع امکانــات زندگــی عقــب افتادنــد و یــا
هــم بــه زندگــی محــروم و خشــونت بار تــن در
دادنــد .خشــونتهای فزیکــی لفظــی و معنــوی
روان و ذهنشــان را درد داد ،یــا بعضــی شــان
توانســتند بــا بــاور بــه خــود زندگــی بخــور و
نمیــری را پیــش گیرنــد و گاهــی هــم بــه فحشــا
روی آوردنــد ،تحقیــر شــدند ،عــذاب وجــدان
شــدند ،احســاس گنــاه کردنــد ،احســاس خــود

زنان باید خالهای اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی را پر کنند
بزرگترینمشکل
رفتن به بازار عمده
فروشی بود که فضای
کامل مردانه داشت و
رفتن من به عنوان یک
دختر خانم به آنجا
برای خرید موادی که
مورد ضرورت بود کار
آسانی نبود ،اما به مرور
زمانوضعیتبهتر
شد و من توانستم که
با گفتگوبافروشندگان
بزرگ روابطم را بهتر
بسازم و خودم را ثابت
کردم.بعداوضعیت
خیلیبهترشدو
اکنونمشکالت کار
در فضای مردانه
خیلیبرایمسهلتر
شده است.

شــدم کــه همــه مــرا میشناســند و کمــک
می کننــد.
فکــر میکنــم کــه همــه چیــز بــه برخــورد
مــا ربــط دارد کــه چگونــه میتوانیــم در
جامعــه بــرای خــود جــا بــاز کنیــم و بــه کار
خــود ادامــه دهیــم.
بزرگتریــن مشــکل رفتــن بــه بــازار
عمــده فروشــی بــود کــه فضــای کامــل
مردانــه داشــت و رفتــن مــن بــه عنــوان یــک
دختــر خانــم بــه آنجــا بــرای خریــد مــوادی
کــه مــورد ضــرورت بــود کار آســانی نبــود،
امــا بــه مــرور زمــان وضعیــت بهتــر شــد و
مــن توانســتم کــه بــا گفتگــو بــا فروشــندگان
بــزرگ روابطــم را بهتــر بســازم و خــودم را
ثابــت کــردم .بعــدا وضعیــت خیلــی بهتر شــد
و اکنــون مشــکالت کار در فضــای مردانــه
خیلــی برایــم ســهلتر شــده اســت.
در مــورد فرخنــده فیشــن بگوییــد ،اینکــه
از کجــا اغــاز کردیــد و اکنــون بــه کجــا
رســیده ایــد؟
مــن فرخنــده فیشــن را  3ســال قبــل بــا
یــک نفــر خیــاط شــروع کــردم و تــا 2صــد
نفــر افزایــش دادم .اکنــون فرخنــده فیشــن
کارمنــدان زیــادی دارد کــه تــا  350تــن
میرســد و اکثریــت شــان بانــوان هســتند و
جایــی کــه بانــوان نمیتواننــد فعالیــت کننــد
آقایــان همــکاران مــا هســتند .بیشــترین توجه
مــا دربخــش لبــاس بانــوان اســت و تــالش
داریــم کــه در قســمت لبــاس مردانــه نیــز
فعالیــت داشــته باشــیم .بزرگتریــن هــدف مــا
در کنــار تجــارت ،اشــتغالزایی ،خصوصــا
بــرای بانــوان اســت.
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کمتــر بینــی ،عــزت نفــس خدشــه دار و ریختــه
و پاشــیده بــی اعتمــادی ،نــا بــاوری کــه تمــام
اینهــا ریشــه هــای ســخت و عمیــق آســیب های
روانــی و اجتماعــی را در ضمیــر ناخــواد آگاه
نســل جنــگ پهنا و عمــق داده اســت .در مســاله
اخــالق و روابــط شــما میبینیــد ســیل مهاجرین
بیجــا شــده داخلــی و عودت کننــدگان داخلی
از کشــورهای همجــوار در پایتخــت ســرازیر
شــده و یــک تعــداد اخــالق شــهروندی را بــه
شــدت زیــر ســوال بــرده انــد ،اینهــا یــک یک
مشــکالت انــد کــه زاده جنــگ ســرخ و ســپید
تحمیلــی انــد .همچنــان فرهنگهــای مثبــت و
منفــی کــه از کشــورهای بیگانــه آمــده انــد .بــا
مثبتهــا خوشــحالیم و امــا فرهنگهــای منفــی
کال درد سرســاز شــده انــد.
چــه چالشهایــی فــرا راه کار
تــان تــا اکنــون داشــته ایــد و روبــرو
شــده اید؟
چالــش هــا هــم در رابطــه بــا کار مــن وجــود
ـم هســتم کــه بــا مــردان
دارد .نخســت ،مــن خانـ ِ
و زنــان یعنــی هــر دو جنــس مشــاوره و روان
درمانــی میکنــم ،تعــدادی فکــر میکننــد
کــه ایــن خانــم کــه حــاال میتوانــد بــرای 45
دقیقــه تــا یــک ســاعت در اتاقــی نشســته بــا مــن
صحبــت میکند شــاید بتوانــم همرایــش روابط
خصوصــی جــور کنــم و یا خواهــش و تقاضای
مهربانتــر بــودن از یــک حــوزهی رســمی را
دارنــد .وقتــی محدودیــت حــوزه کاری را برای
شــان تعریــف میکنــم برایــم مغــرور خــود
خــواه و ایــن جــوری برچســپ هــا میزننــد.
دوســت دارم حــوزهی رســمی و محــدودهی
کاری یــک روانشــناس و مراجــع را دریافتــه
و مراعــات کننــد .دوم ،تعــدادی در رابطــه بــه
تکــرار و تــداوم جلســهها متعهــد نیســتند .بایــد
ذهننشــان کــرد کــه تکــرار جلســهها بخــش
بســیار مهــم برنامــه بــرای رســیدن بــه نتیجــه
دلخــواه و تغییــر مطلــوب در فراینــد مشــاوره و
روان درمانــی اســت.

قیمــت لباسهــای مــا از 2صــد افغانــی
شــروع میشــود تــا  8هــزار افغانــی نیــز
میرســد ،فرخنــده فیشــن بخــش انالیــن دارد
وهمچنــان ویــب ســایت دارد .در کنــار ان
اپلیکشــن موبایــل نیــز دارد و در ایــن بخــش
تخفیــف خــوب داریــم تمــام فروشــات مــا
انالیــن اســت و مــا نهایــت تــالش کردیم که
روی هــر عــدد لبــاس هزینــه کنیــم و بتوانیــم
رضایــت خریــداران خــود را جلــب کنیــم
و خــدا را شــکر کــه کار خیلــی خــوب و
قناعــت بخــش بــرای مــا بــود.
آینــده را بــرای زنــان افغانســتان چگونــه
ارزیابــی میکنیــد؟
بــه نظــر مــن آینــده مبــارزه کــردن بــا
مشــکالت اســت و مــا نبایــد هرگــز بترســیم،
بانــوان افغانســتان میتواننــد فعالیــت کننــد و
موفــق شــوند .آنچــه را کــه مــن متوجــه شــدم
این اســت کــه زنــان افغانســتان تــرس دارند و
خوشــبین نیســتند پیــام مــن ایــن اســت کــه ما
میتوانیــم بــه هرجایــی کــه بخواهیم برســیم.
کافیســت خــوش بیــن باشــیم و تــالش
کنیــم.
در مــورد حضــور و مشــارکت زنــان در
جامعــه چــه نظــر داریــد و آیــا کافــی اســت؟
در بخــش سیاســت ،فرهنــگ ،تجــارت
و اقتصــاد خالیگاههــای عمیقــی وجــود
دارد کــه خواهــان حضــور بانــوان هســتند،
خانمهــای افغــان بایــد بداننــد کــه همانگونه
کــه زنــان نصــف جامعــه را تشــکیل میدهند
بایــد بتوانیــم کــه در درصــدی را کامــل کنیم
و حضــور داشــته باشــیم .اگــر نتوانیــم کــه
حضــور پــر رنــگ داشــته باشــیم پــس توقــع
صحبــت کــردن در مــورد حقــوق مســاوی را
نداشــته باشــیم.
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دفتـر والیتـی فاریـاب کمیسـیون مسـتقل
حقـوق بشـر افغانسـتان بـر اسـاس برنامه عمل
خویش نخسـتین شـورای رضـاکار حقوق بشـر را به
تاریـخ  18جـوزا  1398بـا شـمولیت ( )15نفر عضو
کـه متشـکل از ده زن و  5مـرد میباشـد ،پـس از

کـه شـورا بایـد بیطرفـی و اسـتقال خـود را حفظ
کنـد .آمـر تعلیمـات کمیسـیون حقـوق بشـر دفتـر
والیتـی فاریـاب گفـت کـه شـورای رضـاکار حقـوق
بشـر بـه حمایـت از حقـوق قربانیـان ،نقـض حقـوق
بشـر ،دادخواهـی بـرای حقـوق اقلیتهـا و مبـارزه

***
آیینه و اتاق َو دستان سرد من
تهدید و خشم و شیشهی دارو و درد من
حتا خودم برای خودم هم نبودهام
حتا تو هم نوشتهای از دفع و طرد من
یک سوی «جنگ و صلح» َو یک سوی «مادر» است
یک سو کتاب «عشق» و یک سو «نبرد من»
گرچه خزان ربود بهار دل مرا
خورشید سرخ میشود از رنگ زرد من
زندانی توقف و تسلیم دردها
هرگز نمیشود دل صحرانورد من
روزم شدهست آینهی گیسویم ولی
نام شکست نیست دگر در شگرد من

روانشناسی
امینه طبیبزاده

بــه جــز رویکــرد نیــمرخ ســایر نوشــتهها مســوولیتش بــه
دوش نویســندهگان میباشــد.
هفتهنامه نیمرخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.

شورای رضاکار حقوق بشر در ولسوالی اندخوی والیت فاریاب
آغاز به فعالیت کرد

جعدِگیسو

یک لحظه زیستن
مرا بگذار با دیوانگی هایم خودم باشم
اگر دردم اگر دلتنگ و تنهایم خودم باشم
پریشانی به موهایم به چشمانم اگر باران...
و توفانی ترین تاریخ دریایم  ،خودم باشم
اگر بر شانه هایم خالکوبی کرد خشم و سنگ
اگر در کوچه مضمون تماشایم  ،خودم باشم
اگر قربانی بیرحمي یک شهر نامر َد م
اگر از جنس خشمم  ،خشم حوایم  ،خودم باشم
اگر قفل و قفس هستم ،اگر زندانی شبها
اگر یک پنجره خورشید فردایم ،خودم باشم
گهی یک پیله ابریشم ،گهی یک آسمان پرواز
مرا بگذار اگر پنهان و پیدایم  ،خودم باشم
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خواننــدهگان عزیــز نیــمرخ بــدون جهتگیــری خــاص
سیاســی مقــاالت و نوشــتهها را از صاحبنظــران منتشــر
می کنــد .

بررسـی اسـناد الزم و شناسـایی آنهـا در ولسـوالی
اندخوی والیت فاریاب تأسیس نمود.
برنامـه ابتـدا بـا تـاوت یکـی اشـتراک کننـدگان
از آیتهـای قـرآن کریـم آغـاز شـد .سـپس خـال
محمـد شـجاع آمـر بخـش تعلیمـات دفتـر والیتـی
فاریـاب ،هـدف از ایجـاد شـورا ،روش کار ،ارتباطـات
و همـکاری اعضـای شـورا را بـا کمیسـیون مسـتقل
حقـوق بشـر بیـان کـرد .آقـای شـجاع تاکیـد کـرد

مدنـی بـا خشـونتها بـا کمیسـیون مسـتقل حقوق
بشرافغانسـتان همـکاری خواهـد کرد .آقای شـجاع
در ادامـه بـه گونه مفصل دورنما ،اهـداف ،روش عمل
و عملکـرد شـورا را در یـک پریزنتیشـن تشـریح و
توضیـح کرد.
بعـد از آن انتخابـات هیـات رهبـری شـورای رضاکار
حقـوق بشـر دایر شـد .در این انتخابات آزاد و سـری
آقـای زلمـی عزیـزی ،بانـو عزیـزه همنـوا و محمـد

یادداشتهای یک روان شناس
اختالل افسردگی و اضطراب شدید( )PTSD

در جریــان کار مشــاوره و روان درمانــی روزی بــه ماهپــری
برخــوردم ،ماهپــری زن جوانــی کــه بیســت و شــش زمســتان
ســخت و استخوانســوز از عمــرش را در چالههــای مبهــم زندگــی
گذرانــده بــود .ماهپــری خــوش چهــره بــا پوســت ســفید ،چشــمان
میشــی و موهــای خرمایــی کــه دل هــر بیننــدهای بــا دیــدن زیبایــیاش
ســتایش بــر میانگیخــت .امــا برخــالف هم ســن و ســاالنش از نشــاط،
امیــد و زندگــی در او خبــری نبــود .مشــکل عمــده او به گفتــه خودش،
سر دردی ،بیخوابی و دلتنگی بود.
در ریشــهیابی مســاله،
گذشــته ماهپــری قابــل
بحــث بــود .او در ده
ســالگی پــدرش در جنگ
هــا طعمــه راکــت شــده و
کشــته میشــود .مــادرش
هــم کــه از پس مشــکالت
اقتصــادی خانــواده بر نمی
آیــد .مجبور میشــود او را
به مبلــغ ســی هزارافغانی به
مردی ســی ســاله بفروشد.
مــرد بــدون درک دنیــای
کوچــک و بچهگانــه
ماهپــری بــرای رفــع نیــاز جنســیاش دســت و پــای ماهپــری ده ســاله
را میبســت و بــر او تجــاوز میکــرد .ایــن کار بارهــا و بارهــا تکــرار
میشــد و دختــری در ســکوت و نامــردی روزگار جســم و روحاش
تکــه تکــه میشــد .رفتــه رفتــه تــا دختــر بــه بلــوغ میرســد و دیگــر
حاضــر میشــود بــه بــدون اینکــه دســت و پایــش را بســته کنــد تــن
بــه خواســتههای جنســی مــرد بدهــد.
ماهپــری امــا تکــه تکــه شــده؛ آنقــدر کــه بــه گفتــه خــودش بعــد
ســالها هنــوز و هــر بــار کــه شــوهرم یــا مردهــای دیگــر مــرا لمــس
میکننــد انــگار مغــزم میلــرزد تــکان تــکان میخــورد .گویــی بمـ ِ
ـب

منفجــر مــی شــد و تنــم را هــزار ســوراخ میکنــد.
ماهپــری بعدهــا از ایــن مــرد صاحــب ســه فرزند شــد .منبــع عایداتی
شــوهرش دزدی بــود و از ایــن راه نامناســب خرج زن و فرزنــد را آماده
میکــرد .بالخــره یــک روز بــه دام قانــون میافتــد و ســال هــا گرفتــار
زنــدان میشــود .مــاه پــری مــی مانــد و زندانــش و در بــه دری هایــش.
تــا مدتــی کــه دیگــر چیــزی بــرای خــوردن ندارنــد و در خیمــه نقــل
مــکان میکننــد .مــاه پــری مــی مانــد و گرســنگی فرزندانــش و هزینــه
هــای کمرشــکن زندگــی .خشــویش راه تنفروشــی را بــه خــود و
ماهپــری پیشــه میگزینــد
و دوبــاره ماهپــری در
اســتثمار تــن و تنفروشــی
مــیرود و از ایــن راه امــرار
معــاش میکنــد.
در همیــن روز هــا،
روح خســته
ماهپــری بــا ِ
و تنــی نحیــف از بــازی
روزگار بــه جلســات
مشــاوره و نــزد مــن آمــد.
بــه عنــوان روان درمانگــر
و مشــاور خانواده پشــنهادم
بــه او ایــن بــود .بــا
توانمنــدی هــای خــود
آشــنایی پیــدا کنــد ،بــه خــود بــاوری برســد ،مهارتهــای زندگــی
را بیامــوزد و کسـ ِ
ـب را فــرا بگیــرد تــا تــن فروشــی را رهــا کــرده و از
راه مناســب و مطابــق خواســت هــای اخالقــی و پســندیده جامعــه امرار
معــاش نمایــد.
تــالش دارم کــه ماهپــری را بــه توانمنــدی هایــش آشــنا کنــم ،خــود
بــاوری را در وجــودش زنــده کنــم ،اعتمــاد بــه نفــس را در ضمیــراش
پــرورش دهــم تــا ســر پــای خــود ایســتاد شــود و چــرخ زندگــی خــود
را از راه مناســب و پذیرفتــه شــده پیــش ببــرد.

طاهـر یـاردم بـه ترتیـب بـه حیـت رئیس ،معـاون و
منشـی شـورا برگزیده شـدند.
در ادامـه برنامـه اعضـای شـورا فرصت یافتنـد که با
همدیگـر برای آشـنایی بیشـتر و هماهنگـی فعالیت
هـای شـان گفتگـو و تبادل نظـر کنند.
همیـن گونـه آقـای
خـال محمـد شـجاع
آمـر بخـش تعلیمـات
دفتـر والیتـی فاریـاب
و محتـرم پرویـن
معـاون
بهمنیـار
تعلیمـات
بخـش
اعضـای شـورای رضـا
کارحقـوق بشـر را در
راسـتای آمـاده کـردن
اسـاسنامه ،حـدود
صاحیتهـای رئیـس،
معـاون و منشـی شـورا
را راهنمایـی کردنـد.
در پایـان برنامـه آقـای زلمـی عزیزی رئیس شـورای
رضـاکار حقـوق بشـر کـه بـه نمایندگـی از مـردم
ولسـوالی اندخـوی نیـز صحبـت میکـرد گفـت کـه
مـردم اندخـوی از کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر
حمایـت همـه جانبـه خواهد کـرد .آقـای عزیر گفت
کـه اعضـای شـورای رضـاکار بـا عاقـه منـدی زیاد
آمـادهای هـر گونـه همـکاری و تـاش بـرای بهبـود
وضعیـت حقـوق بشـر در ولسـوالی اندخـوی اسـت.

