
همانطـور کـه از نامـش پیداسـت، نیمـرخ نیمـه ای از جامعـه ای اسـت کـه در یـک و نیم دهـه اخیر 
بیشـتر از هـر زمانـی عرصـه بـروز و ظهور در جامعه پـس از جنگ افغانسـتان را یافته اسـت. نیمه ای 
کـه در عیـن پیـدا بـودن نهان اسـت حرفهایـش، دغدغه هایـش و ایده هایـش. هفته نامـه نیمرخ در 
جامعـه ای کـه سـایه جنگ هنوز از زندگی و حیات اجتماع انسـانی افغانسـتان رخت برنبسـته اسـت 
اینـه تمـام نمـای ابعـاد پیـدا و پنهـان نیمـرخ جامعه اسـت و به عنـوان رسـانه رسـالتمندبرای تداوم 

دسـتاوردهای زنـان تالش مـی کند.

آمـار رسـمی ثبـت احـوال ایران نشـان می دهنـد که طی سـال های 
۱۳۸۰ و نیمـه اول دهـه ۱۳۹۰ هـر سـال بطـور متوسـط ۲۰۰ هـزار 
دختـر پیـش از رسـیدن به پایان سـن ۱۸ سـالگی ازدواج مـی کنند.
از میـان دخترانـی کـه بـا ازدواج زود رس بـه خانه شـوهر فرسـتاده 
مـی شـوند سـاالنه حـدود ۳۵ تـا ۴۰ هـزار نفـر کمتـر از ۱۵ سـال 

دارنـد )۱(. ایـن داده هـا پرده از پدیده اجتماعی آسـیب شناسـانه ای 
مـی کننـد کـه دامنـه آن هـر روز گسـترده می شـود.

بـر خـاف ایـران کـه در آن سـن قانونـی ازدواج دختـران فقـط 
۱۳ سـال اسـت و یـا حتـی دختـران کمتـر از ۱۳ سـاله هـم به شـرط 

اجـازه  تواننـد  مـی  دادگاه  موافقـت 
ازدواج کسـب کننـد در شـمار بزرگـی 
از کشـورهای دنیـا افـراد زیـر ۱۸ سـال 
کـودک و نوجـوان به شـمار می روند و 
بـر اسـاس قانـون اجـازه ازدواج ندارند. 
ازدواج دختـران کـم سـن و سـال نوعی 
تجـاوز جنسـی بـه کـودک و پدوفیلـی 
و  اسـت  کـودکان(  بـا  جنسـی  )رابطـه 

قوانیـن بسـیاری از کشـورها مجازات سـختی بـرای آن تعیین کرده 
ند. ا

میثاق هـای اصلـی بیـن المللـی دربـاره کـودکان و نوجوانـان ماننـد 
منشـور جهانـی حقـوق کـودک هـم از دولت هـا مـی خواهنـد بـه 
خاطـر پـی آمدهـای بسـیار آسـیب شناسـانه 
ازدواج هـای زود رس دختـران بـه مقابلـه بـا 

ایـن پدیـده منفـی ضـد انسـانی برخیزند.
دربـاره  المللـی  بیـن  اصلـی  میثاق هـای 
کـودکان و نوجوانـان ماننـد منشـور جهانـی 
مـی  دولت هـا  از  هـم  کـودک  حقـوق 
بسـیار  آمدهـای  پـی  خاطـر  بـه  خواهنـد 
رس  زود  ازدواج هـای  شناسـانه  آسـیب 

برخیزنـد. انسـانی  منفـی ضـد  پدیـده  ایـن  بـا  مقابلـه  بـه  دختـران 
و  اداری  از ۱۸ سـال سـختگیری  افـراد کمتـر  ازدواج  ممنوعیـت 
امـری تصادفی نیسـت. پژوهش های پرشـمار در حوزه روانشناسـی 
و جامعـه شناسـی بـه آسـیب های مهـم و گاه جبران ناپذیـر روانی و 
اجتماعـی ناشـی از ازدواج های زودرس اشـاره مـی کنند. کودکان 
و نوجوانـان زیـر ۱۸ سـال بدلیـل نیازهـای جسـمی و روحی خاص 
بایـد زیـر چتـر حمایـت خانـواده و جامعـه قـرار گیرنـد و از طریـق 
آمـوزش و فعالیت های گوناگـون روندهای جامعه پذیری مناسـب 
سـن خـود را تجربـه کننـد، مهارت هـای اساسـی را بـرای ورود بـه 
زندگـی بزرگسـالی بیاموزنـد و از حـق انتخـاب واقعی بـرای آینده 

خـود برخوردار باشـند.
منبع: رادیو فردا

سـرنامه  بـا  کتابـی   ]  ۲۰۱7 جـوالی  ]جـون/  تازگیهـا 
و  نقـاش  نویسـنده،  مـرادی،  بتـول  نوشـته  »قـذف« 
فیلمسـاز افغانسـتان خوانندگان زیادی را به سـوی خود 

کشانده اسـت.
»قـذف« گـزارش دامنـه دار مـادری اسـت بـا دو فرزنـد 
کـه از سـوی پـدر »نفـی نسـب« شـده اند. آنـان بـدون 
تثبیـت هویـت رسـمی پـدر نمـی تواننـد شناسـنامه یـا 
گذرنامـه داشـته باشـند و بـه کودکسـتان و آموزشـگاه 
برونـد؛ زیـرا از دیـدگاه قانـون ثبـت احـوال نفـوس، 
فاقـد »اهلیـت حقوقـی« انـد. افزون بـر این، زن بـه اتهام 
زنـا، تولـد حـرام و خشـونت علیه مـرد، در پیش چشـم 
لگـد  و  مشـت  زیـر  بشـر،  مسـتقل حقـوق  کمیسـیون 

شـوهر ورزشـکار زخمی و کبـود می گردد، نیـز وادار 
سـاخته مـی شـود تـا پـس از طـاق، آزمایـش دی.ان.
اِی دو پسـر را بـه دوش گیـرد و برگـه آزمایشـگاه را 

سـازد. نمایان 

پرونده »خطرناک«
نویسـنده چهار سـال پیهم هر شب، فشـرده یادداشتهای 
روزانـه را مـی نویسـد و نـام ایـن زنجیـره هـزار برگـی 
را مـی گـذارد: »خاطـرات زنـی در افغانسـتان و رونـد 

پیگیـری دعواهـای حقوقی«
نوشـتن سرگذشـت و روان  پهلـوی  بتـول مـرادی در 
گذشـت، متهـم سـرگردان در چندین سـنگر، بـه مرور 
رویدادهای برجسـته روز: از پیشـامدهای داغ سیاسـی/ 
جنایـی جهـان مـی پـردازد تـا نقـد و بررسـی فیلمهایی 
کـه شـبانه بـا پسـرانش تماشـا مـی کنـد، موسـیقی کـه 
در خانـه و بیـرون مـی شـنود، کتابهایی که مـی خواند، 
برچسـب  بـا  کودکانـش  کـه  ناگـواری  برخوردهـای 
»بی پـدری« در کوچـه و بـازار مـی بیننـد و بیـان نبـرد 
تنهایـی خـودش بـا اژدهـای هفت سـر مردسـاالری در 

افغانسـتان.
زن بـرای درک بهتـر مقوله هـای عدلـی/ 
قضایـی، رو مـی آورد بـه آمـوزش زبـان 
عربـی و فراگیری علـوم اختصاصی چون 
حقـوق، شـرعیات و قوانیـن مدنـی. البته، 
نبایـد در پیشـبرد کار و کمایـی درآمـد 
هـم کوتاهـی ورزد؛ زیـرا کرایـه خانـه، 
نفقـه اوالد، هزینـه خانـواده، حق الزحمـه 
وکای مدافـع، پرداخـت پیهـم رشـوه و 
بـار  همـه  مصـارف ضـروری شـخصی، 

گـران گـردن خـودش هسـتند.
را  »قـذف«  بـودن  دهنـده  تـکان  آنچـه 
برانداختـن  پـرده  سـازد،  مـی  دلچسـب 
از اسـرار مگـو و بیـرون ریختـن رازهـای 
سـربه مُهر دفاتـر رسـمی/ دولتـی هنـگام 
بـه  متهـم  جـوان  زن  بـا  رویارویـی 
فحشاسـت، تـا آنجـا کـه در بـان موسـپید 
هـم ماننـد کارمنـدان دیگـر از چگونگی 
اتهـام آگاهـی مـی یابد و هنگام بازرسـی 
بدنـی - به بهانـه وخامت اوضـاع امنیتی- 
دسـت بـردن هوس آلـود بـه هـر انـدام او 
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به جای مقدمه 
نامـش شـهرزاد اکبـر اسـت، زنـی از همیـن آب و خـاک، 
کـه از قضـا نامش در گسـتره ادبیات شـرق بسـیار اشناسـت. 
شـهرزاد، اسـطوره زنـده مانـدن و بقـا، علیرغم فضـای مملو 
از خشـونت و زن سـتیزی در دنیـای کهـن اسـت کـه بـا بیان 
شـیوا، بـا قصه هـای هزار و یک شـبش، حیات خـود و زنان 
جامعـه اش را تضمیـن مـی کند ایـن نام برای ملـل غرب نیز 
نامـی اشناسـت کـه انهـا را بـه هـزار و یـک شـب زندگی پر 
رمـز و راز شـرقی دعـوت مـی کنـد امـا راه دور نرویـم ایـن 
شـهرزاد، ان شـهرزاد هزار و یک شـب نیسـت. زن امروزین 
جامعـه افغانسـتان اسـت کـه بـا پایـه گـذاری حرکـت هایی 
چـون افغانسـتان ۱۴۰۰ بـا همفکرانـش تـاش دارد تـا بـرای 
بقـای جمعـی جامعـه فـارغ از تعصـب و خشـونت کار کند. 
پاکسـتان  و  افغانسـتان  در  دانشـگاه  تـا  را  تحصیاتـش  او 
خوانـده و از کودکـی بـا کتـاب بـزرگ شـده، بـا کمـک 
پـدرش، مرحـوم اسـماعیل اکبـر، ادبیـات جهـان و ادبیـات 
قدیـم فارسـی را خوانـده و سـپس تصوف اموخته اسـت در 
کنـار اینهـا بنـا به اصـول فکـری و عقیدتی ان دوره، اندیشـه 
چپـی، فمینیسـم و مسـایل دینـی اشـنا شـده اسـت، سـپس 
راهـی امریکا شـده تـا لیسانسـش را در انجا بگیرد؛ شـهرزاد 
دوره فـوق لیسـانس مـردم شناسـی را در لنـدن گذرانـده و 
چند سـالی اسـت کـه در کابل، بـه کار و زندگـی مصروف 

است. 

پـای  نیمـرخ،  نامـه  هفتـه  گزارشـگر  امیـد  آمنـه 
گفتنی هـای  تـا  نشسـته  اکبـر  شـهرزاد  حرف هـای 
کنـد.  روایـت  نیمـرخ  مخاطبـان  بـرای  را  شـهرزاد 
و  تعلیمـی  زندگـی  از  ای  فشـرده  اگـر  اولیـن سـوال  عنـوان  بـه 
تحصیلـی خـود بگوییـد، چگونـه شـروع کردید با چه مشـکات 
روبـرو شـدید و بزرگتریـن موفقیت تـان چه بـوده در کنار این که 
توانسـتید از یک دانشـگاه معتبـر بین المللی مانند آکسـفورد فارغ 

شوید؟
جنـگ  در  مـا  کـه  وجـودی  بـا  مکتـب،  دوره  در 
تجربـه  را  طالبـان  دوره  و  کردیـم  مـی  زندگـی 
کردیـم؛ تمـام ایـن مسـائل مانـع نشـد کـه پـدرم بـه 
مـا کتـاب نیـاورد. پـدرم بـرای مـن و خواهرانم بسـیار مشـخص و 
هدفمنـد آمـوزش داد و ایـن آموزش بـا وجود از هم گسـیختگی 
در آمـوزش رسـمی مـان بـرای تحصیـات عالـی کمکـم کـرد. 
وقتـی وارد دانشـگاه/پوهنتون کابـل شـدم بـرای یـک و نیم سـال 
در آنجـا بـودم .  از وضعیت تحصیل در آنجا از برخورد اسـتادان، 
از فضـای بسـته، از فضـای غیرعلمـی و غیرآکادمیـک پوهنتـون 
بسـیار ناراضـی بودم. تصمیـم گرفتم که بیرون از افغانسـتان درس 
بخوانـم. بـه امریـکا رفتـم و در آنجـا بسـیار نگـران بـودم چون در 
سیسـتم آموزشـی متفـاوت، درس خوانـده بودم؛ گرچـه پدرم مرا 
از کودکـی بـه کـورس انگلیسـی روان کـرده بـود، ولـی نگـران 
بـودم کـه درس خوانـدن در سـطح پوهنتـون به خصوص نوشـتن 
بـه یـک زبـان بیگانـه بسـیار مشـکل باشـد. واقعـا اگر کسـی فقط 
در نظام آموزشـی رسـمی ما درس خوانده باشـد، موفقیت بسـیار 
کـم اسـت؛ چـون فکـر کـردن انتقـاد کـردن و نوشـتن و خـوب 
نوشـتن را آمـوزش نمی دهنـد. خوشـبختانه، پـدرم در خانه، زیاد 
همراهـم کار کـرده بـود؛ بـه خصوص در مـورد نوشـتنم، هر چند 
تمـام نوشـته هایـم بـه زبـان فارسـی بـود، وباگ مـی نوشـتم و ما 
یـک نشـریه خانگـی داشـتیم. تمـام ایـن مسـائل مـرا کمـک کرد 
کـه همـراه همصنفـی هـای امریکاییـم، شـانه به شـانه پیـش بروم. 
از درس هـا پـس نمانـم، نمـرات خـوب بگیـرم و برایـم امکانـی 
فراهـم کـرد کـه در یـک دانشـگاه مثـل اکسـفورد کامیاب شـوم 

و درس بخوانـم. 
چـه وقـت وارد فعالیت های سیاسـی شـدید و با چه 

انگیـزه و هدفی؟
از وقتـی کـه یـادم مـی اید، پـدرم یک آدم سیاسـی 
بـود و خانـه ما همیشـه پایـگاه آدم هایی بـود که در 
مـورد سیاسـت بحـث مـی کردنـد و پـدرم چندیـن 
سـر  پشـت  را  کامیـاب  و  نـاکام  سیاسـی  تجربـه 
گذاشـته بـود و همچنـان تجربـه روزنامه نـگاری کامیـاب و ناکام 
را  و مـن بسـیار عاقـه منـد بحـث های سیاسـی بودم ولـی ارزش 
هـا در آمـوزش مـا بسـیار مهـم بـود، ارزش وطـن دوسـتی، یکـی 
از مهمتریـن ایـن بـود هـر چنـد ممکـن اسـت بـرای بعضـی، یک 
ارزش تاریـخ تیـر شـده، تلقـی شـود. هـر چند جهـان تغییـر کرده 
و بعضـی هـا از جهـان وطنـی صحبـت مـی کننـد. حـرف هایی از 
جهـان بـی مـرز اسـت ولـی بـرای مـن وطـن همیشـه یـک مفهوم 
اساسـی بـوده اسـت؛  فرهنـگ وطن، تاریـخ وطن، ادبیـات وطن، 

گذشـته وطـن، آینـده وطن.
اگـر از فعالیت و دسـتاوردهایتان در نهـاد جامعه باز 
بگوییـد و اینکـه چـرا این دفتـر بین المللـی را ترک 

کردید؟
من، تقریبا سـه سـال بـا جامعه ی باز بـودم و فرصت 
ریاسـت  پسـت  در  کـه  تـازه  بـود.  خوبـی  خیلـی 
مشـغول بـه کار شـدم، نهاد جامعـه باز در افغانسـتان 
یـک نهـاد در حالـت گـذار بـود؛ بـه ایـن معنـا کـه بـرای مـدت 
طوالنـی از لحـاظ داخلـی تضعیـف شـده بـود. تیـم نبـود. مسـایل 
داخلـی پس مانده بود. پالیسـی وجود نداشـت. اگر داشـت تطبیق 
نمـی شـد. مـا یک تیـم خوب دورهـم جمع شـدیم و نهـاد دوباره 
سـرپای خـود ایسـتاد شـد و حـاال در مرحلـه ای قـرار دارد کـه 
مـی توانـد، بیشـتر تأثیرگـذار باشـد وکار خـود را گسـترش دهد. 
مـن، گاهـی اوقـات در بعضـی از نهادهـای دولتـی می بینـم که از 
آنهـا توقـع ارایه ی خدمـات برای میلیـون ها نفر وجـود دارد. می 

وطـن را دوسـت داریم. به برابری جنسـیتی اعتقـاد داریم. هردوی 
مـا بـه ایـن باور هسـتیم کـه در برابـر افغانسـتان مسـئولیت داریم و 
بایـد بـرای کشـور کار کنیـم. بـرای ما مسـئله ی قوم مسـئله ی بی 
معنایـی اسـت و مهـم همـان اصـل ارزشهاسـت. در مـورد مسـئله 
ی زندگـی خانـه و بیـرون گفتیـد. یـک چیـز مهـم اینسـت کـه ما 
هیچوقـت ازآقایـان نمـی پرسـیم کـه آنهـا چطـور مسـئله ی خانه 
و بیـرون را مدیریـت مـی کننـد. هیـچ کـس از یـک مـرد نمـی 
پرسـد کـه شـما در عیـن حالـی کـه یـک پـدر هسـتید؛ در بیرون، 
وظیفـه سـنگین داریـد. شـما چطـور پیش مـی برید؟ چـون تصور 
مـا اینسـت کـه مـرد، تنهـا در بیـرون کار مـی کنـد ولـی زن بایـد 
هـردوی شـان را انجـام دهـد. امـا بـاور مـن اینسـت که مـرد و زن 
بایـد مشـارکت در امـور منـزل و بیـرون از منزل مشـارکت داشـته 

باشد. 
را  تعـادل  بایـد  آنهـا  کـه  کننـد  نمـی  حـس  مردهـا  هیچوقـت 
برقرارکننـد. ایـن مسـئله همیشـه بـدوش خانـم هـا بـوده و بخاطـر 
همیـن اسـت کـه زنـان بسـیار کـم توانسـتند موفـق شـوند. موفـق 
شـدن بـرای ما سـخت تر اسـت. چون هردویشـان ) خانـه و بیرون 
( از مـا توقـع مـی رود. خـودم شـخصا چطـور پیـش می بـرم؟ در 

مـورد کار خانـه بـا همسـرم تقسـیم کارکردیـم.
گفتیـد افغانسـتان را دوسـت داریـد و مـی خواهیـد 
سـهمی در بهترسـازی آن داشته باشـید. مشخصا چه 
طـرح و برنامـه ای بـرای بهتـر سـازی این کشـور و آینـده ی زنان 

دارید؟
امیـدوارم که بتوانم درسـالهای آینده وقتی بیشـتری 
بـرای گـروه افغانسـتان هـزار و چهارصـد بگـذارم. 
چـون یـک مسـئله ی داوطلبانه اسـت. امیـدوارم که 
بتوانـم یـک اولویـت بسـازم. بخاطرکـه باورمنـد به این هسـتم که 
مـا جوانهـا نبایـد یـک فرصـت دیگـر را بـرای سیاسـت کـردن و 
جـدی سیاسـت کـردن از دسـت بدهیم. از طریـق افغانسـتان هزار 
و چهارصـد مـی خواهیـم، سیاسـت امیـد را در افغانسـتان زنـده 
سیاسـی  مسـایل  بـه  مـا  نباشـد.  تـرس  سیاسـت  سیاسـت،  کنیـم. 
عاقـه منـد هسـتیم. بـه ایـن خاطرکـه مـی ترسـیم از سـوی گروه 
دیگـری بلعیـده شـویم کـه او طالـب باشـد یا قـوم دیگـر. مطمئن 
هسـتم اگـر تعـداد مـا زیاد شـود، مـی توانیـم درآینـده افغانسـتان 
تأثیرگـذار باشـیم. بـرای زنان افغانسـتان، وضعیت بسـیار شـکننده 
و تلـخ اسـت. بخاطـری کـه مـا چندسـال دسـتاورد داشـتیم. فضـا 
از دخترهـای درس  اول  نسـل  بـود.  بیشـتر  امکانـات  بـود و  بـاز 
خوانـده را داشـتیم. در بسـیاری از نقـاط کشـور بـرای اولیـن بـار 
زنـان در سـاحاتی داخـل شـدند کـه قبـا مردانـه تلقـی مـی شـد. 
بـه  نسـبت  ژورنالیـزم  و  تجـارت  پلیـس،  اردو،  سیاسـت،  مثـا 
سـابق بسـیار پررنـگ اسـت. ازگوشـه هـای مختلـف افغانسـتان 
و از طبقـات اقتصـادی مختلـف و ایـن بسـیار خـوب اسـت. ولـی 
نگرانـم از اینکـه رشـد ما متوقـف شـود. بخاطراینکـه ناامنی، فضا 

گویـم وقتـی در داخـل ادارات، شـفافیت نیسـت. حسـاب دهـی 
وجـود نـدارد. شـما یـک تیـم کاری قـوی نداریـد. پـس چطـور 
توقـع داریـد کـه در بیـرون تأثیرگـذار باشـید؟ امـا بـا برنامـه های 
سـازنده ای کـه در دفتـر جامعـه باز اتفـاق افتاد، جامعـه باز خوب 
عمـل کـرد و من تیم خودم را بسـیار دوسـت دارم، بـه آنها افتخار 
مـی کنـم و اطمینـان دارم کـه بـا رهبـری جدیـد، فکرهـای نو می 
آیـد و کارهـا بهتـر پیـش مـی رود. ولـی مـن در سـنی هسـتم کـه 
مـی خواهـم یـاد بگیـرم. مـی خواهـم تجربه هـای متفاوت داشـته 
باشـم. بـرای مـن خوشـایند بـود که سـه سـال دیگـر در جامعه ی 
بـاز باشـم. بخاطـری کـه روزهـای سـخت آن گذشـته و ایـن نهاد 
سـرپای شـده اسـت. تیـم الیقـی اسـت. کار خـود را مـی فهمد و 
مـن می توانم بسـیار راحت، نهـاد را مدیریت کنـم و تأثیرگذاری 
بیشـتر باشـد. چـون کارهـای داخلـی خـاص شـده اسـت ولـی 
درعیـن حـال، مـن جـوان هسـتم و بـه عنـوان یـک جـوان، خودم 
را مسـئول مـی دانـم کـه مهارتهـای نـو را یـاد بگیـرم و دریـک 
جـای بیـش ازحـد، راحت نشـوم. اگر فکـر کنم که هـر روز عین 
کار را انجـام مـی دهـم، بـه ایـن معناسـت که رشـدم را بـه تعویق 
مـی انـدازم و میـزان آمـوزش، پاییـن مـی آیـد یـا همـان شـدت 
آمـوزش، پاییـن مـی آیـد. نسـبت بـه اینکـه خـود را به یـک چیز 

تـازه یـا یک چالـش نـو، روبـرو کنم.
بانـو اکبـر در مـورد زندگـی شـخصی تـان بگوییـد 
بـا توجـه بـه فضـای قومـی در جامعـه مـا، ازدواج 
شـما بـه عنـوان یـک خانـم ازبـک بـا آقـای شـاران 
کـه یـک هـزاره اسـت و برخـورد شـما بـا تفـاوت هـای فرهنگی 
کـه بیـن اقـوام دیـده مـی شـود، چگونـه بـوده اسـت؟ و در ضمن  
بانوانـی را داریـم کـه بعـد از ازدواج کمتـر مـی توانند بـه فعالیت 
هـای بیرونـی  بپردازنـد. شـما چگونـه مدیریـت می کنید، مسـایل 

خانـه و در عیـن حـال کار و فعالیـت تأثیرگـزار در بیـرون را؟
مـن در خانـواده ای کان شـدم کـه یـک خانـواده 
همسـر،  انتخـاب  مـورد  در  و  اسـت  بـوده  مختلـط 
بـرای مـن مهمتریـن مسـئله، مسـئله ی ارزشهاسـت. 
اگرتشـخیص ایـن بـود کـه ازبک بـا ازبـک ازدواج کنـد، بخاطر 
ایـن بود که یکسـری ارزشـهای مشـترک بیـن آنها وجـود دارد و 
ممکـن اسـت، بخشـی از ایـن خـرده ارزشـها، با هزاره ها شـریک 
نباشـد و حـاال بـه عنوان یک انسـان جوان، تحصیلکـرده و مدرن، 
ارزشـهای مـن چیسـت؟ عدالـت جنسـیتی بـرای مـن یـک ارزش 
اسـت و نمـی خواهـم بـا مـردی زندگـی کنـم که بـاور بـه برتری 
پسـر نسـبت به دختر داشـته باشـد و نمـی خواهم با مـردی زندگی 
کنـم کـه در پشـت ذهنش گاهـی بگذرد کـه باید بـرای کاری از 
او اجـازه بگیـرم ولـو، ان مـرد بچـه خالـه ام باشـد. نزدیـک تریـن 
مـرد بـه مـن، مـردی اسـت کـه با مـن هـم ارزش باشـد. مهـم این 
اسـت کـه بـه ارزشـهای اصلـی کـه دارم، باور داشـته باشـد. من و 
تیمـور، شـوهرم همیـن ارزشـهای مشـترک را داریـم. هـردوی ما 

را بـرای زنـان افغانسـتان بسـیار تنـگ کرده اسـت و تعـداد زیادی 
از خواهـران مـا در مناطقـی هسـتند کـه حتـا مکتـب نمـی تواننـد 
بـرود و ایـن بـرای مـن، نگرانـی کان اسـت. بخاطـر اینکـه اگـر 
مـا در چهـار شـهر افغانسـتان همـه چیـز را گل و گلـزار بسـازیم 
تـا وقتـی کـه تمـام افغانسـتان رشـد متناسـب نداشـته باشـد؛ زنـان 
و مـردان درس نخواننـد و بـه آمـوزش دسترسـی نداشـته باشـند. 
آینـده ی مـا، آینـده ی پراکندگـی اسـت، آینده ی اتحاد نیسـت. 
چـون مـا ارزشـهای مشـترک نداریـم. بـه طـور مثـال کسـی کـه 
زیرسـایه ی تفنـگ طالـب بـزرگ مـی شـود؛ بسـیار ارزشـهای 
زندگـی  کابـل  در شـهرنو  بـه کسـی کـه  نسـبت  دارد  متفـاوت 
مـی کنـد امـا چطـور ارزشـهای مختلـف را کنـار هـم بیاریـم، من 
واقعـا از عمـق دل سپاسـگزار هرکسـی هسـتم کـه بـرای بـا سـواد 
شـدن زنـان تـاش مـی کنـد. توانمندسـازی اقتصـادی زنـان یک 
مسـئله ی دیگـر اسـت کـه درآن، بسـیار پـس مانـده ایـم. مـا در 
قسـمت های سیاسـت، سـواد و صحت بعضی دسـتاوردها داشتیم. 
خانمهایـی در پارلمـان و شـوراهای والیتـی حضـور دارنـد، ولـی 
در قسـمت توانمندسـازی اقتصـادی، بسـیار کـم کار شـده اسـت. 
زنـان بـه حـق میراثـی خـود کـه حـق واقعـی و شرعیشـان اسـت، 
دسترسـی ندارنـد. آنهـم در شـرایطی کـه اگـر سـرمایه اقتصـادی 
نداشـته باشـیم؛ مجبور هسـتیم که با ظلم بسـازیم و شـرایط بسـیار 

سـخت را تحمـل کنیـم. 
تعریـف شـما از سیاسـت چیسـت و اگـر بخواهیـد 
زنـان را بـا ایـن تعریف در آینده ی سیاسـی کشـور 

دهید.؟  جـای 
سیاسـت، مدیریـت قـدرت بـرای خدمـت بـه مـردم 
اسـت؛ آنهـم در صورتـی کـه اراده ی مـردم در آن 
انعـکاس پیـدا کنـد. در افغانسـتان در طـول تاریـخ، 
قـدرت مردانـه بـوده اسـت و مـا نتیجـه ی آن را مـی بینیـم. همـه 
مـا مـی گوییـم؛ نظـام درسـت نیسـت و دلیـل آن هـم جنـگ و 
منازعـه اسـت و دلیـل جنـگ و منازعـه، عـدم مدیریـت قـدرت 
اسـت. قـدرت سیاسـی، عادالنـه مدیریـت نمی شـود و در مسـئله 
ی عادالنـه، مسـئله ی هویـت هـای مختلف هم شـامل اسـت. اگر 
قـدرت، انحصـاری شـود؛ بـه یـک هویـت مشـخص، چـه هویت 
سیاسـی مشـخصی یـا هویـت قومی مشـخصی یـا هویت جنسـیتی 
مشـخصی باشـد، عادالنه نیسـت. وقتی که عادالنه نباشـد، منازعه 
ختـم نمـی شـود و خدمـات بایـد بـه شـیوه ای مدیریـت شـود که 
اکثریـت مـردم از رونـد آن رضایت داشـته و دیـدگاه مردم درآن 
وجـود داشـته باشـد و زمانـی کـه نیمی از نفوس کشـور کـه زنان 
اسـت و سیاسـت گذاری ها، آنها را متأثر می سـازد. پس حضور 
زنهـا در مدیریـت قـدرت، ضـروری اسـت چـون زنـان هـم مثـل 
بایـد در سیاسـت گـذاری و مدیریـت قـدرت شـریک  مـردان، 
باشـد. بخاطریکـه اگـر درکابینـه ی کامـا مردانه، تصمیـم گرفته 
مـی شـود کـه در فـان منطقـه، سـرک سـاخته شـود، چـاه آبـی 
درسـت شـود، یا کلینیک سـاخته شـود. منابع محدود اسـت. ولی 
یـک زن در آنجـا نیسـت کـه از درد و نیازهـای خـودش حـرف 
بزنـد و بگویـد اولویـت مـن بـه عنوان یـک زن چیسـت. کلینیک 
اگـر سـرک  اینکـه  بخاطـر  یـا چـاه آب.  اسـت  اسـت، سـرک 
نباشـد، زنـان زیـادی بخاطر دسترسـی نداشـتن به خدمـات صحی 
و نرسـیدن بـه مراکـز صحـی، جـان شـان را از دسـت مـی دهنـد 
و چـون سیاسـت در مـورد همیـن خدمـات و ارایـه ی خدمـات 
اسـت. اگر زنان در این فرایند دخیل نباشـد، این تصامیم درسـت 
گرفتـه نمـی شـود وکشـور هم نمـی تواند در یک مسـیر درسـت 
بـرود. بـه همیـن لحـاظ فهمیـدن سیاسـت، نترسـیدن از سیاسـت، 
دخیـل بـودن در سیاسـت، اشـتباه کـردن در سیاسـت بـرای زنـان 

اسـت. ضروری 
درشـرایط فعلی زنـان می توانند قـدرت را بگونه ی 

مؤثـر مدیریت نماید؟
متأسـفانه سیاسـت افغانسـتان فعـا طـوری اسـت که 
اگر تفنگ نداشـتی، ملیشـه نداشـتی، زور نداشـتی، 
تأثیرگـذار نیسـتی. زن و مرد بودنـش اهمیت ندارد. 
اگر اینها را نداشـتی پس در سیاسـت تأثیرگذار نیسـتی. اگر یک 
زن هـم باشـی کـه لشـکر شـخصی داشـته باشـی، سـه معـدن در 
اختیارت باشـد، در قاچاق مواد مخدر دسـت داشـته باشـی، بدون 
شـک بسـیار تأثیرگـذار می باشـی؛ درحالیکـه زنـان و جوانان می 
تواننـد قواعـد بازی سیاسـی را تغییـر بدهند و تأثیرگـذاری واقعی 
مـی توانـد بـه ایـن معنا باشـد کـه چقـدر مؤثریـت و نفـوذ مردمی 
واقعـی داری. چقـدر مردم با ارزشـهای تو همسـو هسـتند و چقدر 
مـی توانـی در سـمت دهـی ارزشـها کار کنـی تـا اینکـه چقـدر 
تفنـگ داری. چقـدر پـول داری و چنـد نفر والـی را تعیین کردی 
و چنـد نفـر قاچاقبـر برای تو کار مـی کنند. تأثیرگذاری سیاسـی، 
امـروز در افغانسـتان همیـن گونـه تعییـن مـی شـود و مطمئنـا ایـن 
وضعیـت تغییـر مـی کنـد و خـوب اسـت کـه زنـان از پیشـقدمان 
ایـن تغییـر باشـند و منتظـر نباشـیم کـه نظـام پاک شـود و شـفاف 
شـود، سیاسـت انسـانی شـود و سیاسـت برمبنای ارزشها شـود، باز 
مـا زنـان داخـل شـویم. هیـچ وقـت ایـن ممکـن نیسـت و بهتریـن 
راه برای تأثیرگذاری زنان، دخیل شدنشـان در سیاسـت نترسـیدن 
از فرصـت هـا و اسـتفاده کـردن از فرصـت هاسـت. امـروزه در 
رسـانه هـا، زنان فقط در مسـایل مربـوط به زنان دعوت می شـود. 
امـروز چـرا مـا متخصصیـن اقتصـاد نداریـم؟ چرا زنـان متخصص 
زراعـت نیسـتند؟ چرا زنـان در مورد پولیـس و اردو حرف نزنند؟ 
بایـد حرکـت کننـد. بایـد حـرف بزننـد. ممکن اسـت یـک یا دو 
بـار اشـتباه کننـد ولـی باالخـره راه خـود را پیـدا مـی کننـد. شـما 
مـی دانیـد کـه مـردم تمـام روز در رسـانه هـا حاضـر می شـوند و 
چیزهایـی حتـی غیرقابـل بـاور مـی گوینـد. سـایر حـوزه هـا پر از 
اشـتباهات مردهـا اسـت. زنان هم مـی توانند با تاش و پشـتکار و 

تمریـن کـردن موفق شـوند.

آمنه امید
چندهزارو یک حرف شهرزاد کلکین

برای زنان افغانستان 
برای ورود به کارزار سیاسی، منتظر انسانی شدن سیاست افغانستان نمانیم

اگر درکابینه ی کامال مردانه، تصمیم گرفته می شود که در فالن منطقه، سرک ساخته شود، 
چاه آبی درست شود، یا کلینیک ساخته شود. منابع محدود است. ولی یک زن در آنجا 

نیست که از درد و نیازهای خودش حرف بزند و بگوید اولویت من به عنوان یک زن چیست.
بهترین راه برای تأثیرگذاری زنان، دخیل شدنشان در سیاست نترسیدن از فرصت ها و 

استفاده کردن از فرصت هاست. امروزه در رسانه ها، زنان فقط در مسایل مربوط به زنان 
دعوت می شود. امروز چرا ما متخصصین اقتصاد نداریم؟ چرا زنان متخصص زراعت 

نیستند؟ چرا زنان در مورد پولیس و اردو حرف نزنند؟ 
اشتباه کردن در سیاست برای زنان ضروری است.
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 در ایـن سـتون، مـردان از تجربـه هـای روابـط بـا زنـان صحبـت 
مـی کننـد و در ایـن مکاتبـات، مشـاوری بـه نـام مسـتعار »سـنگ 
صبـور« بـرای اصالح و پیشـبرد روابط مناسـب مشـوره های مـورد نیاز 

مخاطبـان را پاسـخ مـی دهـد.

بـا آنکـه تجربیات زیـادی با زنها نداشـته ام ولی احسـاس خوبـی به آنها 
نـدارم. فکـر مـی کنـم هرگز نتوانـم زن مـورد دلخواهم را که بـا او راحت 
باشـم پیـدا کنـم بـرای همیـن ترجیـح مـی دهـم تنهـا باشـم. 33 سـاله ام 
ولـی بـرای رفـع نیاز جنسـی ام همیشـه پـول پرداخـت کـرده ام. من فقط 

یـک خریـدار عشـق های اجـاره ایی هسـتم.
سـیاوش عزیـز، همـه مـردان و زنـان بـرای پیداکـردن و نگه داری عشـق 
شـان ناچـار بـه پرداخت هزینـه مادی و معنوی هسـتند. در طـول تاریخ، 
ازدواج هـا با پرداخت مسـتقیم پـول و فلزات گرانبها، مسـتغالت، اهدای 

دام و طیـور، دادن مقـام و منصـب و جهیزیـه، ایجاد می شـدند.
مادامیکـه رفـع نیازهای انسـانی ات برای دیگران مزاحمـت و رضر ایجاد 
نکنـد می توانی با احسـاس سـالمت و بدون رشمسـاری به شـیوه رفتاری 

کـه بـه تو احسـاس امنیت و آسـایش می دهـد ادامه دهی.
بخشـی از فعالیـن حقـوق زنـان نیـز معتقدنـد روسـپیگری مقـدم بـر هـر 
چیـزی یـک شـغل اسـت و رضورت وجـود ایـن شـغل در طـول تاریـخ 
وجـود داشـته اسـت. مهاجرت افـراد تنها بـه رسزمین های جدید، شـغل 
هـای جـدا از جامعـه نطیـر ملوانـی و  نظامـی گری و … همیشـه مشـری 

ثابـت روسـپیگری بوده اسـت.
تـو ولـی بـه دالیلـی کـه توضیح نـدادی نسـبت بـه زن به عنـوان رشیک 

زندگـی مشـکل داری و حـس اعتـاد در تـو پـرورش نیافته اسـت.
شـکی نیسـت کـه زنـان در دوره و زمانـه مـا از جنـب و جـوش بیشـری 
برخوردارند. اوضاع کمی به نفع شـان شـده اسـت و فرصت زندگی برابر 
بـا مـردان را کابیـش تجربـه مـی کننـد. دور از واقعیـت و منطق نیسـت 
کـه زنـان بـه طـور طبیعـی در ایـن دوران انتقالی، شـاید زیـاده رویی هم 
داشـته باشـند و در قـدم هـای اولیـه بـه افـراط و تفریط هـم  بیفتنـد. این 
اتفاقـی اسـت کـه هضمـش بـرای خیلـی از مـردان دشـوار اسـت. شـاید 
بـه همیـن دلیـل اسـت که بخشـی از مردان شـبیه تـو، احسـاس نگرانی و 
حتـی عدم اطمینان شـان بیشـر شـده اسـت. سـیاوش عزیز اینطـور فکر 
کـن کـه کل ماجـرای  زندگـی و قواعد بـازی آن و حتی وسـایل بازی در 
اختیـار مـردان بـود ولـی ایـن اواخـر ) در طی شـاید 100 سـال گذشـته( 
کابیـش ماجـرای رابطـه زن و مرد در هم ریخته شـده اسـت و دو طرف 

مشـغول شـیوه جدیدتـری از بـازی زندگی هسـتند و…
فرصـت عشـق را از خـودت دریـغ نکـن. زنـان در درون همیـن فرهنگ 
و تربیتـی کـه تـو رشـد کـردی بزرگ شـدند و فـرق چندانـی با مـا مردان 

ندارند. 
منبع: مرد روز

من خریدار عشق های 
اجاره ای هستم

مردمن

ای ُهمای رحمت، از بال تو شهپر نشکند
 باِل پرواز بلندت، ای کبوتر نشکند
 اشک ماتم ُدور بادا از سر مژگان تو
 مهربان قلب تو را چرِخ ستمگر نشکند
 سایه  ی غم بر نتابد بر قد رعنای تو
 دسِت جالد و تبر شاِخ صنوبر نشکند
 گیسوان عنبرینت را پریشانی مباد
 رونق بازار عنبر ُمشِک اذفر نشکند
 شانه  بر زلف سخن زد لحن گوهرزای تو
 یارب این طبِع شکرریِز سخنور نشکند
 تا مقام مادری شایسته ی نام تو شد
 کور بادا چشِم بدبین قلب مادر نشکند
 نبض تاریخ بشر تا هست در انگشت توست
 بازویت ای َمهد ُجنباِن توانگر نشکند
 شاهکاِر آفرینش افسِر انسان تویی
 افتخار و عزتت را تاج و افسر نشکند
 جاهالِن بی خبر در شانه ها تیغ و تبر
 وز نهال عمر تو یک شاخ بی بر نشکند
 گر ز طوفان جهالت قیره گون شد عصر ما
 تاِر مویی از سرت از باد صرصر نشکند
 دست بی داد مظالم قطع بادا تا ِدگر
 این گل خوشبوی فطرت را کسی َپر نشکند
 پروریدی ای پدر در دامِن نازش ُمدام
 هوشداری خاطری این نازپرور نشکند
 بر حذر باش ای برادر احتیاط از کف مده
 تا ز بی باکی تو بازوی خواهر نشکند
 ای زن اندر خلقت آزادی اسیر کش مباش
 حرمتت را زشت خویان بداختر نشکند
 همچو انصاری دعای صبح و شامم این بود
 بشکند دست ستمگر تا تو را سر نشکند

ــت:  ــی زد. گف ــگ م ــی زن گاه
ــادرم بــه  یــک روزی همــراه م
یــک مجلــس رفتــم و مبایلــم 
نــکاح،  وقــت  در  شــد.  گــم 
نداشــتم.  رضایــت  ازدواج  بــه 
نفــر  دو  همــراه  پــدرم  کاکای 
ــن  ــت م ــد و گف ــرد آم ــاهد م ش
را مولــوی روان کــرده اســت من 
ــول داری.  ــو قب ــوام بگ ــل ت وکی
ــدای  ــا ص ــرده ب ــت پ ــن از پش م
بلنــد گفتــم: مــن نمــی خواهــم، 
ــدرم  ــا کاکای پ ــدارم ام ــول ن قب
ــو را  ــی ت ــول نکن ــت اگــر قب گف
ــو چــکاره  ــی کشــم و اصــا ت م
هســتی کــه قبــول کنــی یــا نــه و رفــت. نــکاح مــن را بــدون 
ــد و محفــل عروســی مــن را در ســن ۱۴  اجــازه بســته کردن
ســالگی در تــاالر قریــه برگــذار کردنــد. در شــب عروســی، 
ــت  ــن گف ــه م ــاق ب ــه در ات ــتیم خان ــاالر برگش ــی در ت وقت
کــه مبایــل را از کجــا کــردی؟ و گفــت: »حتمــا تــو بــا 
مــرد دیگــری ارتبــاط داشــتی کــه مــن را نمــی خواســتی و 
مبایــل را هــم بــه او دادی.«  دلــم بــد شــد و اجــازه نزدیــک 
ــد و  ــش ش ــه پخ ــه قری ــرف در هم ــن ح ــدادم. ای ــدن را ن ش
ــرده  ــا »پ ــوده و حتم ــی نب ــر پاک ــن دخت ــه ای ــد ک ــه گفتن هم
ــان  ــروی ش ــظ آب ــر حف ــواده ام بخاط ــدارد.  خان ــکارت« ن ب
مــن را مجبــور بــه تــن دادن بــه مــردی کــرد کــه هیــچ گونــه 
تمایلــی برایــش نداشــتم و نمــی خواســتمش امــا مــن هیچگاه 
از شــوهرم خوشــم نمــی ایــد و میــل ســخن گفتــن همراهــش 
ــه مــادرم. چنــد  ــا اینکــه بعــد از مدتــی رفتــم خان نداشــتم. ت
روز کــه مانــدم گفتــم مــن دیگــه بــه خانــه آنهــا نمــی 
ــن  ــا ره بتی ــه م ــا پیس ــد »ی ــا گفتن ــه آنه ــد ک ــن ش روم.  همی
ــت و  ــول نداش ــود و پ ــاد ب ــدرم معت ــان را.« پ ــروس م ــا ع ی
دوبــاره مجبــورم کــرد کــه بــروم امــا مــن نرفتــم و یــک روز 
همــراه پــدرم بــه بــازار رفتــم کــه لبــاس بخــرم کــه شــوهرم 
و همــراه بــرادر و پــدرش آمــد و مــن را در بــازار لــت کــرد 
ــاه آزاد  ــد م و پولیــس زندانیشــان کــرد. شــوهرم بعــد از چن
شــد و ایــران رفــت. پــدرم فعــا زندانــی اســت. مــن همــراه 
ــوهرم  ــم. ش ــی کنی ــی م ــرادرم زندگ ــا و ب ــادرم و خواهره م
ــی  ــن زندگ ــا م ــوری ب ــد مجب ــی گوی ــد و م ــی زن ــگ م زن
ــن  ــم. م ــی ده ــت را نم ــی، طاق ــی نکن ــر زندگ ــی و اگ کن
ــده ام  ــاال مان ــد، ح ــم کن ــه حمایت ــدارم ک ــی را ن ــچ کس هی
چــکار کنــم از ازدواجــم یــک ســال مــی گــذرد و مــن فعــا 

ــتم.  ــاله هس ۱۵ س

اســمش معصومــه اســت. وقتــی او را در جمــع خانمهــا 
دیــدم، گفتــم: »ببخشــی بانــوی کوچــک، مــی شــود خــودت 
ــن  ــراه ای ــی دارم هم ــت های ــن صحب ــون م ــرون چ ــروی بی ب
خانــم هــای محتــرم کــه الزم نمیبینــم خــودت هــم بشــنوی. 
ــن  ــن و ای ــای م ــت ه ــان صحب ــو در جری ــم ت ــی خواه نم
بانــوان باشــی شــاید ســخنانی بیــن مــا گفتــه شــود کــه تاثیــر 
منفــی بــر روحیــه ات بگــذارد . نــگاه معنــی دار طــرف مــن 
کــرد، میخواســت چیــزی بگویــد امــا خانمــی کــه در کنــار 
ــم هــم ازدواج  ــه گفــت: »ایــن خان ــود؛ بافاصل ش نشســته ب
کــرده.« مــن فقــط طــرف اش نــگاه کــردم و در کمــال 
ــت و  ــن انداخ ــرش را پایی ــی؟ س ــیدم: مطمئن ــاوری پرس ناب
ــم خــدا خــدا مــی کــردم کــه اشــتباه  چیــزی نگفــت. در دل
شــنیده باشــم امــا نــه. واقعیــت همیــن بــود کــه شــنیده بــودم.  
دلــم مــی خواســت بیشــتر بدانــم و بفهمــم چــون نــگاه هــای 
معصومانــه و مظلومانــه اش بیانگــر درد عمیــق و بزرگــی 
ــه  ــوان خاص ــر بان ــا دیگ ــراه ب ــم را هم ــت های ــود.  صحب ب
کــردم و روبرویــش نشســتم. گفتــم: معصومــه جــان از 
خــودت و زندگــی ات بگــو. او شــروع کــرد بــه قصــه و مــن 
شــروع کــردم بــه پــاک کــردن اشــک هایــم ۱۳ ســاله بــودم 
ــزاد  ــی نام ــگ افغان ــل ۵ ل ــن را در مقاب ــادم، م ــدر معت ــه پ ک
کــرد. نامــزادم را ندیــده بــودم، او در ایــران بــود. او ده ســال 

ــود.  ــر ب ــن بزرگت از م
بعــد از یــک ســال کــه برگشــت، او را دیــدم وگفتــم: 
»نمیخواهــم بــا چنیــن مــردی ازدواج کنــم.« امــا پــدرم 
گفــت کــه مــن نصــف پیشــکش »طویانــه« را گرفتــم و 
حــاال نــدارم کــه پــس بدهــم بایــد بــا او ازدواج کنــی. اگــر 
ــه  ــه ادام ــم. معصوم ــی کش ــو را م ــن ت ــی م ــن کار را نکن ای
ــل داد و  ــم یــک مبای ــران برگشــتم، برای ــی از ای داد کــه وقت

 معصومه
هدیه  در دو راهی زندگی مشترک و کودکی

به پیشگاه زن 
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خاطرات

»حق مسلم« خود می داند.
از  پایتخـت،  در  حاکمیـت  کارکنـان  برخـی  همین گونـه، 
پایین رتبـه تـا بلندپایه، صاف و سـاده از متهـم می خواهند 
به خواسـتهای شـهوانی شـان پاسـخ مثبت دهد، بـا آنها به 
رسـتوران و جاهـای خلوت بـرود و گام به گام پـول بپردازد 
تـا ایـن پرونـده »خطرنـاک« یا به نفـع وی فیصلـه گردد یا 

دسـتکم در فرجـام، مجازات شـدید نبیند.
نویسـنده »قـذف« بـا نـگاه دگرگونه، آشـکارا قرائـت نوینی 
از مولفه هـای دیـن، فقـه، شـریعت، نظـام حقوقـی، قانـون 
مدنـی، حقـوق بشـر و مشـتقاتی چـون حقـوق زن، معارف 
عقیدتـی، حاکمیـت، تمکین، شـهروندی، ملت، نـژاد، زبان، 
از  نمونه هایـی  یکایـک  و  دارد  فردیـت  و  چهـره، حیثیـت 
چشـمدید خـودش را بـدون تعبیـر و تفسـیر و تحشـیه در 

برابـر دیـدگان خواننـده همـوار مـی کند.
بیشـترین برگهـای »قـذف« پردازهـای آفرینـش ادبـی بـا 
نگـرش انتقـادی انـد. نگاهـی بـه کتابهـای چـاپ شـده در 
کابـل، بلـخ، هرات و تهـران، ارزیابی برنامه هـای انجمن قلم، 
کاشـانه نویسـندگان، نمایـش تلویزیونـی »سـتاره افغـان«، 
نمودارهـای کـرداری برخـی آوازخوانـان مانند: فرهـاد دریا 
و احمـد ظاهـر، فرآورده های سـینمای هالیوود، بررسـی ده 
هـا نبشـته و نگاره کاربـران فیسـبوک و توییتـر، رویکرد به 
جایـگاه چنـد تن از بـزرگان دانـش و فرهنگ چـون واصف 
باختـری، رهنـورد زریـاب و ...، رشـته پیوندهـای رویـارو، 
تلفونـی و آنالیـن با انجمنهـا/ نهادهای هنری و شـیوه ویژه 
نـگارش، نثـر روان و شسـته بتول مرادی را نشـان می دهد.

کاوش  پاره هـای  از  اسـت  سرشـار  »قـذف«  سراسـر 
روانشناسـی کشـتار زنـان در سـایه طالبـان درون مـرزی و 
ددمنشـان طالب خـوی تفنگـدار و بی تفنـگ بـرون مـرزی، 
خونیـن  خشـم  اسـترالیا:  و  اروپـا  تـا  امریـکا  و  کانـادا  از 
پـدران، بـرادران، شـوهران و نامزدهایی کـه مرتکب قتلهای 
ناموسـی می شـوند تـا آویزه »قهرمـان غیرت« را به دسـت 
آورنـد؛ خـروش مردانـی کـه خودخوانـده، قاضـی محاکـم 
صحرایـی مـی گردنـد و کمتریـن دسـتور شـان تطبیـق 
فـوری حکـم اعـدام بـا سنگسـار، تازیانـه، آتـش سـوزی و 
حتـا تجـاوز جنسـی گروهـی بـر دختـران و زنـان خواهـان 
گـذر از چـراغ قرمز ایسـتگاه عصر حجر اسـت و ابـداع انواع 
جدیـد مجـازات بـرای هر جوانی که هوای عشـق و دوسـت 

داشـتن بـه سـرش زده  باشـد.

مردمان شریف محله!
بازگویـی رویدادهـای تلـخ نهفتـه در »قـذف« را چاشـنی 
طنزهـای زیبـا و تکه هـای ظریـف و حسـاس عاطفـی گوارا 
مـی سـازد: زن از سـپیده دم بیـدار شـدن بـا زنـِگ آزارهای 
تلفونـی تـا اذیتهـای خیابانـی، شـکنجه روانـی در دهلیـز و 
داالن دفاتـر دولتـی و تحقیـر جنسـیتی/ نـژادی در میـان 
بسـهای شـهری، خسـته و وامانـده نزدیـک خانه می رسـد. 
آن گاه، از همسـایگان مـی شـنود کـه بایـد هرچـه زودتـر 
کـوچ کنـد، زیرا پاییدنـش در آنجا مایـه »آبروریزی مردمان 
شـریف محلـه« مـی گـردد. بتـول مـرادی، دنبالـه آن روز 
آشـوب زده را چنیـن مـی نـگارد: »همین کـه پایـم را بـه 
خانـه گذاشـتم، پسـر کوچکم بـا خوشـی فریـاد زد: »مادر! 
مـادر! میدانـی چی؟ امـروز یـاد گرفتم که سـاجق را چطور 

پوقانـه کنـم و بترقانم!«
جـای دیگـر، در پایان یـک روز بدتـر از دیروز، نویسـنده به 

یـاد »نوزاد تـازه« می افتـد و می 
گویـد: »گرچه با اشـتیاق خواب، 
اعصـاب و وقـت آدم را می بلعـد، 
بـاز هـم دلـم می خواهد یکـی از 
اینها را داشـته باشـم. این موجود 
ناتـواِن بی دنـداِن بی زبـان وقتـی 
مشـتش را دور یـک انگشـت آدم 
قفـل می کنـد، مگر می شـود آدم 

زندگـی نکند؟«
زیبایی شناسـانه  پژوهـش 
زنـان  هـای  نـام  پیرامـون  در 
از  افغانسـتان  در  کشته شـده 
بهتریـن درنگهـای نویسـنده بـه 
شـمار مـی رود: »گویـی نامهـای 
قربانـی  زودتـر  و  بیشـتر  گلـدار 

گلچهـره، گل  ریـزه گل، سـحرگل، گل انـدام،  مـی شـوند: 
بی بـی، بـادام گل، گل جـان، شـگوفه، نسـترن، ... چـرا؟« و 
اندوهگینانـه می افزایـد: »من از افغانسـتان هم افغانسـتان تر 

» هسـتم.
اثبـات  دی.ان.ای،  آزمایـش  پیشـکش  کتـاب،  اوج  نقطـه 
تعلـق نسـب هـر دو فرزند بـه پدر شـکاک، پیـروزی زن در 
پیگیـری نخسـتین پرونـده »قـذف« در افغانسـتان، صـدور 
حکـم دادگاه، ورشکسـتگی روند زورنمایـی نرینه و چیرگی 

ارزش بـر آالیش اسـت.
زنجیـره روزنوشـتهای »قـذف« کـه شـام پانزدهـم جـون 
2011 آغـاز یافته  بـود، بامـداد دوازدهـم مـارچ 2014 بـا 
نشـتر طنـز گزنـده در پوشـش شـوخی بـا زمسـتان و بهـار 

بینی ناپذیـر دارد. پایـان شـگفت و پیـش 
در جریـان سـه هفتـه پسـین، »قـذف« بازتـاب گسـترده 
انگلیسـی  بـا نقـد و نگرهـای فارسـی، پشـتو و  داشـته و 
بهمـن، صحـرا  زهـره  موسـوی،  زهـرا  اکبـر،  نورجهـان  از 
کریمـی، نسـیمه همـدرد، الیـاس علـوی، فوزیـه افشـاری، 
ابراهیمـی، مـژگان سـاغر شـفا،  اکبـر، معصومـه  شـهرزاد 
حمیـرا قـادری، ذکیـه شـفایی، نتاشـا سـحر، انـور امینی و 

گردیده اسـت. پذیرایـی   ...
خوانندگانـش  کنجـکاوی  بـه  پاسـخ  در  مـرادی  بتـول 
مـی نویسـد: »قصـه کـردن علنـی یـک زن از مشـکالتش 
می توانـد دردهـای مشـترک را از حالـت راز و تابـو بیـرون 
بیـاورد. مطـرح کـردن مشـکالت اجتماعـی بـه واکاوی و 
ایـن  امیـدوارم  می شـود.  منجـر  قانونـی  حـل  راه  یافتـن 
کتـاب بـاب گفتگو پیرامـون خشـونت پنهـان، ناهنجاری ها 
و عادت هـای رنـج آور در جامعـه بـاز کند و خالهـای قانونی 

را بـه چالـش بکشـد.«
شناسه

سرنامه: قذف - خاطرات زنی پس از طالق
نویسنده: بتول مرادی

نقش آرای پشتی: هومن مرادی
دستگاه پخش: سایت کوبو/ تورنتو

بها: پنج دالر
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آنچه تکان دهنده بودن »قذف« را 
دلچسب می سازد، پرده برانداختن 
از اسرار مگو و بیرون ریختن رازهای 
سربه ُمهر دفاتر رسمی/ دولتی هنگام 
رویارویی با زن جوان متهم به 
فحشاست.
پژوهش زیبایی شناسانه در پیرامون نام 
های زنان کشته شده در افغانستان از 
بهترین درنگهای نویسنده به شمار می 
رود: »گویی نامهای گلدار بیشتر و زودتر 
قربانی می شوند: ریزه گل، سحرگل، 
گل اندام، گلچهره، گل بی بی، 
بادام گل، گل جان، شگوفه، نسترن، ... 
چرا؟« و اندوهگینانه می افزاید: »من از 
افغانستان هم افغانستان تر هستم.«


