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در پدیـده تـن فروشـی)زنان و مـردان( یـا روسـپی گـری پیـش از آنکـه مـا بـا 
یـک عمـل روبـه رو باشـیم، بـا بـازی واژه¬هـا، بـازی زبانـی و عبـارات صیقـل 
خـورده اخالقـی شـده بـه ظن متـدن روبـرو هسـتیم. از همین رو قصـد دارم، 
تـن فروشـی را نـه بـاز تعریـف کلیشـه ای کنـم و نـه بـه قضـاوت در مـورد ان 
برخیـزم. در ایـن مقالـه و مقـاالت بعـدی، تن فروشـی و برده داری جنسـی را 
مشـخصا از منظـر دنیـای واژگانی مارکـس، تحت عنوان تن فروشـی به مثابه 
امـری اقتصـادی و بازتولیـد کاالی مرصفـی و انباشـت رسمایه بررسـی خواهم 
کـرد و سـپس از دریچـه روانشناسـی و پیشـینه تاریخی جنسـیت، عقده های 

جنسـی انسـان بـا اسـتناد بـه اراء و نظریـات فرویـد و فوکـو به ان بپـردازم . 
در ابتـدا الزم اسـت پدیـده تـن فروشـی نـه بـه عنـوان بـازار پـر رونـق خریـد و 

فـروش لـذت )سـکس( در جهان، بلکـه رصفا محدود بـه جغرافیای 
افغانسـتان بـاز تعریـف شـود. ایـن بـاز تعریـف پیونـد تنگانگـی بـا 
دیـن و سـنت هـای رایـج اجتامعـی مـا دارد، چنانچـه تن فروشـی 
در افغانسـتان امـری اخـالق گریـز یـا ضـد اخالقـی تعریـف منـی 
شـود بلکـه، امـری کامـال مـردود، حـرام و خـارج از مباحثـه، تابـو و 
بـه حکـم مـرگ سـنجیده میشـود. بنـا بـه همیـن تعاریـف بـه نظـر 
تـن  مختلـف  زوایـای  جغرافیایـی  چنیـن  در  رسـد  مـی  مضحـک 
فروشـی بررسـی، رد یـا توجیـه شـود یـا به نتیجـه ای کلـی در مورد 
تـن فروشـان رسـید. کمرتین مقـاالت پژوهشـی و تحلیلـی و متون 
مکتوبـی در مـورد تن فروشـی در افغانسـتان موجود نیسـت و زنان 
علـی رغـم آنکـه در طول تاریـخ بزرگ تریـن ابژه این بازار هسـتند، 
توجـه کمـرتی بـدان نشـان داده انـد و اغلـب پژوهـش هـا و فیلـم 
هـای موجـود، دغدغـه هـای مردانـه در خصـوص تن فروشـی زنان 

و مـردان بـوده اسـت. نخسـتین بخـش ایـن مقالـه بـا در نظـر داشـت کارکرد 
اقتصـادی و درامدزایـی سـکس بـه منظـور ادامـه حیات بـرای فروشـنده و باز 
تولیـد ان توسـط نیروهـای جـوان تـر بـا اسـتناد بـه اراء و نظریـات مارکـس 

است. 
الف )اندام های جنسی، میز معامله جهان رسمایه داری: 

»كارپیـش از هـر چیـز فراینـدی بیـن انسـان و طبیعـت اسـت، فراینـدی كـه 
انسـان در آن بـه واسـطه ی  اعـامل خویش سـوخت و سـاز خود بـا طبیعت را 
تنظیـم و كنـرتل مـی كنـد. وی بـا مـواد طبیعی چـون نیرویـی طبیعـی روبرو 
میشـود.او قـوای طبیعـی پیكـر خـود، بازوهـا و پاهـا، رس و دسـتان خـود را 
بـه حركـت در مـی آورد تـا مـواد طبیعـی را در شـكلی سـازگار بـا نیازهایـش 

تصاحـب كنـد.«   کارل مارکـس/ کاپیتـال، ج 1 

در صورتیکـه تجـارت سـکس، از زمـان پیدایش ان کـه تاریـخ نامعلومی دارد، 
امـری رصفـا کاری، داد و سـتد و شـیوه ای اجتنـاب ناپذیـر بـرای بقـای قـر 
فقیـر جامعـه چـه از دوران کهـن تـا جهـان مـدرن امـروز در نظر گرفته شـود، 
پـس بایـد بـه سـوالی اساسـی پرداخت که انسـان چگونـه و به واسـطه اعامل 
کـدام هـدف و ذهنیـت بـه چنیـن نتیجـه ای رسـید که بـا اندام های جنسـی 
خـود معاملـه کنـد، اولیـن مشـرتیان چـه بینشـی از خریـد سـکس داشـتند و 

انگیـزه اصلـی چنیـن عملی چـه بوده؟ 
ادامه دارد...

در ایـن آشـفته بـازار کـه بازار ادب و فرهنگ رو به کسـادی اسـت، آدم های متعهدی بـا حس زیبایی 
شـناختی و شـناخت رسـالت اجتامعـی شـان دسـت بـه خلـق آثـار گرانبهـای هـری و ادبـی میزنـد، 
معصومـه رهـا یکـی از ایـن چهـره هاسـت، زنـی کـه تلـخ کامـی هـای فراوانـی را تجربه کرده اسـت و 

اکنـون دسـت بـه قلم میـرد و شـعر میرساید.
 بـا شـعر معصومـه در فیسـبوک آشـنا شـدم، شـعرهای او از تخیـل بـاال و تصویرسـازی هـای عمیـق 
رسچشـمه مـی گیـرد، معصومـه ماننـد اغلـب شـاعران فارسـی زبان صحنـه هـای شـیرین و رویاهای 
دلپذیـر خلـق منـی کنـد، او از شـعر بـه عنـوان ابـزار بیـان دردهـای هموطنـان و هـم جنسـان شـان 
بهـره مـی بـرد، زبـان معصومه زبان تلخ اسـت و بیان دردهای انسـان افغانسـتان، شـاعری که بیشـرت 
تلخـی هـای روزگار را تصویـر مـی کنـد، در کالم او حتـی پدیـده هایـی کـه بـرای شـاعران، الهـام 

زیبایـی و طـراوت اسـت، بـرای او مظهـر انـدوه و حـرست اسـت.
مثـال مهتـاب همیشـه در کالم شـاعران، بـار درخشـندگی و زیبایـی را دارد و اغلـب معشـوق خویـش 
را بـه مـاه رویـان تشـبیه مـی کننـد، در شـعر معصومـه اما چهـره ای مهتـاب، غم آلـود اسـت و روزگار 

حـرست را تداعـی مـی کند.
باز هم مثل هر شب دیگر

 چهره ای غم آلود مهتاب اندرون برکه ی چشامنم هبوط منوده و  
من دردهای را

 نیایش های را که لریز است از واهمه
 رشحه رشحه برایش بازگو می کنم

شـاید وضعیـت اجتامعـی موجـود، مجال زیبا دیدن پدیده هـا را از او گرفته باشـد، او با دیدن پدیده 
هـای زیبـا دیگـر مجـذوب منـی شـود، بلکه بـه یـاد دردهایی مـی افتد که جامعـه و هم نسـالن و هم 

جنسـان شـان با آن دسـت به گریبان اسـت، 
این روزها دیگر آفتاب و 

شب هنگام مهتاب با ستارگان، منادی از زیبایی ها نیست
لحظه ها پر از مخیله های نفس گیر است که

روانم تداوم یک احساس نامفهوم را فرا می خواند
نه! منی توان هجوم دل مردگی ها را نادیده گرفت و....

 تهمینه تومیریس
بخش اول

 لطیفه تابش
دیدگاه بخش اول
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برای روزی تالش 
می کنیم که یک زن 
رئیس جمهور آینده 
افغانستان شود

چرا خودکشی زهرا خاوری
بازتاب گسترده داشت 

هفته

3

حمیرا نگهت دستگیرزاده 
شاعر و نویسنده 

بدن،
کاالیی جنسیتی شده 

شاعر تلخ سرا
)نیم نگاهی به شعرهای معصومه رها(

2

حرف این است که یک زن را هم باید به عنوان یک سمبل شامل بسازید. وقتی 
از کابینه صحبت می کنیم، گفته می شود که یک زن هم در کابینه باشد. زمانی 
که از پارلمان صحبت می شود، می گویند یک تعداد از زنان باید در پارلمان باشند. 
من فکر می کنم که ما زنان باید به عنوان انسان این جامعه، در جامعه حضور 

پیدا کنیم نه براساس جنسیت، قومیت یا مذهبی که به آن باور داریم.

ممکن است همیشه یک زندگی راحت نداشته 
باشید و همیشه بار اول قادر به حل همه 

مشکالت جهان نباشید، اما هرگز اهمیتی را که 
دارید دست کم نگیرید چرا که تاریخ نشان داده 
است که شجاعت می تواند مسری باشد و امید 

می تواند یک زندگی از نوع  خود را تعهد کند.
Michelle Obama میشل اوباما

)اولین بانوی اول آمریکا آفریقایی تبار(
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خودکشـی بـه معنـای از بین بردن و نابودی اسـت و به عنـوان پدیده یی 
آزاردهنـده  و  منفـی  تاثیـر  جوامـع  و  خانواده هـا  جمعـی  روح  بـر  کـه 
می گـذارد، از دیـر بـاز بدینسـو گزارش هایـی از ارتـکاب آن اخبـار شـده 
اسـت. بـا وجـود متامـی تالش هایـی کـه در قسـمت علـوم صنعتـی و 
ایجـاد رفـاه زندگـی صـورت گرفتـه اسـت، ایـن رفـاه باعـث نشـده تـا از 
انجـام عمـل خودکشـی در جوامـع حتـا پیش رفتـه بـا بلندتریـن سـطح 
زندگـی، جلوگیـری بـه عمـل آیـد. از سـوی دیگـر، بـه رغـم تحقیق هـا و 
کشـف روش هـای موثر بـرای حل مشـکالت در حصه علوم انسـانی نیز، 
نـه تنها باعث کم شـدن پدیده خودکشـی نشـده اسـت. و هـر از گاهی، 

گزارش هایـی از اشـکال مختلـف خودکشـی را می شـنویم. 
در تازه تریـن مـورد، خـر خودکشـی زهـرا خاوری، دانشـجوی سـال آخر 
دانشـکده وترنـری، دانشـگاه کابـل خرسـاز شـد و باعـث جریحـه دار 
شـدن روح جمعـی خانـواده، جامعـه و بـه خصـوص مراکـز آموزشـی در 
کشـور شـد و باعـث شـد تـا عکس العمل هـای متفاوتـی در ایـن رابطـه 
را بـر انگیزانـد. زهـرا دخـرتی بـود از والیـت دایکنـدی، والیتـی محـروم 
در مرکـز افغانسـتان کـه بـا زحـامت زیـاد و رسمایـه گـذاری زمانـی و 
مالـی، تـا آخریـن سـاعات درسـی را موفقانـه امتـام منـود؛ امـا تسـلیم 
آخریـن مرحلـه از مقطـع درسـی اش در سـطح لیسـانس شـد. بـا آنکـه 
رسـانه های افغانسـتان، از خودکشـی های زیـادی خـر می دهنـد، امـا 
حساسـیت خودکشـی ایـن دانشـجو، در نوعیـت خودکشـی، علـت آن و 
مـکان خودکشـی اسـت. نقـش، مقـام یـا موقعیـت افـراد در گروه هـای 
گوناگـون می توانـد در متایـل افـراد بـه خودکشـی یـا امتنـاع از آن تاثیر 
گـذار باشـد. امـا هیـچ مجموعـه خاصـی از رشایـط یـا عوامـل، تعییـن 

کننـده ارتـکاب خودکشـی نیسـت. 
امیـل دورکیـم، جامعـه شـناس مشـهور قـرن نـوزده در اروپـا اسـت. او با 
مطالعـه گروه هـای مختلـف، آمـار جالبی از خودکشـی ها را بیـرون داد. 
پیـروان مذهـب پروتسـتان ها بیـش از کاتولیک هـا، افـراد مجـرد بیش از 
افـراد متاهـل، رسبـازان بیـش از غیـر نظامی هـا و افـرسان نظامی بیش 
از رسبـازان وظیفـه خودکشـی منوده انـد. همچنـان از لحـاظ زمانی، در 
زمـان صلـح، بیـش از زمان جنـگ، و در هنگام گاه رشـد-گاه رکود بیش 
از زمان ثبات اقتصادی از خودکشـی گزارش شـده اسـت. و نیز ساکنان 
شـهرهای بزرگ و شـلوغ بیش از سـاکنان اجتامعات کوچک، و افرادی 
کـه بـه تنهایـی زندگـی می کننـد، بیـش از افـرادی کـه بـا خانـواده یـا 
دوسـتان زندگـی می کننـد دسـت بـه خودکشـی زده انـد. دسـته بنـدی 
دورکیـم از خودکشـی ها، بـه دو نـوع اسـت. خودکشـی دیگـر خواهانـه: 
زمانـی کـه فرد تعهد قوی نسـبت بـه یک گروه فوق العـاده متحد و مفید 
داشـته باشـد، ارزش هـا و هنجارهای گـروه را برای خودش مهم دانسـته 
و از آن پیـروی می کنـد و حتـا تـالش خواهـد کـرد بـرای داشـن نقشـی 

از کنار سکوت ها بی خیال گذشت
این آرامش های بی زبان و

این سکوت های بی دست و پا
مرا و بغض های گرفته ام را 

در چنگال هایشان می فشارد و
ثانیه ثانیه، درد را بر قلبم فرو می نشاند

چی هیاهویست در این دل
چی غوغای برپاست در شهر!

.
یـک بخـش دیگـر شـعرهای معصومه را حـرست های 
عاشـقانه تشـکیل داده اسـت، ایـن حـرست به شـکل 
انتظـار و نـگاه های شـبانه به آسـامن و سـتاره چیدن 
بـرس می رسـد و شـاعر در تـاب و تب مدام به عشـقی 

فکـر می کنـد که برایش شـبیه رساب اسـت، 
آری! مثـل هـر شـب همـواره در اندیشـه های حزیـن 

مانوسـم و
محصور پشت میله های آتشین نگاه تو که

در اعامق روایت های تلخ یک ویرانه به 
زنجیر کشیده مرا

مدت هاست که پیراهنم از استقامت است
و منتظر یک معجزه ام

منتظر یک حادثه
یک قیامتی که

زمان روی محور خواست های مان بی ایستد و
هر دو از محدوده ها بگریزیم

رهـا بـا شـعرهایش پیـام های واضـح را بـرای جامعه و 
خصوصـا مـردان مـی دهـد، او می خواهـد فریادهای 
مسـکوت کـه در طـول زمـان درون سـینه هـای شـان 
دفـن شـده را فریاد کنـد، می خواهد احساسـاتش را 

جـار بزنـد و احرتام شـود.
آن دم که دیگر از نگاهت بر خویش نپیچم و

چون مهبط شفق منفعل نگردم و
دسـتانت حالوت هـای لطافـت و پاکـی برایـم هدیـه 

کند
آن روز را من زندگی خواهم کرد

می شـود بـا هـم! روح مطـرود و غیـظ آمیـز باورهـا را 
کاویـد و

بر قنات های مسکوت مانده در بطن تاریخ
مرعوب و مجذوب گذشت

چه فریادهای خفه شده در مقره های زیبا و 
در پرده ی زمان مجهول مانده را 
با انسانی نگریسن من که اینک

بال در بال تو فرو برده ام
جان بخشید 

اکنـون  تبعیـض  بـه  معطـوف  باورهـای  او  نظـر  بـه 

موثـر در رسـیدن هـدف گروهـی، بیشـرتین فعالیـت را داشـته باشـد و 
کمـرت کاری را انـکار منایـد. و در نهایـت بـه قربانـی کردن جـان خویش 
نیـز بخاطـر اهـداف گـروه قانـع خواهـد بـود. خودکشـی خودخواهانـه: 
در ایـن حالـت، فـرد بـه انـدازه کم تـری بـا نظـم و روحیـه گـروه پیونـد 
دارد. در ایـن حالـت، فـرد ممکـن بـا این وضعیت ها مواجه شـده باشـد. 
1( او فاقـد امتنـاع و خویشـتنداری می گـردد کـه مشـارکت همـه جانبه 
وضعیـت گروهـی بـر او تحمیـل می شـود. 2( فـرد از پیوسـتگی عاطفی 
عـاری شـده و زندگـی را ارزشـمند و کمـرت خودخواهانـه می بینـد. 3( 
فـرد فاقـد حامیـت عاطفـی می شـود کـه امـکان ورود کامـل فـرد را در 
گـروه مهیـا می سـازد و عملکردهـای او بـا قوی تریـن متایل بـرای ابتکار 
عمـل همـراه اسـت و در ایـن رشایـط شکسـت و بـرد گـروه برایـش بـه 
یـک معنـا اسـت. هامنطـور کـه دورکیـم اشـاره منـود، میزان خودکشـی 
در میـان افـراد مجـرد و افـرادی کـه تنهـا زندگـی دارنـد، بیش تر اسـت. 
ایـن افـراد، جـدا از دیگران و تعلق خاطر و پیوستگی شـان کمرت اسـت. 
شکسـت و موفقیـت  را بیشـرت محصـور خـود و زحمت ها و یا شـانه خالی 

کردن هـای خـود می دانـد. 
در رخ نامـه آقـای امیـن جویـا، شـوهر خواهـِر زهـرا خـاوری خواندیـم که 
آقـای جویـا بـه زهـرا پیشـنهاد می کنـد کـه بـرای آمـاده کـردن کانتیـر 
کارگـر بگیـرد. امـا زهـرا، متایلـش را بـر کار توسـط خود نشـان می دهد 
و در عکس هایـی کـه از او در صفحـات اجتامعـی منتـر شـده، دیـده 
بـه عهـده می گیـرد و  را  او خـود مسـئولیت کار خویـش  می شـود کـه 
کانتیـر را گـچ می کنـد، مرغانچـه می سـازد و بـرای روزهـا و تـا پـاِس 
او  بـرای  کارهـا،  ایـن  می کنـد.  نگهـداری  مرغ هایـش  از جوجـه  شـام 
آن  در  کـه  می دانسـت  کاری  مالـک  را  خـود  و  داشـت  ویژه یـی  لـذت 
دیگـران نقـش ندارنـد. تصاویـر، مکاملـه و عمـل خودکشـی زهـرا میزان 
وابسـتگی عاطفـی او را نسـبت بـه کار هایش نشـان می دهـد. زهرا برای 
انجـام کارهایـش، بسـیار منظـم، قاطـع، همنوا و متمرکز شـده بـود. در 
گفتگـوی شـوخی گونـه آقـای جویـا می پرسـد کـه » زهـرا، اول احـوال 
خـودت را بپرسـم یـا جوجـه مرغ هـا را؟ در پاسـخ می گویـد کـه حـاال 

جوجـه مرغ هـا مهمـرت اسـت«. 
زهـرا، بعـد از اینکـه کارهایـش را بـا جدیـت متـام بـه امتـام می رسـاند، 
نتیجـه آنـرا بـا شـوق و هیجـان نـزد اسـتاد رهنامیـش می بـرد تا ایـن بار 
نشـان دهـد کـه او در انجـام آنچـه بـه وی سـپرده شـده اسـت، کاسـتی 
نداشـته و کلـی ابتـکار عمـل بـه خـرج داده اسـت، امـا از سـوی دیگـر، 
روان و روحیـه زهـرا، بخاطـر رفتـار نـا متناسـب اسـتاد رهنـام در پایـان 
دایکنـدی  والیـت  در  کـه  کوهـی  گیـاه  روی  مونوگـراف اش  تدویـن 
اسـت.  بـوده  خسـته  دیپارمتنـت   مسـئولین  توجهـی  کـم  و  می رویـد 
زهـرا بـا آخریـن تالش هایـی کـه کـرد، در واقـع آخریـن تقالیـش را برای 
درمـان روح خسـته ی خـود و مرهم گذاشـن بر نامالیمت های گذشـته، 
انجـام داد، امـا، رفتـار زننـده و بـی مسـئولیتی اسـتاد رهنـام، رضبـه ی 
دیگـری بـود بـر روان آدمـی خسـته، جـدا شـده از ارزش هـا و عواطـف 
گروهـی )خانـواده/ دوسـتان( منسـجم که باعث شـد، او خـود را به کلی 
بازنـده بدانـد و راه ادامـه دادن را بـر خـود بسـته ببینـد و مرتکـب عمـل 

می شـود.  »خودکشـی« 
یـادآوری ایـن نکتـه نیـز مهـم اسـت. زهـرا بعـد از اینکـه مـواد زهـری 
می خـورد، بـه دوسـتش می گویـد کـه من »مـرگ مـوش« خـورده ام. این 
می توانـد نشـانه یی از پشـیامنی یـا تـرس زهـرا از خودکشـی باشـد، و 
بـا شـاید می خواسـته اسـت از خودکشـی اش جلوگیـری صـورت گیـرد. 

اما...

از  را  جدیـد  تفسـیرهای  بایـد  اسـت،  شـده  مطـرود 
روابـط انسـانی ارایـه کنیـم، گورهـای زیبـا یـا سـینه 
هایـی که سالهاسـت قرسـتان آمال و آرزوهـای زنانه 
شـده اسـت، باز شـود و دوباره به آن فریادها و شـورو 
اشـتیاق هـای زنانـه جـان بخشـیده شـود و ایـن امـر 
تـا وقتـی کـه بـه زنـان دیـد انسـانی نداشـته باشـیم، 

امـکان پذیـر نیسـت.
بـه بـاور رها، دردهـای زنـان از عقب تاریخ نسـل اندر 
نسـل مشـرتک اسـت و زنـان در درون همیـن دردهـا 
مـدام و پـی در پـی قربانـی می شـوند، او ایـن حالت 
باطـل هـم  ایـن دور  و  آور مـی دانـد  را مـالل  زنـان 
چنـان تکـرار مـی شـود و هر دخـرتی در نقـش مادر، 
میـراث دار هـامن نقـش هـای موهـوم و وحشـتناک 

است.
چی بر رس گیس های بلندم آمده؟

چرا نگاهم شبیه نگاه های مادرم است!
به زعم احساس های گره خورده ام

این حالت مالل آور زندگی را انتهای نخواهد بود
و این ناقوس امتام یک رابط

که وزش ناگهانی او را بی محبا حس می کنم
اینک ثانیه ها دیگر چهره ی موهومی بیش نیست

و همچـون خـواب های وحشـتناک در دل شـب های 
تنهای

کـه رساسـیمه سـاخن و زیـر پـای عـرق و تـرس لـه 
شـدن 

را در تقسـیم اوقـات هـر روز و شـب ام ثبـت کـرده 
اسـت

آه کـه چگونـه مـی تـوان ایـن ابهامـات را از آغـوش 
ایـن زندگـی خـط کشـید مغمـوم 
و در هجوم وحشت انگیز لحظه ها

بدون دغدغه ها آرام خفت
نه! درزی عمیقی در دل این آرامش حک گردیده

و چـون سـایه پـا بـه پای گـذر زمان رسک می کشـد و 
مـرا بـه نام مـی خواند

چگونه می توان رهید از این خمودگی
که همه دچار گامن و تردید اند

و نجوای در گوشهایم طنین می اندازد
رشح دلدادگی این نیست

غافل اند که من بر دار ندامت اویخته ام
و از شاد زیسن ملر خورده ام

و پناه گاهی جز آغوش رسد واژه ها ندارم
و این ها هم گاهی کوتاه می آیند

تا ستارگان را بر فراز یک درد به حرکت آورند
ی  خـورده  گـره  هـای  پنجـه  در  کننـد  شـان  لـه  و 

طـف عوا
و چقـدر خـوب مـی شـد سـپیده دم نیمـه هوشـیار از 

ایـن درد بـر می خواسـتم.

ادامه دارد...

چرا خودکشی زهرا 
خاوری بازتاب...

شاعر تلخ سرا... دیدگاه
 رحمت اهلل رسا
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اسـت. مخصوصـا برای اطفـال روی رسک، زنـان در خیابان 
و زنـان در محیـط هـای کاری و تحصیلی.

بیشتر  زنتان  علیته  خشتونت  منتع  قانتون  متورد  در 
بگوییتد، چترا – ایتن قانتون در پارملتان تصویتب نشتد، 
آیتا بته دلیتل ذهنیتت مترد ستاالری درپارملتان و اینکته 
را  زنتان  علیته  خشتونت  پارملتان  وکالی  از  اکرثیتت 
مستئله ی طبیعتی و حتق متردان در جامعه متی دانند؟ 
تصویـب  افغانسـتان  پارملـان  از  متأسـفانه  قانـون  ایـن 
بـا  مـن  قسـمت  درایـن  البتـه  دارد.  دلیـل  چنـد  و  نشـد 
شـام موافقـم کـه ذهنیـت مردسـاالر جامعـه ی مـا، همیـن 
گونـه اسـت. چـون ایـن قانـون اختصاصـی بـرای خانـم هـا 
اسـت، اکرثیتـی از مـردان مـی گوینـد کـه چـرا یـک قانـون 
اختصاصـی برای زنان وجود داشـته باشـد. بخـش عمده به 
همیـن برمـی گـردد و بخشـی دیگـر برمـی گـردد بـه بعضی 
از مـاده هـای ایـن قانون. مثـال مخالفتی که با سـن ازدواج 
بـود. چـون یـک تعـداد فکـر مـی کردنـد کـه دخرت هـر قدر 
جـوان باشـد، حتـا در سـن نه سـالگی هم می توانـد ازدواج 
کنـد. زمانـی کـه مـا در مـورد تعـدد زوجـات و رشایـط آن 
صحبـت مـی کردیـم و اینکـه تعـدد زوجـات بایـد مـروط 
مکدرشـدن  از  و  خانوادگـی  هـای  خشـونت  از  تـا  شـود 
خانـواده و تأثیـرات منفـی آن روی اطفـال جلوگیـری شـود. 
اینجـا بـود کـه دوسـتان مـا در پارملـان اعرتاض مـی کردند 
و مـی گفتنـد: چـرا باید مجازات شـود، مردی کـه زن دوم و 
سـوم مـی گیـرد، حتـا اگـر زن اول خـود را نفقـه ندهـد و به 
او محبـت و توجه نداشـته باشـد. به همیـن دالیل، تصویب 
ایـن قانـون بـه مشـکل مواجـه شـد. ایـن قانـون هنـوز هـم 
در کمیسـیون مـا اسـت و مـا امیـد داریـم کـه روزی بتوانیم 
ایـن قانـون را تصویـب کنیـم. ولـی شـام مـی دانیـد کـه 
براسـاس فرمـان تقنینـی رییـس جمهـور، این قانـون نافذ و 

در محاکـم محیـی االجراسـت. 

شتا از والیتت بدخشتان در پارملتان آمدیتد، وضعیتت 
زنتان در بدخشتان چگونته استت و مخصوصتا از زمانتی 
کته شتا وارد پارملتان شتدید، حضتور و فعالیتت زنتان 
بدخشتان در سیاستت و اقتصتاد چقتدر تغییتر کترده 
استت؟ بدخشـان مشـهوربه یـک والیـت فرهنگـی اسـت. 
والیـات  دیگـر  در  کـه  اجتامعـی  چالشـهای  خوشـبختانه 
دیـده مـی شـود، در بدخشـان کمـرت اسـت. هـر چنـد ایـن 
بدیـن معنـا نیسـت کـه خشـونتی صـورت منـی گیـرد، زنان 
از کار و تحصیـل محـروم نیسـتند، امـا در مقایسـه با والیت 
هـای دیگـر،  پیرفت فرهنگـی درحدی بوده که مانع رشـد 
زنـان در بدخشـان نشـده اسـت. زنـان آزادی هـای ابتدایی 
را حتـا در دوران طالبـان داشـتند. در زمـان طالبـان دروازه 
هـای مکتـب بـه روی دخـرتان بـاز بـود و مـن خوشـبختانه 
کسـی بـودم کـه روی برنامـه ی رفـن دخـرتان و پـرسان به 
مکتـب کار مـی کـردم، بـدون معـاش، معلمینـی کـه شـش 
مـاه تـا یکسـال معـاش نداشـتند، دروازه هـای مکاتـب را 
بسـته منـی کردنـد و اطفـال هـم به مکتـب مـی رفتند. یک 
کار مهمـی کـه صـورت گرفتـه، کار فرهنگـی اسـت. مثـال 
کسـی کـه راضـی نبـود، دخـرتان شـان مکتـب بخواننـد، 
امـروز در تـالش بـرای تعلیـم و تحصیـل دخـرتش اسـت و 
از مـن تقاضـای کمـک مـی کنـد. همیـن تغییـر ذهنیـت 
هـا و پیرفـت فکـری، برمـی گـردد بـه کاری کـه فکـر مـی 
کنـم مـا انجـام دادیم. اکـرث خانواده هـا به من مـی گویند: 
اگـر دخـرت مـن درس بخوانـد و در آینده مثل خودت شـود، 
مـا آرزو داریـم کـه بـه مکتـب بـرود و حامیـت مـی کنیـم از 
دخـرتان مـان. بنابراین ما الگوهای خوبـی در جامعه تولید 
کردیـم. بخاطرهمیـن فکر مـی کنم یـک کارفرهنگی طویل 
املـدت شـده اسـت. عـالوه بر آن، مـن در مناطـق مختلف، 

فوزیـه کوفـی، مناینـده مـردم بدخشـان در شـورای ملـی 
در  زن  باسـابقه  از جملـه مناینـدگان  و  اسـت  افغانسـتان 
شـورای ملـی اسـت و صاحـب کتابـی خطـاب بـه دخـرتش 
بـه عنـوان منـادی از زنان آینده اسـت. آمنه امیـد، مصاحبه 
گـر نیمـرخ در گفتگـو با وی، نظـرات و اقداماتش را در مورد 
قانـون منـع خشـونت علیه زنـان و دیگر فعالیتها بـرای زنان 

را جویا شـده اسـت. 

زندگتی  تجتارب  شتود،  متی  نخستت  در  کوفتی  بانتو 
تحصیلتی وشتغلی تتان را بتا ما رشیتک مناییتد؟ زندگی 
تحصیلـی و شـغلی مـن باهـم گـره خـورده اسـت. زمانـی 
شـاگردان  بـودم،  طـب  دانشـگاه  اول  سـال  محصـل  کـه 
زیـادی داشـتم و بـه دخـرتان و پـرسان، انگلیسـی تدریـس 
مـی کـردم. از معاشـی کـه بدسـت مـی آوردم هزینـه هـای 
تحصیلـم را تامیـن مـی کـردم. بعدهـا زمانـی کـه طالبـان 
آمدنـد، زمینـه ی تحصیـل را بـرای دخـرتان ممنـوع کردند، 
بـاز هـم بـه تدریس انگلیسـی بـرای دخـرتان ادامـه دادم و 
صنفـی را در خانـه خـودم بـرای دخرتان درنظـر گرفته بودم 
و همزمـان بـا آن، بعدهـا کار را با سـازمان ملل متحد رشوع 
کـردم. در دفرت یونیسـف، مسـؤول بخش حامیـت از حقوق 
اطفـال و زنـان در والیـت بدخشـان بـودم. در رشایط خیلی 
دشـوار آن زمـان، مـن تنهـا زنـی بـودم کـه فعالیت داشـتم. 
وضعیـت خیلـی سـخت بـود، زمانـی کـه جنـگ رشوع شـد. 
درجنگـی بـا آمریکا و طالبـان، متام دفاتر ملل متحد بسـته 
شـد. کارمندان خارجی آن از افغانسـتان خارج شـدند. من 
هـامن زمـان کارمنـد داخلـی سـازمان ملـل متحـد بـودم. 
بـرای بازگردانـدن اطفـال بـه مکتـب کار مـی کـردم. برنامه 
ی عمومـی بازگشـت به مکتـب را آغاز کردیـم. ما در رسارس 

کشـور، خیمـه و قرطاسـیه بـرای مکاتـب مـی رسـاندیم. 

مهمریتن دستتاورد شتا از ایتن فعالیت هتا چته بوده و 
بزرگریتن چالش هایتی را کته بته عنتوان یتک خانتم در 
آن زمتان متقبتل می شتدید؟ مهمرتیـن دسـتاورد همیـن 
بـود کـه ما توانسـتیم ایـن کمپایـن را آغاز مناییـم و حداقل 
در بدخشـان، بـه شـکل بسـیار موفـق انجـام دادیـم و مـن 
تنهـا بـودم. هیـچ مـردی در دفـرت مـا نبـود. مـن تنهـا زنـی 
بـودم کـه بـه عنـوان کارمنـد داخلـی ملـل متحـد کار مـی 
کـردم و آن هـم کار موفقیـت آمیـز در آن رشایـط. مشـکالت 
زیـادی طبعـا وجـود داشـت. مـن زمانـی کـه در جلسـات 
مـی رفتـم، حتـا در جلسـاتی بـا مقامـات هـم چـادری مـی 
پوشـیدم. مشـکل جنسـیتی، بزرگرتیـن مشـکل از هـامن 
زمـان تـا بـه امـروز اسـت. مبـارزه بـا ایـن مشـکل و تبعیـض 
از  قبـل  اسـت.  اصـل  یـک  انسـانی،  هـر  بـرای  جنسـیتی 
وارد شـدن در سیاسـت، همیشـه تـالش مـن، فعالیـت در 
راسـتای بازگشـن دخـرت و پـرس به مکتـب بود. بعـد ها هم 
موضـوع برگشـت اطفـال رسبـاز بـه مکتـب را آغازکردیم. ما 
برنامـه ای داشـتیم کـه تقریبـا هجـده هـزار طفـل را کـه در 
صـف نظامـی مـی جنگیدنـد، بـه زندگـی عـادی، تعلیمی و 

آموزشـی برگرداندیـم تـا بتواننـد بـه خودکفایـی برسـند.

شتا پیتش نویتس قانتون منتع خشتونت علیته زنتان را 
تهیته کردیتد، چته هدفتی داشتتید از ایتن قانتون و از 
آغاز کار تا حاال چقدر توانستتید به اهدافتان برستید؟ 
بعـد از سـال ۲۰۰۵ وقتـی وارد سیاسـت شـدم، مـن اولیـن 
زنـی بـودم کـه بـه عنـوان معاون شـورا انتخـاب شـدم و این 
در تاریـخ افغانسـتان، پیشـینه نداشـت. بـه عقیـده ی من، 
یـک بخـش ازاهـداف ما اینسـت که ما در سیاسـت، در یک 
موقـف انتخـاب شـویم، اما این انتخاب شـدن متـام اهداف 
مـا نیسـت. بخـش همده ی هـدف برمی گـردد بـه اینکه ما 
بـه چـه منظور، بـه این موقف رسـیدیم و از ایـن موقف برای 
تحقـق اهـداف خـود، کاری انجـام بدهیم. بـه همین خاطر 
برنامـه هایی روی دسـت گرفتم. یکی از ایـن برنامه ها، کار 
بـرای تحقـق عدالـت جنسـیتی در افغانسـتان بوده اسـت. 
ایـن ناشـی از ایـن بـوده کـه مـن در دوران قبل از سیاسـت 
هـم، وضعیـت زنـان را در والیات مختلف می دیـدم و زمانی 
کـه وارد پارملـان افغانسـتان شـدم مـن، کار بـا زنـان بـود. 
قانـون منـع خشـونت علیه زنان بخشـی از کارهایـی بود که 
مـا انجـام دادیـم. بـه همیـن ترتیب قانـون منـع آزار و اذیت 
علیـه زنان و اطفال را سـال گذشـته تصویـب کردیم که این 
قانـون یکـی از مهمرتیـن قوانیـن در قسـمت زنـان و اطفال 

سـاختم،  مکاتـب  بـرای  تعمیـری  کـردم،  درسـت  مکاتـب 
داراملعلمیـن هـا ایجـاد کـردم و مهمـرت از همـه محالتـی 
بـرای امتحـان کانکـور کـه گام اولیـه در رفـن بـه دانشـگاه 
ها و دسـت یافن به تحصیالت عالی اسـت، آن را سـهولت 
بخشـیدم. قبـال یـک امتحـان کانکـور در مرکـز فیـض آبـاد 
گرفتـه مـی شـد کـه دسرتسـی بـه آن بسـیار مشـکل بـود، 
امـا حـاال در متـام مناطقـی کـه دانـش آمـوزان بـه خصوص 
دانـش آمـوزان دخـرت منـی تواننـد در کانکور رشکـت کنند، 
مـا بـرای آن ها محـالت امتحـان کانکور را ایجـاد کردیم. به 
همیـن شـکل، زمینه ی تجـارت زنان تجارت پیشـه را فراهم 
کـردم. تـا ایـن هـا بتواننـد بـا کشـورهای بیرونـی تجـارت 
البتـه معنایـش ایـن نیسـت کـه وضعیـت  داشـته باشـند. 
باشـد.  یافتـه  بهبـود  زنـان در بدخشـان کامـال  اقتصـادی 

هنـوز هـم مشـکالت زیـادی موجـود اسـت.

بانوکوفتی؛ شتا در کتتاب ختود نوشتتید کته دوستت 
بگوینتد کته خانتم کوفتی زن خوبتی  نداریتد دیگتران 
استت. بلکته متی خواهیتد طتوری عمتل کنیتد کته همه 
بگوینتد، خانتم کوفتی یتک سیاستتمدار ختوب استت. 
ایتن وضعیتت را بترای دیگتر زنتان هتم متی خواهیتد؟ 
مثتال زنتی قبتل از زن بتودن، معلمتی خوبتی باشتد یتا 
در  مـن  باشتد؟  داکتر خوبتی  در حتوزه ی تخصصتش 
کتابـی کـه نـام آن، »نامـه هـا بـه دخرتانـم« اسـت گفتم که 
مـن دوسـت دارم همـه مـرا بـه عنـوان یـک زن سیاسـتمدار 
ببیننـد، پیـش از آن کـه تنها یـک زن ببینند و انسـان بودن 
مـا، قبـل از زن بـودن مـا مطـرح باشـد.  بـه خاطـر اینکـه 
وقتـی مـا در مـورد مشـارکت زنـان صحبـت مـی کنیـم، بـاز 
حـرف ایـن اسـت کـه یـک زن را هـم بایـد بـه عنـوان یـک 
سـمبل شـامل بسـازید. وقتی از کابینه صحبـت می کنیم، 
گفتـه مـی شـود کـه یـک زن هـم در کابینـه باشـد. زمانـی 
کـه از پارملـان صحبت می شـود، مـی گویند یـک تعداد از 
زنـان بایـد در پارملـان باشـند. من فکر می کنم کـه ما زنان 
بایـد بـه عنـوان انسـان ایـن جامعـه، در جامعه حضـور پیدا 
کنیـم نـه براسـاس جنسـیت، قومیـت یـا مذهبـی کـه به آن 
بـاور داریـم. روزهـای اولی که مـا درپارملان آمدیـم برایامن 
بسـیار سـخت بـود کـه کارهـای خیلـی ابتدایـی را انجـام 
بدهیـم. مثـال وقتی کـه ما در پشـت تریبون پارملان بسـیار 
خـوب صحبـت مـی کردیـم، بـاز هـم در جمـع بنـدی هیـچ 
وقـت، حـرف زنـان پارملـان شـامل منـی شـد یا گفتـه منی 
شـد کـه بـه تأییـد گفتـه ی فـالن مناینـده ی زن و معمولن 
امـا  مـی شـد.  مـرد گفتـه  تأییـد گفتـه ی مناینـدگان  بـه 
حـاال ایـن طلسـم شکسـته اسـت. حـاال مـا در جمـع بندی 
تأثیـر داریـم. در سـاخن قوانیـن  صحبـت هـای مجلـس 
تأثیـر الزم خـود را داریـم. گرچـه جامعه هنوزهم مرد سـاالر 
اسـت و حـرف اول را در جامعه افغانسـتان، مـرد می زند. از 
مبـارزات موجـود زنـان جامعـه امـروز امیـدوارم کـه روزی به 
ایـن نقطـه برسـیم که بـه صفت انسـان این جامعـه، احرتام 

شـویم و نـه بـه صفـت جنسـی کـه مربـوط آن هسـتیم.

از پتالن هتا و برنامته هتای تتان در آینتده بگوییتد؟ فعـال 
بـه عنـوان مناینـده ی پارملـان، کارهایـی را کـه انجـام می 
دهـم، از ایـن آدرس اسـت. در اینجـا برنامـه دارم کـه بـه 
زودی قانـون حامیـت از اطفال را تصویـب کنیم. این قانون 
خیلـی مهـم اسـت. بـه خصـوص بـرای جمعیـت زیـادی که 
آنهـا زیر سـن هجده سـال هسـتند. خصوصا بـرای دخرتان 
و اطفـال دخـرت. این قانـون کمک می کند برای دسرتسـی 
بـه تعلیـم و تحصیـل و جلوگیـری از ازدواج هـای قبل وقت. 
محافظـت  هـم  تبعیـض  از  حامیـت،  ضمـن  بایـد  اطفـال 
شـوند. اهمیـت ایـن قانـون درایـن اسـت کـه اطفـال را از 
انـواع سوءاسـتفاده و بهـره برداریهـا، محافظـت مـی کنـد. 
در درازمـدت البتـه هـر سیاسـتمداری کـه مـی آیـد، بـدون 
انگیـزه منـی توانـد موفـق شـود. هـر چنـد جامعـه ی امـروز 
افغانسـتان چنـان مشـکالت دارد کـه وقتـی صبـح ازخـواب 
برمـی خیزیـم هیـچ نـوع انگیـزه ای را برای پیرفـت و بهرت 
شـدن وضعیـت، منـی بینیـم. بـه خصـوص جنـگ کـه همه 
چیـز را ازمـا گرفتـه اسـت و حتـا انگیـزه را. اما بـا آن هم، به 
گفتـه ی آقـای اسـتیف جابز کـه در کتاب مشـهور خود می 
نویسـد: »وقتـی صبـح شـام از خـواب بیدارمـی شـوید اگـر 
بـدون انگیـزه، امیـد و هدفـی هسـتید، بهرتاسـت پـس بـه 
خـواب برویـد« بایـد انگیـزه ی جدیـد و فکـر جدیـد داشـته 

باشـیم. هدفمندانـه حرکـت کنیـم. مـن هم امیـدوارم که تالش مشـرتک ما 
و شـام، چهـره ی جنگـی، خشـن و مـرد سـاالر افغانسـتان را تبدیـل کنیـم 
و روزی شـود کـه یـک زن بـه رهـری افغانسـتان برسـد و مـا معیارهایـی را 
کـه حتـام مربـوط یـک قوم مشـخصی باشـی مربـوط یک جنس مشـخصی 
باشـی تـا در رهـری کشـور انتخـاب شـوی را تغییـر بدهیـم تـا زمینـه ای 
فراهم شـود که انسـان این رسزمین که از جنس زن اسـت، روی کار بیاید. 

بـرای تحقـق ایـن عدالـت کارمـی کنیم.

راننـده تاکسـی بـا دیـدن او در شیشـه ی عقـب، در مسـیر 
راه، در جلـو او بـا بی رشمـی متـام دسـت بـه خودارضایـی 
زده اسـت. اگـر منظـور ایـن خانـم از بازروایت این خشـونت 
بـه  هـا  خشـونت  نـوع  ایـن  تـا  باشـد؛  بـوده  ایـن  فجیـع 
عنـوان رفتارهـای زشـت و ناپسـند اجتامعـی تبلیـغ شـوند، 
تـا کسـانی کـه ایـن رفتارهـا را مرتکـب مـی شـوند، مـورد 
کنـرتول، نظـارت و داوری اجتامعـی قـرار گیـرد، یعنـی بـا 
تحقیر و متسـخر از سـوی جامعه رو در رو شـود، دقیقا به ما 
گفتـه اسـت کـه بـه رنـگ سـیاه فکـر نکنیـد! و ما شـب ها و 
روزهـا بـه رنگ سـیاه می اندیشـیم. رنگ سـیاه چه هسـت؟ 
یعنـی تـراژدی چـه هسـت؟ چگونه هسـت؟ چرا هسـت؟ آیا 
اگـر در ایـن کمپایـن تجربه هـای مهـرورزی روایت می شـد، 
تجربه هـا و صاحبـان تجربـه مورد تحسـین، متجید و احرتام 
قـرار مـی گرفـت، موثریتـی بیشـرت نداشـت؟ چـرا کسـی به 
مـا منی گویـد: بـه رنـگ سـبز بی اندیشـید! چرا کسـی برای 
پـاداش منی دهنـد؟ چـرا  بـه مـا  اینکـه مـا خـوب باشـیم، 

همیشـه بدی هـا را مـورد کیفـر قـرار می دهیـم؟ 

در مقابـل رفتارهایـش دریافـت مـی کنـد، میـزان و تکـرار 
رفتـارش را تعییـن مـی کنـد. دریافت پـاداش در برابـر رفتار 
پسـندیده ی مثـل احـرتام گزاردن بـه زنان، معمـوال احتامل 
امـکان  و  داده  افزایـش  را  زنـان  بـه  گـزاری  حرمـت  بـروز 
اسـتمرار آن را فراهـم می سـازد. همچنـان که عـدم دریافت 
پـاداش، میـزان تکـرار رفتـار را کاهـش مـی دهـد. پـادش 
ممکـن اسـت کامـال ذهنـی و غیرقابـل ملـس باشـد. چیزی 
مثـل تحسـین و متجیـد و یـا ارایـه یـک محرک لـذت بخش 
و خوشـایند. پـس اگـر در مقابـل رفتـاری بـه فـرد، پاداشـی 
ارایـه شـود کـه بـرای او لـذت بخش باشـد، یـا آن پـاداش از 
رنـج او بکاهـد، فـرد رفتـارش را تکـرار خواهـد کـرد. افزایش 
لـذت و کاهـش رنـج در هـردو صـورت، بـه تکـرار و احتـامل 

افزایـش یـک رفتـار کمـک می کنـد.
هـر چنـد کاهـش لـذت و افزایـش رنج نیـز تاثیرگذار اسـت. 
ماننـد:  ناخوشـایندی  محرک هـای  یـا  مجـازات  یـا  کیفـر 
رفتـار  مقابـل  در  بی احرتامـی  و  تحقیـر  اسـتهزا،  متسـخر، 
زشـتی کـه از یـک فـرد رس می زنـد، بـرای مثـال در برابـر 

عمـل بی حرمتـی و خشـونتی کـه او در برابـر زنـان روا مـی 
را  پـاداش  دادن  دسـت  از  اسـت  ممکـن  او  عمـل  و  دارد 
در پـی داشـته باشـد و رنـج را بـر او تحمیـل کنـد. در ایـن 
صـورت نیـز، فـرد ممکن اسـت دسـت از کارهای ناشایسـته 
اش بـردارد. امـا هرگـز ایـن رفتـار در وی خامـوش نخواهـد 
شـد؛ زیـرا  رفتـاری خامـوش خواهد شـد که مـورد توجه قرار 
نگیـرد و پـاداش و تنبیـه دریافت نکنـد، در آن صورت، رفتار 
بـه مـرور زمـان بـه خاموشـی مـی گرایـد. روانشناسـان نیـز 
تریـح مـی کنند: انسـان هـا در رشایط خـاص، تحت تاثیر 
دو پارامـرت دسـت بـه عمـل می زننـد. یـک: بـرای افزایـش 
لـذت. دو: بـرای کاهـش رنـج. آزمایش هـا و تجربه ها نشـان 
می دهـد، انگیـزه ی افزایـش لـذت در هـر حـال ده هـا بـار 
نسـبت بـه انگیزه ی کاهش رنـج قوی تر و تاثیرگذارتر اسـت. 

پنج: 
کمپایـن  در  کـه  غریبـی  و  عجیـب  خشـونت های  از  یکـی 
حـذف تـراژدی روایـت شـده بـود، از زاویـه دیـد خامنـی بود 
کـه در تاکسـی مشـاهده کـرده بـود. او روایـت کـرده بـود: 

پی خواهـد  در  کیفـر  بزنـد،  زشـتی  عمـل  بـه  دسـت  اگـر 
داشـت. ایـن فهـم بـه صـورت یـک انگیـزه ی رفتـارِی کاملن 
او  بنابرایـن  شـود.  مـی  حـک  او  ناخـودآگاه  در  ناهشـیار 
همـواره بر اسـاس میـزان و تکرار دریافت تنبیه ها و تشـویق 
هـا رفتـار خواهـد کـرد. در واقـع پاداش هـا و کیفرهایـی که 

برای روزی تالش می کنیم که یک زن گفت وگو
آ واز گمشدهرئیس جمهور اینده افغانستان شود

اینجا تن بشکسته ای خفته به رویای شبم
آواره ای گم کرده است آواز خود را بر لبم

آواره ی ناآشنا، بیگانه و نا همصدا 
با من ولی در حرف تا، ویرانه سازد مرشبم

او یک نیستان در گلو، خاموش و گرم گفتگو
آیینه های روبرو هم طالب هم مطلبم

خاموشییم گویا از او دل داده گی پیدا از او
این لحظه ها زیبا از او من کاتب و او مکتبم

آن آسان پر نگین در آن طلوع اولین
بنهاد بر پایم جبین تا واژه وا شد از لبم
میخواندم از دور ها از انتهای شور ها
آن آشنای سور ها در حلقه های یاربم

در هستی این این لحظه ها از بندگی تن رها
هم عاشقی هم عشق را من مذهبم من مذهبم

با این تن بشکسته ام با دستهای بسته ام 
با عشق تا پیوسته ام خورشید جاری در شبم

***

حـوا

ترس امروز من آیینۀ فردا نشود
در بهشتی که مرا منزل و ماوا نشود
آرزو خاک شود در دل خاکیی حوا
خاک آدم شود و خاکر از ما نشود
دل حوا به هواداری یک سیب رود

و بخواهد که زمین یکه و تنها نشود
کسی همرنگ حوا نیست که از عشق شود

آنقدر سبز که در باغ خدا جا نشود
حیله مار شود میؤه ممنوع شود

حیفش آید که نگه محو متاشا نشود
چشم »آدم »شود و تا به رها راه برد
راحت از یاد برد هیچ شکیبا نشود
دل« آدم« شود و دولت دلباختگی

گم شدن های از آن دست که پیدا نشود
مرده بود« آدم »خاکی و دلش خشک و تهی

و خدا جفت به او داد که رسوا نشود
گفت این بار امانت به دلت وا بنهم
که زمین از قدم پاک تو میرا نشود

عشق از گوشٔه گیسوی حوا حادث شد
ذره یی نیست کزین حادثه زیبا نشود
من پر از رسکشیی مطلق و نافرمانی

ترس امروز من آیینه فردا نشود

 حمیرا نکهت دستگیرزاده  آمنه امید، گزارشگر
جعِدگیسو

 سهراب سروش
تحلیل

حذف یا حفظ 
تراژدی؟



حذف یا حفظ تراژدی؟ سهراب سروش
به مناسبت 25 نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان

یک: 
همـه سـاله از 25 نوامـر، روز جهانـی مبـارزه بـا خشـونت 
علیـه زنـان، کمپیـن 16روزه ای در همـه جـای جهـان بـه راه 
می افتـد کـه تـا 10 دسـامر، روز جهانـی حقـوق بـر ادامه 
پیـدا می کنـد. هـدف ایـن کمپیـن بـاال بـردن سـطح آگاهی 
جامعـه در مـورد خشـونت علیـه زنـان و بحـث در مـورد راه 
حل هـای آن گفتـه می شـود. ایـن کارو زار کـه ایـن روزهـا 
برگـزار می شـود.  اشـکال گوناگونـی  بـه  در جریـان اسـت، 
در افغانسـتان بیشـرت فعـاالن زن و نهادهـای مدافـع حقـوق 
زنـان تـالش می کننـد تـا در ایـن کمپیـن 16 روزه مـردم را 
نسـبت بـه ماهیـت خشـونت های نظام منـد علیـه زنـان آگاه 
کلیشـه ای  مناسـبت  ایـن  از  تجلیـل  شـیوه ای  یـک  کننـد. 
و  رفتار هـا  از  شـخصی  تجربه هـای  نـگارش  افغانسـتان  در 
گونـه ای  بـه  اسـت.  زنـان  برابـر  در  خشـونت آمیز  مصـادق 
کـه ایـن روزهـا مـردان زیـادی از اعـامل خشـونت هایی کـه 
انـد، در  در خانـه، خیابـان و دیگـر جای هـا مرتکـب شـده 
شـبکه های مجـازی اعـرتاف می کننـد. زنـان نیـز، خاطـرات 
تلـخ خشـونت هایی کـه در زندگـی بـر آنـان روا داشـته شـده 
اسـت را بـه یـادآورده، روایـت می کنـد. خوانـش، تحلیـل و 
زیـر  کـه  نشـان می دهـد  روایت هـای خشـونت آمیز  بررسـی 
پوسـت اجتامع¬مـان چـه جریـان دارد؛ انـگار خشـونت بـه 
مثابـه ی یـک امـر بدیهـی، تبدیـل شـده اسـت بـه قاعـده  ی 
زندگـی مـا و مهـرورزی و حرمت گـزاری یـک امـر اسـتثنایی 

 . ست ا
دو: 

قصـه ی خشـونت در افغانسـتان، بـه ویـژه خشـونت در برابـر 
زنـان، قصـه ی هـامن اصطالح جدیـد »ابد و یک روز« اسـت. 
ابـد و یـک روز اصطـالح حقوقـِی اسـت کـه بـه زندانیـاِن ابـد 
از  برخـی  قوانیـن  اسـاس  بـر  می شـود.  اطـالق  روز  یـک  و 
کشـورها، محکومـان یـک بـار بـه ابـد، پـس از شـانزده سـال 
و محکومـان دو بـار بـه ابـد، پـس از سـی و دو سـال حبـس 
مـی توانـد، درخواسـت آزادی دهـد، امـا جنـازه ی ابـد و یک 
روزهـا تـا یـک روز پـس از مـرگ در زنـدان می مانـد. انـگار 
زن در ایـن مـرز و بـوم بـه ابـد و یـک روز خشـونت محکـوم 
رهایـی  امیـدی  نـه!  رخشـانه...  فرخنـده،  شـکیال،  اسـت. 
نیسـت انـگار. اگـر هسـت، فقـط شـعر اسـت. شـعار اسـت. 
شـعار های ماننـد حـذف تراژدی، محـو خشـونت، وزارت امور 
زنـان، حقـوق بـر! بـه بـاور ایـن قلـم هـر حرفـی از حـذف 
بلکـه در رسارس  افغانسـتان  در  تنهـا  نـه  و محـو خشـونت، 
جهـان شـعار اسـت و خیـال اسـت و محـال. اگـر دسـت از 
شیرین اندیشـی  و  سـفیدگرایی، خوش بینـی  آلیسـم،  ایـده 
برداریـم، پدیده هـای نظیـر خشـونت، فقـر، جنـگ، اعتیـاد، 

نادانـی، تبعیـض، بیـامری و... هیچـگاه از زمیـن حـذف و 
نابـود نخواهـد شـد. در نهایت، تـالش تنها بـا کمرنگ کردن 
ایـن مفاهیـم ممکـن اسـت. انسـان های خـوب و مهربـان، 
پـس از تـالش در جهـت کم رنگ سـازی ایـن مفاهیـم، رصفـا 
دسـتگیری  و  حامیـت  خشـونت ها  قربانیـان  از  می تواننـد 
ایـن  یافتـه  توسـعه  کشـورهای  می رسـد،  نظـر  بـه  کننـد. 
حقیقـت را دریافتـه اسـت؛ زیـرا از آن کشـورها کمـرت شـعار 
فعالیـت  و  تاسـیس  شـاهد  عـوض  در  می شـود.  شـنیده 
بی شـامر نهادهـای دسـتگیری و کمک رسـانی آن کشـورها  

بـه قربانیـان ایـن پدیـده هـا در رسارس دنیـا هسـتیم. 
سه: 

در افغانسـتان قاعـده ی مالـوف و مرسـوم ایـن اسـت؛ وقتـی 
از پدیده هـا، رفتارهـا و آدم هـای ناخوشـایند بدمـان می آید، 
علیـه آن می جنگیـم. بـرای مثـال: از فقـر بدمـان می آیـد. 
کنیـم،  دارایـی حامیـت  و  ثـروت  از  اینکـه  بـه جـای  آنـگاه 
بـا متـام  از فقـر و فالکـت اظهـار تنفـر می کنیـم.  پیوسـته 
تـوان و انرژیـامن متمرکـز می شـویم بـر پیامدهـا و تبعـات 
ناشـی از فقـر. اظهـار تنفـر از فقـر، از خشـونت و از نادانـی 
منی توانـد، سـبب کاهـش فقر، خشـونت و نادانی شـود. چه 
بسـا کـه باعـث افزایـش آن ها شـود. من بـا این سـخن »مادر 
تـرزا« باکـامل میـل موافقـم. او گفتـه بـود: »من هرگـز در راه 
پیامیـی ضـد جنـگ رشکـت نخواهم کـرد. هرگاه بـرای صلح 
راهپیامیـی داشـتید خرم کنید.« این قدیسـه حلبـی آبادها 
گویـا به این حقیقت دسـت یازیده بوده کـه مبارزه علیه فقر، 

خشـونت، جنـگ و تـراژدی، فقر، خشـونت، جنـگ و تراژدی 
بیشـرتی تولیـد می کنـد. او کـه پیشـرت »آگنـس بویاکسـی« 
نـام داشـت بـا ایـن طـرز تفکـرش عالی تریـن جایـزه دنیـا، 
یعنـی جایـزه صلـح نوبـل را از آن خـود کـرد. ایـن زن سـاده 
دل در سـال 1949 بـه تنهایـی بنیـاد »مبلغـان احسـان« را 
در کلکتـه بنیـاد نهـاد کـه بعدهـا رسمشـق محبـت، ایثـار و 
نیکـی در جهان شـد. او احسـان و محبـت را تبلیغ می کرد. 
نـه تـراژدی و خشـونت را. جنگیـدن بـا تـراژدی و خشـونت 
منی تواننـد، تـراژدی و خشـونت را حـذف کنـد. بلکـه آن هـا 
را حفـظ می کننـد. اگـر مـادر ترزا اشـتباه می کرد کـه مبارزه 
علیـه بدی هـا و زشـتی ها سـبب افزایـش بدی هـا می شـود، 
مـن بـا مطالعـات اندکـم اشـتباه منی گویـم. مـن می گویـم 
پشـتبانی از خوبی ها هرچه نباشـد شـیوه تاثیرگزارتر اسـت. 
چـرا؟ شـام پاسـخ دهیـد؛ اگـر بگویـم بـه رنـگ سـیاه فکـر 
نکنیـد؛ بـه چـه فکر می کنیـد؟ اگربگویـم: به رنگ سـبز فکر 

کنیـد! حـاال بـه چـه فکـر می کنیـد؟
چهار: 

رفتـار  اسـاس  شـناختی،  جامعـه  نظریـه  یـک  اسـاس  بـر 
در  می گیـرد.  شـکل  جامعه پذیـری«،  »فراینـد  در  انسـان ها 
ایـن فراینـد، انسـان متوجـه چیـزی مهمـی می شـود بـه نام 
»کنـرتول و نظـارت اجتامعـی«. او پی می برد کـه رفتارهایش 
پیوسـته از سـوی جامعـه کنرتول، نظـارت و در نهایت داوری 
مـی شـود. اگـر رفتـاری مطابـق پسـند اجتـامع از او رسزنـد، 

پـاداش دریافـت مـی کنـد.          ادامته درصفحته3
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