
سـخنان اخیـر رئیـس جمهـور در مـورد اینکـه انهـا کـه ادعـا مـی کننـد 
داعـش در میـان مقامـات حکومتـی وجـود دارد بیایند سـند ارائه کنند 
بـه سـارنوالی و گرنـه چادر بـه رس کنند. صدای اعرتاض کاربران شـبکه 
هـای اجتامعـی را برانگیخـت کـه ایـن سـخن توهینـی بـه زنـان جامعه 
افغانسـتان اسـت و ایـن بیـان، یـک بیـان تحقیرآمیـز از زن اسـت کـه 
انهـم بـر زبـان بلندپایـه تریـن مقـام حکومتـی افغانسـتان جـاری مـی 
شـود. در اینکـه چنیـن بیانـی تحقیـر امیـز اسـت و بیانـش از طـرف 
رئیـس جمهـور وجـدان جمعی را ازرده کرده اسـت هیچ شـکی نیسـت. 
امـا ایـن سـخن از طـرف شـخص اول حکومـت، دو نکتـه را نشـان مـی 
دهـد اول اینکـه تالشـهای جامعـه جهانـی بـرای توجـه بـه حقـوق زنـان 
در افغانسـتان، رسازیـر شـدن میلیـون هـا دالـر نتوانسـته اسـت نگرش 
هـا را بـه جایـگاه زنـان و نـگاه تحقیـر امیـز بـه زن تغییـر دهد. سـخنان 
اخیـر رئیـس جمهـور عمق فاجعـه باورمند نبـودن به حقوق زنـان و نگاه 
جنسـیتی و ضعـف پنـداری را نشـان داد. در ایـن جـا مطـرح کردن یک 
سـوال نیـز رضوری اسـت اینکـه مقـام هـای عالـی حکومتـی بـه خوبـی 
از بـار ارزشـی سـخنان خـود اگاه هسـتند و مـی داننـد کـه در مقابـل 
افـکار عامـه جامعـه و رسـانه هـای جمعـی برای انتخـاب کلمه بـه کلمه 
سخنانشـان باید دقت الزم را داشـته باشـند ایا شـخص اول کشـور منی 
دانـد که این سـخنش حساسـیت افـکار عمومی را برخواهـد انگیخت و 
ایـن کار بـه نحـوی، دهـن کجـی به تـالش های یـک و نیم دهـه مردم و 

جامعـه جهانـی بـرای مسـایل زنان اسـت؟ 
نکتـه دیگـر اینکـه، سـخنان رئیس جمهـور، بسـیاری از مدافعان حقوق 
زنـان در افغانسـتان ناامیـد مـی کنـد و تـراژدی دوسـیه هـای مختومـه 
فرخنـده هـا، رخشـانه هـا و ... بـه یادمـان مـی آورد کـه هنـوز هـم ردی 
از قاتـالن انهـا و مجازاتشـان دیـده منـی شـود و پیکـر بـی جـان زهـرا 
خـاوری کـه همچنـان بـه عنـوان لکـه ننگـی بـر دامـن دانشـگاه کابـل 
خواهـد مانـد، در جلـوی چشـاممنان ظاهـر مـی شـود. در رشایطی که 
رئیـس جمهـور بـا سـخنانش، تلویحـا زنـان را در موقـف ضعـف و تحقیر 
مـی بـرد، پـس چطـور مـی تـوان از قربانی شـدن هـای پی در پـی زنان 
دادخواهـی کـرد؟ مـا نیازمنـد کارهـای ریشـه ای تـر بـرای بهبـود وضع 
زنـان هسـتیم کارهایـی کـه اندیشـه هـا را هدف بگیـرد و نه فقـط به نام 
یـک دسـتاورد زنان یاد شـود تا بـه حامیان خارجی اطمینان داده شـود 
کـه پـول هایشـان هـدر نرفتـه اسـت. ایـن تالشـها نیازمنـد یـک حرکت 
دوامـدار چندیـن دهه اسـت و منی تـوان با چند حرکت کوتـاه و موقتی 

بـه دنبـال گرفـن نتیجـه و بهبـود اوضـاع بود. 

روزی برمـی گـردی. می دانسـتم! دخـرت عاشـق! در هـامن حالتـی کـه بیـن 
پسـتان های گـرم اش فـرو رفتـه بـودم، شـانه های اش را دو سـه بـار بـه عقـب 
داد و هـر بـار پای هـای ام از زمیـن کنده می شـد. دسـتانم در فرو-رفتگی خط 
سـینه-بندش بـا نرمـی خوابیـده بود. وقتی آغوش ش باز شـد دو سـه بار دکه* 
)دکـه خـوردن = تلو تلو شـدن یا موازنت از دسـت دادن( خـوردم و زود خود را 
رس پـای نگـه داشـتم. از راحتـی او ذوق می کـردم در حالی که بـه خود لعنت 

می گفتـم کـه چـرا اسـم ش را در یاد نـدارم.
از رس تـا پـای ام نـگاه می کنـد و ایـن بار با یک دسـت مـرا به خود می فشـارد. 
آغـوش اش دیگـر بـوی ترحم منـی داد. گفت خوشـحال ام که خودرا به دسـت 

گرفته ای.
از زمانـی کـه شـفا یافتـه ام، بهـرت می توانـم تشـخیص دهـم. بهـرت می توانـم 
ببینـم کـه مهربانـی روسـی رنـگ، بـوی و طعـم دیگـری دارد. مهربانـی کـه 
خـارج از رسـم و عـادت اسـت و زود رسایـت می کنـد. اسـم اش یـادم نبـود و 
یـک لحظـه ترسـیدم کـه نکنـد دوبـاره دچار فراموشـی شـده باشـم. مسـتقیم 
رفتـم رساغ مطلـب. ممنونـم از این که وقت گذاشـتید و در ایـن رسما دیدن ام 

آمدیـد. کاش بتوانیـد کمکـم کنیـد!
زن متوجـه شـده بـود نگاه هایـم موج می زنـد و غرق پیدا کـردن رسنخ صحبت 
هسـتم. قامـت راسـت کـرد و گفـت، من همشـیره ی طب*)پرسـتار(، مسـؤول 
ایـن اتـاق بـودم، اگـر در یـاد داشـته باشـی و... و یـا بـه یـاد آورده باشـی. 
یـادت هسـت؟ زمانـی کـه ایـن جا بسـرتی بـودی، تقریباً دو سـه بـار در هفته 

می آمـدم دیـدن ات.

رمـان شـهزاده سـمرقندی )روایـت سـه نسـل از 
تاجیکسـتان(  زنان 

زنـی خنـدان وارد اتاق می شـود. دسـت به سـوی چـپ در می بـرد و بدون این 
کـه بـه آن نـگاه کند چـراغ را می پیچید و نـور پخش می شـود در رسارس اتاق. 
یکـی از آن چنـد چهـره ای کـه وقـت مریضـی بـا لبخنـد وارد اتاق ام می شـد و 
دسـت بـر گونه هـای آبیـاری شـده بیـرون می رفتنـد. حـاال بهـرت می فهمم که 
چـرا محبت های شـان را بـا نفـرت و تردیـد جـواب داده ام. فهمـی کـه متـام 
وجـودم را پـر از نشـانه های خفیـف رشم کـرده و نـگاه ام را بـه این سـو آن سـو 

فـرار می داد.  
نزدیـک می آیـد و کتفـان ام را در آغـوش می گیـرد. از جای بلند می شـوم و در 
حـال چیـدن معنـای چهـره اش من هم آغـوش شـل-و-ول شـده ای برایش باز 

می کنـم. خدایـا نام اش چـه بود؟
- خوشـحال ام کـه می بینمـت. در یـک مـژه زدن خـود را در آغـوش محکم اش 
شـکم اش  برجسـتگی های  از  آغـوش  در  مـرا  کـه  طـور  هـامن  کـردم.  پیـدا 
ناهمـوار نگـه می داشـت گفـت: این همه مـدت در فکـر تو بودم. می دانسـتم 

شـاه گل رضایـی لیسـانس حقـوق وعلـوم سیاسـی و ماسـتر پالیسـی و اداره عامـه از دانشـگاه کابل اسـت. وی قبل از آنکـه به عنـوان نماینده مـردم در پارلمـان انتخاب شـود، مدیر یک 
لیسـه نسـوان در ولسـوالی جاغـوری والیت غزنـی بود. حـاال دو دوره اسـت که به عنـوان نماینده مـردم در مجلـس نمایندگان حضـور دارد. 

بانـو رضایـی در والیـت غزنـی وضعیـت زنـان چگونه اسـت، بخصوص دسرتسـی زنان 
بـه تحصیـل و حضورشـان درعرصه هـای اجتامعی و اقتصـادی؟  در والیت غزنی در دو 
بخـش مـی تـوان وضعیت را بررسـی کـرد. از یک طـرف در ولسـوالی های امـن زمینه فراهم 
اسـت بـرای حضـور دخـرتان در مکاتـب و نهادهـای تحصیلـی و در خیلی از مـوارد مدیریت 
مکاتـب هـم توسـط بانـوان صـورت مـی گیـرد و همینگونـه درعرصه هـای دیگرنیـز زنان می 
تواننـد فعالیـت کننـد، امـا از طـرف دیگـر ولسـوالی هـای نـا امـن اسـت. متأسـفانه درایـن 
ولسـوالی هـا حتـا زمینـه ی رفـن دخـرتان در مکتـب وجـود نـدارد. متأسـفانه ناامنـی تأثیر 
گـذار بـوده حتـا در ذهنیـت آدمهـا. در ولسـوالی هـای امـن، ذهنیـت مـردم حضـور زنان در 

مکاتـب، تحصیـل و مسـایل دیگـر را پذیرفتـه اسـت. مثـال در ولسـوالی جاغـوری، مالسـتان 
و ناهـور، زنـان فعاالنـه حضـور دارنـد، امـا در ولسـوالی هایی ماننـد: اندر، گیالن و رشـیدان 
هیـچ زمینـه ای حتـا بـرای فراگیـری تعلیـامت ابتدایـی وجـود نـدارد. از لحـاظ اقتصـادی 
بازهـم موضـوع امنیـت تأثیرگـذار اسـت. در والیـت غزنـی وضعیتی را کـه ما بتوانیـم اقتصاد 
منحـر بـه فـرد زنـان تلقـی کنیم، وجود نـدارد. هر چند شـغل معلمـی و این کـه یک خانم 
مدیریـت یـک مکتـب را بـه عهـده دارد، مـی توانـد در اقتصـاد خانواده هـا تأثیرگذار باشـد، 
امـا راهکارهایـی را کـه بتوانیم در مورد سـطح اقتصـادی زنان در والیت غزنـی تعریف کنیم، 

وجـود ندارد.

چادر به سر کنیم؟
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بـی بـی حاجـی حمیـرا امیـن نوابـی ملقب بـه )مادر قلـم داران 
کشـور( در سـوم دلـو ۱۳۴۷ در کابـل بـه دنیـا آمـد و در سـال 
۱۳۶۳ از لیسـه عالـی مریـم فـارغ شـد. او کـه اکنـون کارمنـد 
وزارت ارشـاد وحـج اوقـاف اسـت از  ۳۵ سـال قبـل تـا امـروز در 
جمـع آوری ، دیزایـن وسـاخن قلـم مشـغول اسـت. بانـو حمیرا 
۴سـال پیش از سـوی وزارت ارشـاد وحـج اوقاف ملقـب به مادر 
قلـم داران افغانسـتان گردیـد. او کـه  از وسـایل بسـیار پیـش پا 
افتـاده و کاغذهـای باطلـه قلم و جاقلمی می سـازد، باورمند به 
تغییـری اسـت کـه از طریـق قلـم بـه وجـود مـی آید. آثـار هرنی 
ایـن بانـوی توامننـد) سـاخت ودیزاین قلـم( در منایشـگاههایی 
نیـز بـه منایـش گذاشـته شـده اسـت و جالـب ترین بخـش این 
کلکسـیون، قلـم در شـکل جنـگ افزارهـای کالسـیک و مـدرن 
 ۱۰ اسـت،  سـاخته  نوابـی  بانـو  کـه  قلـم  کوچکرتیـن  اسـت. 
سـانتی مـرت و بزرگرتیـن آنهـا تـا ۳ مـرت مـی رسـد. او مـی گوید 
اگـر کشـورهای در سـطح جهـان با سـالح های پیرشفتـه قدرت 
منایـی مـی کنـد؛ مـن بـا قلـم قـدرت واقعـی را بـه تصویـر مـی 
کشـم. ایـن مـادر قلـم را  قـدرت – لیاقـت – محبـت تفسـیر می 
کنـد و باورمنـد اسـت کـه قلم صلح، سـواد و ثبات بـه وجود می 
آورد. بانـو نوابـی در مصاحبـه ای بـا هفتـه نامـه ی نیمـرخ ابـراز 

مجلـه هـرنی ژوان اخیـرا مدلـی جدیـد از عروسـک باربـی 
را بـه منایـش گذاشـته اسـت کـه خـالف مدلهـای قبلـی از 
باربـی، موهـای قهـوه ای دارد و بـا جـوش هـای روی صـورت 
و شـکم تـرک خـورده بـه بـازار آمـده اسـت تـا بـرای کـودکان 
کـه بزرگسـاالن اینده هسـتند، یـاد بدهد که زیبایی همیشـه 
بـدون عیـب و نقـص بـودن نیسـت زنـان ممکن اسـت با همه 
بـرای جسمشـان  کـه  مشـکالتی  و  هـای جسـمی  واقعیـت 
بوجـود آیـد همچنـان زیبـا و محبـوب باشـند. مـا دخرتانـی 
بودیـم کـه بـا مدلی از یـک زن قد بلند باریک انـدام از باربی 
عروسـک بـازی کردیـم و بـه بزرگسـالی رسـیدیم مدلـی کـه 

هیـچ وقـت شـبیه مـا نبود.
امـا باربـی کودکـی هـای مـا، بـه مـا مـی گفت کـه بایـد مثل 
مـن باشـی تـا تو را زیبـا بگوینـد. باربی غربی بـا موهای بلند 
زرد بـور، قـدی بلندتر از متوسـط زنان رشقـی و همپای با قد 
زنـان غربـی و انـدام بـی نهایـت کشـیده، تـا دهه ها بـرای ما 
الگویـی جهانـی از زن زیبـا بـود که در بازارهـا می خریدمش 

داشـت: اگـر شـام امـروز بخشـی از واقعیـت هـای جامعـه را بـه 
عنـوان کار خربنـگاری و رسـانه یـی بازتـاب مـی دهیـد و بانوان 
توامننـد دیگـر در حـال ترمیـم و آبـاد سـاخن قـر داراالمـان 
هسـتند، مـن هـم مـی توانم بـا سـاخن قلـم و جایگاهـی برای 
قلـم در جامعـه ی افغانسـتان، مفکـوره ای جدیـدی برای نسـل 
آینـده خلـق کنیـم. او اضافـه کـرد کـه در آینـده برنامـه دارد که 
موزیـم قلـم را بـرای اولیـن بـار در افغانسـتان ایجـاد مناییـد و 
قـدرت زنـان را در خالقیـت و تغییـر وضعیت به منایـش بگذارد. 
خارجـی  هـای  سـفارت  و  ملـل  سـازمان  بـه  دارد  تصمیـم  او 
مقیـم در کشـور بـه نشـانه ی صلـح خواهـی قلـم هدیـه  کـذده 
و همچنـان بـه طـور جداگانـه در ۳۴ والیـت کشـور، قلـم هـای 
دسـت سـاخته ی خـودش را بـه نشـانه ی صلـح و صداقت اهدا 
منایـد. ایـن بانـو مـی گوید کـه از وقتـی، لقب مـادر قلـم داران 
کشـور را کسـب کـرده اسـت، حـس وطـن دوسـتی و احسـاس 
برابـر  چنـد  مردمـش  و  کشـور  مقابـل  در  پذیریـش  مسـؤلیت 
شـده اسـت و تـالش مـی کنـد کـه بـا قلـم بـرای صلـح و ثبـات 
کشـور کار و فعالیـت کنـد. خالقیـت و ابتـکارات ایـن بانـو بـه 
مرزهـای افغانسـتان محـدود نشـده و مسـلامنان جهـان نیـز از 
کارکردهـای او در راسـتای قلـم سـتایش مـی کنـد. بانـو نوابـی 
مـی گویـد: مسـلامنان از کشـورهای مختلـف دنیا زمانـی که در 
مراسـم حـج مـرا می دیدنـد، ضمـن سـتایش از کلکسـیون قلم 
بـرای ادامـه ی ایـن راه برایـم روحیـه مـی بخشـیدند و نتیجـه 
ی ایـن کار را ثبـات و توسـعه علمـی افغانسـتان مـی دانسـتند.

قهرمـان  نقـش  کـودکان  مخصـوص  هـای  دی  سـی  در  و 
داسـتان هـای مـا را در قالـب سـیندرال و آلیـس در رسزمیـن 
عجایـب و.... بـازی مـی کـرد. باربـی دخـرت زیبـا رویـی بـود 
کـه کفـش/ بـوت معمـول زنان جـوان به پایـش انـدازه نبود و 
شـاهزاده ای باید از راه می رسـید تا کفشـی متناسـب پایش 
پیـدا مـی کرد. باربی فقط یک عروسـک نبـود روزی روزگاری 
یـک زن خیابانـی بـه نـام لی لـی در آملان، دل یـک هرنمند 
را ربـود و هرنمنـد بـا اسـتفاده از هـرن و خالقیتـش لـی لـی 
را در قالـب یـک عروسـک طراحـی کـرد و نـام ان را گذاشـت 
باربـی و ایـن گونـه شـد کـه باربـی شـد زن زیبـای محبـوب 
بـرای چندیـن نسـل از زنـان و مردانی که باربـی را در فیلمها 
و بـازی هـای محبوبشـان مـی دیدند امـا امروزه دیگـر باربی 
قالـب گرفتـه شـده از لـی لـی، زن روسـپی املانـی نیسـت 
باربـی در مدلهایـی از زنـان امـروزی خـود را نشـان داده و 
مـی خواهـد تصور بزرگسـاالن اینـده را از زیبایـی زنانه تغییر 

دهد.

بی بی حمیرا،
مادر قلم داران افغانستان

مدل جدید باربی،
تغییر در زیبایی های زنانه 

جامعهدیدگاه
 مریم شاهی آمنه امید
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یـاد کـردن از مشـکالت بـه معنـای نادیـده گرفـن زحـامت 
اسـتادان کـه واقعـا زحمـت مـی کشـند، نیسـت. بلکـه بـه 
ایـن معناسـت کـه رویکـرد مـا بـه تحصیـالت در افغانسـتان 
چگونـه اسـت. اصـال تـا وقتی کـه یـک تغییر جـدی در نوع 
مدیریـت تحصیـالت عالـی در افغانسـتان بـه وجـود نیایـد، 
مـا همچنـان دچـار مشـکل خواهیم بـود و این جـدا مایه ی 

نگرانـی اسـت.

آیـا دلیـل این ضعـف تعصـب و درعین حـال راه نیافنت 
کادرهـای تحصیـل کـرده و متخصـص بـه دانشـگاه هـا 
کـه شـام ازآنهـا صحبـت کردیـد، جامعـه ی پدرسـاالر و 
فکـر پدرسـاالری در آموزشـگاه هـای عالـی افغانسـتان 
اسـت یـا دالیـل دیگـری وجود دارنـد؟  یک بخـش قضیه 
چیـزی اسـت کـه شـام گفتیـد. البتـه مـن رد منـی کنـم که 
از تجـارب و دانـش اسـتادان بـا سـن هـای کالن اسـتفاده 
نشـود. مـن بـاور دارم کـه معیارهایـی غیـر از معیارعلمـی 
باعـث جلوگیـری از ورود کادرهـای جـوان و تحصیلکرده در 
دانشـگاه هـا شـده اسـت. معیارهایی ماننـد قـوم و اینکه از 
کـدام والیت باشـی و امثـال اینها. درحالی که در دانشـگاه 
هـا بایـد بـه دانـش و تخصـص آدم هـا اهمیـت داده شـود 
تـا حـاال  از گذشـته  باشـد. جریـان  معیـار  هـا  آدم  علـم  و 
طـوری اسـت کـه حتـا در رسمایـه گـذاری روی نسـل جوان 
نـگاه  ایـن  دارد.  وجـود  تبـاری  و  قومـی  نـگاه  افغانسـتان 
قومـی و تعصـب سـبب مـی شـود کـه یـک تعـداد زمینـه ی 

حضـور در تحصیـالت عالـی پیـدا نکننـد. 
بانـو رضایـی، شـام بـه عنـوان وکیـل مـردم در پارملـان 
بـرای مبـارزه بـا تبعیـض بـه خصـوص بـرای مبـارزه بـا 
تبعیـض جنسـیتی چه کارهایی را انجـام داده اید؟  من 
همیشـه جزئـی از صداهایـی بـوده ام کـه در مـوارد مختلف 
بلنـد شـده اسـت. در قسـمت قوانیـن همیشـه تـالش مـا 
ایـن بـوده اسـت کـه نـگاه برابـر و عادالنـه را خلـق کنیـم؛ 
زیـرا قوانیـن تضمیـن کننـده ی برابـری در سـطح جامعـه 
برابـری جنسـیتی  برابـری مطـرح شـد،  اسـت. وقتـی کـه 
هـم یـک بخـش از همیـن قضیـه اسـت. همـه مـی داننـد 
کـه در جریـان هـای عدالـت خواهـی نـه تنهـا در حـوزه ی 
زنـان بلکـه در متـام حـوزه هـای اجتامعـی وقتـی جریـان 
عدالـت خواهـی شـکل گرفته اسـت، من جزء کسـانی بوده 
ام کـه حـارض شـده ام ریسـک بپذیـرم و صدایـی از آدرس 
مـردم افغانسـتان باشـم. در قانـون اساسـی افغانسـتان، در 
مـاده ۲۲ گفتـه مـی شـود: »شـهروندان افغانسـتان دارای 
حقـوق یکسـان و مسـاوی مـی باشـند و هـر نـوع تبعیـض 
بیـن اتبـاع افغانسـتان ممنـوع اسـت.« بـه همیـن خاطـر ما 
ملـزم هسـتیم که بـرای حقـوق برابر شـهروندان افغانسـتان 
تـالش مناییـم، ولـی بـا آن هم، مـن جامعه ی افغانسـتان را 
هنـوز هـم یـک جامعـه ی قبیلـه ای مـی دانـم. نـگاه هـای 
تنـگ نظرانـه ی قومـی و شـکاف هـای عمیـق در ایـن مورد 

وجـود دارد. 

آیـا زنـان در پارملـان توانسـته انـد بیـرون از اختالفـات 
قومـی، سـمتی و والیتـی، یـک هویتـی کالن از زنان در 
پارملـان باشـند و در مـواردی هامهنـگ حرکـت کننـد؟ 
در پارملـان هـم اکـر زنـان تـالش شـان بـر این بوده اسـت 
کـه در قسـمت خانـم هـا هامهنگـی الزم را داشـته باشـند. 
یکدسـت  شـده،  مطـرح  کـه  زنـان  بـه  مربـوط  موضوعـات 
و یـک صـدا حامیـت کـرده انـد. ایـن یعنـی هـامن هویـت 
اختـالف  بـاز  دیگـر،  مـوارد  از  در خیلـی  امـا  زنـان.  کالن 
دیـدگاه هـا وجـود دارد. مـا منـی توانیـم ۶۹ زن در پارملان 
را در یـک گـروپ مشـخص داشـته باشـیم. شـخصا خـودم 
مخالـف بـا ایـن دیـدگاه هسـتم. بـه ایـن معنـا کـه وقتـی 
مـا حـوزه هـا را جداگانـه تعریـف کردیـم، خودمـان تبعیـض 
قایـل شـدیم و عمـال تفـاوت اندیشـی را در سـطح جامعـه 
نهادینـه سـاختیم. مثـال وقتـی موضوع خشـونت علیـه زنان 
مطـرح مـی شـود، همـه منتظرنـد کـه یـک زن بایـد صـدا 
بلنـد کنـد. ولـی وقتـی  بحـث اقتصاد مطـرح می شـود، باز 
ایـن موضـوع بایـد کامـال مردانـه باشـد. مـن بـا یـگ نـگاه 
عمیـق تـر مـی خواهـم بررسـی کنـم کـه تـا زمانـی کـه مـا 
بـرای همـه ی موضوعـات، حوزه ی یکسـان تعریـف نکنیم، 
تبعیـض جنسـیتی را در افغانسـتان، شـاهد خواهیـم بـود. 

اگـر در مـورد تحصیـل، کیفیـت تحصیلـی و خروجـی 
هـای مراکـز آموزشـگاه هـای عالـی به گونه ی گسـرتده 
تـر بحـث کنیـم. مثـال در دهـه ی چهـل، دانشـجویان 
پنجـه  در  پنجـه  کـه  کابـل کسـانی هسـتند  دانشـگاه 
ی حکومـت علیـه حاکـامن مسـتبد مبـارزه مـی کننـد. 
در  چنـان  دولتـی  عالـی  تحصیـالت  مراکـز  حـاال  امـا 
انحصـار حاکـامن فاسـد و مدیریت فسـاد پیشـه مچاله 
شـده انـد که یـک دانشـجو، آخریـن راه نجـات خودش 
را، خودکشـی فکـر مـی کنـد و بـه حیـات خـودش در 
دانشـگاه پایـان مـی دهـد. شـام به عنـوان وکیـل مردم 
چـه نظـری در ایـن مـورد داریـد؟  ایـن را در چنـد بعـد 
مـی تـوان بررسـی کرد. یـک بعـد از آدرس مردم افغانسـتان 
اسـت. در خیلـی از مناطـق، مـردم بـا وضعیـت اقتصـادی 
تـا  دهنـد  مـی  انجـام  را  شـان  تـالش  متـام  امـا  ضعیـف، 
دخـرتان شـان را روانـه ی درس و تحصیـل مناینـد. مثـال 
آیـد،  مـی  بدخشـان  ی  نقطـه  دورتریـن  از  کـه  دخـرتی 
دخـرتی کـه از ولسـوالی لعـل و رسجنگل می آیـد. دخرتی 
کـه از دورتریـن نقطـه ی دایکندی می آید وانگشـت شـامر 
دخرتانـی را از هلمنـد، قندهـار و امثـال آنهـا داریـم، ایـن 
یـک بخـش کار اسـت. یعنـی روند کلی طوری شـکل گرفته 
اسـت کـه درجریان یـک ونیم دهه ی گذشـته زمینـه فراهم 
شـد بـرای تحصیل زنـان و حضور آنها در دانشـگاه ها.. ولی 
مـی ماند بحـث مدیریت دانشـگاه های دولتـی. درمدیریت 
دانشـگاه هـای دولتـی مـن همـواره گفتـه ام کـه مشـکل 
وجـود داشـته و جـدا مایـه ی نگرانـی اسـت. داسـتان تلـخ 
زهـرا خـاوری کـه هفتـه ی قبل اتفـاق افتاد، نشـانی از یک 
واقعیـت پنهـان در درون جامعـه ی دانشـگاهی افغانسـتان 
اسـت و ایـن تنهـا مـوردی نیسـت. قضایـای دیگـری هـم 
قبـال اتفـاق افتـاده اسـت. بـه طـور منونـه قضیـه ای کـه 
شـش سـال پیـش در لیلیـه دانشـگاه کابـل اتفـاق افتـاد. 
درهـامن زمـان مـن نگرانـی هـای عمیق خـود را با شـخص 
دانشـگاه  متأسـفانه  کـردم.  بیـان  عالـی  تحصیـالت  وزیـر 
هـای دولتـی افغانسـتان، رویکـرد نوگرایانه یـا رویکردی که 
متناسـب بـا رشایـط موجـود باشـد را نتوانسـته خلـق کنـد. 
هنـوز هـم مـا احـرتام داریـم بـه پوهاندهایـی کـه در سـطح 
دانشـگاه هـای دولتی تدریـس می کنند و ریش سـفیدانی 
کـه در مـورد تحصیـل تصمیـم مـی گیرنـد، امـا هرچیـز یک 
زمـان مشـخص دارد. مـا جوانـان تحصیـل کـرده بـا مدارک 
تخصصـی را از نقـاط مختلـف کشـور داریـم، امـا متأسـفانه 
هنـوز دروازه ی مراکـز تحصیـالت عالـی بـه روی جوانانـی 
از  اسـتفاده  تـوان  و  هسـتند  مـدرن  دانـش  مجهزبـه  کـه 
تکنالـوژی امـروزی را دارنـد، بـاز نشـده اسـت. مـا صحبتی 
کـه  کردیـم  تأکیـد  عالـی.  تحصیـالت  وزارت  بـا  داشـتیم 
آهسـته آهسـته بایـد زمینـه بـرای کادرهایی فراهم شـود که 
بـا دانـش مـدرن مجهـز هسـتند. بهـرت اسـت بجـای چپـرت 
پنجـاه سـال پیـش از دانـش، تکنولـوژی و ابزارهـای ارتباط 
بـا دیگـر جهـان اسـتفاده شـود. باید زمینـه ی تغییـر کیفی 
در دانشـگاه هـا به وجود بیاید. متأسـفانه اراده ی سیاسـی 
بـه خصـوص در قسـمت تغییـر در تحصیـالت عالـی هنـوز 
شـدن  قربانـی  آن  ی  نتیجـه  و  اسـت  نگرفتـه  شـکل  هـم 
افـرادی ماننـد زهـرا خـاوری اسـت کـه بـا رد شـدن پنـج بار 
پایـان نامـه اش و برخوردهایـی کـه بـا او صـورت مـی گیرد، 
بـه رسنوشـتی دچـار مـی شـود کـه روان جمعـی جامعـه را 
بـه درد مـی آورد. فکـر مـی کنـم تـا زمانـی کـه ایـن رویکـرد 
وجـود داشـته باشـد. بهبـودی در وضعیت تحصیـالت عالی 
بـه وجـود نخواهـد آمـد. در نتیجـه مـی خواهـم بگویـم کـه 
حضـور زنـان درعرصـه تحصیـالت عالـی خـوب شـده اسـت 
گرچـه چیـزی کـه انتظـار می رفت شـاید نباشـد. هنـوز هم 
افـراد زیـادی واجـد رشایـط درس و تحصیـالت عالـی، در 
گوشـه هـای مختلـف افغانسـتان وجـود دارند که به نسـبت 
وضعیـت بـد اقتصـادی، مشـکالت خانوادگـی و محدودیـت 
هـای اجتامعـی، منـی تواننـد حضـور پیـدا کننـد. ازطـرف 
دیگـر همیـن وضعی کـه وجـود دارد، درسـت مدیریت منی 
شـود. بـه دلیـل ضعـف و تعصبـی کـه در مراکـز تحصیـالت 
عالـی وجـود دارد و همیـن باعث شـده اسـت که مـا نتوانیم 
اسـتفاده کنیـم. مـن کسـی هسـتم کـه  از دانـش مـدرن 
را در دانشـگاه کابـل خوانـده  و ماسـرتی خـود  لیسـانس 
البتـه  آنجـا وجـود دارد.  از مشـکالتی کـه در  ام و آگاهـم 

مثـال بحـث سیاسـت تـا حـدی مردانـه بـوده اسـت، بحـث 
احـزاب سیاسـی و رهـربی احـزاب، بحـث مردانه اسـت. اما 
برعکـس وقتـی بحـث خشـونت علیه زنـان مطرح می شـود، 
ایـن را بایـد تنهـا زنـان دادخواهـی کننـد. درحالیکـه بحث 
خشـونت علیـه زنـان یـک معضل اجتامعـی اسـت و مربوط 
بـه همـه ی جامعه می شـود. من از ریشـه مخالـف این نوع 
برخـورد هسـتم؛ زیـرا عمـال مـا تبعیـض و متفـاوت بـودن را 
نهادینـه مـی کنیـم. مـن تأکید می کنـم که هیچ حـوزه ای 
حداقـل در فعالیـت هـای اجتامعـی، نبایـد زنانـه و مردانـه 
تعریـف شـود. مثـال وقتـی معضلـی بـه نام مـواد مخـدر یک 
معضـل اجتامعـی اسـت و از مـردم قربانـی مـی گیـرد، چرا 
خشـونت علیـه زنـان یـک معضـل اجتامعـی، قلمـداد منـی 
شـود؟ چـرا همـه بـه عنـوان یـک مشـکل مربـوط بـه زنـان 
بـه آن نـگاه مـی کننـد؟ درحالیکـه ایـن مشـکل، مشـکِل 
جامعـه ی افغانسـتان اسـت یـا عـدم حضـور زنـان درعرصـه 
هـای مختلـف و عـدم اسـتفاده از حضـور و توامننـدی زنان 
درعرصه های مختلف، مشـکل جامعه ی افغانسـتان اسـت 
و مـا بایـد بـه عنـوان یـک مشـکل کالن اجتامعـی بـه آن 
نـگاه کنیـم و راه حـل بسـنجیم. متأسـفانه سـاختار جامعـه 
ی افغانسـتان مشـکل را منحـرا زنانـه مـی سـازد و فرصت 
هـا را تـالش برایـن اسـت کـه مردانـه تعریـف کنـد. بایـد 
فرصـت هـا دراختیار همه باشـد و هم مشـکالت، مشـکالت 
اجتامعـی اسـت وهمـه بایـد درصـدد پیـدا کـردن راه حلـی 
بـرای آن باشـند. وقتـی زنـان افغانسـتان وارد فعالیـت مـی 
شـوند، هـامن نیمـه ی غیرفعـال جامعـه، رشوع بـه حرکـت 
مـی منایـد و ایـن به سـود همـه ی مردم افغانسـتان اسـت. 
مثـال مـن بـه عنـوان یـک زن، هیچـگاه دوسـت نـدارم تنهـا 
صـدای زنـان افغانسـتان باشـم. بلکـه مـی خواهـم مـا بـه 
عنـوان قانـون گـذاران و کسـانی کـه در عالـی ترین سـطح 
تصمیـم گیـری و سیاسـت گـذاری کشـور قـرار داریـم، باید 
بفهمیـم کـه در اقتصاد کشـور چـه می گذرد و پروسـه های 
کالن ملـی چگونـه مدیریـت مـی شـود؟ سیاسـت خارجـی 
مـا چگونـه اسـت؟ مـن درسـخرنانی هایـم همیشـه یـاد آور 
ایـن نکتـه شـده ام کـه مـا بایـد نـگاه هـا را توسـعه بدهیـم. 
اسـتفاده از ظرفیـت و توانایـی زنـان را بـه معنـای اسـتفاده 
از نصـف جامعـه ی افغانسـتان، بدانیـم. بـدون اسـتفاده از 

توانایـی زنـان، تغییـر وضعیـت جامعـه ناممکـن اسـت.

آینـده ی مشـارکت سیاسـی زنـان را چگونـه پیش بینی 
مـی کنیـد؟ مـن معتقد به این هسـتم کـه زنان افغانسـتان 
دریک و نیم دهه ی گذشـته، دسـتاوردهایی را داشـته اند. 
حضـور و مشـارکت زنـان در عرصـه هـای فعالیت سیاسـی، 
اجتامعـی، نهادهـای جامعـه مدنـی و رسـانه هـا، حضـور 
دخـرت خانـم هـا در مکاتـب و دانشـگاه هـا، دسـتاوردهای 
مهـم زنـان در افغانسـتان اسـت. ولـی بـه هیـچ عنـوان مـن 
ایـن دسـتاوردها را کافـی منـی دانـم. بلکـه بـه ایـن بـاور 
شـکننده  درافغانسـتان  زنـان  دسـتاوردهای  کـه  هسـتم 
و  آینـده  بـرای  کـه  ای  بنیـادی  و  جـدی  کارهـای  اسـت. 
مشـارکت زنـان صـورت می گرفتنـد، صورت نگرفتـه اند. در 
جریان چند سـال گذشـته متأسـفانه رویکرد در افغانسـتان 
ایـن بـوده که بعضی از منادها برجسـته سـاخته شـود. مثال 
روز جهانـی زن درلوکـس تریـن هتـل هـا گرفتـه می شـود و 
فشـن ترین برنامه ها روی دسـت گرفته می شـود. ولی کار 
اساسـی ای که بتواند تضمین کننده ی مشـارکت و حضور 
آینـده ی زنـان درعرصه های مختلف باشـد، صـورت نگرفته 
اسـت. وقتی هنوز خشـن ترین، وحشـت ناکرتین خشـونت 
علیـه زنـان در نقـاط مختلـف افغانسـتان اتفـاق مـی افتـد، 
وقتـی زنـان تیربـاران مـی شـوند، دره زده می شـوند، وقتی 
در دورتریـن نقـاط زنـان مجبـور بـه خود سـوزی می شـوند، 
ایـن هـا را بایـد بـه عنوان یـک واقعیـت پذیرفـت. یعنی یک 
واقعیـت جامعـه ی افغانسـتان، دسـتاورد هایـی اسـت کـه 
زنـان در۱۵ سـال گذشـته داشـته انـد و یـک واقعیـت دیگر 
در کنـار ایـن، خـود سـوزی هـا و نگرانـی هایـی اسـت کـه 
هنوزهـم وجـود دارد. بنابرایـن نشـان دهنـده ی ایـن اسـت 
کـه مـا هنوزهم وضعیت زنان را درافغانسـتان، شـکننده می 
بینیـم.. حتـا مذاکـره بـا طالبـان اگـر بـه درسـتی مدیریـت 
نشـود، مـی توانـد یـک عنـر محدودکننـده در قبـال زنان 
باشـد. برداشـت مـن این اسـت که ممکن اسـت یـک روزی 
حامیـت جامعـه ی جهانـی نباشـد، شـام مـی فهمیـد کـه 
بعضـی از حامیـت هـای جامعـه جهانـی مرشوط بـه حضور 
یـک  اسـت  ممکـن  گیـرد.  مـی  صـورت  زنـان  مشـارکت  و 
هنوزهـم  آیـا  باشـد.  نداشـته  وجـود  تضمینـی  چنیـن  روز 
باورمنـد ایـن هسـتیم کـه ایـن عرصـه ی فعالیت بـرای زنان 
بازخواهـد بـود؟ بدیـن خاطراسـت کـه مـن نگرانـم و به این 
بـاورم کـه وضعیـت زنـان در افغانسـتان، شـکنندگی خـاص 
خـود را دارد. و اگـر تـالش بیشـرت و ریشـه یـی تـر صـورت 

نگیـرد، ممکـن اسـت ایـن دسـتاوردها روزی کمـرت شـوند.

جدایـی از دولـت و جامعـه ی جهانی، خـود زنان چقدر 
ی  کننـده  ایجـاد  تـا  انـد  کـرده  حرکـت  محـور  ارزش 
وضعیتـی باشـند کـه ایـن شـکنندگی کمـرت شـود؟ مـا 
منـی توانیـم همـه ی زنـان در افغانسـتان را در یـک کتـه 
نکنیـم کـه هـم جامعـه جهانـی  فرامـوش  ببینیـم.  گـوری 
وهـم دولـت افغانسـتان، در حامیـت از حضـور و مشـارکت 
زنـان، شـعارگونه عمـل کـرده و متوسـل به کارهـای بنیادی 
پـروژه  زنـان،  بـه  مرتبـط  نهادهـای  اکریـت  انـد.  نشـده 
محورعمـل کـرده انـد. ایـن عملکـرد سـبب شـده اسـت کـه 
کارهـای بنیـادی صـورت نگیرنـد. وزارت امـور زنـان و زنـان 
بـه شـمول وکال وغیـروکال و  فعـال در عرصـه ی سیاسـت 
وزرا همـه بـه یـک شـکلی نتوانسـته اند یـک کار بنیـادی یا 

نهضـت خودجـوش زنـان راه بـی انـدازد که این نهضـت تبدیل شـود به یک 
نهـاد تضمیـن کننـده ی حضـور سیاسـی و مشـارکت زنـان در آینـده تـا از 
شـکنندگی جلوگیـری شـود. مثـال وزارت امـور زنـان انـدک تریـن انتظـاری 
کـه از آن وجـود داشـت، ایـن بـود که چـون جزئـی از بدنـه ی اجرایی دولت 
اسـت بایـد یـک راهـکار بنیـادی را در نهادهـای افغانسـتان مـی سـنجید. 
امـروز بیشـرت از صـد هـزار مسـجد در وزارت حـج و اوقـاف ثبـت و راجسـرت 
شـده اسـت. وزارت امورزنـان مـی توانسـت در هامهنگـی بـا وزارت حـج و 
اوقـاف کـه هـر دو اجـزای بدنـه ای به نـام کابینه هسـتند، کارهـای بنیادی 
افغانسـتان  جامعـه ی  اذهـان  و  افـکار  در  را  تـر  ای  ریشـه  وتغییـرات  تـر 
خلـق کننـد. ولـی از چنیـن فرصـت هایـی اسـتفاده نشـد. وزارت امورزنـان 
درهمـکاری بـا وزارت حـج و اوقـاف چنـد کار را مـی توانسـت انجـام دهـد. 
یکـی جایـگاه حقوقـی و اسـالمی زنـان را درافکارعمومـی ترشیح مـی کرد و 
بیـان مـی کـرد که خشـونت علیه زنـان از منظر دیـن و مقدسـات یعنی چه. 
یـا کار دیگـری کـه ایـن وزارت می توانسـت انجام دهـد، تغییر در نـوع نگاه 
جامعـه نسـبت بـه زنـان بـود. بلی روز محو خشـونت علیـه زنـان، وزارت امور 
زنـان برنامـه ی کالن مـی گیـرد، سیاسـیون را دعـوت مـی کنـد، سـخرنانی 
هـا انجـام مـی شـود. ولـی زنی کـه در دورتریـن قریـه ی افغانسـتان زندگی 
مـی کنـد، اصلـن خـرب  ندارد که روز زن چیسـت و او منی داند که درسـطح 
والیـت ریاسـتی بـه نام امورزنـان وجـود دارد. تنها چیزی کـه آن خانم حس 
کـرده ایـن اسـت کـه هیـچ مرجعـی بـرای شـنیدن صدایـش وجـود نـدارد. 
وزارت امـور زنـان بایـد طـی چند سـال گذشـته راهـکاری را برای رسـیدگی 
بـه زنـان در دورتریـن نقـاط کشـور درنظـر مـی گرفـت. موضـوع دیگـر ایـن 
بـود کـه ایـن وزارت مـی توانسـت حامیـت خلـق کنـد، از زنان کـه در عرصه 
هـای مختلیـف فعـال هسـتند. مثـال داسـتان بسـیار قبیـح را کـه چنـد دیر 
پیـش در وزارت دفـاع شـاهد بودید، زنـان کارمند مصونیت ندارنـد. دراینجا 
وظیفـه وزارت امـو زنـان چیسـت؟ چندسـال پیـش زمانـی کـه روی قانـون 
تشـکیالت اساسـی دولـت بحـث صـورت مـی گرفـت، مـن از جمله کسـانی 
بـودم کـه از موجودیـت وزارتـی بـه نـام وزارت امورزنـان دفـاع کـردم. تعریف 
وزارت امـور زنـان پیـش مـن، چـرت حامیتـی کالن بـرای زنـان افغانسـتان 
اسـت. امـا متأسـفانه ایـن وزارت نتوانسـته اسـت چـرتی برای حامیـت زنان 
در افغانسـتان باشـد. بـه همیـن خاطراسـت کـه مـن دسـتاوردهای زنـان 
در افغانسـتان را شـکننده مـی دانـم. البتـه پارملـان افغانسـتان هـم مـی 
توانسـت کارهـای جـدی تـری را به خصوص در راسـتای بسـیج زنـان انجام 
دهـد. امـا نکردنـد یـا نتوانسـتند در ایـن قسـمت کاری انجـام دهنـد. بـه 
هرحـال مـا تـالش داریـم تا زمینـه ی کارهای بنیـادی تر فراهم شـود، اما تا 
زمانـی کـه معافیـت از مجـازات و عـدم تطبیـق قوانین وجود داشـته باشـد. 

خشـونت هـم وجـود خواهد داشـت.

دستاوردهای یک و نیم دهه برای زنان، گفت وگو
شـعر بخـت رسوده زهـرا حسـین زاده، در رثای زهـرا معلمی جدی و بنیادی نبوده است

کـه در شـب عروسـی اش بخاطـر سـوءظن توسـط داماد در 
مشـهد کشـته شد. 

کشید شانه را به زلف: »آه، مادر عزیز!
نخواه در برابرت هدر شود رس عزیز

تن نحیف را مباد بخت در بغل کشد 
دمل بگیرد از لباس خنده آور عزیز«

به دوردست چشم دوختی و ابرها رسید 
اجازه می دهی خطر کند کبوتر عزیز؟

و بعد فرض می کنی که یک نفر به حجله رفت 
به نوعروس خود یواش گفت: همرس عزیز!

خفیف تر شده است جیغ های زن که ناگهان 
کشیده چنگ بر لحاف، روی بسرت عزیز

و بعد دست پاچه است و گیج، یک نفر که بست 
حنای تازه را به هفت جای دلرب عزیز

و بامداد، صحنه خالی از حضور یک نفر 
چقدر خون نشسته بر دو دست الغر عزیز 

تو رس گذاشتی به دامنی که متهم شده 
»به حق خون خود مرا بخش دخرت عزیز«  

 زهرا حسین زاده  آمنه امید، گزارشگر
جعِدگیسو



 شهزاده سمرقندی
بخش هفتم

بـا ایـن کـه اسـم ش هنوز به یـاد نیامده بود، جسـورتر شـدم 
و بـار دیگـر تشـکر کردم و دسـت به بـازوان خود بـردم. انگار 
محکـم از گـردن رشم گرفتـه بـودم کـه روی-روی پوسـت ام 
می ریخـت.  رس-و-روی ام  بـه  رسدی  عـرق  و  می دویـد 
می شـد  کاش  ای  بـازوان ام.  بـه  بـردم  فـرو  را  انگشـتان ام 
رگ رشم را مثـل یـک عنکبـوت بـا یـک حرکـت از خـود دور 
انداخـت. صـدای ام را پـر کـردم از طعـم امیـد و پرسـیدم، 
آمـده ام،  ناتاشـا  دنبـال  کنیـد؟  کمکـم  بازهـم  می توانیـد 

ببینـم اش. می خواهـم 
بیـن دسـتان اش گذاشـت.  و  بـازوی ام گرفـت  از  را  دسـتم 
نـوازش کـرد. نوازشـی که به دسـتان ام معنـای گنگی منتقل 
می کـرد. بـه چشـامنم نگرسـت و بـا آرامشـی تسـکین دهنده 
گفـت، بـرای همیـن آمـدم. حتـامً هـر کاری از دسـت ام آمـد 
انجـام می دهـم. تبسـم اش بـه افتخـار نحیفـی آمیختـه شـد 
وقتـی از کیـف خـود عکسـی بـرآورد و بـه دسـت ام داد. از 
پیشـانی ام بوسـید. یـک دانـه اشـک از مـژگان اش رها شـده 
متوجـه  می لغزیـد.  پاییـن  صـورت اش  خط هـای  از  و  بـود 
نبـودم کـه نـگاه ام در پای آن قطره پیچیده اسـت و دنبال آن 
راه افتـاده اسـت. بـا رس اشـاره کـرد که بـه عکس نـگاه کنم.

دخـرت الغـری بـا چشـامن آبـی، لبـاس آبـی رنـگ و خـودکار 
سـیاه رنگـی را بیـن دندان هـای خـود می جویـد. نـگاه اش 
مثـل بچه-روبـاه ترسـیده بـه دوربیـن چسـبیده بـود. پشـت 
رسش همـه جـای پـر بـود از نوشـته. روی دیـوار، روی دامن، 
روی تخـت، روی زانـو، روی دسـت. پـر بـود از نوشـته های 
بـی رس و تـه کـه شـباهت به خالکوبی داشـت و متـام عکس 
از آن پـر بـود. تـا جايـی کـه اگـر بـا دخـرت آشـنایی نداشـتی 
منی توانسـتی بفهمـی کـه اول نوشـته بودنـد و بعـد عکـس 
گرفتـه بودنـد و یـا عکـس گرفته بودنـد و بعد روی آن نوشـته 

بودند.


سالم.
نـام ات یـادم رفتـه دوباره. می بخشـی. نگـران شـدم نیامدی 
امـروز. امیـدوارم فـردا بیایـی. ببخـش دیـروز حـال ام خـوب 
نبـود و نتوانسـتم رس از بالـش بکنـم. یـادم نیسـت چی هـا 
گفتـی. شـاید گفتـی کـه امـروز منی آیـی. شـاید هـم گفتـی 
کـه دیگـر منی آیـی. دعـا می کنـم وقتـی صبـح چشـم بـاز 

کـردم، کنـارم نشسـته باشـی.
ورق مچاله شـده اسـت. شـاید زیر بالین گذاشـته ام و یا زیر 

تشـک. مثل دیگر ورق هـای دوران مریضی.
از جـای بلنـد می شـوم و در زیرزمیـن بایگانـی بیامرسـتان 

قـدم می زنـم. نـوار همچنـان در حـال پخـش اسـت. شـاید 
سـومین نـوار را نـگاه می کنـم. امـا صحنه هـا شـبیه هم انـد. 
بـه دورانـی فکـر می کنـم که بـا ناتاشـا خـدا حافظـی کردیم 
و مـادر دسـت مـرا سـخت فـرشد و گفـت پیـش ایـن دخرت تا 

زنـده هسـتیم بدهکاریـم.
بـه نـوار نـگاه می کنـم. ناتاشـا دوبـاره کنـار تخـت نشسـته 
خیـره  کاغـذ  روی  دسـت  در  خـودکار  می بینـد  و  اسـت 
شـده ام می گویـد: مـن ناتاشـا هسـتم. تـو؟ دخـرت بـا لبخند 
می گویـد، آهـان، بلـه ناتاشـا! چـه طور هـر بار یـادم می رود، 
منی دانـم. هیـچ وقـت منتظـر منی مانـد کـه اسـم اش را بـه 

یـاد آرم. خـوب می نویسـی بیشـرت بنویـس.
دخـرت تشـکر می کند از این که برایـش ورق و خودکار آورده. 
و بـدون ایـن کـه بـه چشـامن ناتاشـا نـگاه کنـد می گویـد، 
چنـد مـدت اسـت کـه می ترسـم. کمـی سـکوت می کنـد. از 
چـه می ترسـی؟ دسـتان اش را می گیـرد ناتاشـا. از ایـن کـه 
روزی از خـواب بیـدار شـوم و نوشـن هـم یـادم رفتـه باشـد. 
بـازی  آن  بـا  و  می بـرد  گـوش اش  سـوی  بـه  را  دسـتان اش 
می کنـد. دیشـب نخوابیـدم و همـه اسـم افـرادی کـه در یاد 
داشـتم نوشـتم. نوشـته هایی را از زیر بالش بیرون می کشـد 
و بـه دسـت ناتاشـا می دهـد. می شـود این هـا را بـا خـودت 
بـربی؟ اینجـا می دزدنـد. ناتاشـا کاغذهـا را از دسـت دخـرت 
مـی دارم  نگـه  امانـت  بـرای ات  مرتـب می کنـد.  و  می گیـرد 
همـه اش را وقتـی خـوب شـدی برمی گردانـم. نگـران نباش. 
می شـود بخوانـم؟ دخـرت رس تـکان می دهـد. ناتاشـا اولیـن 
کاغـذی را کـه در دسـت اش بـود بـا صـدای بلنـد می خواند.

خیلـی وقـت اسـت ایـن جایـم. در ایـن اتـاق چهـار مـرتی با 
یـک پنجـره رو بـه باغچـه و یـک در کـه هیـچ وقـت دوسـت 
نـدارم از آن بیـرون روم. از راهرو باریک می ترسـم. می ترسـم 
مـرا  می گـذرد.  کنـارم  از  تنـد  چـاق،  زن  فـراش  وقتـی 
منی بینـد. انـگار مـن وجـود نـدارم. ناتاشـا از خوانـدن بـاز 

می گـذارد. دخـرت  شـانه های  بـه  دسـت  و  می اسـتد 
از نـوار چشـم می کنـم و تـالش می کنـم آن روزهـا را بـه یـاد 
بیـارم. آن روز هايـی کـه واقعـاً می ترسـیدم و تنهـا چیـزی کـه 

خـوب یـادم مانـده احسـاس تـرس اسـت. امـا تـرس از چه؟
بـه دیـوار می چسـبم و قامـت خمیـده خـودرا بـا آهسـتگی 

راسـت می کنـم. چشـامنم زن فربهـی را دنبـال می کنـد تـا 
هـر چـه زودتـر به یکـی از ایـن درهای بی شـامر وارد شـود و 
غیـب زنـد. آن وقـت پـای هایـم را کامـل بـه زمیـن می گذارم 
و.. و فکـر می کنـم بـه ایـن کـه چـرا از اتاقـم بیـرون آمـدم. 

کجـا می خواسـتم بـروم؟
هـر کسـی را در ایـن راهـرو می بینـم انـگار مـرا می شـناخت 
ولـی مـن چرا کسـی را منی شناسـم؟ انـگار مردم ایـن جا هر 
روز چهـره و قیافـه تغیـر می دهنـد و یـا این قدر شـبیه هم اند 
کـه مـن همیـن حـاال نیـز درسـت منی توانـم اسم های شـان 

را بـه یـاد بیارم.
ناتاشـا هـر دفعه که وارد اتاق می شـود خـود را برای هزارمین 
بـار معرفـی می کنـد. وقتـی می پرسـم خسـته منی شـوی؟ با 
هـامن نـگاه معصومانـه همیشـگی خـود می گوید نـه، اصالً؛ 
بهـرت  پـس  می مانـد،  یـادت  چیـز  چـه  منی دانـم  کـه  مـن 
اسـت رعایـت کنـم. ابروهایـش را مثـل همیشـه بـه دو طرف 
تشـخیص  منی توانـی  را  صـورت اش  معنـای  کـه  می کشـد 
دهـی. منی دانـی کـه در آن لحظـه تـورا مسـخره می کنـد، 
از دسـت ات خسـته اسـت و یـا دلگیـری خـود را بـا سـختی 
پنهـان می کند. همیشـه تبسـمی هـم به آن می چسـباند که 

بـه حـرف اش بـاور کنیـد. دخـرت عجیبی اسـت.
کیـف  شـادی  بـا  و  آمـد  دیـدن ام  دیگـری  زن  هـم  دیـروز 
پالسـتیکی را دسـتم داد و گفـت، می دانسـتم روزی خواهی 
آمـد و ایـن هـارا نگه داشـته بـودم. بـدون هیچ انتظـاری و یا 

حـدس زدن آنـرا بـاز کـردم.
دو روی-جـای سـفیدی بـود پـر از نوشـته. نوشـته های کـه با 
سـختی می شـد خوانـد. روی-جـای کـه کنـار تخـت خـواب 
تـا  می کـردم  نـگاه  آن  بـه  دراز  و  دور  و  بـودم  کـرده  پهـن 
بـاورم شـود کـه ایـن دسـت خـط مـن اسـت و مـن روزی در 
حالتـی برایم ناآشـنا و بیگانـه این هارا نوشـته ام. از روزگاری 

نوشـته ام کـه مـال مـن نیسـت.
دراز کشـیده  تخـت  روی  زد.  در  ایوانـوا  نینـا  روز  آن  صبـح 
بـودم و منی دانـم چنـد سـاعتی خوابیـده بـودم. بـا لباسـی 
کـه یـک هفتـه پیـش بـا آن وارد بیامرسـتان شـدم هنـوز در 
تنـم بـود. شـلوار جیـن و زیرشـلواری که گویـا هـر روز به تنم 
تنگ تـر می شـد. تـرس از رسما رهایـم منی کرد. می ترسـیدم 
رسمـا بخـورم و دوبـاره بنـد تخـت و ایـن اتـاق دلگیـر کننـده 
بیامرسـتان شـوم. بیامرسـتانی که برایـم خاطره های کابوس 
آلـوده بـه جـای گذاشـته بـود. کابوس هـای رس کشـیده از 
دفـرت خاطـرات مـادر و حـک شـده بـر در و دیـوار ایـن اتاق. 
اتـاق کوچکـی کـه حتـا اگـر می خواسـتم هـم منی توانسـتم 

کنم. مرتـب اش 
روی میـز پـر بـود از ورق های پریشـان. روی کـف اتاق با یک 
صندلـی کنـار میـز و جامـه دان کوچـک سـفری مـن کـه از 
روزی اول تـا حـال بـا در بـاز و چنـد دانـه لبـاس پریشـان و 
یـک مقـدار وسـایل آرایش گوشـه ای خوابیده اسـت. دو سـه 
شـلوار رسـمی و کـت خـود را پشـت در آویـزان کـرده ام. دو 
دسـت-مال آبـی خـودرا هـم گذاشـته ام روی دسـتان تخـت. 
دو  اسـت.  گل  منتظـر  گوشـه ای  سـه  گلـدان  پنجـره  کنـار 

جفـت کفـش خـودرا هـم گذاشـته بـودم زیـر تخـت.
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