
بایـد متـام می شـد، منی دانـم، فقـط ایـن را می دانـم کـه 20 
سـالگی بـرای مـن تنها رقمی از سـال های عمرم نبـود و نباید 

می بـود.
می کـردم،  دوری  خـودم  جنس هـای  هـم  از  کودکـی  از 
از  دخرتانـه،  پوشـیدن های  لبـاس  دخرتانـه،  رفتارهـای  از 
جـور  هـزار  و  کننـد  بـازی  پرسهـا  بـا  نبایـد  دخرتهـا  اینکـه 
در  خوشـبختانه  کـه  بی مـورد  و  سـنتی  محدودیت هـای 
از  و خواهـرم  مـن  بـود.  نشـده  تعریـف  مـا  نفـره   4 خانـواده 
هـان ابتـدا در فضایـی بـاز بزرگ شـدیم و خودمـان انتخاب 
کردیـم چگونـه باشـیم. خواهـرم انتخـاب کـرد کـه یـک دخرت 
خانـِم متـام عیـار باشـد؛ امـا من دچـار تردیـد بودم، خـودم را 
دوسـت داشـتم ولـی تصویـر جالبـی از دخـرت بـودن در ذهنم 
حـک نشـده بـود. دخـرت بـودن بـرای مـن معنـی محدودیـت 
بلنـد، لباس هـای صورتـی و  مـی داد، دامـن، کفـش پاشـنه 
موهـای روبـان زده .... و مـن بیـزار بـودم از اینکـه تنهـا با این 
چیزهـا تعریـف بشـوم. به همیـن دلیل از هان ابتـدا انتخاب 
کـردم تـا لباس هـای اسـپرت بپوشـم و  بیشـرت در میـان غیـر 

باشـم. داشـته  حضـور  همجنس هایـم 
مدرسـه ام درسـت روبـروی مغـازه پـدرم بـود. او مکانیـک بـود، 
آن  رویاهـای  از  یکـی  قلمـداد می شـود.  مردانـه  کـه  شـغلی 
دوره ام عـاوه بـر داشـن یـک موتـور سـیکلت، کار کـردن در 
مغـازه، کنـار پـدرم بـود. پـدرم خیلـی هـم بـدش منی آمـد...

ــردان  ــه و م ــرد را گرفت ــرت م ــای بیش ــی ه ــهوت ران ــوی ش جل
بــه همرسانــی کــه دارنــد و میتواننــد انتخــاب کننــد بــا 
کــدام یــک شــب را ســپری کننــد، دیگــر بــی نیــاز از خریــد 
ــه ایــن ســو  ــا ایــن حــال از ســال 2010 ب ســکس باشــند. ب
ــدن  ــن ام ــکس، پایی ــارت س ــام اوری از تج ــای رسس ــار ه ام
ــه  ــگ بچ ــدن فرهن ــی ش ــش و علن ــی و افزای ــن فروش ــن ت س
بــازی در افغانســتان بــه دســت میرســد. گرچــه فرهنــگ 
زشــت بچــه بــازی الزامــا شــامل تــن فروشــی پــرسان منیشــود 
ــکس  ــه س ــد ب ــه میگذارن ــددی صح ــای متع ــزارش ه ــا گ ام
اجبــاری ایــن پــرسان بــا مالکیــن و یــا زورمنــدان مســلح 
ــن  ــاد؛ در ای ــان جه ــا قومندان ــی ی ــی و نظام ــته حکومت وابس
ــه ای از ســازمان »راوا« گــزارش مفصلــی از پدیــده  بیــن مقال
تــن فروشــی در زمــان حاکمیــت طالبــان را در ســال 1999، 
همــراه بــا ویدیوهایــی از لــواط فرماندهــان طالــب و پــرسان 
ــودکان  ــا ک ــکس ب ــال و س ــرسان خردس ــدن پ ــوان، رقصان ج
بــه دســت نــر ســپرده شــد. اگــر چــه در فرهنــگ اســامی 
بــر اســاس رشیعــت بچــه بــازی، رقصانــدن پــرسان، لــواط و 
ــا  ــون و حــرام اســت ام ــغ ممن ــذت جنســی از پــرسان نوبال ل
ــیای  ــتان  و اس ــاز در افغانس ــر ب ــازی از دی ــاهد ب ــگ ش فرهن
مرکــزی رایــج بــوده ،و پــرسان رقصنــده از محبوبیــت و شــهرت 
خاصــی در شــهر و محــل زندگــی شــان برخــوردار بــوده انــد 
ــوده  ــان نب ــاب خودش ــه انتخ ــا ب ــودن انه ــاص ب ــر رق ــه اگ چ

باشــد.

بـه  بـه مـرگ اسـت و درسـت  نـوع محکومیـت  زندگـی یـک 
همیـن خاطـر اسـت کـه بایـد آن را طـی کنیـم، بـدون قدمی 
بـه اشـتباه و بـدون آنکـه یـک ثانیـه بـه خـواب رویـم و بـدون 
آنکـه تردیـد کنیـم کـه اشـتباه می کنیـم و یـا فکر شکسـتنش 
را بکنیـم، بایـد آن را طـی کنیـم، مـا  انسـان هسـتیم و نـه 

فرشـته.... و نـه حیـوان.... مـا بـر هسـتیم.....
زندگی، جنگ و دیگر هیچ_اوریانا فاالچی

20 سـالگی همیشـه برایـم معنـای خـاص خـود را داشـت، 
هـر چیـز بـود از 20 سـالگی بایـد رشوع می شـد یـا شـاید هم 

ج) متــدن و چاشــنی تلــخ قراردادهــای اجتامعــی؛ راه 
ــدارد:  ــود ن ــزی وج گری

ــام  ــا اع ــال 2015 رصاحت ــل در س ــازمان مل ــی از س گزارش
ــاق  ــی و قاچ ــن فروش ــی از ت ــع بزرگ ــتان منب ــدارد افغانس می
ــی از  ــر حاک ــای دیگ ــزارش ه ــه گ ــال انک ــت، ح ــان اس انس
امــار رو بــه افزایــش بیــکاری و رکــود اقتصــادی در افغانســتان 
ــرتیان  ــه مش ــت ک ــن اس ــی ای ــوال اساس ــس س ــتند. پ هس
ــاه و ســال میانگیــن درامدشــان  دامئــی ســکس در طــول م
چقــدر اســت کــه بخشــی از ان را منظــم رصف خریــد ســکس 
ــورد  ــتان را م ــه افغانس ــه جامع ــر مرف ــر ق ــه اگ ــد؟ ک میکنن
بررســی قــرار دهیــم بــه ادرس هــای سیاســی، دینــی و 

ــم . ــر میخوری ــو ب ــد و زورگ ــی قدرمتن نظام
از طرفــی قانــون چنــد همــرسی در افغانســتان مــی بایســت 
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شیما رضایی
گرداننده تلویزیون طلوع

که در سال ۲۰۰۵ به قتل رسید

از هم جنس هایم
دوری می کردم 

خاطرات دختری از ایران
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تنها راه برای انجام عمیق چیزی سخت 
کار کردن است. لحظه ای که کاری را 

با عشق شروع می کنید، و با فکر آن که 
زیبا و غنی است، پس شما در معرض 

خطر هستید.
میوشیا پرادا Miuccia Prada  )کارآفرین / 

مالک و  طراح مد  برند پرادا(

من هیچ وقت اذیت و آزاری خیابانی 
نشدم و تهدید هم نشدم. من این 

برخوردها را برخاسته از ذهنیت هایی ضد 
طالبانی می دانم و نه گفتن به خرافاتی 

که به نام رسوم عنعنات مردمی ما را درگیر 
ساخته است.

بدن کاالی
جنسیتی شده
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کـه مـن کنـار دسـتش کار کنـم بـا ایـن حال ایـن رویـا هیچگاه 
جامـه عمـل بـه خود نپوشـید.

پـدر و مـادر مـن هـر دو ترک هسـتند و اهل تربیز، مـا در تهران 
زندگـی می کردیـم، بـا اینکـه خانواده خیلی سـنتی ای نداشـتم 
امـا وجـود رگه هایـی از سـنت در آنهـا گریـز ناپذیـر بـود. پـدرم 
هنـوز هـم از اینکـه »پـرسی نـدارد تـا عصـای دسـتش باشـد و 
رنـج می بـرد.  باشـد«  داشـته  گاهـی  تکیـه  در رشایـط سـخت 
خاطـرم هسـت کـه گاهـی دعـوا بـر رس ایـن موضـوع که مـادرم 
هیـچ پـرسی بـرای او بدنیـا نیاورده اسـت آنچنان بـاال می گرفت 
را  پـرس  نداشـن  حـرست  همیشـه  می کـرد.  بغـض  پـدرم  کـه 
می خـورد، فکـر می کـرد اگـر پـرس داشـت االن خوشـبخت ترین 
و شـادترین مـرد روی زمیـن بـود. شـاید تاثیـر ایـن محیـط بـود 
کـه باعـث شـد نسـبت به دخـرتان حالت دافعـه پیدا کنـم اما با 
ایـن حـال هیچـگاه از دخـرت بودن خـودم ناراحت نبـودم، چون 
احسـاس می کـردم مـن مثـل بقیـه دخرتها نیسـتم، شـجاع ترم، 
از هیـچ حیوانـی منی ترسـم، از تنهایـی و تاریکـی منی ترسـم و 
 می توانـم شـیرآالت و کولـر و لـوازم برقـی خانـه را تعمیـر کنـم، 
می توانـم بـه کوچـه بـروم و با پرسهـا فوتبال و هفت سـنگ بازی 
کنـم و خیلـی کارهـای دیگر کـه معموال دخرتهـای کمی متایل 

بـه انجـام آنهـا نشـان  می دادند. 
بـه جـز مـادرم هیـچ زن دیگـری را در اطرافـم ندیـده بـودم کـه 
اسـتقال داشـته باشـد و مثـل خیلـی از زن هـا بـا خانـه داری و 
شـوهر داری و بچه داری تعریف نشـود. از وقتی که به یاد دارم 
رس کار می رفـت و بـار زیـادی از زندگـی را بـه دوش می کشـید. 
اگـر بـه مـادرم ظلمـی می شـد خیلی آشـفته و عصبی می شـدم 
چـون می دیدیـم کـه او همـه تـاش خـود را بـه کار بسـته تـا در 
ایـن جامعـه مردسـاالر خـودش را بـا توانایی هایـش تعریف کند 
نـه بـا نقش هـای سـنتی و تحمیلـی در خانـه، امـا بـرای سـایر 
زن هـا ابـدا ناراحـت منی شـدم چرا کـه اعتقاد داشـتم هر کس، 
فـارق از جنسـیت و موقعیتـش اگـر اجـازه بدهـد کـه بـه او ظلم 
کننـد، هـر بایـی رسش بیایـد حقـش اسـت چون خـودش این 

شـیوه زندگـی کـردن را انتخـاب کرده اسـت.
سـال اول ابتدایـی کـه بودم مشـکاتی بین پدر و مـادرم بوجود 
آمـد کـه منجـر بـه طـاق آنهـا شـد. هـر چنـد ایـن جدایـی بـه 
بـودم کـه بـدون پـدر  اوایـل خیلـی نگـران  امـا  سـال نکشـید 

بـودم و خیلـی هـم پوسـت کلفت! بعضـی از پرسها بـرای از دور 
خـارج کردنـم گاهی برخوردهای بسـیار تندی با مـن می کردند 
امـا مـن آدمـی نبودم که بـه این سـادگی پا عقب بکشـم. کاری 

کـه می کـردم برایم بسـیار ارزشـمند بود.
و  توجهـات  مـی دادم  شـدت  را  فعالیت هایـم  کـه  همینطـور 
حساسـیت های بیشـرتی را متوجـه خـودم می کردم. فشـارهای 
امنیتـی بـه قـدری از مـن انـرژی و وقـت  می گرفـت کـه انگیزه  و 
امیـدم را تحـت تاثیـر قـرار مـی داد، هـر کاری کـه می خواسـتم 
انجـام بدهـم بایـد خیلـی احتیـاط می کـردم و ایـن احتیـاط و 
سانسـور و تدابیـر امنیتـی برایـم آزار دهنـده بـود و در اغلـب 

مـوارد هـم رعایـت منی کـردم و برایـم دردرس آفریـن می شـد.
تصمیم کربی

از هـان روزی کـه غـرق فعالیت هـای دانشـجویی شـده بـودم 
مـن  گـوش  امـا  شـد،  رشوع  خانـواده  مخالفـت  زمزمه هـای 
بدهـکار ایـن حرف هـا نبـود، مـن یکبـار فرصـت زندگـی کـردن 
بـه  توجهـی  آنهـا.  نـه  می کنـم  زندگـی   خـودم  بـرای  و  دارم 
هشـدارها، تـرس و اضطراب هایشـان کـه البتـه بـی مـورد هـم 

نداشـتم.  نبودنـد 
مـی داد،  رخ  زندگـی ام  در  باالیـی  بسـیار  رسعـت  بـا  اتفاقـات 
شـب یلدای سـال 1392، شـب تولدم اتفاقات بسـیاری افتاد، 
اتفاقاتـی کـه مـن را اول بـه اقلیم کردسـتان عـراق، و پس از آن 
بـه ترکیـه برد و بعـد از این منی دانم رس از کجـا در خواهم آورد. 
برنامه هـای بسـیاری در رس داشـتم امـا بـه یـک نیـرو محرکـه 
قـوی احتیـاج داشـتم. بـدون شـک مهـدی هـان نیـرو محرکه 
بـود. از شـب تولـدم رابطـه مـا شـکل عاطفـی بـه خـود گرفـت. 
برنامه هـا و اهداف مشـرتکی داشـتیم، اشـرتاکات فکری مان به 

قـدری بـاال بـود کـه مابقـی مسـائل را فاکتـور گرفتیـم. 
از حـد  بیـش  بـرای هیـچ تصمیمـی   نـدارم هیـچ گاه  یـاد  بـه 
وسـواس بـه خـرج داده باشـم، همیشـه خیلـی رسیع و بـا یقین 
تصمیـم می گیـرم، تـا بـه حـال فقـط یکبـار ایـن تصمیـم گیری 
ایـن  کنـار  در  البتـه  کـه  شـد  مواجـه  شکسـت  بـا  آنـی  هـای 

شکسـت دسـتاوردهای زیادی هم نصیبم شـد. تصمیم سـختی 
بـود، ولـی وجـود مهـدی همـه چیـز را آسـان تر می کـرد. خاطرم 
هسـت از اولین روزی که با او آشـنا شـدم تصمیم رفن داشـت 
و مقدماتـش را هـم فراهـم کـرده بـود. آمادگـی متـام و کـال 
مهـدی تصمیم گیـری را بـرای من سـاده تر کرد به هـان میزان 

کـه دل مانـدن نداشـتم، پـای رفـن را ولـی داشـتم. 
بی اندازه عاشـق شـهری بـودم که خاطـرات کودکی هایم در آن 
رقـم خـورده بـود، عاشـق خیابان هایی که سـاعت ها زیـر باران، 
بـرف و آفتـاب سـوزان گـز می کردم، هـان خیابان هـای تاریک 
و خلوتی که یواشـکی و با اسـرتس در آن ها سـیگار می کشـیدم 
و از هنجارهـای سـنتی ای کـه شکسـته بـودم لـذت می بـردم! 
همـه ایـن دلبسـتگی ها و وابسـتگی ها وجـود داشـت و در کنـار 
همـه آنهـا ذهـن و روح خسـته ام کـه دیگر تـاب تحمـل خطرات 
احتالـی  و جـو امنیتی موجود را نداشـت. شـوق رفن و تجربه 
دنیـای جدیـد هـم کـم نبـود و امـا همسـفر! همسـفر خوبی هم 

داشـتم، خیـامل از بابـت همـه چیز راحـت بود. 
تحمـل  پرسـیدم:  خـودم  از  خـواب  از  قبـل  بـود،  شـب  شـنبه 
داری مبانـی؟! اگـر می مانـدم محدودیـت بـود، احتیـاط بـود، 
خودسانسـوری بـود و از همـه بدتـر اینکـه ممکـن بـود دیگـر 
نتوانـم هیـچ کاری بکنم یـا حتی درس بخوانم. رفن هم سـاده 
نبـود، همـه چیـز خیلـی رسیـع پیش می رفـت تا به خـودم آمدم 
در اتوبـوس تهران_سـنندج بـودم و فردایی کـه هیچ پیش بینی 

دقیقـی از آن نداشـتم.
اول گیـر  بـار  تـرس عجیبـی داشـتم،  از مـرز  موقـع رد شـدن 
کـردم و می ترسـیدم بـاز نشـود. زمسـتان بـود، کوه هـای سـمت 
ایـران هنـوز بـرف داشـتند. کمـرت از 1 سـاعت گذشـت، از کنار 
خاکسـرت گـرم یـک آتـش عبـور کردیـم، قاچاق بـر گفـت: »متـام 
شـد، اینجـا خـاک عـراق اسـت!« احسـاس خاصـی نداشـتم، 
نـه خوشـحالی، نـه دلتنگـی، هیـچ چیـز. تنهـا احساسـی کـه 
داشـتم بـی وطنـی و بی هویتـی بود. ایـن حس عـدم تعلق هم 

خوشـایند بـود و تـوأم بـا حـس آزادی و هـم کمـی تلـخ!

چطـور زندگـی خواهیـم کـرد ولـی مـادرم خیلـی جسـور بـود. 
وقتـی یـک بـه یـک افـراد خانـواده و فامیـل رساغـش می آمدند 
و از بدبختی هـا و مشـکات و ناتوانی هـای یـک زن بیـوه بـا دو 
فرزنـد دخـرت بـه او می گفتنـد، روبـروی همـه می ایسـتاد و از 
تصمیمـش دفـاع می کـرد. در آن یـک سـال زندگـی مـا نـه تنها 
دچـار تزتزلـی نشـد بلکـه خیلی بهـرت از پیش بود. هـان موقع 
بـود کـه فهمیـدم چقـدر در تعریـف نقش مـرد در زندگـی اغراق 

است.  شـده 

دانشگاه و اقلیتی به نام دخرت 
وقتـی وارد دانشـگاه شـدم جـذب فعالیت هـای سیاسـی شـدم. 
دوسـتی داشـتم آن دوره که همیشـه می گفت، دانشـگاه تهران 
زمینـه اش  نکنـد  خـدا  می کنـد  را سیاسـی  غیـر سیاسـی  آدم 
را هـم داشـته باشـی! خانـواده مـن اصـا سیاسـی نبودنـد امـا 
برخـاف آنهـا مـن کشـش شـدیدی بـه موضوعـات پـر التهابـی 

چـون سیاسـت داشـتم. 
ریاسـت  انتخابـات  و دور دهـم  اتفاقـات سـال 1388  از  بعـد 
جمهـوری، فضـای دانشـگاه ها بـی رمـق بـود و انـگار گـرد مرده 
روی آنهـا پاشـیده بودنـد. دانشـجوهای دخـرت کـه به طـور کلی 
از عرصـه فعالیـت، چـه سیاسـی چه غیر سیاسـی کنار کشـیده 
تشـکات  و  نهادهـا  در  و  بـود  کمرنـگ  حضورشـان  و  بودنـد 
اسـامی  انجمـن  یـا  و  دانشـجویی  بسـیج  چـون  سیاسـی ای 
داشـنجویان، بیشـرت حضـور منایشـی داشـتند و عمـا نفـوذ و 

نداشـتند. آنچنانـی ای  تاثیرگـذاری 
بـه جـز دخرتانـی کـه جـذب تشـکل بسـیج می شـدند، مابقـی 
از فعالیـت سیاسـی و در مـواردی حتـی فعالیت هـای فرهنگـی 
تعـداد  واقـع  در  می گرفتنـد،  فاصلـه  و  داشـتند  ابـا  هـری 
دخرتانـی کـه دغدغـه ی تغییر دارنـد و با اهـداف طوالنی مدت 
و دانشـجویی می شـدند بسـیار  فعالیت هـای سیاسـی  جـذب 
محـدود بـود. بسـیاری از آنهـا که بـا هم هـم دوره بودیـم، بعد از 
امتـام دوره دانشـجویی، فعالیـت را بطـور کامل کنار گذاشـتند 

و مثـل اکـر  زنـان اطرافـم در اجتـاع حـل شـدند.
تنها تشـکل منتقد و نسـبتا فعال در دانشـگاه، انجمن اسـامی 
دانشـجویان بـود، از هـان ماه های آغازین بصورت غیر رسـمی 
را بیشـرت دوسـت  بـه فعالیـت کـردم، کارهـای اجرایـی  رشوع 
داشـتم و بـه خوبـی از پـس مدیریـت آنهـا برمی آمدم. با شـوق و 
حوصلـه بسـیار جلـو می رفتـم. خیلی رسیـع در فاصلـه چندماه 
پیـدا کـردم، فعالیـت  ایـن تشـکل  موقعیـت نسـبتا خوبـی در 
دانشـجویی سـیرابم منی کـرد گسـرته فعالیت هایـم تا بیـرون از 

کشاندم.  دانشـگاه 
در آن دوره بـا پـرسی بـه نـام مهـدی آشـنا شـدم کـه ایده هـای 
زیبایـی داشـت. متـام و فکـر و ذکـرش درگیـر مسـائلی بـود که 
بـرای من جذابیت داشـتند. او دانشـجوی ارشـد علوم سیاسـی 
دانشـگاه خوارزمـی بـود و از فعالیـن دانشـجویی سـابق. ایـن 
آشـنایی تاثیـرات بـزرگ و مهمـی در زندگـی مـن داشـت. متـام 
جهـان بینـی مـن را تحـت تاثیـر قـرار داد و عقایـدم را زیـر و رو 
کـرد. تاثیـرات مثبتی که هیچ گاه از ذهنم پاک شـدنی نیسـت.
بـه قـول خیلـی از دوسـتانم بیـش از حـد رادیـکال و کلـه شـق 
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بانـو وصـال، در جامعـه ی امـروزی هـر دخـرتی آزارهای 
خیابانـی را تجربـه کـرده بـا هـر پوششـی حتـا زنـی بـا 
از آزارهـای خیابانـی دارد؛  را  چـادری بدتریـن خاطـره 
مـن  داشـتید؟  برخـورد  چگونـه  مسـئله  ایـن  بـا  شـام 
بـا رسـانه هـای خارجـی مصاحبـه هایـی داشـتم، همـه در 
مـورد مـن، همیـن سـوال را مـی پرسـیدند. وقتـی مـن بـا 
موهایـی کوتـاه، بـدون چـادر و بـا لبـاس هایـی کـه مردانـه  
تعریـف شـده از کوچـه می گـذرم و در بازار خریـد می کنم، 
برخوردهـا بـا من چگونه اسـت. مـن رانندگی هـم می کنم؛ 
امـا بـرای تـان بگویـم، حتـا کسـانی کـه مـا هیـچ توقعـی از 
آنـان نداریـم، مثـا تاکسـیران، موتر را ایسـتاد مـی کند که 
مـن تیـر شـوم. خیلـی احـرتام هـم دارد. برخوردهـا بـا مـن 
خیلـی محرتمانـه بـوده اسـت. من اکـرا لبـاس نظامی می 
پوشـم. مـردم به نظامی پوشـان بسـیار احرتام مـی گذارند. 
مـن هیـچ وقـت اذیـت و آزاری خیابانـی نشـدم و تهدید هم 
نشـدم. مـن ایـن برخوردهـا را برخاسـته از ذهنیـت هایـی 
ضـد طالبانـی مـی دانـم و نـه گفـن بـه خرافاتـی کـه بـه 
نـام رسـوم عنعنـات مردمـی مـا را درگیر سـاخته اسـت. من 
لباسـی مـی پوشـم کـه در آن زرک، مـوره و نگینـه نیسـت. 
هـم خـودم راحتـم، هـم دیگـران و جامعه. اما خامنـی که با 
یـک حجـاب بلنـد و پـرزرک، آیینـه دار و نگینـه دار، طفلـی 
کـه در بغـل دارد و کیفـی پر زرق و برقی که بـه گردن دارد، 
وقتـی کـه از رسک عبـور مـی کنـد، هـم خـودش بـه تکلیف 
بـه روان  انـدازد.  بـه زحمـت مـی  را  اسـت و هـم دیگـران 
جامعـه ی امـروزی هـم تأثیـر منفـی دارد و نوعـی نـا آرامـی 
اسـت. انسـانهای مختلـف زنـان، اطفـال و کسـان زیـادی 
آمدنـد، زنـگ زدنـد و مـی گویند: مـی خواهیم تـو را ببینیم 
و دوسـت دارنـد بـا مـن عکس داشـته باشـند. برداشـت من 
اینسـت کـه چادرهیـچ معنایـی بـرای عـزت وبـی عزتی یک 
فـرد نـدارد. مـردم منـی فهمـد گذشـته مـن چگونـه بـوده و 
تحصیاتـم چگونـه اسـت. امـا در جامعـه ای کـه هـر لحظه 
طالـب و اندیشـه هـای طالبانـی مـردم را آزار مـی دهـد و 
روان جامعـه را مخـدوش مـی کنـد، مـردم از طالـب نفـرت 
دارد و خوشـش منـی آیـد. در عـوض بـه مـن احـرتام مـی 
گـذارد. چـون مـن برخـاف آن ایـده هـای طالبانـی زندگی 
در  کننـد،  مـی  اذیـت  را  زنـان  طالبـان  وقتـی  کنـم.  مـی 
اجتـاع منـی گذارنـد، مجبور بـه پوشـیدن چادرهای کان 
و حجابهـای عجیـب و غریـب می کنند، مـردان را هم اذیت 
بـه صـورت طبیعـی هـر مـردی دوسـت دارد،  مـی کننـد. 
نظیـف و پـاک بـا موهـای کوتـاه و بـدون ریـش در محیـط 
اجتاعـی و خانوادگـی خـود راحت باشـد. امـا طالبان این 
آرامـش را از آنهـا مـی گیرنـد. بـا اجبـاری کـردن ریـش بلند 
و لبـاس دراز و لنگوتـه هایـی کـه بایـد چطـوری باشـد، کـه 
ایـن رفتارهـای بـی معنا، تنفـر مردم را به دنبـال دارد. چون 

راحتـی و آرامـش مـردم را سـلب مـی کنـد. 

امـروز بانـوان شـاغل زیادند مثـا داکرت داریـم، انجنیر 
اجتامعـی  و  سیاسـی  فعـال  هسـتند،  معلـم  داریـم، 
و فعالیـن درعرصـه هـای مختلـف کار مـی کننـد؛ امـا 
خیلـی هـا ناراضـی انـد از وضعیـت. گفتـه می شـود که 
نارضایتـی  باعـث  مـوارد  از  در خیلـی  عـدم مصونیـت 
بانـوان در محیـط هـای کاری شـده اسـت. گفتنی شـام 
بـه ایـن بانـوان چیسـت؟ مـن باورمنـدم کـه بـه هـر اندازه 
منفـی فکـر کنیـم، بـه هـان انـدازه پیامـد منفـی نصیـب 
مـا مـی شـود و متأسـفانه اکـر مـا منفـی بـاف هسـتیم. از 

»دوران مکتـب را در لیسـه رابعـه بلخـی بـه پایـان رسـاندم. 
لیسـانس ژورنالیسم هسـتم و بعد دانشـکده حقوق خواندم 
و در همیـن رشـته از دانشـگاه کابـل ماسـرتی گرفتـم. کار 
مـن از زمـان فراغتـم از ژورنالیسـم آغاز شـد. در زمان جنگ 
کار مـی کـردم و در دوران طالبـان هـم خربنـگار بـودم، در 
جبهـه مقاومـت خـط اول فعالیت مـی کـردم، در لویه جرگه 
اضطـراری و لویـه جرگـه قانون اساسـی، مـن دو دوره وکیل 
انتصابـی بـودم، از والیـت غزنـی و در حـال حـارض هـم در 
کمیسـیون مسـتقل حقوق بر کار می کنم.« این، بخشـی 
از سـخنان نوریـه وصـال در گفتگـو بـا آمنـه امید، گزارشـگر 
نیمـرخ اسـت، نوریـه وصـال، پوشـش معمـول زنـان جامعـه 
امـروز زندگیـش،  نـدارد و دربـاره گذشـته و  افغانسـتان را 

ناگفتـه هایـش را بـا نیمـرخ در میان گذاشـته اسـت. 

در جامعـه ی امـروزی پوشـش کـه شـام داریـد و لبـاس 
هایـی را کـه اسـتفاده مـی کنیـد، یـک پوشـش مردانـه 
تلقـی مـی شـود، چـه عواملـی باعـث شـد که شـام این 
گونـه در جامعـه حضور داشـته باشـید؟ مـن از زمانی که 
دانـش آمـوز مکتـب بـودم مبـارز هم بـودم و شـبنامه پخش 
مـی کـردم، علیـه دولت شـوروی آن زمـان کارهای سیاسـی 
مـا تظاهـرات هـا واعرتاضـات بـود کـه بخاطر آگاه سـاخن 
دانشـجویان و مـردم انجـام مـی دادیم. با سـپری کـردن دو 
سـال زنـدان در پلچرخـی و بعـد ادامـه راه بـرای مبـارزه بـه 
شـکل هـای مختلـف، قـرار گرفـن در رشایـط هـای دشـوار 
ی  زنانـه  پیراهـن  یـک  نتوانـم  دیگـر  مـن  کـه  شـد  باعـث 
کمرچیـن دار و گلگلـی بپوشـم؛ چـون جبهـه بـود و جنـگ 
بـود، کار خربنـگاری و سـفرهای مختلف بـود و من از لباس 
هایـی اسـتفاده مـی کـردم که راحـت تر بـا آنها بـه کارهایم 
برسـم. اصـا رشایـط طـوری نشـد کـه مـن لبـاس دخرتانـه 
لبـاس  آزاد  و  راحـت  بسـیار  بپوشـم، دخـرتان  را  زمـان  آن 
هـای بـدون آسـتین و آنچه را کـه در آن زمان رایـج بود، می 
پوشـیدند. کار مـن مبـارزه در اوقات مختلف بـود، بعدها در 
زمـان طالبـان منـی شـد، بـا چـادری و وضعیتی را کـه زنان 
داشـت، کار کنـم. اصـا بـا آن پوشـش، حـق بـرای فعالیت 
و بیـرون آمـدن از چهـار دیـواری خانـه وجـود نداشـت. مـن 
بـا جمپـر، پتلـون و کرمـج بـه مسـیر زندگـی و مبـارزه ادامه 
مـی دادم. حـاال هـر چیـز کـه راحتـی داشـته باشـد مردانـه 
فـرض شـده، لبـاس هـم همیـن طـور اسـت. این لبـاس ها 
بسـیار راحـت اسـت، کمـرت خاکـی مـی شـود و مـن عـادت 
کـردم بـه همیـن راحتـی کـه دارد، دیگـر انگیـزه یـا عامـل 

خاصـی نبوده اسـت.

بانـو وصال از همسـنگران تان بگوییـد، در مبارزاتی که 
از آن هـا صحبـت کردیـد، آیـا تنهـا دخـرتی بودیـد در 
آن وقـت یـا همسـنگرانی هم داشـتید؟ مبارزیـن زیادی 
بودنـد کـه بعضـی هـای شـان امـروزه در بیـن مـا نیسـت. 
امـا تعـدادی زیـادی هسـتند و مشـغول خدمـت بـه مـردم و 
وطـن شـان هسـتند. گروه سیاسـی کـه در زنـدان پلچرخی 
بودیـم، فعـا هـم در بهرتیـن موقعیـت هـا در جامعـه کار 
مـی کننـد، داکـرت هسـتند، انجنیـر هسـتند و اسـتاد. مثا 
حبیبـه جـان یـورش، انیسـه جان و احمدشـاه مسـعود همه 
در یـک جبهـه بودیـم و زنـان دیگـری از احـزاب مختلـف در 

صحنـه سیاسـی و اجتاعـی آن وقـت حضـور داشـتند. 

اطرافیـان خـود ناراضـی هسـتیم، در حکومـت هـر تغییـری 
کـه مـی ایـد منفـی مـی بینیـم، از هـر وزیـر بـه شـمول مرد 
امـا یکبـار فکـر منـی کنیـم کـه  بـد مـی گوییـم،  را  و زن 
آیـا مـن در ۲۴ سـاعت یـک کار مفیـد انجـام داده ام؟ بـه 
خودمـان هیـچ وقـت فکـر منـی کنیـم کـه آیـا نقـش مؤثری 
داریـم در جامعـه یـا حداقـل بـه اینکـه برنامـه ی مـن بـرای 
زندگـی چیسـت؟ اکریـت مـا بـدون هیـچ برنامـه ای، فقط 
خوشـان میایـد که دیگـران را بد بگوییـم. درحالیکه تغییر 
و خـوب بـودن از خـود رشوع می شـود و مراحلـی دارد تا به 
جامعـه برسـد. هـر کـس وقتـی صبـح بلنـد می شـود آفتاب 
را از دیـد خـود مـی بینـد و رفتار مردم را از دید خود تفسـیر 
مـی کنـد. چـون بدبختـی ایـن اسـت کـه مطالعـه در بیـن 
مـردم بسـیار کـم اسـت. مطالعه نکـردن و فکنکـردن، باعث 
قضـاوت هـا و پیـش داوری هایـی می شـود که هـم به رضر 
مـا وهـم بـه رضر دیگران اسـت. آدم های بی برنامه  داشـته 
هـای امـروز خـودرا منـی بینـد. به نداشـته های بـی معنای 
فـردا، امـروز و آینـده ی خـود را خراب می کنـد؛ چون آینده 
بـا برنامـه ای از قبـل جـور مـی شـود و باالخـره کـه نشـد، 
کیـس مـی انـدازد بـرای مهاجـرت بـه خارج کشـور. بـه نظر 
مـن کسـی کـه بهانه درسـت می کنـد، بخاطر فـرار از وطن 
و وطـن وهـر آنچـه در آنسـت را بـد مـی گویـد، یـک خایـن 
و وطـن فـروش اسـت. مـن بـا همیـن وضعیـت در جامعـه 
و  زندگـی  از  گذارنـد.  مـی  احـرتام  مـن  بـه  همـه  هسـتم. 
کارخـود راضی هسـتم. خـود را مفید ارزیابـی می کنم. من 
نه هرپیشـه هسـتم، نه پرفیسـور و نـه نابغـه؛ زندگی خیلی 
سـاده وعـادی هم دارم، اما انسـانهای زیـادی از خانم های 
چـادری پـوش گرفته تـا خامنی کـه در برخوردهایش خیلی 
راحـت اسـت، از بـی سـواد گرفتـه تـا باسـواد، بـا مـن رفتار 
بسـیار راحـت و صمیمـی دارنـد و مـن هم مردمم را دوسـت 

دارم، بـه خصـوص اطفـال را و وطنـم را دوسـت دارم. 

درایـن  را  تـان  وخـود  داریـد  دوسـت  را  وطـن  گفتیـد 
واقعیـت  یـک  امـا  کنیـد،  مـی  ارزیابـی  مفیـد  جامعـه 
تلـخ جامعـه ی امـروز خـود سـوزی هـا وسنگسـار زنـان 
و محـروم شـدن هـزاران طفـل از مکتب اسـت؛ با توجه 
بـه ایـن ها، شـام چـه برنامـه هایـی داریـد، بـرای بهبود 
وضعیـت؟ مـن بـاور دارم کـه خودمـان هـم باعـث خـوش 
بختـی خود هسـتیم وهم بدبختی. خشـونت هایی که علیه 
زنـان صـورت می گیرد، درسـت اسـت کـه نهادهـای دولتی 
در رسـیدگی بـه آن کوتاهـی می کنند و مسـئولیت شـان را 
درسـت انجـام منـی دهند؛ اما ریشـه ی خشـونت هـا اغلب 
برمـی گـردد بـه خشـونتی کـه زن علیـه زن روا مـی دارد. 
هـان طـوری کـه، یـک مـرد خشـونت مـی کنـد، در مقابل 
مـردی دیگـری و زن خـودش، زن هـم خشـن مـی شـود و با 
بدسـت آوردن کوچکرتیـن فرصـت، بدتریـن خشـونت هـا را 
بـه اطرافیـان خـودش روا مـی دارد. بنابراین مـا باید آرامش 
را در زندگـی خـود بفهمیـم و بتوانیـم بـه آرامـش و راحتـی 
برسـیم. برنامـه هـای مـن تشـویق انسـانها بـه داشـن یـک 
زندگـی آرام و راحـت اسـت؛ بـا هـر پوششـی و هـر بـاوری. 
مهـم آرامـش روانـی و بـرای خودشـان زندگی کردن اسـت. 
همیشـه خواسـتم بـا مردمـی کـه به نحـوی فرصت هـا برای 
شـان فراهـم نبـوده و محروم بـوده اند، همکار باشـم. که در 
ایـن میـان اطفـال بیشـرت مـورد توجـه مـن اسـت. همیشـه 
یـک رنـگ برخـورد کـرده ام و رفتـار مـن بـا همـه صمیمی و 

یکسـان بـوده اسـت و همیـن رویـه را دوسـت دارم.

تابحال آزار خیابانی را تجربه نکردمگفت وگو

بی تو، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لربیز شد از جام وجودم
شدم آن عاشق دیوانه که بودم !

در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید
باغ صد خاطره خندید
عطر صد خاطره پیچید

یادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم
پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم
تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت

من همه محو متاشای نگاهت
آسان صاف و شب آرام
بخت خندان و زمان رام

خوشه ماه فرو ریخته در آب
شاخه ها دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا و گل و سنگ
همه دل داده به آواز شباهنگ

یادم آید: تو مبن گفتی:
ازین عشق حذر کن !

لحظه ای چند بر این آب نظر کن
آب ، آئینة عشق گذران است

تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است
باش فردا ، که دلت با دگران است

تا فراموش کنی ، چندی ازین شهر سفر کن !
با تو گفتنم:

حذر از عشق؟
ندانم

سفر از پیش تو؟
هرگز نتوانم

روز اول که دل من به متنای تو پَر زد
چون کبوتر لب بام تو نشستم

تو مبن سنگ زدی، من نه رمیدم، نه گسستم
باز گفتم که: تو صیادی و من آهوی دشتم
تا به دام تو درافتم، همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم
سفر از پیش تو هرگز نتوانم، نتوانم…!

اشکی از شاخه فرو ریخت
مرغ شب نالة تلخی زد و بگریخت!

اشک در چشم تو لرزید
ماه بر عشق تو خندید

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم
پای در دامن اندوه کشیدم

نگسستم، نرمیدم
رفت در ظلمت غم، آن شب و شبهای دگر هم

نه گرفتی دگر از عاشق آزده خرب هم
نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم!

بی تو، اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم

 فریدون مشیری  آمنه امید، گزارشگر
جعِدگیسو

نرسـیدن بـه مراکـز صحـی، جـان شـان را از دسـت مـی 
دهنـد و چون سیاسـت در مورد همیـن خدمات و ارایه ی 
خدمـات اسـت. اگـر زنـان در ایـن فراینـد دخیل نباشـد، 
ایـن تصامیـم درسـت گرفتـه منـی شـود وکشـور هـم منی 
توانـد در یـک مسـیر درسـت بـرود. بـه همیـن لحـاظ فکر 
سیاسـت،  از  نرتسـیدن  سیاسـت،  فهمیـدن  کنـم  مـی 
دخیل بودن درسیاسـت، اشـتباه کردن در سیاسـت برای 

زنـان رضوری اسـت.
سـیام سـمر، رئیـس کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر 

افغانسـتان:
)مـرا  وقتـی  و  بیننـد  مـی  تنهـا، خـوب  را  »مـردان خـود 
توصیـف مـی کننـد( مـی گوینـد: تـو یـک زن هسـتی که 
مردانـه کار می¬کنـد. ایـن تعریف برای مـن، جایی هیچ 
افتخـار نـدارد و در جـواب چنیـن مردانـی، مـی گویـم: 
شـا زنانـه، کار کنید، چون بیشـرتین کار و مسـئولیت را 

زنـان انجـام می-دهنـد.«
یکـی از دالیـل خشـونت علیـه زن عـدم اگاهـی اسـت، 
دخـرتی کـه در دهـات زندگـی مـی کنـد، شـاهد اسـت 
کـه مـادرش همیشـه تحقیر می شـود؛ حتـی در وقت نان 
پخـن بهرتیـن نـان از مـرد اسـت و پسـانده و سـوخته 
نـان از اوسـت. نـان گـرم پخته مـی کند، به مـرد می دهد 
و نـان یـخ را مـی خـورد. چـون اگاهـی از حقـش نـدارد. 
.زنـان  صحـت  مسـایل  بـه  دسرتسـی  عـدم  دوم  مسـئله 
چـون اگاهـی ندارنـد حـق دسرتسـی بـه صحـت بـاروری 
بـه  بایـد  نیمدانـد ک  و  دارد  اوالد  دوازده  یـا  ده  نـدارد. 

خواننـدگان عزیـز نیمـرخ، در این شـاره به مـرور چکیده 
ای از صحبـت هـای زنـان مطـرح جامعـه افغانسـتان در 

شـاره هـای قبـل نیمـرخ ، مـی پردازیم. 
شـهرزاد اکـرب، فعـال اجتامعـی و رئیـس سـابق نهـاد 

جامعـه بـاز در افغانسـتان: 
حضـور زنهـا در مدیریـت قـدرت رضوری اسـت کـه زنـان 
هـم مثـل مـردان در سیاسـت گـذاری و مدیریـت قـدرت 
رشیـک باشـد. بخاطریکه اگـر درکابینه ی کامـا مردانه، 
رسک  منطقـه،  فـان  در  کـه  شـود  مـی  گرفتـه  تصمیـم 
سـاخته شـود، چاه آبی درسـت سـود، یا کلینیک سـاخته 
شـود. منابـع محـدود اسـت. ولی یـک زن در آنجا نیسـت 
کـه از درد و نیازهـای خـودش حرف بزنـد و بگوید اولویت 
مـن بـه عنـوان یـک زن چیسـت. کلینیـک اسـت، رسک 
نباشـد، زنـان  اگـر رسک  یـا چـاه آب. بخاطریکـه  اسـت 
زیـادی بخاطـر دسرتسـی نداشـن بـه خدمـات صحـی و 

نهادهـای صحـی اسـت 
منیـره یوسـف زاده، سـخنگوی ارگان هـای محـل: متـام 
زنـان دوسـت دارنـد، بـه زنـی کمـک کننـد کـه بینـی یـا 
گـوش او بریـده شـده اسـت امـا دوسـت نـدارد، از زنـی 
بخاطـر  اسـت.  وزارت  بـرای  کاندیـدا  کـه  کنـد  حایـت 
معرفـی شـدن  پارملـان  در  زنـان  بارهـا  کـه  بـود  همیـن 
ولـی رای نیاوردنـد، در حالیکـه زنـان بـه انـدازه کافـی در 
پارملـان داریـم و فعالیـن حقـوق زن زیاد اسـت و فعالین 
رسـانه ای هـم کـم نیسـت ولـی با همـه اینها چـرا یک زن 

قـوی منـی توانـد رای بیـاورد؟
بتول سیدحیدری، روانشناس: 

در افغانسـتان خطـر پذیـری راه عبـور زنـان از چالـش هـا 
اسـت، امـا در همیـن جامعه، کم هسـتند زنانـی که خطر 
پذیـر و اهـل ریسـک باشـند، فقـط عـده ای هسـتند کـه 
ریسـک مـی کننـد و رسـانه هـا در متـام نریـات شـان 
آنهـارا نشـان مـی دهنـد. بـا این حـال، زنـان تحصیلکرده 
و بـا پشـتکار هـم زیـاد اسـت که در پشـت پرده هـا به رس 

برند. مـی 
زهرا یگانه، نویسنده و فعال اجتامعی:

مـا در مواجه شـدن با مـردان و مقابله با آنهـا، منی توانیم 
بـه جایـی برسـیم. مـا بایـد روی ذهنیـت مردهـا و تغییـر 
آنهـا کار کنیـم. اولیـن گام موفقیـت مـا، قوی ظاهرشـدن 
اسـت تـا مردانـی کـه در کنار ما هسـتند، بفهمنـد که زن 
هـم قـوی اسـت. ایـن قـوت و قـدرت را بایـد در تحصیـل 
خـود  تجربـه ی  در  یـا  دراقتصـاد  باشـیم،  داشـته  خـود 

داشـته باشـیم. بحـث دوم ایـن اسـت کـه هـر زنـی بایـد روی داشـن 
اسـتقال مالـی مترکـز داشـته باشـد و مـا بایـد بحـث هـر کسـی نـان 
دهـد، فرمـان دهـد را تغییـر دهیـم. فکـر مـی کنم وقـت آن رسـیده که 
زنـان بایـد بـه ایـن فکـر باشـند کـه دیگر فرمـان کسـی را به خاطـر نان 
دادن نپذیرنـد. بـه مـردان جامعـه مـی خواهـم بگویـم اگر مـی خواهند 
خوشـبخت شـوند و بـه آرامـش برسـند، بایـد از خشـونت دوری کننـد.

فوزیه کوفی، مناینده پارملان: 
از  اکریتـی  اسـت،  بـرای خانـم هـا  اختصاصـی  قانـون  ایـن  . چـون 
مـردان مـی گوینـد کـه چـرا یـک قانـون اختصاصـی بـرای زنـان وجـود 
داشـته باشـد. بخـش عمـده بـه همیـن برمـی گـردد و بخشـی دیگـر 
برمـی گـردد بـه بعضـی از مـاده هـای ایـن قانـون. مثـا مخالفتـی کـه 
بـا سـن ازدواج بـود. چـون یـک تعـداد فکـر مـی کردنـد کـه دخـرت هـر 
قـدر جـوان باشـد، حتـا در سـن نه سـالگی هم مـی توانـد ازدواج کند. 
زمانـی کـه مـا در مـورد تعـدد زوجات و رشایـط آن صحبت مـی کردیم و 
اینکـه تعـدد زوجـات بایـد مروط شـود تا از خشـونت هـای خانوادگی 
و از مکدرشـدن خانـواده و تأثیـرات منفـی آن روی اطفـال جلوگیـری 
شـود. اینجـا بود که دوسـتان مـا در پارملـان اعرتاض مـی کردند و می 
گفتنـد: چـرا بایـد مجـازات شـود، مـردی که زن دوم و سـوم مـی گیرد، 
حتـا اگـر زن اول خـود را نفقـه ندهـد و بـه او محبـت و توجـه نداشـته 
باشـد. بـه همیـن دالیـل، تصویـب ایـن قانـون بـه مشـکل مواجه شـد. 
ایـن قانـون هنـوز هم در کمیسـیون ما اسـت و ما امید داریـم که روزی 
بتوانیـم ایـن قانـون را تصویـب کنیم. ولی شـا می دانید که براسـاس 
فرمـان تقنینـی رییـس جمهـور، ایـن قانـون نافـذ و در محاکـم محیـی 

االجراست.
شاه گل رضایی، مناینده پارملان: 

تنهـا صـدای زنـان  نـدارم  بـه عنـوان یـک زن، هیچـگاه دوسـت  مـن 
افغانسـتان باشـم. بلکـه مـی خواهـم مـا بـه عنـوان قانـون گـذاران و 
کسـانی کـه در عالـی تریـن سـطح تصمیـم گیـری و سیاسـت گـذاری 
کشـور قـرار داریـم، بایـد بفهمیم کـه در اقتصاد کشـور چه مـی گذرد و 
پروسـه هـای کان ملـی چگونـه مدیریـت می شـود؟ سیاسـت خارجی 
مـا چگونـه اسـت؟ مـن درسـخرانی 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، 
جامعـه  وضعیـت  تغییـر  زنـان،  توانایـی  از  اسـتفاده  بـدون  بدانیـم. 

ناممکـن اسـت.

کوچه

 سردبیر

مروری بر نیمرخ

چند هزار و یک حرف 
زنان در نیمرخ



 تهمینه تومیرس 
قسمت سوم 

امــردان در  و  نوبالــغ  پــرسان  و محبوبیــت  احــرتام  ایــن 
ــته  ــای گذاش ــر ج ــود ب ــی از خ ــز رد پای ــی نی ــات فارس ادبی
ــه  ــعدی ب ــظ و س ــون حاف ــاعرانی چ ــی را از ش ــت و ابیات اس
ــن  ــی منتقدی ــاور برخ ــه ب ــه ب ــد  ک ــاص داده ان ــود اختص خ
توصیــف زیبایــی ایــن معشــوق هــا اطــاق بــه پــرسان 

نوجــوان دارد، مثــل: 
هر که را با »خط سبزت« رس سودا باشد

پا از این دایره بیرون ننهد تا باشد
)حافظ(

یا 
آن روز که خط عارضت بود
صاحبنظر از نظر براندی 

امروز بیامدی به پیشم
کهش فتحه و ضمه برنشاندی! 

)سعدی(
 

لــذا، بهــره بــرداری هــای جنســی چــه از زنــان و مــردان الزاما 
نتیجــه جنــگ و خرابــی هــای حاصــل از ان نیســتند ،بلکــه 
اولیــن و اصلــی تریــن گزینــه  فقــر و تنگدســتی خانــواده هــا 
و فروشــندگان و بهــره بــرداری افــراد ثرومتنــد و قدرمتنــد از 
انهاســت. بــه عبارتــی هــان قانــون قدیمــی اربــاب و رعیــت 
کــه اینبــار شــامل فروشــندگان و خریــداران ســکس میشــود 
.از طرفــی چنانچــه در رســاله افاطــون از عشــق مــردان 
ــت و  ــه اس ــخن رفت ــغ) س ــو رس، نوبال ــرسان ن ــردان (پ بهم
ــال و  ــت ک ــی و نهای ــزه، عرفان ــی و من ــق را حقیق ــن عش ای
ــح  ــان را تقبی ــه زن ــردان ب ــق م ــد، و عش ــته ان ــی دانس زیبای
کــرده انــد میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه فرهنــگ شــاهد 
ــه واســطه فلســفه و اخــاق و  ــان باســتان ب ــا از یون ــازی، ی ب
ــتان و  ــه افغانس ــه منطق ــیه ب ــتان و روس ــرف ترکس ــم از ط ه
ایــران رســیده اســت. و میتــوان تاثیــر ان را روی ادبیــات 
فارســی در رســاله عشــق ابــن ســینا و اشــعار عبیــد زاکانــی 
و فرخــی کــه بــی قبــح بــه متجیــد و توصیــف معشــوق مــرد 
پرداختــه انــد مشــاهده کــرد. امــا بــا وجــود فلســفه عمیقــی 
ــود  ــر خ ــی و مذک ــق زمین ــا عش ــقراط ب ــون و س ــه افاط ک
ــان را از  ــوان ش ــرسان ج ــا پ ــواده ه ــد خان ــد داده بودن پیون
ــع  ــازان) من ــردان عاشــق( نظــر ب ــا م نشســت و برخاســت ب
ــان  ــوان نگهب ــه عن ــتانی را ب ــا رسپرس ــرای انه ــد و ب میکردن
میگاشــتند. یکــی از ایــن پــرسان جــوان کــه از عشــق زیــاد 
بــه ســقراط بــه تنــگ امــده بــود الکیبــادس زیبــاروی بــود که 
هرگــز موفــق نشــد بــه کام جویــی و لذت جســمی از ســقراط 

برســد. زیــرا فلســفه عشــق از نظــر ســقراط و افاطــون 
خاصیتــی معنــوی داشــت تــا جســانی و عشــقی را حقیقــی 
میدانســتند کــه فــارغ از کشــش جنســی باشــد، و ازدواج را 
ــه واســطه  ــه دام انداخــن مــردان هوشــیار ب ــرای ب دامــی ب

زنــان و دولــت میدانســتند تــا نــر بــر منقــرض نشــود. 
در کتــاب قصــص االنبیــا  از ابــو اســحاق ابراهیــم بــن 
منصــور بــن خلــف النیشــابورى در قــرن  ۵  قمــری و قصــص 
ــوط  ــتان ل ــه داس ــاره ب ــا اش ــادی ب ــور اب ــد از س ــران مجی ق
پیامــرب و قــوم همجنــس بــاز ان، کلمــه فاحشــه بــه مــردان 
ــه  ــه ب ــرب ک ــوط پیام ــوم ل ــت. ق ــده اس ــاق میش ــواط اط ل
ــاع  ــان امتن ــا زن ــرتی ب ــتند و از همبس ــل داش ــردان متای م
ــوم  ــن ق ــد. ای ــرده بودن ــل ک ــاع نس ــه انقط ــا جاییک ــرده ت ک
شــهره بــه عمــل فحشــا و در داســتان هــای تاریخــی فاحشــه 
خوانــده شــده انــد. حــال انکــه امــروزه ریشــه تاریخــی 
فاحشــه گــی کامــا بــه مفهومــی متفــاوت منســوب بــه زنــان 

ــت.  ــدکاره  اس ب
اگــر چــه در قــران و اســام، از همجنــس گرایــی زنــان 
ســختی بــه میــان نیامــده و هــر انچــه از بدکارگــی نــام بــرده 
شــده مختــص عمــل فاحشــگی و زنــا بیــن زن و مــرد اســت. 
در اشــعار و ادبیــات زبــان فارســی نیــز بیشــار ابیــات و نــر 
هــا اشــاره بــه داســتان هــای عشــقی مردانــه ای دارنــد کــه 
عمدتــا متعلــق بــه شــاهان غزنــوی و عشــق ســلطان محمــود 
بــه غــام اش ایــاز اســت .بــاری انچــه از گذشــته تــن 
فروشــی تــا امــروز میدانیــم بردگــی تــن فروشــان، فقــر انهــا 
و ثــروت شــاهان و قدرمتنــدان اســت. قدرتــی کــه بــردگان 
را چنــان امــوال ناطــق کــه اختیــار و صاحیــت انــرا داشــته 
انــد بــا امــوال شــان آن کننــد کــه میخواهنــد و متکیــن بــی 

ــان شــان اســت .  قیــد و رشط کنیــزان و غامــان از ارباب
جهــان هــر چــه بــه ســمت مدرنیتــه پیشــرت میــرود، عــادی 
ــری  ــه ام ــود، ب ــل میش ــادی تبدی ــری ع ــه ام ــود ب ــازی خ س
قاچــاق  فروشــی،  تــن  بــازار  ناپذیــر؛ چنانچــه  اجتنــاب 
ــطه  ــه واس ــروزه ب ــارت آن ام ــکس و تج ــت س ــان، صنع انس
لطــف متــدن و قراردادهــای اجتاعــی- دولتــی آن بــه امــری 
عــادی و منبــع درآمــدی ناچیــز بــرای تــن فروشــان و درآمدی 
ــل  ــی تبدی ــازار مالیات ــق ب ــرای حکومــت هــا از طری ــت ب ثاب

شــده اســت. فقــر ابتــدا زنــان و مــردان را بــه 
ــای  ــد روی ــه امی ــان ب ــان انس ــت قاچاقی دس
بهــرت و زندگــی اســوده تــر بــا هــدف و اینــده 
ای نامعلــوم میســپارد .زنــان زیــادی کــه بعــد 
از قاچــاق رس کشــورهایی در مــی آورنــد کــه 
میتواننــد جــواز کار تــن فروشــی بگیرنــد، 
بــه واســطه جــواز کار اقامــت بگیرنــد و بعــد 
ــد  ــات بپردازن ــه حکومــت مالی از رشوع کار ب
.تقریبــا ایــن قانــون و شــیوه در رسارس اروپــا 
ــی  ــا محل ــادی و حت ــری ع ــه ام و اســرتالیا ب
بــرای بــازار گرمــی گردشــگران تبدیــل شــده 
اســت. عــادی ســازی و جــواز تــن فروشــی از 
طــرف دولــت هــا در واقــع اگــر چــه توانســته 
ــان  ــن فروش ــمی ت ــامت جس ــی س ــا میزان ت

را تحــت نظــارت بگیــرد و امنیــت جانــی انهــا را تامیــن 
ســازد امــا اگاهانــه بــه تاجــران صنعــت ســکس، قاچاقیــان 
انســان و کاهــش ســن تــن فروشــی کمــک میکنــد. دلیــل 
ارائــه شــده از جانــب حکومــت هــا هــم انتخــاب ازادانــه کار 
اســت، همینطــور کــه قاچــاق انســان نیــز خــود یــک شــغل 
ــز در دوره ای  ــران نی ــتان و ای ــود! در افغانس ــوب میش محس
از تاریــخ شــاهد کار علنــی و قانونــی تــن فرشــان هســتیم. 
ــتند و  ــمی داش ــه رس ــه جنب ــا در دوره صفوی ــه ه ــرد خان ام
مالیــات میگرفــت. (شمیســا  مــکان هــا  ایــن  از  دولــت 
ــاه  ــه پنج ــا ده ــه ت ــران ک ــو در ته ــهر ن ــه ش ،1381)،  قلع
ــروش را در  ــن ف ــد زن ت ــزار و پانص ــود و ه ــال ب ــی فع شمس
خــود جــای داده بــود، تنهــا امتیــاز مثبتــی کــه علــی رغــم 
رســمی شــدن کســب و کار انهــا شــامل حــال شــان میشــد 
ــل  ــه دلی ــا ب ــل ام ــود. در کاب ــون ب ــت خ ــای تس ــش ه ازمای
ســنت هــای قدیمــی، جامعــه بــه شــدت مذهبــی و محافظــه 
کار هرگــز منطقــه ای علنــی بــرای زنــان تــن فــروش وجــود 
نداشــته اســت، در رسارس شــهر کابــل امــا میتــوان هــر 
ــن،  ــت پایی ــا قیم ــروش ب ــن ف ــک زن ت ــه ی ــه ب ــد دقیق چن
دخــرتکان خوردســال بــا قیمــت پاییــن و حتــا پــرسان جــوان 
برخــورد. خانــه هــای بیشــاری در کابــل مقــر تــن فروشــان 
ــیون  ــل، کمیس ــازمان مل ــای س ــزارش ه ــی گ ــت و متام اس
حقــوق بــر و رســانه هــای متفــاوت داخلــی و خارجــی بــا 
ــده حــرف میزننــد. در هیــچ  سانســوری عجیــب از ایــن پدی
گزارشــی منیتــوان بــه امــاری نســبی از تعــداد تــن فروشــان 
ــی  ــت زندگ ــت، از وضعی ــت یاف ــات دس ــا والی ــت ی در پایتخ
تــن فروشــان اطاعاتــی در دســت نیســت و بهداشــت زنــان 
و مــردان تــن فــروش بررســی نشــده اســت. در گزارشــی 
از الیســا تاتــگ خربنــگار اسوشــیتدپرس در افغانســتان 
میخوانیــم کــه یکــی از ســوژه هــای تــن فــروش او کــه دخــرت 
ــزی  ــون چی ــا کن ــد و ت ــدوم را منیشناس ــت کان ــی اس جوان
ــه  ــوان اینگون ــت. میت ــنیده اس ــدز نش ــاری ای ــورد بی در م
برداشــت کــرد کــه نــه تنهــا دخــرت ســواد جنســی و اگاهــی از 
وضعیــت بهداشــت جســمی خویــش نــدارد بلکــه مشــرتیان 

ــد.  ــه رس میربن ــق ب ــی آگاهــی مطل ــز در ب او نی
ادامه دارد
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