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زن در تقالی آزادی

هفته

روال سعاده غنی)بی بی گل(، بانوی اول تا مقطع 
فوق لیسانس تحصیل کرده است. وی نخستین بار، 

در روز جهانی زن )۸ مارچ( در اوج مبارزات انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان، در کابل در انظار عمومی 
ظاهر شد و به زبان فارسی سخنرانی کرد. او از ۲۹ 
سپتامبر ۲۰۱۴، به عنوان بانوی اول به ارگ ریاست 

جمهوری افغانستان افغانستان قدم نهاد. 

زنـان والیـت هلمنـد دسـت بـه اعتـراض زدنـد تـا شـاید از این طریـق صدای شـان را 
دولـت مـردان بشـنوند. ایـن اعتـراض پـس از انفجـاری که روزسـوم عید در اسـتدیوم 
ورزشـی والیـت هلمنـد اتفـاق افتـاد و نیـز افزایـش حمـات انتحـاری در ایـن والیت 
شـکل گرفتـه اسـت. آن هـا می گوینـد کـه مردم ایـن والیت از جنـگ و قتل و کشـتار 

بـه تنـگ آمده انـد و امیـدوار انـد کـه صدای شـان را دولـت مردان بشـوند.
شـماری از زنـان هلمنـدی کـه در جمـع معترضـان می باشـند و خیمه ی  تحصن شـان 
را در محـل انفجـار اخیـر برافراشـته اند، می گوینـد کـه آن ها دیگر از جنگ و خشـونت 
خسـته شـده اند. ایـن زنـان ابراز کـرده اند که دیگر کاسـه صبرشـان لب ریز شـده و از 

مـرگ عزیزان شـان بـه تنگ آمـده اند.
ایـن حرکـت بی سـابقه ترین حرکت زنان در قلمرو طالبان گفته شـده اسـت. گذشـته 
از مسـئله ی دیگـر ایـن زنان با حضورشـان در میـدان مبارزه و حق طلبی نشـان دادند 
کـه آن هـا در برابـر نارسـایی ها می ایسـتند. صـدای معترضانـه آن هـا بیان گـر بیـداری 

شـان در برابر سرنوشت شـان اسـت.
زنـان تصمیـم دارنـد کـه بـه نـزد طالبـان برونـد و از آن هـا بخواهنـد که بـه جنگ در 
افغانسـتان پایـان دهنـد. ایـن تحـرک بیان گـر انگیـزه ی بیش تـر زنان در سـهم گیری 
کارهـای اجتماعی و سیاسـی می باشـد. ایـن می توانـد فرصتی خوبی بـرای گفتن حق 

زنـان و نیـز درک وضعیـت خـراب زنـان در والیات ناامنی کشـور باشـد. 
ایـن گردهمایـی زنـان در کنـار مـردان می توانـد بازدهی خوبـی برای شـنیدن صدای 
مردمـی باشـد کـه از جنـگ بـه تنـگ آمـده انـد. ایـن می توانـد فرصتـی باشـد بـرای 
درک خیلـی از مسـایل پنهان و پوشـیده ی باشـد که سـال های سـال زندگـی مردم را 

هم چـون زهـری تلخـی بـه کام آن ها سـاخته اسـت.
بـا در نظـر داشـت ایـن مسـئله بایـد در تـاش پیـدا کـردن راهـی بـود کـه بتـوان 
اعتراضـات مردمـی را همرسـانی نمـود. بایـد به رخ سـازمان ملل و مسـوولین کشـاند 
ایـن وضعیـت خـراب مردمـی را که سـال های سـال اسـت قربانـی سیاسـت بازی های 

سیاسـیون شـده اند.

 نوشته ای از دکرت سیمین دانشور

باید باکره باىش، باید پاک باىش!
براى آسایش خاطر مرداىن که پیش از تو 

پرده ها دریده اند !
چرایش را منی دانی فقط می دانی قانون 

است، سنت است، دین است
قانون و سنت را می دانی مردان ساخته اند

اما در خلوت مى اندیىش به مرد بودن خدا و 
گاهى فکر می کنى شاید خدا را نیز مردان 

ساخته اند
من زنم 

با دست هایی که دیگر دل خوش به 
النگوهایی نیست 

که زرق و برقش شخصیتم باشد
من زنم و به هامن اندازه از هوا سهم می برم 

که ریه های تو
می دانی؟ دردآور است من آزاد نباشم که تو 

به گناه نیفتی
قوس های بدنم به چشم هایت بیشرت از تفکرم می آیند

دردم می آید باید لباسم را با میزان ایامن شام تنظیم کنم
دردم می آید ژست روشن فکریت تنها برای دخرتان غریبه است

به خواهر و مادرت که می رسی قیرص می شوی
دردم می آید در تخت خواب با متام عقیده هایم موافقی

و صبح ها از دنده ی دیگری از خواب بلند می شوی
متام حرف هایت عوض می شوند

دردم می آید منی فهمی

4

دلمازمادرهایمانمیگیرد
بدبختهاییبودندکهحتی
میترسیدندباورکنندحقشان

پایمالشده
دکرت سیمین دانشور 

این جا، چراغی روشن است

جنسیت
ایـن امـر اسـت. چنـان کـه اسـتاد واصـف 
باخـرتی مـی رسایـد: »پـدرام شـد ز اللـه 
و گل، قـر رابعـه / »بکتـاش« بـود اللـه که 
زانجـای بردمیـد«. در یـک مقطـع خـاص، 
ایـن فـروغ فرخـزاد اسـت کـه انقالبـی در 
عرصـه شـعر معارص پارسـی پدید مـی آورد 
و تنانگـی را بـا تفکـر کامـال زنانـه در شـعر 
بـه رسودن مـی گیـرد. پـس از فـروغ، هـر 
چنـد شـاعران بسـیاری به صحنـه آمدند و 
شـعرهایی هـم بـه مراتب بهرت از شـعرهای 
کـه  بـود  فـروغ  ایـن  امـا  رسودنـد؛  فـروغ 
بـرای  تابویـی تـن را شکسـت و جـاده را 
دیگـر زنـان همـوار کـرد. »مـرا بـه زوزه دراز 
توحـش/ در عضو جنسـی حیـوان چه کار/ 
مـرا تبـار خونـی گلهـا بـه زیسـن متعهـد 

کـرده اسـت«. )فـروغ فرخـزاد(
در افغانسـتان، امـا جریـان شـعر زن کمی 
تـر شـکل گرفـت. در دوران غربـت  دیـرـ 
رو  شـعر  بـه  بسـیاری  زنـان  آن  از  پـس  و 
آوردنـد تـا ایـن کـه جریـان کنونـی شـعر 

اگـر بـه اجـامل، یک نـگاه کوتاه بـه تاریخ 
تـر  باشـیم؛ کـم  پارسـی داشـته  ادبیـات 
زنانـی در متـام دوره هـای تاریـخ ادبیـات 
خواهـش  از  کـه  اسـت  منـوده  جرئـت 
خـود  عشـق  و  رنـج  و  درد  و  زنانـه  هـای 
سـخن بگویـد. البتـه، یـک مـورد را بایـد 
و  خراسـان  حـوزه  در  کـه  منـود  اشـاره 
هـای  دوره  در  افغانسـتان،  مخصوصـا 
مختلـف تاریخ شـاعران زن قد بر افراشـته 
انـد. آنهـا بـا نـام هـای مسـتعاری چـون 
مخفـی، محجوبـه، مسـتوره و... شـعر می 
و  قیـد  و  رسودنـد. هنجـار هـای سـنتی 
بنـد هـای اجتامعـی، مانع آن می شـدند 
کـه شـاعران زن احساسـات زنانـه شـان 
بـه  بکشـند.  تصویـر  بـه  شـعر  قالـب  در 
همیـن رو اسـت، کـه اکرث شـاعران زن در 
افغانسـتان یـا بـه نـام مسـتعار و یـا هـم با 
سـبک و سـیاق مردانـه شـعر رسوده انـد. 
چه بسـا، کـه در خیلی مورد اتفـاق افتاده 
که ابراز احساسـات زنانه در شـعر، موجب 
نابـودی شـاعر شـود. تـراژدی رابعـه گـواه 

آسیب شناسی شعر زن
در افغانستان

باید باکره باشی!

صدای دادخواهی زنان هلمند
به گوش که ها خواهد رسید؟

 ادامه در صفحه 2...
 ادامه در صفحه 2...

زنانی که نباید مادر شوند!
زناندیریازودبایدبهیادبیاورندکهپیامربانجامعهخویشاند

 غام سخی حامیس
بخش دوم و پایانی

تحلیل

 صفحه 3  
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ایـن دوره مـی تـوان  زن افغانسـتان شـکل بگیـرد. از شـاعران 
كـري  عـاريف،  كرميـه  صابـري،  معصومـه  زاهـدي،  زهـرا  از: 
آخونـد زاده، مريـم تركمنـي، خديجـه احمـدي، كرميـه عـاريف، 
معصومـه احمـدي، زهـرا حسـن زاده، زهـرا محمـودي، محبوبـه 
ابراهيمـي، شـكريه عرفاين، ذاكره حسـيني، فريبا حيـدري، لينا 
نبـي زاده، رحيمـه مريزايـي، فاطمـه سـجادي، مينـا نـرص، رؤيـا 
سـادات، ناهيـد باقـي، عادلـه كبـريي، گلثـوم صديقـي، جميلـه 
متقـي، صفيـه بيـات، مهتـاب سـاهل،  ريحانـه يوسـف، خديجـه 
كاظمـي، فاطمـه فييض، فاطمه حسـيني، بتول مـرادي، راضيه 
مظفـري، فرزانه احمدي، زهرا لطفي، فرشـته حسـيني، سوسـن 

ابراهيمـي، منيـژه متنـا، فاطمـه طاهـري و ... نـام گرفـت.
شـعر زن افغانسـتان، زمانـی برگ و بـار یافت که زنان توانسـتند، 
شـعر متفـاوت تـر نسـبت بـه آن چـه مـردان خلـق مـی کردنـد، 
برساینـد. در اوایـل چنـدان تفاوت میان آن چـه زنان می رسودند 
بـا شـعر مـرد افغانسـتان آشـکار نبـود. محـض مثـال، اگـر شـعر 
هـای نخسـتین زهرا حسـین زاده را بـا آن چه یک مـرد می رسود 
مقایسـه کنیـم، هیچ تفاوتـی حس منی کنیم. حتـا، اگر به جای 
نـام زهـرا حسـین زاده، نـام یـک مـرد را بگذاریـم؛ چنـدان فرقـی 
منـی کنـد. امـا، بعـد هـا در شـعر هـای کسـانی چـون شـکریه 

عرفانـی ایـن تفـاوت بـه صورت بـارز آشـکار یافته اسـت.
در عـرص کنونـی، تنانگـی، عصیـان گـری و بیـان رنج هـای زنان 
مهـم تریـن مشـخصات اشـعار شـاعران زن افغانسـتان را شـکل 
مـی دهـد. باری، باران سـجادی در مـورد یکـی از مجموعه های 
شـعری اش زیـر نـام »سـنگ بـاران« گفتـه بـود: »بـه عقیـده ی 
خـوِد مـن محتـوای سـنگ باران عموماً اجتامعـی و بیـان زنانه  ی 

اروتیـک در افغانسـتان دانسـت. باران سـجادی بـا نرش مجموعه 
شـعری »پریـود« در صـدر ایـن جریان قـرار می گیـرد. وی با زبان 
شـاعرانه و بـه شـکل بسـیار برهنـه خواهـش هـای تنانـه اش را 
بیـان منـوده اسـت. در ذیل چند منونه از اشـعار شـاعران مکتب 

اروتیـک را مـی آورم:
او هنوز منی داند بلیسد یا مجروحم کند

من اما
می دانم

شهوت جرررررر دادنش را
کنار هامن جمعه خمیده

در چهارم بعد از ظهر جاودان
و زنان که سیگار منی کشیدند

)باران سجادی، پریود: 94(
چقدر تنهایی ام را به تخت دعوت کنم

و دوش هـای ارزان مسـافر خانه هـای اطراف 
حرم

گناهانم را به پای تو بریزند
چقدر بگویم روانکاو عاشقم شده است

و هرجلسـه ادیپـم را روی برانـکاد دسـتاملی 
میکند

من را نخواسن شوخی نیست
شـوخی نیسـت وقتی سـگگ های سـوتین ام 

بـا یـاد تو باز میشـوند
شـوخی نیسـت وقتـی الی موهـای مـن گریه 

میکنی
ومن به مارک شورت دوست دخرتت فکر میکنم

)مارال طاهری، وبالگ مارال طاهری(
در ایـن دو شـعر بـه وضوح می بینیـم؛ که باران سـجادی و مارال 
طاهـری بـا بـه کار گیـری اروتیـک تریـن واژه هـا خواسـته انـد بـا 
زبـان زنانـه شـعر بگوینـد و بـه نحـوی خواهـش هـای تنانـه زنان 
را بـه تصویـر بکشـند. بـرای درک بهـرت فـراز و فـرود شـعر زن 
افغانسـتان، مـی تـوان اشـاره کـرد که شـاعران دیـروز در پسـتوـ  

ببینم آنجا هم اندازه ی درون خانه، غیرت داری؟
دردم می آید که به قول شام متام زن های اطراف تان خراب اند

و آنهایی هم که نیستند همه فامیل های خودتان اند
مادرت اگر روزی جرات پیدا کرد ازش بپرس

از س.ک.س با پدرت راضی بود؟؟؟
بیچاره رسخ می شود و جوابش را ...
باور کن به خودش هم منی دهد... 

دردم می آید
از این همه بی کسی دردم می آید

***

هـای پسـت خانـه هـا شـعر مـی رسودنـد و ای بسـا کـه در قالب 
مردانـه احساسـات شـان را بـروز مـی دادنـد؛ امـا باران سـجادی 
و مـارال طاهـری، واژه هـای »شـهوت« و »جـررر دادن« و »شـورت 
دوسـت دخـرت« و »سـگگ هـای سـوتین« و »دسـت مالـی« را در 
شـعر هـای شـان بـه کار می برند. شـاید، بـاران سـجادی، مارال 
طاهـری و کریمـه شـرنگ را بتـوان آوانـگارد تریـن شـاعران زن 
معـارص افغانسـتان دانسـت. زیـرا، ایـن شـاعران پـا بنـد بـه قیـد 
آزاد  هـای  قالـب  در  و  نیسـتند  قافیـه  و  وزن  بندهـای چـون  و 
هرنمنایـی مـی کننـد. بـاران سـجادی گفتـه اسـت کـه: »مـن 
بـرای فـرم، شـعر منی گویـم. شـعر بـرای مـن تجربـه  ی انسـانی و 
تجربـه ی زیسـته ی مـن از زندگی اسـت. من در شـعر زند گی می 
کنـم. بنابـر ایـن، زندگـی کردن بـرای قالب هـا یا فرم بـه نظر من 
ممکـن نیسـت«. نقـدی کـه بـر شـعر ایـن دسـته از شـاعران می 
تـوان وارد کـرد، زبـان کمـرت هـرنی و بیـان برهنه مفاهیم اسـت. 
یعنـی وقتـی، مثـال شـعری از بـاران سـجادی مـی خوانیـم بـه 
آسـانی درک مـی کنیم که شـاعر چـه گفته اسـت. در حالی که، 

شـعر نبایـد ایـن قدر سـاده باشـد.
بـا توجـه بـه آن چـه گفتـه آمدیـم، شـعر زن افغانسـتان، اکنـون 
بـه دورانـی رسـیده کـه دیگـر منـی شـود آن را نادیـده گرفـت. 
نـاب تریـن احساسـات زنانـه در ایـن شـعر هـا نهفته اسـت و درد 
اجتامعـی زنـان بـه خوبـی انعـکاس داده مـی شـود. چیـزی که، 
چنـان یـک کمبـود در شـعر افغانسـتان، اعـم از زن و مـرد، خود-

منایـی مـی کننـد؛ عـدم موجودیـت بوطیقا اسـت. شـعر باید در 
سـاحت های غیر از ادبیات نیز به پرواز در آید. شـعر افغانسـتان 
بایـد بیـش از پیش به سـوی فلسـفی شـدن گام گذارد. شـاعران 
حـوزه ایـران، تا-حـدی ایـن خالیـگاه را در شـعر معـارص فارسـی 
جران کرده اسـت. ولی، ره دراز در پیش اسـت، تا شـعر پارسـی 

کامـال در فلسـفه حل شـود. والسـالم.

زن معـارص افغانسـتانی می باشـد. تجربه هـای فـردی و حـال و 
هواهـای انسـانی کـه زن اسـت و دچـار چندهویتـی آن هـم بـه 
دلیـل مهاجـرت کـه درِد مـردم ماسـت شـده، و بیـان تجربیـات 
نـازک یـک زن از همیـن زن بودنـش و امکان زن ماندن در بسـرت 
اجتـامع امـروزی افغانسـتان«. اروتیـک رسایـی و سـخن گفـن 
از مشـخصات تـن نیـز مهـم تریـن سـوژه هـای شـاعران زن را بـر 
می سـازد. کسـانی چون مارال طاهـری، باران سـجادی، کریمه 
تـوان مناینـدگان مکتـب  شـرنگ، مریـم ترکمنـی و... را مـی 

نه! خیانت هم شهامت می خواست
نسل تو از مادرهای مان همه چیز را گرفت

جایش النگو داد
مادرم از خدا می ترسد... از لقمه ی حرام می ترسد ... از همه چیز 

می ترسد
تو هم که خوب می دانی ترساندن بهرتین ابزار کنرتل است

دردم می آید... این را هم بخوانی می گویی اغراق است
ببینم فردا که دخرت مردم زیر پاهای گشت ارشاد به جرم موی 

بازش کتک می خورد
باز هم همین را می گویی

تفکر فروشی بدتر از تن فروشی است
حیف که ناموس برای تو است نه تفکر

حیف که فاحشه ی مغزی بودن بی اهمیت تر از فاحشه تنی است
من محتاج درک شدن نیستم/ دردم می آید خر فرض شوم

دردم می آید آنقدر خوب رس وجدانت کاله می گذاری
و هر بار که آزادیم را محدود می کنی

می گویی من به تو اطمینان دارم اما اجتامع خراب است
نسل تو هم که اصلن مسوول خرابی هایش نبود

می دانی؟
دمل از مادرهای مان می گیرد

بدبخت هایی بودند که حتی می ترسیدند باور کنند حق شان 
پایامل شده

خیانت منی کردند
نه برای اینکه از زندگی راضی بودند

سـعر      زنآسیب شناسی
در افغانستان

باید باکره باشی!

غام سخی حامیس
بخش دوم و پایانی

تحلیل
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می گیـرد؛ زندگـی مـادر را بـا دل وجان ملـس می کند و از 
ایـن راه خویشـن را می سـازد و بـه مادر نه تنهـا به عنوان 
فرشـته ی رزق وروزی اش می نگـرد، بـل شعروشـعور را هـم 
از او بـه عنـوان وحـی مطلـق، می پذیرد. کـودک از هامن 
اول خمیرمایـه ی رفتارهـای متزلـزل یـا پایـدار خویـش را 
از مـادر می گیـرد و تـا همیشـه بـا خـود حفـظ می کنـد. 

سـال های کودکـی، دوران شـکل گیری شـخصیت جوانی 
اسـت؛ زیـرا انسـان بـه دلیـل اجتامعی بـودن بـه صـورت 
مـداوم، تـالش در یادگیری دارد. »دامان مادر، مدرسـه ی 
بنـد  هـامن  دقیقـن  نـوزاد  قنـداق  بنـد  و  اسـت  کـودک 

تربیتـی جامعـه اسـت«.
امـا آیـا زن افغـان، برای به دسـت گرفن این بنـد تربیتی 
جامعـه ی بـه بن بست رسـیده آماده 

است؟
ظلم پذیـری،  در  افغـان  زنـان 
در  و  صبـوری  تحمـل،  سـکوت، 
تاریخـی  بندگی وبردگـی  نهایـت 
مانـدن  بـا  آنـان  دارنـد.  طوالنـی 
هویـت  بردگـی،  حرم رساهـای  در 
و  می کننـد  تعریـف  را  خویـش 
و  تحقیرشـده  جنـس  از  باالتـر 
طریـق  از  خویـش  تحمیل شـده ی 
چیـزی  یک قطبـی،  جامعـه ی 

. ننـد ا منی د
زنانـی مسـتثنا هـم در افغانسـتان 
هسـتند کـه تـالش دارنـد در ایـن 
و  ظلـم  ایـن  از  گـذار،  دوره ی 
بگذرنـد  اجتامعی سیاسـی  تحقیـر 
را  خویـش  حرم رسایـی  تعریـف  و 
ابتـدا در کشـور و سـپس در سـطح 
امـا  بکشـند،  چالـش  بـه  جهانـی 
هیـچ جـای دنیـا، جامعـه براسـاس 
سـاخته  موجـود  اسـتثناهای 
گفـت:  بایـد  بی درنـگ  منی شـود. 
عنـوان  هیـچ  بـه  افغانسـتان  زنـان 
بردگـی  چـون  صفاتـی  دلیـل  بـه 
و بندگـی، سـکوت و صبـوری کـه 
اکنـون جنبـه ی مثبت بـا بازتعریف 

و  نبوده انـد  خوبـی  مادرانـی  اسـت،  یافتـه  خـوب  زن 
شـد. نخواهنـد 

ایـن مـادران تحقیرشـده در سیسـتم مردسـاالِر زن سـتیز، 
اگـر  کـه  کودکانـی مشـغول اند  پـرورش  بـه  سال هاسـت 
دخـرت باشـد، نقـش دیگربـاره  ی مـادر را بـا پذیـرش ظلم، 
بـازی می کنـد و بـه نوعـی تداوم دهنـده ی نقـش سـنتی 
مـادران خویش انـد و اگـر پرس باشـد، بـا نوع تربیـت مادِر 
طـول  در  افغـان،  مـادران  می مانـد.  رسور  تحقیرشـده، 
تاریـخ مـادری خویـش، نـه تنهـا موفـق نشـده اند کـه این 
آپارتایـد جنسـی را از خانـه تـا جامعـه حـذف کننـد، بـل 
بـا مجموعه یـی از رفتارهـای ناسـنجیده ی خویـش، به آن 
دامـن زده انـد. ایـن زنـان در خانـواده بـدون اندیشـیدن 
کوره هـای  هیـزم  نادانسـته  هدفـی،  هرگونـه  از  دور  و 
نقـش  حفـظ  بـا  و  شـده اند  رسزمین شـان  زن سـوزی 
ترسـو  دخرتانـی  تربیـت  بـا  خانـه،  در  خـود  حاشـیه یی 

و  زورگـو  تربیـت پرسانـی  و  بـارآوردن  بـا  و  و غیرمسـتقل 
مسـتقل در تـداوم چرخه سـنتی زورپذیـری و زورگویی در 
جامعـه، نقـش چشـم گیر و غیرقابـل انـکاری داشـته اند! 
جامعـه  و  خویـش  تباهـی  باعـث  این چنینـی  زنانـی 

خویش انـد.
بدون شـک مـادری، مقدس تریـن جایگاه تاریخی اسـت، 
امـا بـه رشطـی کـه نقـش پیامـری خویـش را بـاور کنـد 
و اطرافیانـش را هـم باورمنـد بسـازد. تاریـخ زن سـتیزی، 
بی وقفه در افغانسـتان نشـان داده اسـت که زنان محتاج 
ایـن رسزمیـن هنـوز آمـاده ی پذیرفـن نقـش اجتامعـی 
تاثیرگـذار خویـش نیسـتند و در حقیقـت منی داننـد کـه 
می تواننـد بـا تغییـر نوع رفتـار مادری خویـش، هم دنیای 

خـود و هـم دنیـای مردان شـان را متحـول سـازند.
مـادران هنـوز منی داننـد کـه هیـچ مـردی بـدون تربیـت 
آنهـا منی توانـد بـه معـراج بـرود. مـادر ظلم پذیر افغـان، با 
پذیـرش انـواع خشـونت های موجـود به ویژه خشـونت های 
آموزشـی و اقتصـادی بـه صـورت غیرمسـتقیم بـه کـودک 
دخـرتش می آمـوزد کـه بدون حضـور در اجتـامع می تواند 
نـام و نقـش شـوهر آن را  بـه  در حرم رسایـی کـه مـردی 
خواهـد سـاخت، مـادر شـود و احـرتام و عاطفـه گدایـی 
کنـد و چشـمش بـه لقمه نانـی مبانـد کـه شـوهر بـه خانه 

می آورد.
کـه  می آمـوزد  خویـش  پـرس  کـودک  بـه  افغـان،  مـادر 
بـا  و  رفـت  نشـانه  را  زنـی  مـادرش  چـون  می شـود 
نگه داشـتنش در چهاردیواری خانه، نـان آور و فرمانده اش 
شـد. پـرسان کوچـک از دامـن چنین زنان ترسـویی، قلدر 
اجتامعـی می شـوند و هـم بـه خـود آسـیب می زننـد و هم 
بـه دیگـران. در هـر دوره ی تربیتی با پرورش دادن نسـلی 
زندان پذیـر »دخـرت« و زندان بـان »پـرس«، جلـوی هرگونـه 
قیـام اجتامعـی را بـرای تغییـر جامعـه سـد سـاخته اند و 

عـروج انسـان را بـا تاخیـر دهه هـا روبـه رو منوده انـد.
زنـان افغـان بیـش از اینکـه زن باشـند، مادرانـی منفعل و 

تاثیرپذیرنـد. چگونـه ممکـن اسـت از زنـان تاثیرپذیـر مادرانـی تاثیرگـذار 
انتظار داشـت. چرخه ی سـنتی نوع مادری در افغانسـتان، باعث شـده تا 
مسـیر تکامـل انسـان در جامعـه ی مـا بـه کندی پیـش برود و در بسـیاری 
از زمان هـا و مکان هـا در ناامیدانه تریـن حالـت بـه توقـف کامـل برسـد. 
غیرت هـای  ناموسـی،  قتل هـای  بریدن هـا،  گوش وبینـی  سنگ سـارها، 
و  مدیریـت  سـطح  در  زنـان  عمـد  بـه  حـذف  اسیدپاشـیدن ها،  کاذب، 
و  آموزشـی  خشـونت های  ادامـه ی  و  حفـظ  بـزرگ،  تصمیم گیری هـای 
اقتصـادی و بسـیاری مـوارد دیگر مصداق سـخنی اسـت کـه در باال گفته 
شـد. منی شـود منکر شـد که در افغانسـتان چرخه ی تکامل انسـان بارها 
و بارهـا بـه ایسـتایی کامـل رسـیده و ایـن دلیل بیشـرت فجایعی اسـت که 

افغانسـتان بـا آن مواجه اسـت.
زنـان بالخـره بایـد در برهه یـی از تاریـخ متوجـه شـوند کـه بنـد تربیتـی 
جامعـه ارتباط مسـتقیمی بـا بند قنداق نوزادشـان دارد و باید امپراطوری 
مـردان را در خانـه ی خویـش منهـدم کننـد و بـه جـای امپراطـور و کنیـز، 
انسـان روانـه  ی جامعـه کننـد. مـادر آگاه بایـد تخـت برابـری انسـانیت 
را بـرای کـودکان در خانـه بنـا کنـد و کـودک دخـرت و پـرسش را بـرای 
پذیرفـن ایـن برابـری، آمـوزش دهـد و اگـر الزم شـد، کودک رسکشـی که 
بـه جـای برابـری برتـری می جوید – چه دخـرت وچه پرس، را مجـازات کند.

مـادری مسـوولیت خطیـری اسـت در رسزمینـی کـه هویـت بـا جنـس، 
رابطـه تنگاتنـگ دارد و زنـان افغـان بایـد همـواره بـه یـاد داشـته باشـند 
کـه مـادری مرتادفـش را در واژه هـای رهـری و پیامری می یابـد و فرمول 
ظلم پذیـری در تناقـض رفتـار یـک پیامـر قـرار می گیـرد. زنان دیـر یا زود 

بایـد به یـاد بیاورنـد کـه پیامـران جامعـه خویش انـد.

در رسزمینـی کـه دینـش بـدون رشط   وقیـد، بهرتیـن اش 
را »بهشـت« پاداشـی بـرای مادربـودن تعییـن کـرده، امـا 
آییـن اش زن را جنـس دوم و فرومایـه می داند، دیگر برای 
زنـان چـه دلیلـی باقـی می مانـد بـرای مادرنشـدن، وقتی 
در بسـیاری مـوارد آییـن بـر دین پیشـی گرفته اسـت و به 

مراتـب برتری جسـته.
کـه  اسـت  مادرانـی  رسزمیـن  سال هاسـت  افغانسـتان 
دل از دار دنیـا گرفته انـد و بـه عاقبتـی دل بسـته اند کـه 
افغانـی،  مـادران  دارد.  پـی اش  در  حرف و حدیـث  هـزار 
کـه  هسـتند  دنیـا  زنـان  ناامیدتریـن  و  خموش تریـن 
همـواره در آن خـاک بـرای گریـز از ذلـت زن بـودن تـن به 
مادرشـدن داده انـد. امـا آیـا به راسـتی مـادری دوای درد 
زنـان افغانسـتان اسـت؟ آیـا واقعـن مادرشـدن، راه حـل 
درسـتی اسـت برای فـرار از ذلت های بی شـامر خانواده و 
جامعـه؟ آیـا آپارتاید جنسـی با بحث مادرشـدن، رسپوش 

می شـود؟ گذاشـته 
تاریـخ کم مهـری مـردان و قلدربازی هـای جنسی شـان در 
افغانسـتان، به زمان شـکل گیری شـخصیت جنسی شـان 
روشـنی  و  توضیـح  بـه  نیـازی  بحـث  ایـن  برمی گـردد. 
مسـتندهای  همـواره  افغـان،  زنـان  نـدارد.  انداخـن 
بـه  آنهـا  بـه  اسـتناد  بـا  کـه  دارنـد  بی شـامری  تاریخـی 
راحتـی می تواننـد در عرصـۀ بین املللـی ثابـت کننـد کـه 
و  ندارنـد  رقیـب  بی شـفقتی  و  بی مهـری  در  مردان شـان 

گـوی سـبقت را از متـام مـردان دنیـا ربوده انـد.
بـرای یـادآوری و اثبـات سـخن، واضح تریـن منونـه ایـن 
بدمهـری و بی رحمـی را می تـوان در متثیـل بـزرگ مردان 
پایتخـت در مـورد فرخنـده دیـد. زنـی کـه مرگـش مـردان 
پایتخـت و تفکـر مردبرتـری افغانـی را روسـیاه تاریخ کرد. 
خـری کـه تـا دورتریـن نقاط دنیا رسـوخ کرد و به راسـتی 
مواجـه  مهربانـی  و  انسـانیت  بن بسـت  بـا  را  همـه  کـه 
یـادآور  منونـه،  همیـن  تنهـا  ذکـر  بـا  بنابرایـن  سـاخت. 
مردانگـی افغانسـتان می شـویم و می گذریـم از این تاریخ 

باربـار روسـیاه.
اما این نوشـته روی سـخنش با آن نوع از زنان افغان است 
کـه در نهایـت درماندگـی، بـرای دوری از ظلـم تاریخـی 
مردان شـان بـه مـادری روی می آورنـد و آرامـش خویـش 
را در وادی »مادربـودن« می جوینـد. زنـان مظلومـی کـه 
بـرای فـرار از دوزخ ایـن دنیای شـان، گاه تـا پانزده بـار تن 
بـه حاملگـی داده اند و با آبادکردن فرزندان شـان، خشـت 
افغانسـتان،  خشـت فروریخته انـد. راز بقـای زنانگـی در 
وحشـتناک ترین متثیـل دادخواهی برای بودن اسـت. در 
ایـن صـورت کـه زنـان افغانسـتان حاملـه می شـوند، پـس 

! هستند
در چنیـن فضـای فکـری، مادرانگـی چـه تعریفـی، چـه 
قدرتـی و چـه تقدسـی دارد؟ آیـا به راسـتی برای رسـیدن 
و  بـود  مـادر   بایـد  فقـط  جامعـه،  بهشـتی  سایه سـار  بـه 
ایـن عمـل فقـط تغییـر فیزیکی اسـت کـه در بـدن زن رخ 
می دهـد؟ آیـا اصلن امـکان دارد قبل از اینکـه زنی موفق 
بـود، مـادری توامننـد شـد؟ چـرا مادر شـدن های مـداوم 
مقالـه  )ایـن  می شـود؟  قلمـداد  اشـتباه  افغانسـتان  در 
دربرگیرنـدۀ مشـکل ها، نارسـایی ها و کمبودهـای موجـود 

در سیسـتم پزشـکی نیسـت.(
در  فرزنـد  و  مـادر  رابطـه  ابتدایی تریـن  و  اصولی تریـن 
بـدو تولـد اسـت. در ایـن پروسـه، مـادر مسـوول انتقـال 
میـراث فرهنگـی و داشـته های اجتامعـی خویـش اسـت 
تـا کـودک دخـرت یـا پـرس را بـرای ورود بـه جامعـه آمـاده 

کنـد. اجتامعی کـه از جامعه ی 
و  آغـاز می شـود  کوچـک خانـه 
تـا جامعـه بـزرگ کودکسـتان و 
دانشـگاه ادامـه می یابـد. مـادر 
به عنـوان تربیت کننـده و رهر، 
اولیـن نقش سـاز ضمیـر کودک 
کسـب  بـا  او  اسـت.  خویـش 
جایگاهـی  در  مـادری  مقـام 
قـرار می گیـرد کـه بـرای کودک 
حرکتـش،  هـر  و  حـرف  هـر 
قلمـداد  اول و آخـر  حـرف 
پروسـه ی  در  کـودک  می شـود. 
هـامن  از  تربیـت،  و  یادگیـری 
زانـوی  مـادر  پیشـگاه  در  آغـاز 
می گـذارد  زمیـن  بـر  شـاگردی 
و مـادر معلـم بایـد و نبایدهـای 
می شـود.  کودکـش  اجتامعـی 
بـا  مـادر  رفتـار  هـر  از  کـودک 
شـوق الگـو می گیـرد، او مادر را 
در مقابـل خویـش می گـذارد و 
بـا هـر کنـش و با هـر کالم مادر 
تقلیـد  وی  از  آینه یـی  چـون 

می کنـد. مطلـق 
از  اینکـه  از  بیـش  کـودک 
شـیوه ی بیانی مـادر بیاموزد، از 
شـیوه ی برخـوردی مـادر درس 

 دکتر حمیرا قادریتحلیل
نویسنده و استاد دانشگاه

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
شاخه های شسته، باران خورده، پاک

آسامنی آبی و ابر سپيد
برگ های سبز بيد

عطر نرگس، رقص باد
نغمه و بانگ پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک مي رسد اينک بهار

خوش به حال روزگار
خوش به حال چشمه ها و دشت ها

خوش به حال دانه ها و سبزه ها
خوش به حال غنچه های نيمه باز

خوش به حال دخرت ميخک که مي خندد به ناز
خوش به حال جان لريز از رشاب

خوش به حال آفتاب
ای دل من، گرچه در اين روزگار
جامه ی رنگن منی پوشی به كام
باده ی رنگن منی نوشی ز جام

نقل و سبزه در ميان سفره نيست
جامت از آن می كه می بايد تهی است

ای دريغ از »تو« اگر چون گل نرقصی با نسيم
ای دريغ از »من« اگر مستم نسازد آفتاب
ای دريغ از »ما« اگر کامی نگرييم از بهار

گر نکوبی شيشه ی غم را به سنگ
هفت رنگش مي شود هفتاد رنگ

 فریدون مشیری
جعِدگیسو

زنانی که نباید مادر شوند!
زناندیریازودبایدبهیادبیاورندکهپیامربانجامعهخویشاند

زنان بالخره باید در 
برهه یی از تاریخ متوجه شوند 
که بند تربیتی جامعه ارتباط 
مستقیمی با بند قنداق 
نوزادشان دارد و باید 
امپراطوری مردان را در 
خانه ی خویش منهدم کنند و 
به جای امپراطور و کنیز، 
انسان روانه  ی جامعه کنند. 
مادر آگاه باید تخت برابری 
انسانیت را برای کودکان در 
خانه بنا کند و کودک دخرت و 
پرسش را برای پذیرفنت این 
برابری، آموزش دهد و اگر 
الزم شد، کودک رسکشی که 
به جای برابری برتری 
می جوید – چه دخرت وچه 

پرس، را مجازات کند. 



 حسین احمدی 

چندی  ساختیم،  تابو  زن  از  چندی  که  گفتیم  زن  زن،  آن قدر 
خواندند.  بیکاره  موجود  هم  دیگران  شیطان،  چندی  و  هیوال 
تعدادی آن قدر زن، زن گفتند که گویا زن خدا باشد! بیایید همه 
از نو تعریف کنیم؛ زن را از نو بشناسیم. تاکنون بسیاری در راه 
خطاست. بیایید زن را در جامعه ی خود تعریف کنیم. زن انسان 
کامل است. اما تاکنون در امور زندگی نسبت به  هم نوعانش - 
مردها - متفاوت زیسته است. تفاوت زندگی مرد و زن در یک نکته 
خالصه می شود؛ توضیح آن پایان ناپذیر است؛ اما در یک جمله 
می توان گفت: زن هامن انسانیست که قرن ها در حصار حامقت 
مرد زیسته است. این ادعا با ارایه ای چند منونه از سبک زندگی 
مشرتک در طول تاریخ برشیت به اثبات می رسد. در دوره ی اعراب 
جاهلی، تولد دخرت ننگ قبیله بود و نوزاد محکوم به زنده به گور 
و  اگر رسارسی  و  یافت  دوام  این رسم  اینکه چند مدت  شدن. 
مداوم بود، چگونه نسل عرب منقرض نشد؟ این ها پرسش تاریخی 
و خارج از دایره ی این بحث است؛ اما نفس ترویج همین رسم 

غیرانسانی بیانگر ظلم بزرگ تاریخی بر زنان است.
جهان  شاه  سوگل؛  و  بود  ندیمه  زن  عثامنی  ترکان  دوره ی  در 
انتخاب هم خوابه  در  تا  بود  باکره  از دخرتان  پر  اسالم دربارش 
دست باز و گزینه ی بسیار داشته باشد. هم زمان با آن در دربار 
شاهان هند مغولی برای راه یافن به رقاص خانه ی شاه ولوله برپا 
بود. رقاصه ی دربار بودن اوج هرن بود. در آفریقای شاملی برای 
نخشکیدن رود نیل زن باکره را قربانی می کردند، در نپال و تایلند 
برای جلوگیری از خشم خدای طوفان و جلب توجه خدای باران؛ 
هرسال دخرتان باکره را رس می بریدند تا نظام طبیعت را ثابت 
نگه دارند. این ها تنها منونه های اندک از حامقت و جهالت مردان 
جهان بود که امروز نیز به بی رحامنه ترین شکل آن اجرا می شود؛ 
اما فریادرسان این درد تکفیر می شود و مثل ژاندارک که در آتش 
خشم جاهالن در اروپا سوخت - فرخنده وار- در آتش افراط گرایی 
مردان مسلامن در رشق و نیز در دست هوس بازان غرب خواهد 
سوخت. آری، فقط زن بود که رنج می کشید و مرد بود که لذت 

می برد. امروز در افغانستان همه جریان 
دارد؛ ننگ اعراب جاهلی در غور با افتخار 
تحت پوشال قانون اسالمی اجرا می گردد 
سنگسار  زن  یک  عنوان  به  )رخشانه 
دادخواهی  برای  اما جنبشی  می شود(؛ 
از خون رخشانه فیمینست است! در قلب 
کابل فرخنده مثل ژاندارک در آتش خشم 
به  غیور  مرد  هزاران  و  می سوزد  مردان 
متاشا می نشیند ولی جنبش دادخواهی 
در  است!  فیمینیست  فرخنده  خون  از 
دایکندی که امن ترین والیت افغانستان 
تنها در  است؛ بینی زن بریده می شود. 

مورد   ۳۴۰ حدود   ۱۳۹۶ سال 
اداره ی  ثبت  زن  علیه  خشونت 
آنانی  بدون  می شود؛  دولتی 
ترس  از  یا  و  مصلحت  بنابر  که 
مرگ  حتا  رسپناه  ازدست دادن 

درون خانه را ترجیح می دهند.
اعراب  کار  با  حادثه ها  این  مگر 

جاهلی و رسبریدن دخرتهای باکره در آفریقا و جنوب آسیا چه 
تفاوت دارد؟ در هردو صورت؛ مرد است که ظلم می کند و زن 
ستم کش این روزگار بد است. در بسیاری از والیت های جنوب، 
رشق، غرب و شامل افغانستان زنان حق تحصیل ندارند، هویت 
شان انکار می شود و این وضعیت ناشی از حصار حامقت مردان 
است که سد راه آرامش و آسایش زن قرار می گیرند. با این وضعیت 
موجود، زنی که برای دادخواهی برای این قرش محروم برخیزد و 
ندای آزادی رسدهد؛ به حکم دین، به امر عرف؛ جاسوس غرب 

است و مامور غرب گرا!
عجیب است، این وطن مکانی است که متام رخدادهای ننگین 
گذشته در اینجا جریان دارد؛ زن رسبریده می شود)قتل و انتحار(، 
زن زنده به گور می شود)سنگسار(، زن در آتش سوزانده می شود، 
زن هنوز هم کنیز خانه است، مرد به زن نگاه جنسی و شهوانی 
دارد و قانون نگاه جنسیتی، اما دادخواهی برای زن غرب گرایی 
شمرده می شود. رسانه های بیدارگر اجتامعی که برای زنان؛ مثل 
تلویزیون ها، رادیوها و نرشیه ها که از برابری در خلقت، از آزادی و 
از رشد و توانایی زن سخن می گوید؛ مطرود عرف و دین و سنت 
است و فعاالن آن مامور غرب. آن چه مهم و الزامی است که باید 

تغییر کند؛ همین اندیشه ی نامناسب جامعه نسبت به فعاالن 
حقوق زن و معرتضان سلب آزادی زنان است. آنان چیزی بیشرت 
از حق و آزادی منی خواهند. در حالی که آزادی اساسی ترین حق 
انسان است، جامعه ی افغانستان به خصوص مردان نباید از آزادی 
زن برتسد، مگر جامعه ی با زنان خانه نشین و بی سواد به آبادی 

رسیده است؟ هرگز!
اگر کسی با ادب برهنه نوشت، نامسلامن نیست بلکه او تعریفی 
منحرف  ذهن  و  دارد  انسان  از  نو  تعریفی  دارد،  زن  از  دیگری 
و  زنان  مشکل  متام  که  آنانی  پس  ندارد.  جای  او  طینت  در 
خواست های زنان را بی پرده بیان کرد غرب گرا نیست بلکه دارد 
که  مردی  است.  مرد  هم نوع  که  می کند  دادخواهی  زنی  برای 
قرن هاست حصار حامقتش را حارض به برداشن نیست زیرا از 
زن دانش آموخته و زن دارای پایگاه اجتامعی و استعداد علمی 
و سیاسی می ترسد. دادخواهان زن در کشور را غرب گرا خطاب 
می کند و حارض است زن تا ابد در خانه کنیز باشد و بس. در پایان 
بر دادخواهان و فعاالن حقوق زن و پیشگامان آزادی خواهی برای 
زن در افغانستان، از قول »ارل نایتینگل« می نویسم: اجازه ندهید 
تا ترس از زمان با ایجاد موانع، سد راه انجام ماموریت تان شود. 
هر زمانی می گذرد ما باید بتوانیم از همین زمان در حال سپری 
شدن به بهرتین وجه الزم استفاده  کنیم. در این زمان و رشایط 
حساس کشور که امنیت، وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتامعی 
و فرهنگی کشور هردم شکننده و با بحران نو روبه رو است؛ باید 
استوار و با برنامه حرکت کرد تا زن افغانستانی در انحصار ذهن 
منحرف و حامقت مرد محصور مناند بلکه به شهر رویایی خویش 
پرواز کند و نوای آزادی رسدهد، اما این راه بدون دادخواهی برای 
کسب آزادی ممکن نیست و دادخواهان برچسب غرب گرایی، 
جاسوسی و هزار حرف دیگر خواهد شنید. اما با در نظر داشت 
این مسایل باید برای فایق آمدن بر ستم موجود ایستاد و صادقانه 
برای زن یک پدیده ی  ثابت شود که دادخواهی  تا  مبارزه کرد 

غرب گرایی نیست.
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رسانه های بیدارگر اجتامعی که برای زنان؛ مثل تلویزیون ها، 
رادیوها و نرشیه ها که از برابری در خلقت، از آزادی و از رشد و 
توانایی زن سخن می گوید؛ مطرود عرف و دین و سنت است و فعاالن 
آن مامور غرب. آن چه مهم و الزامی است که باید تغییر کند؛ همین 
اندیشه ی نامناسب جامعه نسبت به فعاالن حقوق زن و معرتضان سلب 
آزادی زنان است. آنان چیزی بیشرت از حق و آزادی منی خواهند. در 
حالی که آزادی اساسی ترین حق انسان است، جامعه ی افغانستان 
به خصوص مردان نباید از آزادی زن برتسد، مگر جامعه ی با زنان 

خانه نشین و بی سواد به آبادی رسیده است؟ هرگز! 


