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زنان و تنور نان/ خمیر و رویاهای سوخته در آتش

هفته

شکریه بارکزی، یکی از بانواِن 
سیاست مدارکشور است. وی پیش از این رییس 

موسسه ی زنان آسیا، عضو کمیسیون تدوین قانون 
اساسی، موسس انجمن زنان ژورنالیست افغان، 
نماینده ی مردم در دوره ی پانزدهم ولسی جرگه، 

مدیر مسوول هفته نامه »آئینه زن«، صاحب امتیاز 
»روزنامه ی ترقی« و رییس بنیاد شکریه بارکزی 
بوده و در حال حاضر سفیر کبیر افغانستان در 

کشور ناروی می باشد. 

زن در افغانسـتان هنـوز دارای هویـت مسـتقل از آن خود نبوده و نامش مدفون اسـتبداد 
مردسـاالری در ایـن دیـار اسـت.  در خصـوص زنـان سـه مولفـه ی هویت، حـق و آزادی 
ضـرورت بـه دادخواهـی دارد، آن چـه در ایـن نوشـته؛ در قالـب ایـن سـه  مولفـه مطـرح 
می شـود؛ عبـارت از معضـل اجتماعـی گریبان گیـر زنان، پس از ازدواج اول اسـت )سـلب 
آزادی در انتخـاب همسـر بـرای ازدواج دوم و جبـر اجتماعـی در انتخاب مسـیر زندگی(؛ 
علـت ایـن واقعیت هـای تلـخ زندگـی زن، در درون فرهنـگ حاکم بر بسـتر جامعه نهفته 

است.
اگـر زن هویـت، آزادی و حـق نداشـته باشـد؛ چـه فرقـی می کنـد بـا بـرده ی جنسـی؟! 
وقتی که زن در خانه به عنوان سـهام دار خانه نباشـد و مرد او را به چشـم همسـر نه بلکه 
بـه چشـم مسـوول بی مزد و معـاش برای خانـه داری بنگرد؛ چـه فرقی می کند بـا کنیز؟!

در اصلی تریـن مـورد بنیاد تشـکیل هرخانواده  باید عشـق و محبت باشـد، نه بقای نسـل 
و تـداوم زنجیـر خانـدان و نه فقط ارضای خواسـت های جنسـی مرد و یا حل مشـکل کار 
و نظافـت خانـه )اصل مطـرح در ازدواج روسـتایی(. با مطالعه ی دقیق در امـور خانوادگی 
خانواده هـای افغانسـتانی درمی یابیـم؛ بیش تـر ازدواج ها بر بنیاد عرف و بر اسـاس سـنت 
قبیلـه ای و رسـم مـروج در جغرافیـا صـورت می گیرد. زن به عنوان دسـتگاه تولید نسـل 
بایـد تمـام زجـر روزگار را متقبـل شـود؛ همه سـاله بچه به دنیـا بیاورد و تمام مسـوولیت 

آنـان را خـود بـه عهـده بگیرد - ضمـن کار خانـه و پیش برد بقیه امـور زندگی.
 این همـه در زندگـی یـک زن افغانسـتانی الزم اسـت و هرکـدام جـز از عواملی اسـت که 
یـک زن بـرای گذرانـدن عمـرش در زیـر سـقفی، بـرای همـه این ها بایـد تن دهـد و راه 
گریـزی از آن نیسـت؛ امـا ایـن وضعیت بایـد تغییر کنـد! تمامی فعاالن که بـرای تثبیت 
هویت، تامین حقوق، و کسـب آزادی زن در افغانسـتان دادخواهی می کنند؛ تالش شـان 
بـر ایـن اسـت کـه وضعیت موجـود از رونـد زندگـی زن برچیـده شـود. زن بایـد مطابق 
خواسـت خـودش، حـق انتخـاب همسـر، و زمـان و نحـوه ی ازدواجـش را داشـته باشـد. 
مسـاله ی مهمـی کـه بایـد از آن گفـت و تا کنون حاشـا بـوده؛ کنیـز بـودن زن در طول 
تاریـخ و سـبک زندگـی محقرانـه او اسـت. جبر زندگـی بر زن اسـت که پیامـد ناگوارش 
جبـران نمی شـود، اسـتبداد مردسـاالری بـر زن اسـت کـه به عنـوان یک اصـل فرهنگی 
در جامعـه ی افغانسـتان هنـوز حکم روایـی دارد و زن مجبور به تحمل آنسـت )زن، یعنی 

همیشـه کنیز!(.
»زن همیشـه  کنیـز« بـه ایـن معنا کـه در جامعـه  ی افغانسـتان، اگـر مرد می میـرد؛ زن 
یتیـم داری می کنـد و بـرای اطعـام یتیمانـش مجبـور اسـت کنیز مـردی شـود )به خاطر 
فرزندانـش بـه ازدواج ناخواسـته تـن در دهـد(؛ امـا وقتـی زن می میـرد، مـرد یتیم داری 
نمی کنـد؛ بلکـه زنـی را بـرای یتیـم داری فرزندانـش بـه کنیـزی می گیـرد. شـاید بیـان 
ایـن موضـوع بـرای جامعـه ی دین مـدار مـا کـه هـر پدیـده را با عینـک دیـن می بینند، 
ناشایسـت و نـا به جـا باشـد. حقیقـت تلخی سـت کـه در ایـن دیـار زن همیشـه کنیـز 
اسـت. زندگـی مشـترک حـق اجتماعـی هـر فـرد اسـت؛ امـا در عـرف امـروزی پیش از 
آن کـه زن بـرای همسـری انتخاب شـود؛ بـرای کنیزی انتخـاب می شـود. ازدواج آزاد و بر 
اسـاس خواسـت دختر و پسـر فقط در شـهرهای بزرگ و بسـیار اندک افغانسـتان مروج 
شـده اسـت، آن چـه بایـد تغییـر کند؛ عرف روسـتا و سـنت شـهر اسـت که پـس از این، 
انتخـاب شـریک عمـر و زندگـی به معنـای گزینش فـردی بـرای کنیزی نباشـد و دختر 
هـم به خاطـر آن کـه پـس از مـرگ پـدر و مـادر، جایـی بـرای زندگـی نـدارد، مجبـور به 

ازدواج با کسـی نشـود.
در ازدواج زوج افغانسـتانی، تعـدادی بـر اسـاس خواسـت هردو طرف و تعدادی بر اسـاس 
جبـر خانواده هـا صـورت می گیـرد. آن چه مهم می نماید؛ تداوم زندگی زن و شـوهر اسـت 
کـه آنـان عمـر مشـترک و زندگی شـان را چگونه سـپری می کننـد. زندگی زن و شـوهر 
بـا تمـام فـراز و نشـیب موجـود در خانـه و جامعـه در گذر اسـت؛ امـا چه کسـی به حال 

شـریک زندگـی اش در صـورت افتیـدن بـه کام مرگ، فکر کرده اسـت؟
در شـهر و در روسـتا اکثریـت مـردم افغانسـتان عرف مشـترک دارند؛ پـس از مرگ مرد، 
زن بایـد در همـان خانـه بمانـد و با مـردی از همـان تبـار ازدواج کند، اگر پسـر مجردی 
در آن میـان نباشـد زن مجبـور اسـت همسـر دوم مـردی شـود و یا منتظر بماند تا پسـر 
کوچکـی از خانـواده ی شـوهرش بـزرگ شـود و بـا او عقد کنـد. حتا اصطالحـی ننگینی 
هـم در ایـن خصـوص بر زنان نهاده شـده: )زن میراثـی(. پس از مرگ مـرد، زنش مجبور 
اسـت بـه ازدواج ناخواسـته و یـا مصلحت جویانـه تن دهد، فقـط به خاطر اطعـام و تربیت 
فرزندانـی کـه از شـوهرش باقـی مانده اسـت. در این نـوع ازدواج دو زن آسـیب می بیند؛ 
زن بیـوه و زنـی کـه شـوهرش بیوه یـی را بـه همسـری گرفته اسـت. چند همسـری یک 
مشـکل حـاد خانوادگـی اسـت و ورود زنـی بـرای پنـاه در آغـوش مـردی، اگرچـه راهی 
بـرای جلوگیـری از سـرخوردگی و راهـی بـرای تعییـن سرنوشـت فرزندان یـک خانواده 
اسـت؛ امـا وضعیـت رقت بـار زندگی یـک زن در رابطه ی بعـدی مطرح بحث اسـت و اوج 

نگرانـی؛ زیرا مـادر برای تربیت سـالم و اطعام 

4

وحشتناک ترین بعد قضیه این 
است که آنان دروازه های 

کارخانه ها، اداره ها و دانشکده ها 
را به روی زنان باز می کنند ولی 

هم چنان عقیده دارند؛ برای یک زن 
محترم ازدواج بهترین کسب

و کار است.
این جا، چراغی روشن است

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

هدف این است که همبستگی اجتامعی را برای مقابله با مشکالتی از قبیل 
فقدان بهداشت، تقویت کند و بازدیدکنندگان بیش تری را به شهر جلب کنند، 
که به نوبه ی خود کمکی به ایجاد شغل در زمینه ی گردش گری می کند. اما 
پیوند این کار با بافندگی، طنین ویژه ای در میان زنان جامعه ایجاد می کند؛ و با 
به دست گرفنت رهربی این ابتکار از سوی زنان، آن ها توانایی به چالش کشیدن 

نقش های سنتی جنسیتی را نیز به دست می آورند.
کاتارینا  سانتا  »نقاشی  پروژه ی  برای  تبلیغات  هامهنگ کننده ی  »کومس«- 
اجتامعی  سازمان ده  یک  و  پالوپو«، 
ساله   29 مجرد  بانوی  که  کهنه کار، 
است، در دانشکده ی تخنیکی در رشته ی 
پیش  و  می کند،  تحصیل  شغل  مدیریت 
در  اجتامعی  هنجارهای  با  نیز  این  از 
گوامتاال درافتاده است- می گوید این کار 
رصفن برای داشنت یک شهر خوش منا و 
دل پذیر و یا متیز نیست، »این اقدام یک 

فرایند رشد و پیش رفت نیز است«.
»هریس ویتبک«، ژورنالیست گوامتاالیی، 
در  نقاشی  نقِش  مشاهده ی  از  پس  که 
از زاغه ها در برزیل، این  دگرگونی برخی 
در  زنان  می گوید  کرد،  مطرح  را  ابتکار 

»لیدیا فلورنتینو کومس« پیش از به دست گرفنت یک بروشور و رشوع به توضیح 
ساحلِی  شهر  این  رسارس  نقاشی کردن  به معنای  که  آن چه  درباره ی  دقیق 
دفرت  در  بازدیدکنندگان اش  به  است،  گوامتاال  »آتیتالِن«  باشکوه  دریاچه ی 

کوچک و نورانی اش، با یک لب خند، خوش آمدید می گوید.
او اخیرن در منایِش یک جعبه ی رنگ نقاشی، که حاوی نام هایی مانند »آب«، 
»گِل« و »سنگ سبز« بود، گفت: »این ها رنگ های پایه استند«. او با اشاره به 
طرحی بر روی هویپیل اش، جامه ی سنتِی بافته شده، برای نشان دادن این که 

الهاِم طرح هایش از کجا می آید، می گوید 
ملی  پرنده ی  و  پروانه ها، ساقه های ذرت 
)دراز- دامن(، مناهای خارجی را پوشش 

می دهند.
که  است  زنی  چندین  از  یکی  »کومس« 
نقاشی کردن  جهت  پروژه ای  پیش برد  در 
پالوپو«،  کاتارینا  »سانتا  در  خانه   800
از  که  و طرح هایی  رنگ ها  از  استفاده  با 
هرن بافندگی زنان بومی تقلید می شود، 
کمک می کند. تقرینب 50 خانه تاکنون 
نقاشی شده اند و 150 خانه ی دیگر در 
فهرست انتظار برای دور بعدی قرار دارند. 
این گروه قصد دارد تا پایان سال 2019 

پروژه را تکمیل کند.

زنان گواتماالیی چگونه شهرشان
را تغییر شکل می دهند؟

زن همیشه کنیز
به خاطر ننگ قبیله

 ادامه در صفحه 3... ادامه در صفحه 2...

سالحی که قدرت زنان
را ثابت  می کند،

دانش و توانایی
آن هاست

     منبع: »مجله ویک«
نویسنده/گزارش گر: سارا شونهارت

برگردان: اخگر رهنورد

ترجمه

 صفحه 3  

سیمون دوبووار
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آزمایش  و  پروژه  توسعه ی  برای  الزم  ظرفیت های  فراهم کردن 
رنگ ها و طرح هایی که برای به منایش گذاشنت رسوم و سنت های 

آن ها استفاده شود، دست باالیی دارند.
پالوپو«  کاتارینا  »سانتا  به  کودکی  در  که  ویتبک«،  »هریس 
آمده است، می گوید: »از هامن ابتدا، زنان بر کارگاه ها مسلط 
شدند«. »این زنان استند که بافندگی می کنند و بخش بزرگی 
آن ها هم چنین مسوولیت  تأمین می کنند؛  را  منابع خانواده  از 
صفایی خانه ها را نیز به عهده دارند«، به شمول صحت و نگهداری 
بازی  مهمی  بسیار  رهربی  نقش  آن ها  »بنابراین،  خانه ها.  از 

می کنند«.
در  بازدیدکنندگان  از  »کومس«  چون  مدیرانی  روز،  روی  از 

پذیرایی  دارد،  موقعیت  شهر  مرکز  از  خارج  که  دفرتشان، 
جعبه های  آن ها  می کند،  غروب  آفتاب  که  هنگامی  می کنند. 
و  برجسته،  و  روشن  نقاشی های  قطعات  با  را  چوبی  کوچک 
به  می شوند؛  خانه ها  راهی  و  برمی دارند  معلوماتی،  جزوه های 
امید این که توجه خانواده ها را طوری به کارشان جلب کنند که 

در  را  زنان  که هرگز  را،  آن جا  باشندگان  توجه  کار،  این  کنند؛ 
حال انجام چنان کاری ندیده بودند، به خود جلب کرد. بسیاری 
از آن ها دیدند که زنان می توانند این کار را انجام دهند و تحت 

تأثیر قرار گرفتند.
پروژه  معامران  از  زنان  که  آموزش هایی  به  اشاره  با  »کومس« 
دریافت کردند، گفت: »ما باید به آن ها می گفتیم چه چیزهایی 
را نقاشی کنند و چگونه نقاشی کنند. ما حتی باید جزئیاتی را 
در مورد این که چگونه از مته )drill( در ترکیب رنگ ها استفاده 
کنند، توضیح می دادیم«. »قبل از آن، من حتی منی دانستم که 
مته چیست و یا چگونه باید آن را به دست گرفت، اما اکنون اگر به 
من گفته شود رنگ ها را با استفاده از مته، مخلوط کنم، به آسانی 
انتقاداتی  اوقات  »گاهی  کرد  عالوه  »کومس«  می دهم«.  انجام 

وجود دارند، اما شاید این تغییری است که باید به میان بیاید«.

گروهی از مردان اکنون به کار نقاشی مشغول اند، اما »کومس« 
به عهده گرفنت کاری که  از  زنان  او دیده است که  می گوید که 
غرور  احساس  می شد،  پنداشته  مردان  منحرص به فرِد  روزگاری 
می کنند. بعضی از دخرتان جوان در روستا در این پروژه دخیل 
استند. »دیلی پائوال لوپِز« 14 ساله، روزی که خانه اش توسط 

بازدیدکنندگان،  و  محلی ها  مردان،  و  زنان  از  مختلطی  گروه 
نقاشی می شد، گفت: »مردان و زنان می توانند عین کار را انجام 

دهند«. 
»کومس« می بیند که زنان در این کار به عنوان راهی برای حامیت 
از تجارِت پارچه های بافته شده، و برای جامعه جهت هم کاری با 
هم چنین  او  می گیرند.  سهم  مشکالت،  حل  به هدف  یک دیگر 
از  به حفاظت  نیاز  آگاهی در مورد  پروژه  این  امیدوار است که 
محیط زیست را باال بربد. بازدیدکنندگان عادی می گویند شهْر 

اکنون پاکیزه تر و آراسته تر به نظر می رسد.
»رُسا کومس«، که صنایع دستی را در یک رشکت تعاونی محلی 
به فروش می رساند، شاهد توانایی این پروژه جهت توان مندسازی 
زنان از لحاظ اقتصادی است. »این کار باعث جذب گردش گری 
هرچه  بنابراین،  می کنند.  بافندگی  که  زنان اند  این  و  می شود 
گردش گران بیش تر باشند، آن ها می توانند ]محصوالت شان را[ 

بیش تر به فروش برسانند«.
فراهم کردن فرصت های جدید برای زنان، کار »سیلویا موریرا«، 
عضو هیئت مدیره ی برنامه ی نقاشی، و رییس یک بخش ابتکارات 
در وزارت اقتصاد، به نام »تیخندو الیمنتوس«، است. این برنامه 
و  کیفیت  با  مواِد  گوامتاال  رسارس  در  محلی  صنعت گران  برای 
آموزش های الزم در مورد طراحی و نوآوری فراهم می کند تا آن ها 
بتوانند محصوالت عالی را برای بازارهای گوامتاال و خارج از آن 
تولید کنند. هرچند برنامه به طور خاص بر زنان متمرکز نیست، 
اما زنان عمومن بافنده استند و آموختاندن مهارت های جدید به 

آن ها، تأثیر قابل مالحظه ای برجای گذاشته است.
آن ها  با  بافندگی  کار  به  رشوع  ما  »وقتی  می گوید:  »موریرا« 
می کنیم و آن ها قادر می شوند در بدل آن چه که به طور سنتی 
انجام داده اند، درآمد به دست آورند، ایْن واقعن نقش آن ها را در 

خانواده تغییر می دهد«.
لندن«،  طراحی  »دوساالنه ی  در  سپتامرب،  ماه  در  پروژه  این 
»سانتا  در  بافنده  و حدود 150  به منایش گذاشته خواهد شد 
کاتارینا پالوپو« اکنون با »دیگو اُولیِورو«، طراح اصلی این پروژه، 
برای ایجاد تأسیسات نساجی و املثنی های خانه ها، که از مهره 

ساخته می شوند، کار می کنند.
گزینه های  و  رنگ ها  تعبیه ی  جهت  در  زنان  با  که  »اُلیورو«، 
طراحی برای پروژه مشغول به کار است، می گوید تغییر فرهنِگ 
است.  دشوار  است،  شده  نهادینه  گوامتاال  در  که  تعصب آمیِز 
اما او مشاهده کرده است که زنان چگونه به این پروژه افتخار 
می کنند و آنان و فرهنگ شان چگونه است. او می گوید: »هرچه 
یک زن توان مندتر شود، به هامن اندازه صدایش در جامعه رساتر 

می شود«.
در  که  ویتبک«،  »هریس  برادر/خواهرزاده ی  ویتبک«،  »ِملیسا 
مدیریت پروژه کمک می کند، امیدوار است که این پروژه بتواند 
این  می گوید  »موریرا«  و  شود  تکرار  نیز  کشور  نقاط  سایر  در 
پتانسیل در پروژه دیده می شود. »ملیسا ویتبک« می گوید: »این 
کار واقعن خیلی فراتر از نقاشی است. نقاشی ابزار تغییری است 

که ما در پی آن استیم«.

هرکسی در آن سهم بگیرد- از انتخاب رنگ ها گرفته تا آماده کردن 
خانه برای نقاشی.

گردانندگان پروژه، پیشنهادات شان را در مورد طرح ها یا ترکیب 
به  مربوط  اطالعاتی  هم چنین  آن ها  می کنند.  ارایه  رنگ ها 
رشایط زندگی اشرتاک کنندگان جمع آوری می کنند، از صحت 
و سالمتی خانواده ها می پرسند و این که آیا آب آشامیدنی و برق 

دارند یا نه.
»کومس« می گوید جدا از نقاشی روی دیوارها، نیاز است روی 
اجاق های  نصب  مانند  شود؛  کار  نیز  خانه ها  جنبه های  سایر 
تولید  غلیظ  دود  که  چوبی  بخاری های  به جای  الکرتیکی 
مصارف  و  بهداشتی  اصول  صحت،  به  کمک  یا  می کنند، 
خانه ها. زنانی که نقش رهربی این پروژه را برعهده دارد، از نقش 
می زنند.  سخن  می کنند،  بازی  جامعه  در  آنان  که  روزافزونی 

»کومس« گفت: »ما به کارمان ادامه می دهیم ... بر موانع فایق 
می آییم، دیگران این را می بینند و همراهی مان هم می کنند«.

»کومس« می گوید برای مثال، در جریان یک آزمایش نقاشی در 
سال 2016، زنان کاله های ایمنی به رس کردند و بر نردبان ها 
نقاشی  را  مدرسه  نزدیکی  در  دیواری  از  قسمتی  تا  شدند  باال 

زنان گواتماالیی چگونه شهرشان 
را تغییر شکل می دهند؟  منبع: »مجله ویک«

نویسنده/گزارش گر: سارا شونهارت
برگردان: اخگر رهنورد

...ادامه از صفحه 1

ترجمه



 Sunday  April 8, 2018  سال دوم  شماره 31  یک شنبه  19 حمل  31397

 Vol. 2  No. 31

حضور بانوان در دانشگاها اندکی پر رنگ است. شام 
حضور کیفی را چگونه بررسی می کنید؟ اگر این را در 

مقایسه بین دانشگاه های دولتی و خصوصی داشته 
باشید.

در دو حوزه اگر بحث کنیم:  یک - حضور خانم ها به عنوان 
استاد و کدر علمی و دوم – حضور بانوان به عنوان دانش جو. 

در حوزه ی دانش جویی در نهاد های دولتی و خصوصی اگر 
بحث کنیم، در دانشگاه های دولتی میان دانش جویان پرس و 
دخرت چندان تفاوتی وجود ندارد. حداقل اگر شصت در صد 
پرسها است به لحاظ کمی چهل درصد خانم ها حضور دارند. 
دلیل بیشرت بودن دانش جویان دخرت در دانشگاه های دولتی، 
آموزش است. ولی در دانشگاه های خصوصی  بودن  رایگان 
تعداد دانش جویان دخرت به مراتب نسبت به پرسها کم اند. 
و  می کنند  حامیت  کمرت  شان  دخرتان  از  خانواده ها  چون 

هزینه دانشگاه دخرت شان را تأمین منی کنند. به خصوص در 
مقطع ماسرتی خیلی کم است. مثلن در  یک صنف بیست نفره 
سه تا پنج دانش جوی دخرت حضور دارند. اما به لحاظ کیفی 
تجربه ی تدریس که من دارم هم در دولتی و هم در خصوصی 
انگیزه ی درس خواندن در دانش جویان  بگویم که  می توانم 
دولتی بیشرت است. چون دانش جویان بر اساس  یک رقابت 
بسیار  تعداد  بین  از  می شوند.  دانشگاه  وارد  فرشده  بسیار 
زیادی متقاضی که از رسارس کشور رشکت می کنند، تعداد 
بسیار محدودی راه پیدا می کنند تا جذب نهاد های آموزش 
عالیی دولتی شوند. و در اکرثیت اوقات بهرتین ظرفیت ها وارد 
دانشگاه می شوند. اما این مطلق نیست. کسانی که بر اساس 
تحصیلی  رشته ی  وارد  یک  شان  خود  تشخیص  و  انتخاب 

نشده اند، آنها انگیزه ی برای درس خواندن ندارند. 
در دانشگاه های خصوصی هم  یک تعدادی از دانش جویان 
بسیار انگیزه ی باالیی برای درس خواندن دارند. کسانی هم 
هست که با وجود قبول شدن در دانشگاه دولتی چون رشته ی 
خصوصی  دانشگاه  در  می آیند  نبوده،  شان  عالقه ی  مورد 
رشته ی مورد عالقه ی خود را می خوانند. این ها بسیار فعال اند 
و خوب می درخشند. اما تعدادی هم وجود دارد که اولویت 
شان درس نیست. من تعدادی را می بینم که رصف به خاطر 
بیرون شدن و برآمدن از قید و بند های خانواده و فامیل به 
با  و  کنند  تجربه  را  آزادتری  تا  یک فضای  دانشگاه می آیند 

دوستان شان باشند.
حاال اگر حضور بانوان را به عنوان کدر در دانشگاه ها بررسی 
کنیم، از لحاظ کمیت بسیار اندک است. و به لحاظ کیفی 
هم خیلی مطلوب نیست. چون در مجموع نظام آموزشی ما 
ضعیف است. هم خانم ها و هم آقایان ضعیف عمل می کنند. 
به  وضعیت  است.  ساختاری  ضعف  ضعف،  این  بخش   یک 
منی شود  خلق  استاد  برای  انگیزه ی  هیچ  که  است  گونه ی 
باید طوری  به روز بسازد. درحالیکه ساختارها  را  که خودش 
استاد  که  باشد  گونه ی  به  هم  صالحیت ها  و  شوند  ساخته 
بتواند با انگیزه منابع خوب تر را مطالعه مناید و بهرت بدرخشد. 
دلیل دیگری ضعف آموزش، مسئله ی اقتصادی است. معاش 
استاد کفاف زندگی او را منی تواند. استاد مجبور است برای 
تأمین زندگی خودش در جاهای دیگری مرصوف کار شود و 
این مرصوف شدن باعث می شود که فرصتی برای خالقیت و 

مطالعه ی منابع بهرت نتواند وقت بگذارد.

پیشنهاد شام به نسل جوان و تحصیل کرده ی بانوان 
چیست؟

رشایط فعلی با متام نا امنی هایی که وجود دارد، اما فرصت 
خوبی است و باید از آن استفاده شود. سختی هایی تحصیل 
در دوران مهاجرت که ما آن را گذاراندیم به مراتب سخت تر و 
سنگین تر نسبت به امروز بود. پیشنهاد من این است که اگر 
می خواهیم جامعه ی مرد ساالر افغانستان زن ها را باور کند، 
در مرحله ی اول باید خود توانا شویم و توانایی های خود را باور 
کنیم. آنگاه می توانیم دیدگاهی بسته نسبت به توانایی زن ها 
را تغییر بدهیم. اول به خود باور داشته باشیم و بعد با فهم و 
توانایی و تحصیالت زمینه ی تغییر دیدگاه ها را فراهم کنیم.  
تنها سالحی که قدرت زنان را ثابت می کند، دانش و توانایی 
زنان است. اگر می خواهیم  یک بانوی فعال باشیم باید تالش 

کنیم که بانوی فعال دانش آموخته باشیم.
***

به عنوان  یک استاد دانشگاه، چالش ها و فرصت هایی 
فرا راه زنان در عرصه ی تحصیالت عالی را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
مراتب  به  فرصت ها  اخیر،  سال  شانزده  یا  جدید   دوره ی  در 
بیشرت از چالش ها است. برخالف مشکالت زیاد اما ورود بانوان 
در نهاد های تحصیلی پر رنگ است. و رسمنشأ این موضوع را 

هم می شود، چند چیز دانست. 
۱- فشارهای بین املللی که بر حکومت وارد می شود و بسیاری 
از نهاد های بین املللی کمک های خود را منوط براین منوده 
است که حضور خانم ها را پذیرفته و از آنها حامیت شود. این  

فرصتی است که ما باید از آن استفاده کنیم.
۲- قانون اساسی ما  یک قانون اساسی دموکراتیک است و 
قانون رصف نظر از مرد و زن بودن  یک شهروند، برای همه حق 
مساوی قایل شده و پرس و دخرت، آزادانه می توانند تحصیل 
کنند. همین گونه بعضی قوانین داخلی که متأثر از قانون 
اساسی است حضور زنان در مکاتب، دانشگاه ها و نهاد های 

که زنان در این مکان ها فعال است را زمینه سازی می کنند.
و  نیازها  تأمین  به  مؤظف  دموکراتیک  حکومت های   -۳
خواسته های شهروندان است. حکومتی که ما داریم حد اقل 
شیبه دموکراتیک است. حکومت چالش ها و مشکالت خودش 
را دارد؛ اما به خاطر قناعت دادن جامعه بین امللل و جذب 
کمک ها مجبور شده است که حضور زنان را با خود داشته 

باشد. 
این ها عوامل تأثیر گذار بر حضور و فعالیت زنان در عرصه های 
مختلف است. اما مهمرتین چالشی که وجود دارد، فرهنگ 
سنتی، بسته و مرد ساالر در افغانستان است. هنوز فامیل ها 
بین پرس و دخرت شان تبعیض قایل می شوند. هنوز مادران 
به این باوراند که اگر رسمایه گذاری می کنند، باید روی پرس 
خود رسمایه گذاری و هزینه منایند. دخرت مال مردم است و 
پرس مال خودشان. ما و نسل امروز ما مسوولیت داریم تا این 
دید گاه ها را تغییر دهیم. تا فامیل ها به این آگاهی برسند که 

فرزندان شان را به زبردست و فرو دست تقسیم نکنند.

دکرت ذکیه عادلی، استاد و کدر علمی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل است. خانم عادلی 
در کنار تدریس در دانشگاه، در زمینه ترجمه، پژوهش و فعالیت های فرهنگی نیز کار می کند.

در گفت وگو با وی، در رابطه با حضور، نقش و تأثیر گذاریی بانوان در عرصه ی آموزش عالی و دانشگاه 
صحبت کرده ایم.

 آمنه امیدگفت وگو

تنهایی و من - من و تنهایی

کسی از انگار و ای کاش هایی حرف می زند که هیچ 
منی شود به انتهای آن دست پیدا کرد

کسی از دیروز و فرداهایی حرف می زند که هیچ 
منی شود در قاب چشم های امروزم به تصویرشان 

بکشم
کسی عادت کرده از روی سنگ فرش خیال من عبور 

کند و رد پایی خاکسرتی به جای بگذارد
کسی از دیوار تنهایی من رد می شود و برای شعرهای 

نرسوده ام خط مشی تعیین می کند
و من می هراسم از این همه دیوانگی های بی زنجیر و از 

این همه نانوشته های بی انتها
و من باز می ترسم از هجوم فصل گرمی که مرا ذوب 

خواهد کرد
 و از فصل رسدی که می میراند بال پروازم را

کسی این جا پشت پنجره های زنگار گرفته تصویر باران 
می کشد

کسی این جا روی حروف سفید دفرت خاطراتم خط 
سیاه می کشد 

و من می ترسم از این همه فریاد بی صدا که در تنگنای 
اتاق نم گرفته ام به جانم می پاشد

و حاال وقت یک فرار است از هجوم نابرابر تنهایی و من 
– من و تنهایی

 سمین
جعِدگیسو

سالحی که قدرت زنان را ثابت می کند،
دانش و توانایی آن هاست

اگر می خواهیم جامعه ی مرد 
ساالر افغانستان زن ها را باور 

کند، در مرحله ی اول باید خود 
توانا شویم و توانایی های خود 
را باور کنیم. آنگاه می توانیم 

دیدگاهی بسته نسبت به توانایی 
زن ها را تغییر بدهیم. اول به 
خود باور داشته باشیم و بعد 
با فهم و توانایی و تحصیالت 
زمینه ی تغییر دیدگاه ها را 

فراهم کنیم. 

زن همیشه کنیز
به خاطر ننگ قبیله
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هـر دو روی، ایـن کار و ایـن رسنوشـت به معنای جنگ در برابر جرب اسـت. 
جـربی تعییـن شـده از سـوی اجتـامع و پیشـینه ی بـد سیاسـی-فرهنگی و 
ذهنیت هـای باورمنـد بـه نابرابری هـا و نـا انسـانی ها. هنـوز هـم کـه هنـوز 
هسـت، ایـن جنـگ و ایـن بـازی بـا آتـش و پختـه کـردن و پختـه شـدن در 
آتـش جریـان و دوام دارد. هسـتند خانواده هـا و آدم هایـی که گوشـت زنان 
را بـه سـویه ی کبـاب پختـه  شـده در هوتـل در حـد خـوردن و پخـنت کـم 
ارزش می پندارنـد. شـاید نوشـنت واژه هـای »کبـاب و گوشـت زن و نظیـر 
این هـا« تنـد و نامقبـول باشـد امـا دور از واقعیـت نیسـت. وقتـی انسـان 
رنـج رسنوشـت آتشـینش را بـه طـور مـداوم حـس می کنـد و درد می کشـد، 

چنـدان تفاوتـی بـا کشـنت و کبـاب کـردن نـدارد.
کـه  نیسـت  معنـا  ایـن  بـه  را می نویسـیم،  واژگان  و  ایـن جمله هـا  وقتـی 
بگوییـم، دیگـر کسـی و زنـی نـان پختـه نکنـد، امـا می گویـم: نـان پختـه 
کـردن و آتـش افروخـنت در تنور، هیچ ربطـی با ارزش های انسـانی ندارد و 
برتـری و بدتـری هـم بـا نـان گـرم سـنجیده منی شـود و این که زنـان از جرب 
روزگار و از رس بـاور و فکـر بـد اجتـامع در لـب تنـور درد و رنـج کشـیده اند، 

بایـد پاسـداری شـود و وضعیـت تغییـر کند!
آیا زنان تا چه حدی از تنور و آتش راضی اند؟

آیا تنور و نان پخته کردن در تنور لذتی هم در خود نهفته دارد؟
آیا زنان از جرب زندگی هم لذت می برند؟

زنان و تنور نان
خمیر و رویاهای سوخته در آتش

فرزندانـش کنیـز مردی می شـود که عاشـقش نیسـت و ازدواجی را ناخواسـته می پذیرد 
و این گونـه جهنـم خیالـی در دنیایش محقق می شـود. 

در شـرایط ناامـن و پـر از حادثه هـای ناگـوار در افغانسـتان آمـار مـرگ هـر روز رو بـه 
افزایـش اسـت کـه در هـر حادثـه زنـی بیـوه می شـود و مـردی همسـرش را از دسـت  
می دهـد، بـرای تـداوم زندگی مطابق با طبع انسـانی، بایـد ازدواج بکننـد. در این مرحله 
کـه بحـث اصلـی ایـن نوشـته اسـت بایـد بیـان شـود کـه حـق انتخاب نحـوه ی تـداوم 
زندگـی زن یـا مرد که همسـرش را از دسـت داده اسـت - متفاوت اسـت؛ یعنـی مرد در 
انتخـاب ایـن مسـیر مختـار اسـت و زن مجبـور! مرد بـرای نگهـداری فرزندانـش با زنی 
ازدواج می کنـد کـه بـرای مـرد و فرزندانـش حکم کنیـز را دارد، نه سـهام دار یک زندگی 
مشـترک؛ امـا زن بـا مـردی ازدواج می کنـد که نه عاشـقش هسـت، نه هم سـن اوسـت 
و نـه ازدواج خودخواسـته اسـت؛ بلکـه بـرای پنـاه دادن اطفالش به تکیـه گاه مطمئن در 

مقـام شـوهرش، بـا مـردی از خانـدان شـوهر قبلـی اش ازدواج می کند.
ایـن کار یـک زن در مقـام مـادری ستودنیسـت کـه از تمـام خواسـت های خویـش در 
مقابـل پـرورش فرزندانـش می گـذرد؛ امـا زمانـی که ایـن انتخـاب نـه از روی مهربانی و 
نـه بـه خاطـر داشـتن فرزنـدی؛ بلکـه به خاطر پیـروی از عـرف باشـد - نگـران کننده و 
مسـتحق دادخواهـی اسـت؛ همان طـور کـه پیش تـر گفته شـد، حتا عنـوان ایـن ازدواج 

)زن میراثـی( بـوده و هنـوزم هسـت، زن را مثـل خانـه و ملـک میت به میـراث می برند. 
اگرچنـد امـروز این اصطـالح در عقدها یاد آوری نمی شـود؛ امـا این گونـه ازدواج هنوز در 
روسـتاهای افغانسـتان و حتـا در تعـدادی از شـهرها بـرای بقای حرمت ننـگ خاندانی و 
یکی از موارد مهم خشـونت علیه زن - در جامعه ی مرد سـاالر و سـنت گرای افغانسـتان 
بـازار گرمـی دارد. همیـن گرفتن حق انتخاب از زن اسـت که در پهلـوی دیگر موردهای 
ازدواج؛ چشـیدن طعم آسـایش و آرامش را برای زنان افغانسـتان رویای مبهم می سـازد 
و ایـن رسـم ها نیازمنـد تغییـر اسـت تا زنان بـه ازدواج هـای اجبـاری، ازدواج هایـی برای 

کنیـزی و ازدواج هایـی بـرای صرف خانه دار شـدن، نـه بگویند.
عصبیت هـای جنسـیتی در قالب و سیسـتم نظام مردسـاالری بر جامعـه حاکمیت قاطع 
دارد؛ کـه باعـث انجمـاد درک اجتماعی در راسـتای برابـری زن و مـرد و رواداری هویت، 
حـق و آزادی زن در افغانسـتان شـده اسـت. اوضـاع منجمـد اجتماعـی و برداشـت های 
کورکورانـه در ارتبـاط بـه زن و دگم اندیشـی نسـبت بـه آزادی زنـان کـه تاریـخ طوالنی 
در افغانسـتان و فرهنگ هـای شـرقی دارد؛ جـو فرهنگـی را تحـت تاثیر قرار داده اسـت. 
رهایـی از ایـن بند و بریدن ریسـمان سـنت گرایی دینی- فرهنگی مسـتلزم آن اسـت که 
زنـان نبایـد بپندارنـد کـه زن، صـرف بـرای خانـه داری و ملزم بـه پذیرش عرف و سـنت 
فرهنگـی اسـت و کار دیگـری نبایـد بـه آنان سـپرده شـود؛ بلکه آنـان در قبـال آینده ی 
زنـان و جامعـه مسـوولیت دارند. پس باید یک زن مسـوولیت و صالحیت خـود را در این 
امـر بدانـد و تمـام زنجیرهایـی را بشـکند که مانع آزادی و سـلب حقوق شـان می شـود.  
بنابرایـن موضـوع جبـر در ازدواج دوم زنان در افغانسـتان، پس از مرگ همسـرش؛ اگر بر 
اسـاس حفـظ حرمت خانـدان و ننگ قبیله باشـد؛ نیازمنـد تغییر و مسـتلزم دادخواهی 
اسـت تـا این خشـونت خاموش علیـه زن از قامـوس ازدواج در افغانسـتان برچیده شـود 
و زنـان در انتخـاب مسـیر زندگـی خـود آزاد باشـند، نـه مجبـور بـه کنیزی مـردی که 
عاشـقش نیسـت و زندگی مشـترک همراه او برایش اسـتبداد فرهنگی شـمرده می شود.

 حسین احمدی 



 امین آرمان

می سـوزند و می سـوزانند. پختـه می شـوند و پختـه می کننـد. 
آتـش می شـوند و آتـش می کننـد. روشـن می شـوند و روشـن 
می کننـد. جـوش می زننـد، جـوش می خورنـد و می جوشـانند. 
تاریـِخ زندگـی زنـان و تنـور و آتـش بـا هـم رابطـه ی تنـگ  و 
تنـدی داشـته انـد. زنـان و مـادران و بـه ویـژه، زنـان پیشـین و 
زنانـی کـه در دهه هـای پیـش از امـروز زندگـی کـرده و در زیـر 
خروار هـای خـاک خوابیـده انـد، تنـور گلسـتان زندگـی شـان 
بـوده اسـت.  یـا بـه عبـارت دیگـر، تنـور جهنـم مـداوم زندگـی 
زنـان بـوده اسـت کـه هـر زنـی کـم از کـم  یـک انگشـتش را در 

لـب تنـور سـوختانده اسـت.
تنـور؛ جـای پخـنت نان اسـت. جای چقوریسـت که  یـک مرت  یا 
کم تـر و بیش تـر بلنـدی دارد و شـکلش دایـروی هسـت،  یا هم 
شـکل زمیـن را دارد و مثـل زمیـن هـم آب را جـوش می دهـد و 
هـم آتشفشـان دارد. هـم گرمـا تولیـد می کنـد و هم خاکسـرت. 
تنـور هـامن کـوره ی نان پـزی هسـت کـه رسنوشـت بخشـی از 
اجتـامع، بـا آن رقـم خـورده اسـت و زنـان در لـب تنور نشسـته 
و بـرای زندگـی و زنـده مانـدن و از همـه مهم تـر و بدتـر این کـه 
بـرای حفـظ آبـرو و به دسـت آوردن اعتبار در خانواده ی شـوهر 

خـود مبـارزه کـرده انـد/ می کنند.
مـادرم وقتـی نـان می پخـت و وقتی کـه بـر روی کچالـو منـک 
می پاشـید و آن را در روی تنـور می چسـپاند تـا پختـه شـود، 
معنایـش را منی فهمیـدم، فقـط دوسـت دار کچالـوی روی تنور 
و نـان گـرم بـودم. این کـه از بـد روزگار کچالو هم نداشـتیم که 
مـادرم برایـم در دل داغ و سـوزان تنـور کبـاب کنـد بسـیاری 
وقت هـا دق دل و ناراحـت می شـدم. امـا این کـه مـادرم، بـرای  
پخـنت نـان و کبـاب کـردن کچالـو چـه گپ هـا و طعنه هایی از 
سـوی نزدیکان و عمه ی شـوهرش کشـیده بود را منی دانسـتم. 
البتـه، واقعیـت این هسـت کـه مادر من پیـش از رفنت در خانه 
شـوهرش، نان پـزی در تنـور را خیلـی خـوب یـاد گرفتـه بـود، 
نان کنـی  و چنـگک  و چـوب  بـا رضب  مـادرش  این کـه  بـرای 
برایـش  یـاد داده بـود کـه اگـر خـوب نان پختـه نکنـد، در خانه 
می مانـد و کسـی رساغـش را منی گیـرد، در ایـن صـورت بـرای 
خانـواده ی دخـرت بی خواسـتگار آبروریزی و “ریشـکلی” به بار 
میامـد. عشـقم نسـبت بـه کچالـوی کبـاب شـده از رس نادانی 
برایـم ناراحتـی بـار مـی آورد امـا نسـبت بـه هـر روز سـوخنت 

مـادرم در لـب تنـور هیـچ چیـزی منی فهمیـدم. مـادرم یکی از 
بهرتیـن آشـپزان و نان پـزان روسـتای مـا بـود، هم نان عروسـی 
مـردم را می پخـت و هـم نـان حـرش گنـدم و علـف شـان را. در 
آشـپز  و جواهـر-  نان پـز  این کـه زن  از  پیـش  مـردم هـم  بیـن 

خـوب باشـد عـروس خـوب نان پـز محمدحسـین حاجـی بود و 
زن نان پـز محمـد صوفـی. ایـن رسنوشـت تنهـا جواهـر نبـوده 
اسـت، بلکـه رسنوشـت ۹۹،۶ درصـد زنـان و زنـان روسـتایی 
بـوده اسـت. نان پخـنت، آن هـم خـوب نـان پختـه کـردن در 
قیمـت  و   بهـا  و  می بـرد  بـاال  را  جـوان  دخـرتان  ارزش  تنـور 
شـان بیش تـر می شـد. دخـرتی کـه خـوب نـان پختـه می کرد، 
حتمـن شـهره ی روسـتا و منطقـه ی پـدرش  می شـد و در دل 
خواسـتگاران بیش تـری جـای خـوش می کـرد. گلـه یـا قلیـن 
»بهای سـنتی«اش هم دو گاو و سـه گوسـفند باالتر از دیگران 
بـود. فاطمه»خواهـرم« بـه همیـن دلیـل کـه خـوب نـان پختـه 
می کـرد و خـوب کار یاد داشـت، در نوجوانی هـم نان می پخت 
و هـم بـز و گوسـفند می دوشـید، زودتر از دخرتان همسـایگان 
مـا پـای خواسـتگاران و دوسـتداران نـان گـرم را در خانـه ی 
پـدرم بـاز کرد.  یکی از خواسـتگارانش هم مـردی بود که دخرت 
و پـرسش چنـد سـال بزرگ تـر بودنـد نسـبت بـه فاطمـه. ایـن 
رسنوشـت را هـر دخـرتی تجربـه کـرده اسـت، دخرتانـی کـه با 

تنور خوب دم سـاز منی شـدند، رنج های بسـیاری می کشـیدند 
دشـنام هایی  و  طعنه هـا  می ریختنـد.  بسـیاری  اشـک های  و 
و  سـوزناک  تنـور  آتـش  از  کم تـر  کـه  می شـد  شـان  حوالـه ی 
آتشـین نبـود. زندگـی دخرتانـی کـه نـان پختـه منی توانسـتند 
 یـا طبیعـت شـان بـا تنـور وفق پیـدا منی کـرد، عاقبت بـی خیر 
و بـدی در پـی داشـت. شـکنجه ها و لـت و کـوب از جزا هـای 
روزمـره ی زندگـی شـان می شـد. اگـر در خانـه ی مـادر شـان 
می بودنـد طعنه هـا و گپ هـای نزدیـکان خـود شـان را نصیـب 
می شـدند و اگـر در خانـه ی شـوهر می رفتنـد از مادر تـا طایفه 
و نسـبش مورد دشـنام شـوهر و خرسمـادرش قـرار می گرفتند. 
نـان پخته کردن در تنور آتشـین 
این کـه،  اسـت.  جان سـوز 
غیـرت،  بـا  را  دشـوار  کار  ایـن 
آبـرو و حیثیـت فامیلـی عجیـن 
و  بدتـر  هـم  دیگـر  انـد،  کـرده 

اسـت.  ناانسـانی تر 
می کنـد،  پختـه  نـان  هـم  تنـور 
تنـور،  در  انسـان  انسـان.  هـم 
هـم نـان می پـزد و هـم خـودش 
بـار،  یـک  روز   هـر  می سـوزد، 
زنـان  و روی  تنـور دسـت  آتـش 
بـرای  و  می سـوزاند  را  نان پـز 
زنانـه  زندگـی  شـکنجه ی  شـان 
آتـش  از  آب  می کنـد.  تکـرار  را 
و  میایـد  جوشـش  بـه  تنـور 
غلیان زندگی  آتشـین را تفسـیر 
زندگیـی  چنیـن  کـه  می کنـد 
نصیـب زنـان بـوده اسـت. زنـان 
تنـور،  در  افروخـنت  آتـش  بـا 
جنـس  و  جسـم  شـان   تـن  از 
آتشـینی در برابـر سـختی ها و سـوزش های زندگـی می سـازند. 
زنـان تنـوری، زنـان مسـوول نان پـزی در تنـور و آنانـی که آتش 
بـه  شـان  زندگـی  در  چیـز  معروف تریـن  و  نزدیک تریـن  تنـور 
حسـاب می آیـد، در لـب تنـور می نشـینند و صحنه ی سـوخنت 
رویا هـای شـان را متاشـا می کننـد. داسـتان نوشـته نشـده ی 
زندگـی شـان در مکتـب و محرومیـت از مکتـب را در زبانه هـا و 
شـعله های  آتـش تنـور می خواننـد، شـعله هایی کـه با دسـتان 
خـود شـان افروختـه شـده و زبانـه کشـیده اسـت. ایـن زنـان 
الگو هـای  می تواننـد  کـه  انـد  کسـانی  آتـش،  یـاران  و   مبـارز 
قـوی و محور هـای مبـارزه در برابـر آتـش زندگی باشـند. این ها 
رویا هـای شـان را بـا آرد خمیـر می کننـد و از خمیـرش خمپاره 
می سـازند، خمپاره هایـی برای جنـگ در برابر زندگـی اجباری 

و تحمیـل شـده بـر خـود.
بـازی  آتـش  بـا  ناآگاهانـه،  و  آگاهانـه  انـد کـه  زنانـی  آنـان،    
می کننـد و از بـازی بـا آتـش  یـا لـذت می برند  یا سـوزش پی در 

پـی حـس می کننـد کـه در 
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خوانندگان عزیز: نیمرخ بدون جهت گیری خاص سیاسی 
مقاالت و نوشته ها را از صاحب نظران منترش می کند.

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: فاطمه روشنیان
رسدبیر: ریحانه رها
گزارش گر: آمنه امید

عکاس: نیلوفر نیک پور
صفحه آرا: رضا رضایی

مشاور برنامه ریزی: مریم شاهی
زیر نظر هیئت تحریر

به جز روی کرد نیمرخ سایر نوشته ها مسوولیتش به دوش 
نویسندگان می باشد.

هفته نامه نیمرخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.
شامره متاس: 0786677599

آدرس الکرتونیکی:
Nimrokhweekly7@gmail.com

زنان و تنور نان
خمیر و رویاهای سوخته در آتش

آیا زنان از جبر زندگی هم لذت می برند؟
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