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چرا مادران و نوزادان سیاه پوست آمریکایی
با بحران مرگ و زندگی مواجه اند؟

هفته
لیال حیدری مسئول کمپ مادر و رستورانت تاج 
بیگم است. کمپ مادر به دلیل موفقیت اش در ترک 

اعتیاد مشهور شده و صدها معتاد در نتیجه درمان در 
این کمپ، به زندگی عادی برگشته اند و بعضی از آن ها 
در در رستورانت تاج بیگم مشغول به کار شده است.
خانم حیدری برای حقوق زنان نیز مبارزه می کند و 

توسط شبکه متخصصان افغانستان جایزه »اسپایر« 
را به پاس کار ها و کمک هایش به معتادان مواد مخدر 

و مبارزه برای حقوق زن در افغانستان، دریافت
کرده است.

پيش از گفتار
رسانه های اجتامعی می تواند ميدان اجتامعی  برای مطالعه و درک روان شناسی کاربران افغان 
باشد. درگريی های روی مباحث مختلف به جای تحليل و بهره گريی از منطق و استدالل به 
سادگی به صحنه های از دشنام و تبرصه های زشت و غري دموکراتيک بدل می شود. واکنش های 
افراد بيان از وضعيت نظام اجتامعی است که در آن هر فردی تصور می کند که حقيقت مطلق را در 
اختيار دارد و همه بايد تابع احکام و دستورات او باشند. صحنه های از اين بازتاب ها مناد از قطب 
بندی های پنهان را در جامعه آشکار می منايد. چون جدا زبانی بازتاب رشايط مادی و اجتامعی 
می باشد که صحنه های جدال های زبانی دررسانه های اجتامعی، توليدات ذهنيت و فرهنگ 
مسلط بر جامعه را تا حدودی نشان می دهد. نريو های سياسی و قطب بندی های اجتامعی و 
طبقاتی در افغانستان در پی حذف هم دیگر اند. خشونت های فزيکی در سيامی انتحار، حذف 
و شکنجه و نابودی جسمی در رشايط متعارف تر بازتاب فرهنگ مسلط است که در زبان اشکال 

منادين پيدا می منايد. 
يکی از مثال های بارز اعامل خشونت کالمی در فرايند پس از سوزاندن فرخنده رخ داد. بهره گريی 
بر  در  را  موافقان  و  مخالفان  و خوار شمردن  تحقري  اهانت،  برای محکوم،  زبانی  از خشنونت 

می گرفت. 
مطالعه پيام ها ، تبرصه ها و کامنت های کاربران اجتامعی و فيسبوکی چه طرف داران دفاع از 
فرخنده و چه مدافعني خشونت عليه فرخنده نشان می دهد که بخشی زيادی از اعضای مقاومت 
در برابر خشونت مذهبی خود نيز به نام آزادی و مبارزه با خشونت از خشونت زبانی استفاده 

می کنند. 
خالصه این که خشونت زبانی در کنار خشونت های ديگر، بيان از يک وضعيت است که درآن 
برابری غايب است و فحش وخشونت زبانی به امر ممکن اعامل زور و تحقري تبديل می شود که 

تحقري و دشنام های جنسيتی امر ذاتی چنني رفتار های فروفکنانه است.
خشونت چيست؟

هانا آرنت می گويد که »خشونت جز اظهار وقيحانه قدرت نيست«)1(. البته در این تعريف ابهامات 
زيادی وجود دارد. آرنت وقيح بودن را توضيح منی دهد و کاربرد قدرت هم تا حدودی گنگ است. 
اما چيزی در این تعريف وجود دارد که مشخصه خشونت را تشکيل می دهد بيان پيامد منفی 
ناشی از اعامل قدرت روی افراد است. آسيبی فزيکی که به شخص و يا متعلقات او وارد می آيد)2(

خشونت زبانی
خشونت زبانی در يک کالم ساده به کاربردن ابزار زبانی رکیک و دشنام، بی احرتامی ، بيان 
زبان  از  استفاده  گونه  این  در  است.  مقابل  فرد  تحقیر  و  کنرتل  برای  گستاخانه  احساسات 
احساسات، نوع فکر، نگرش، منای فزيکی، رنگ و پوست، شکل و سيامی افراد و شيوه زندگی فرد 

و يا افراد مقابل مورد هجوم و هتک قرار می گريد. 
خشونت زبانی به مثابه رابطه نريوهای منادين در مبارزه وارد عمل می شود . نقش آن ها در بر 
اندازی و خوار شمردن هم دیگر از اهميت بسزای برخوردار است. واسطه های زبان به صورت فحش 
و دشنام در حضور تنش های اجتامعی کارکرد روانی داشته و هر فرد طبق موقعيت اجتامعی اش 

از اين ابزار برای از پا انداخنت و خوار شمردن ديگری سود می جويد. 
خشونت زبانی و جدال 

وضعيت جدال های مجازی روند متعارف تهديد شده است و برای بازگشت اين روند و يا نشان 
دادن درجه نفرت زبان اهانت و تحقري وارد بازار مبارزه گرديده و رشايط موجود هم مستعد پذيرفنت 
اين فضای جديد است. زبان خشونت نشانه و مناد افزايش تنش است. خشونت زبانی در واقع 
دررابطه با اختالف نظر درروابط است که کارکرد پيدا می کند و زمينه کلی آن در شکل و نوع 
ارتباط معنا می يابد. استفاده از روش های بيان زبان تهاجمی که سبب تحريک منفی افراد و نفرت 
شان می شود، در موقعيت و زمانی خاصی که منجر به جدال های بیش تر و آزار و اذيت روانی افراد 

شود از ويژگی های خشونت زبانی است.
دشنام و خشونت جنسی مذکر

به اين واژه ها نگاه کنيد که چه اندازه بوی تهاجم جنسی از آن ها استشامم می شود: »لکاته« و 
»پتیاره« و »فاحشه« بنامیم یا »باکره« و »قدیسه« و »مومنه«! چنني زبانی نياز به تحليل پسامدرن 
، روان شناسانه و جامعه شناسانه در پيش زمينه ی مثل افغانستان را می طلبد و اميدوارم که اهل 

پژوهش به کنکاش در این زمينه ها بپردازند.
استفاده از دشنام و اهانت جنسی و سيکسيستی يکی از روش های تهاجم و حمله به ديگری 
است. چه اين اصطالحات به شکل ظريف، طنز به کار رود و يا این که حالت مستقيم و برهنه 
داشته باشد، کاربرد اهانت آميز دارند تا فرد مورد نظر را رسزنش و خوار سازد. در این گونه تهاجم 
زنان بیش ترين آسيب های روانی را می بينند چون آن ها از يک طرف ابژه جنسی قرار می گريند و 
از جانب ديگر در يک زمينه اجتامعی حالت سوزه فاعل بود نشان زير سوال قرار گرفته و اهانت 

می شوند.
در نوشتار های موافقني قتل فرخنده فروکاستی موقعيت زنان را می توان در فحش ها و دشنام ها 

افراد  نفرت  و  ايديولوژيک  مناد  دشنام ها  اين  کرد.  جست وجو 
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ترس کاالیی است که می فروشند، اگر 
نخری می پوسد. پس نخر!

من نخریدم.
گفتم: این چنین مرگی به زندگی معنا می بخشد، 
پرسید: روحت به کدامین قله خواهد گریخت؟
پاسخ گفتم: بوی این گل ریحان به کجا می رود؟ 

روح من همان بوی گل ریحان است.
         سیمین دانشور

این جا، چراغی روشن است

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

شان سنگینی می   کند. اما درد زنان بیش تر از »بوی بد و گندیده ی فرهنگ 
مردساالرانه« برخاست می   کند و زنان را آزار می   دهد.

زحمت  می   کنند.  تحمل  را  خود  مردانگی  قدرت  و  باور  و  غیرت  درد  مردان 
می   کشند، جنگ می   کنند، آباد می   کنند، ویران می   کنند، می   سوزانند و خشونت 
می   کنند تا مقتدر و مالک باشند و بر رس قدرت باقی مبانند. حال این که این 
این  یا اجتامع و سیاست، مهم نیست. مهم  باشد  قدرت در دایره ی خانواده 
هست که مردان هنوز غیرت دارند و غیرت شان کشنده و شدید است. البته، 
بخشی و یا شامری از مردان هستند که با زنان درد های مشرتک انسانی دارند 
و دیگر آن غیرت کشنده و ناانسانی در وجود و اندیشه ی شان نهفته نیست. 

پس، می   توان گفت که هم مردان و هم زنان رنج می برند و با این وضع زندگی 
می کنند. مردان رنج زور و قدرت مردانگی خود را 

زندگی زنان و مردان در افغانستان پر از مشکالتی ست که هر دم انسان این 
آب و خاک را رنج و درد می   دهد. شامر زیادی از مردان، رنج روزگار را با متام 
سختی هایش تحمل می   کنند تا زندگی کنند و زنده مبانند. مردانی هستند که 
رنج هایی بیش تر از رنج های زنان را متحمل می   شوند و درد های وارد آمده از 
سوی روزگار را در زیر دندان های خود فشار می   دهند و با چنگ خود محکم 
می   گیرند. هامن طوری که زنان رنج زندگی را خاموشانه تحمل می   کنند، مردان 
هم درد خود را در درون خود نگه می   دارند و با زمزمه ها و دشنام های مردانه 

تسکینش می   دهند. 
در این نوشته، کوشش می   کنیم، درد ها را از هم تفکیک کنیم. دردی که مردان 
را آزار می   دهد، با درد هایی که زنان را زجرکش می   کنند، متفاوت هست. البته، 
اگر فکر نکنیم و منتقد وضعیت زندگی نباشیم، حتمی   می   گوییم که درد، درد 
است و مردانه و زنانه ندارد. در حالی که عامل و منبع درد های مرد و زن با آن 
که مشرتک است، متفاوت هم هست. درد مردان از رس  بدی روزگار است و 
برداشنت بار مسوولیت های خانوادگی، اجتامعی، سیاسی و فرهنگی بر دوش 

بوی بد فرهنگ 
مردساالرانه

خشونت زبانی و رفتار مدنی
استفاده از دشنام و اهانت جنسی و سيکسيستی يکی از روش های تهاجم و 
حمله به ديگری است. چه اين اصطالحات به شکل ظريف، طنز به کار رود و 

يا این که حالت مستقيم و برهنه داشته باشد

 ادامه در صفحه 2...

     امین آرمان

     زلمی کاوه

تحلیل

 صفحه 3  

 ادامه در صفحه 2...

اگر قرار است تغییری 
در جامعه به وجود 
بیاید، فقط با تغییر 
فکر ممکن است
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می   کشند، وقتی زنی خواستار حق انسانی خود شود، مرد 
نظر به غیرت و قدرتی که دارد، رنج می   کشد و آگاهی زن از 
حق های انسانی اش را رسشکستگی و اسفناک می   پندارد. 
یا بهرت است بگوییم که مردان غیور و دین داران افراطی از 
هر نوع آگاهی و حق خواهیی از سوی زنان رنج می   کشند و 

تا رسحد پیش گیری و مبارزه ی منفی هم ایستاد می   شوند.
اما زنان که رنج می   کشند، در پی مبارزه ی مثبت می   برایند 
این  هدف  که  دارند  دوست  را  حق خواهی  برای  آگاهی  و 
نوشته هم باز کردن صنف و صف گفت وگو بر رس »بوی بد 
و گندیده ی فرهنگ مردساالرانه« است. که این فرهنگ تا 

حال هم به حیث فرهنگ باقی هست و کارش جریان دارد 
و بیش تر زنان را آزار می   دهد و زندگی بخش کالنی از زنان 
را تلخ و تاریک کرده است. وقتی در مورد زنان می   نویسیم 
یا سخن می   رانیم، منظور ما تنها شش نفر زن کابلی نیست 
که می   توانند، راحت در تاج بیگم و در هوتل های شهر چای 
تلخ و قهوه بنوشند و می   توانند راحت بخندند و تنها زنانی 
نیستند که پایی در سیاست باز و دستی در فساد دراز کرده 

هست.   مردساالری  فرهنگ  مزه ی  و  بد  بوی  همین  دقیق 
فرهنگی که انسانیت از سوی آن در رنج و عذاب است و با 
درد رس، به رس می   برد. فرهنگی که در آن حاجی و مال و 
مرد »شکم کته« می   توانند بیش تر از یک زن داشته باشند. 
فرهنگی که در درونش نام مادر گم شده باشد، موی خواهر 
در زیر رخت سیاه پریشان و پیچ پیچ گیر کرده باشد و هر روز 
انتظار تابش خورشید را بکشد. فرهنگی که در آن زنان هنوز 
ناآگاه و بی خرب اند و هر روز قربانی مصلحت قبیله می   شوند. 
فرهنگی که در بامیانش وقتی، دخرتی به خواست خودش 
عشقش  با  همیش  می   خواهد  می   براید،  رسنوشتش  دنبال 
زندگی  کند، فرهنگ قبیله و غیرت ناموسی-افغانی باعث 
می   شود که اولین فرد حکومت »والی« هم برای برگرداندنش 
دست به اقدام جدی  بزند و دخرت را پس با زور بفرستد. به 
محض رسیدن در خانه، دخرت به اجبار در عقد پرس خاله اش 
در آورده می   شود و تن و تفکرش در تنور سوزانی می  افتد که 
از آتشش بوی بد فرهنگ مردانه و مردساالری به دماغ های 
کور ما می   رسد.  این که دخرت حال زنده هست یا نه  یا این که 
پس از آن عقد اجباری و زورکی و پس از زفاف ناخواسته چه 
می   کشد و چه خواهد کشید، هیچ کسی منی   داند و شاید 
فرهنگ  به  نظر  این که  برای  نباشد.  هم  مهم  کسی  برای 
بدبوی  و نظر به سنت  سنگین این اجتامع بداندیش، آن 
دخرت با آبروی قبیله و خانواده اش بازی کرده است، مجرم 

است و باید با درد و رنج زندگی کند.
در رسارس کشور، از کابل تا کاپیسا، از دایکندی تا دشت 
ارچی، از هرات تا هلمند و از شاه دوشمشیره تا هر کجای 
دیگر بوی گند فرهنگ مردساالرانه جریان داشته است. این 
فرهنگ به حدی بد و کشنده بوده است که کشور را صد ها 
سال از انسانیت و انکشاف و رفاه دور و پس مانده نگه داشته 
است. و بدی کار و تاسف کار هم در این هست که باز هم 
این مردم بر این داشته های مزخرف و کشنده ی خود افتخار 
می   کنند و حس غرور هم چنان اینان را کور و در تاریکی قید 

کرده است.
بیش از هر چیزی باید دانست که زنان و مردان، هر دو انسان 
اند و غیر از انسانیت و برابری انسانی هیچ مورد و معامله ی 
نیست.  مقبول  انسان  زندگی  در  معادله  به حیث  دیگری، 
فرهنگ بدبوی مردساالری باید از بین برود و فرهنگ انسانی 
و ارزش های برابر و اصل انسانیت جای گزن آن شود. زنان 
تالش کنند و پیش از هر چیزی به آگاهی انسانی برسند. 

مردان هم به شدت محتاج آگاهی اند.

موافقني قتل فرخنده را نشان می دهد. می توان منونه اين نگرش را در 
استفاده ابزاری زبان برای اهانت و تحقري مخالفني ديد. به عنوان منونه 
مقاله ی را که در سايت رزاق مامون درباره سیمین غزل حسن زاده معین 
وزارت اطالعات و فرهنگ منترش شده است مشاهده کرد. در این مقاله 
و  دشنام  از  و  می شود  خوانده  دولتی1«  »روسپی  زاده  حسن  سيمني 
فحش های جنسی بهره می گريد. اين مقاله منای فزيکی وی را نيز مورد 
بهره گريی  می نامد.  چهره«  شلغم  عجوزه ی   « را  وی  و  قرارداده  متسخر 
آداب معارشت وجه  از  بودن  و دور  ادبی  بی  اهانت،  از دشنام جنسی، 

مشخصه آن است.
خشونت زبانی قاتالن و مدافعني سوزاندن فرخنده

موافقني اعدام و سوزاندن فرخنده در محکوميت افراد مخالف خود هيج 
حد و مرز اخالقی منی شناسند و هميشه از دشنام های رکيک ومردانه، 
تحقري و توهني استفاده می منايند و من به دالييل که آن ها به هيچ اصول 
اخالقی پايبند نيستند، به فحش نامه های آن ها منی پردازم. در پيام خانه 
شخصی من منونه های رکيک از فحش و دشنام های فالوکراسانه و مذکر 
فرستاده شده است که می توان آن ها را در جمع خشونت زبانی دسته 

بندی کرد.
در نفی خشونت زبانی

مدعيان ضد خشونت و آن هاي که در برابر آدم سوزان و مدافعان جنايت 
به  می توان  می گريند.  بهره  زبانی  خشونت  از  تاسف  با  نيز  ايستادند 

منونه های زياد در رسانه های اجتامعی و نوشته های آن ها اشاره کرد.
به نظر من مخالفني خشونت بدنی بايستی با خشونت زبانی نيز وداع 
گويند. چون رفتار خشونت آميز مولد خشونت است. ما اگر مدعی هستيم 
که قادريم جامعه بهرت و انسانی ايجاد کنيم نبايد در رفتارمان از هنجار ها 
و نرم های انسان ستيزانه استفاده مناييم. کيس که برای تحقق اهدافش 
به قتل و سوزاندن آدم رو می آورد يقینن که همه ی هنجار های متعارف 

حقوقی و حقوق برشی برايش ارزش پنداشته منی شوند.
مردان و زنان آزادي خواه و ضد ارتجاع نبايد در جنربه استعاره های زبانی 
ارتجاع اعامل کلامت تحقري آميز و انسان خورد کن و جنستی را به کار 
برند که در فرهنگ مردساالری و ارتجاعی کاربرد دارند و انسان را خوار 
می شامرند. ما از دنيای که ارتجاع مذهبی برای ما ساخته است متنفريم 
استفاده  مان  نفرت  و  احساسات  بيان  برای  ابزار  از هامن  تاسف  با  اما 

می کنيم.
خشونت زبانی رفتار مدنی و انسانی نبوده و با قرارداد های انسان پيرشو 
در تضاد قرار دارد. انسان امروزی که مدعی آوردن برابری انسانی و عدالت 
در جامعه است نباید به هامن ابزاری متوصل شوند که جنایت کاران و 
زن ستیزان ازآن ها بهره می گیرند. مدنیت انسانی ابزاری انسانی خودش 
روا  برای جنایت کاران  را حتا  و بی حرمتی  توهین  را می سازد که درآن 

منی دارد.
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اند. مناینده ی مجلس شده اند، مدیر اداره ای یا هم دست 
مافیا. هدف ما بیش تر زنانی اند که هنوز ناموس  و ملک 
مردان اند و از  شدت غیرت مردانه رنج می   کشند. در روستا ها 
زندگی می   کنند و حتا دیدن شهر برای شان رویا و آرزویی 
بیش نیست. آنانی که با دیدن هم جنسان خود در پرده ی 
تلویزیون دل خوش می   کنند و هر دم خود را در جای آنان 
قرار می   دهند و می   خواهند پرواز کنند، حرکت کنند و در 
باشند  آرامی   داشته  و  آزاد  بروند. می   خواهند زندگی  مکتب 
و دیگر پدر و شوهرشان با غیرت مردانه ی خود مزاحم شان 

نشوند.

زنان در هر جای، از کافه تا رسک و از رسک تا خانه، همیش 
از بوی بد فرهنگ مردساالرانه ی اجتامعی-سیاسی رس درد 
اند و دل بد. رس زنان دایم درد می   کند و دل شان دایم بد 
می   شود. علتش همین بوی بد فرهنگ مردساالرانه هست. 
وقتی بر زنی داد بزنی و در برابر اراده و خواستش مخالفت 
می   کند،  درد  دلش  می   گیرد،  رسش  از  کنی،  ایستادگی  و 
یا فریاد می   زند یا هم در کنجی آرام می   نیشیند، که علتش 

بوی بد فرهنگ 
مردساالرانه  امین آرمان
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ديجيتـال آرت و... اسـت. در ایـن صورت آزادی های بسـیار 
زیـادی بـرای هرنمنـد داده شـده اسـت.

تفاوت کار شام با دیگر هرنمندان در چیست؟
اسـت.  این هـا  همـه ی  از  ترکیبـی  مـن  کاری  شـیوه ی 
اسـتفاده از رنگ هـا، طراحـی خوب که از هرن کالسـیک یاد 
گرفتـم اسـاس کارهای من شـد. مـن عالقه مند این هسـتم 
کـه نقاشـی مـن پیـام و هدف داشـته باشـد. سـمبول هایی 
دیگـر  بیـان  بـه  اسـت.  خـودم  از  می کنـم،  اسـتفاده  کـه 
الفبایـی اسـت کـه مـن می سـازم و اسـتفاده می کنـم. ایـن 
سـمبول ها بـرای مـن معنـا و مفهـوم خاص خـود را دارد. در 
اولیـن بـار کـه گرافیکـی را رشوع کـردم فقـط خواسـتم یک 
زن باشـد. چادری داشـنت و نداشـتنش برایم فرق نداشت. 

و بعـد زنـی را بـا چـادری نقاشـی کـردم؛ امـا شـکل این زن 
را تغییـر دادم. شـانه های کالن و هندسـی شـکل داشـت. 
خـودش را حرکـت دار درسـت کـردم. می خواسـتم بگویـم 
کـه یـک زن جدیـد در جامعـه آمـده اسـت. کسـانی انتقـاد 
می کردنـد کـه چـرا چـادری کار کـردی، آیـا تـو بـا پوشـش 

چـادری موافـق هسـتی؟!
امـا بـرای مـن مهـم نیسـت. بخاطـری کـه مـن بـه آزادی 
ظاهـری اهمیـت منی دهـم. بـرای مـن آزادی فکـری مهـم 
اسـت. وقتـی مـردم معنـای آزادی را نفهمنـد فکـر می کنند 
کـه بـا چـادری آزادی یک شـخص را می شـود محـدود کرد. 
بـا بـودن و نبـودن چـادری هیـچ چیـز تغییـر منی کنـد. اگر 
قـرار اسـت تغییـری در جامعه بـه وجود بیاید، فقـط با تغییر 
ذهنیت هـا و فکـر ممکـن اسـت. بعـد مـن ایـن زن را بـدون 
چـادری کار کـردم کـه فقـط چشـم داشـت، دهن نداشـت. 
بـه خاطـری کـه هیـچ گاه جامعـه نگذاشـته کـه زنـی چیزی 
بگویـد. در نقاشـی دیگـری چشـم هایش بسـته بـود. چـرا 
کـه بـه نظرمـن او همـه چیـز را می دیـد و نابینـا نبـود. امـا 
چشـم هایش بسـته بـود. چـون هیـچ چیـزی خوبـی بـرای 
دیـدن او در جامعـه وجـود نداشـت. البتـه مـن منی خواهم 
مبانـد.  می گویـم  مـن  آن  چـه  بـه  محـدود  فقـط  مفاهیـم 
هرکسـی می توانـد برداشـت خـودش را داشـته باشـد. در 
کارهـای مـن همیشـه یـک آلـه ی موسـیقی، مانند گیتـار یا 
پیانـو زنـی را همراهـی می کنـد. در بـاور خـودم ایـن آلـه ی 
موسـیقی سـمبولی اسـت کـه ایـن زن می توانـد گفته هـای 
آن  طریـق  از  و  بنـوازد  را  خـودش 
موسـیقی  آلـه ی  کنـد.  صحبـت 
قـدرت  زن  بـه  کـه  اسـت  سـمبولی 
بـرای  می شـود  وسـیله ی  و  می دهـد 
رسـاندن صدایـش بـه دیگـران. گیتار 
یـا پیانـو می توانـد داشـته های ذهنی 
و اعتـامد بـه نفـس ایـن زن باشـد که 
بـه او جـرأت حـرف زدن می دهـد. از 
بـرای  موسـیقی  آلـه ی  دیگـر  طـرف 
زمانی کـه  اسـت.  خوشـایند  مـردم 
ماهـی در کارهایـم وجـود دارد، ایـن 
آن یـک حبـاب  ماهـی کـه در درون 
اسـت سـمبول یک انسـان می باشـد. 
در عـامل واقعـی وقتـی ماهـی دهنش 
را بـاز می کنـد متـام حباب هـا بیـرون 
حباب هـا  از  مـن  تصـور  می شـوند. 
هـر  ماهـی  کـه  انـد  حرف هایـی 
می دهـد.  بیـرون  را  آن  کلمـه ی 
چـون هـر موجـود زنـده ای بـا محیـط 
پیرامونـش در ارتباط اسـت. وقتی که 
حبـاب در درون ماهـی باشـد، مثـل 
حرفـی نگفتـه ای اسـت کـه هامن جـا 
کـه  اسـت  ایـن  نشـانه ی  یـا  مانـده 
نتوانسـته  و  بـوده  بسـته  دهانـش 
و  ماهـی  بدهـد.  بیـرون  را  حبـاب 
بـا  کـه  انـد  سـمبول  دو  هـر  حبـاب 
ترکیـب شـان بـه یک هدف مشـخص 

می رسـیم.
در ایـن اواخـر کارهایـم بیش تـر روی 
موضـوع مهاجـرت اسـت. شـخص که 
بـه  یـا مجبـور  عالقه منـد مهاجـرت و 

می شـود. مهاجـرت 

تأثیر هرن را برای تغییر و دگرگونی ذهنیت ها  چگونه 
ارزیابی می کنید؟

اثـری هـرنی تاثري غیرمسـتقیم دارد. اما وابسـته به ذهنیت 
در  ولـی  می پذیـرد.  تأثیـر  آن  از  چگونـه  کـه  اسـت  مـردم 
کل تأثیـر غیرمسـتقیم هـرن بـاالی مـردم چـه آن هایـی کـه 
سـطحی نگرنـد و چـه آنانـی که بـا دیـد ژرف تری به مسـئله 
نـگاه می کننـد، باعـث می شـود کـه ذهنیـت مـردم نسـبت 
بـه زندگـی و جامعـه تغییـر کننـد. پـس می تـوان گفـت كـه 
هـرن بـر ذهنيت هـا تاثـري می گـذارد و ذهنيت هـا جامعـه را 

تغيـري می دهنـد.

را  و سـمبول هایی  نـگاری می کننـد  دیـوار  کـه  گروه هـای 
ترسـیم می مناینـد، بـه نظـر شـام چقـدر هدف مندانـه کار 

اند؟ کـرده 
مـا منی توانیـم در قسـمت کارهـای هـرنی، هـرن را از غیـر 
هـرن تفکیـک کنیـم. چـون معیـار مشـخصی وجـود نـدارد. 
كارهـاي ديـواري گروه هـاي هـرني ديگـر را دوسـت دارم و 
بسـيار زيبـا كار می کننـد و مـردم هم زيبايي را می پسـندند 
آن  بـا  شـان  ذهـن  کـه  می پسـندند  را  چیـزی  مـردم  يـا  و 
نقاشـی  کـه  چهره هایـی  مثلـن  باشـد.  داشـته  آشـنایی 
و  دارد  آشـنايي  بـا چهـره  مـردم  همـه ی  ذهـن  می شـوند، 
حالی کـه  در  مـی آورد.  بـار  بـه  عالقه منـدی  آشـنایی  ایـن 
بـه نظـر شـخصی مـن عکـس و چهـره كاپـي شـده از عكس 
منی توانـد احساسـی برای تغییر در مخاطـب انتقال بدهد. 
مسـئله ی دیگـر ایـن اسـت کـه وقتـی یک مـرد و یـا گروهی 
کسـی  می کشـند  نقاشـی  شـهر  دیوارهـای  بـه  مـردان  از 
حساسـیت نشـان منی دهـد. امـا وقتـی مـن بـرای نقاشـی 
پـای دیـواری ایسـتاد می شـوم، همـه دورم جمـع می شـوند 
کـه چـه کار می کنـی، چـرا نقاشـی می کشـی و حرف هـای 
بسـیار متعصبانـه ی دیگـری می زننـد. فکـر می کننـد من بر 
خـالف مذهـب و دیـن آنـان کاری انجـام می دهـم. به خاطر 
جامعـه ی مردسـاالر مردهـا موقعیت هـای بیش تـری دارنـد. 
مشـکل دیگـر انتخـاب دیـوار اسـت. وقتـی کـه دیـواری را 
انتخـاب می کنـم و بـا مسـوول آن در مـورد طـرح نقاشـی ام 
حـرف می زنـم، می گویـد بیـا عکـس مرا نقاشـی کـن، هنوز 
منی فهمـد کـه مـن با نقاشـی می خواهیـم پیامم را بـا مردم 

کنم. رشیـک 
امـا گروه هـای دیگر ایـن مشـکل را ندارند. آن ها بـا حوزه ی 

امنیتـی صحبـت می کننـد کـه می خواهیـم عکـس یـک پولیـس را بـه دیوار 
تـان نقاشـی کنیـم. روی دیـوار شـفاخانه عکـس داکـرت را نقاشـی می کند. 
یعنـی هـرن هم سفارشـی شـده و در هرن سفارشـی کم تر پیام و احسـاس به 
مخاطـب منتقـل می شـود. روی همیـن دالیـل کارهای من در شـهر بسـیار 

کم اسـت.

با در نظر داشت این رشایط، شام می خواهید چطور با این وضعیت 
ادامه دهید و چه کار خواهی کرد؟

تـا جایـی می شـود گفـت کـه برنامه هـای زیـادی دارم. به خاطری رسـیدگی 
بـه آن هـا تدریـس در دانشـگاه را فعلـن متوقـف کـرده ام. در اسـتیدیوی 
شـخصی خـودم کار می کنـم. ده تـا دیـوار بـرای نقاشـی انتخـاب کـرده ام. 
ببینـم که هـا اجـازه می دهنـد تـا در دیوارشـان کار کنـم. و تصمیـم چنـد 
منایـش گاه را دارم کـه در داخـل و خـارج از کشـور برگزار می کنـم. در اخیر 
هـم امیـدوارم کارهایـم بتواننـد بـه زنـان جامعـه قـدرت و اعتـامد بـه نفـس 
بدهـد و مـردم را بـرای ایجـاد تغییـر تشـویق کننـد تـا هرکـس بـه شـیوه و 

طریـق خـودش بـرای بهبـودی وضعیـت کمـک مناینـد.

هرن برای شام چه تعریفی دارد و جایگاه هرن 
در عرصه اکادمیک و در سطح جامعه را چگونه 

می بینید؟
تعریـف هرن وابسـته به تفسـیر و تعبیر فردی اسـت. 
هـر کسـی هـرن را از زوایـه ی دیـد و برداشـت های 
ذهنـی خـودش معنـا می کنـد. در قسـمت حامیـان 
هـرن در جامعـه ایـن سـوال کمـی عجیـب بـه نظـر 
بـه  مـا  جامعـه ی  در  کـه  خاطـری  بـه  می رسـد، 
خصـوص بـرای آنانـی کـه از هـرن دور بـوده انـد و 
نداشـته  رنگـی  دنیـای شـان جـز جنـِگ سیاسـت 
اسـت؛ بسـیار انـدک بـه هـرن اهمیـت می دهنـد و 
ایـن اسـت کـه هـرن منی توانـد چیـزی  بـاور شـان 
جنبـه ی  فقـط  هـرن  آن هـا  بـرای  بدهـد.  تغییـر  را 
رسگرمـی دارد. بـاور نداشـنت بـه قـدرت هـرن باعـث 

بـه هـرن می شـود. بـی عالقه گـی 
امـا هرنهـای معـارص  در بیـن هرنمنـدان بیش ترین 
عالقه منـد را دارد. ایـن شـکل از هـرن بـه نظـر مردم 
عـام عجیـب اسـت. چـون آن هـا چیـزی را اثر هرنی 
می داننـد کـه ذهـن آن هـا بـا آن  چـه در هـرن وجـود 
دارد آشـنا باشـد. اثرهـای سـمبوليك  بـه نظـر آن ها 
مراکـز  هـم  اکادمیـک  حـوزه ی  در  نیسـت.  هـرن 
بسـیار کمـی وجـود دارد کـه هـرن تدریـس می کند. 
کالن ترین آن دانشـکده ی هرنهای  زیبای دانشـگاه 
ایـن  دانشـکده  ایـن  کالن  مشـکل  اسـت.  کابـل 
اسـت کـه باالتـر از ظرفیـت آن شـاگرد وجـود دارد. 
و در کنـار ایـن کم تراشـخاصی وجـود دارد کـه بـه 
انـد.   کـرده  انتخـاب  را  خواسـت خودشـان هرنهـا 
این کـه منـره ی هرنهـا پایین اسـت و آخرین شـانس 
می شـود  باعـث  اسـت؛  هرن هـا  نفـر،  یـک  قبولـی 
کـه هـرن بـرای مـردم کـم ارزش معلـوم شـود. در هر 
صنـف فقـط چنـد نفـری کـه بـا عالقه منـدی آمـده 
و تعـداد کـه در جریـان کار عالقه منـد هـرن شـده. 
امـا  زیـاد اسـت؛  تعـداد شـان بسـیار  دیگـران کـه 

بسـیار منفعـل. لـذا کیفیـت پاییـن می آید و باعث می شـود 
کـه نتیجـه ی خـوب نگیریـم.

عالقه مندی خودتان نسبت به هرن از کجا آغاز شد و 
چگونه تا این جا ادامه دادید؟

هـم  تشـویق خانـواده  و  بـودم  از کودکـی عالقه منـد هـرن 
همراهـی ام می کـرد. زمـان مهاجـرت در ایـران بـه خاطـر 
ایـن کـه مـن از افغانسـتان بـودم، برایـم اجـازه ی ورود بـه 
رشـته هـرن در دبريسـتان را ندادنـد. ایـن محدودیـت باعث 
تشـدید عالقه منـدی مـن نسـبت بـه هـرن شـد. بـا برگشـت 
بـه افغانسـتان، وارد دانشـکده ی هرنهـای زیبـا شـدم. هرن 
را بهـرت آموختـم و شـیوه های جدیـد هـرنی را امتحان کردم 
و سـپس بـه هرنهـای معـارص رو آوردم، مـن قـدرت هـرن را 
بیش تـر از این کـه تنها زیبایی داشـته باشـد، فکـر می کنم. 
هـرن بایـد مفهوم و پیام داشـته باشـد و نقشـی مهمـی را در 
جامعـه ایفـا کنـد. در سـال ۲۰۱۰ هـرن گرافیکـی نقاشـی 
دیـواری را رشوع کـردم. هـرن گرافیکـی بسـیار جدیـد بـود 
و عالقه منـدان زیـادی پیـدا کـرد. مـن چندیـن ورکشـاب و 
فیسـتیوال بـه خاطـر آن گرفتـم. و حـاال هم کسـانی زیادی 

در ایـن عرصـه کار می کنـد.

چه ویژه گی هایی هرن معارص را از هرن کالسیک جدا 
می کند؟

از  بعضـی  امـا  اسـت.  کالنـی  بحـث  معـارص  هـرن 
ویژه گی هايـش را يـاد آور مي شـوم: مثلـن در هـرن معـارص 
خالقیـت و فردیـت وجـود دارد. در سـابق هرنمنـدان یـک 
مکتـب هـرنی بـا هـم پیـش می رفتنـد و در متـام دوره هـای 
نـام یـک مکتـب کار می کردنـد و همـه  یـک  هـرنی، زیـر 
در  امـا  داشـتند،  زمـاين  مقطـع  يـك  در  را  هـرنی  سـبک 
هـرن معـارص كار فـردي اسـت، می تـوان گفـت كـه هرنمنـد 
خـودش مكتـب هـرني انفـرادي اسـت و خالقيـت و فرديت 
اش كار هـرني او را متفـاوت می سـازد ، فردیـت هرنمنـد 
در  دیگـر  بحـث  تعییـن می کنـد.  ابتـکارش  و  را خالقیـت 
هرنهـاي معـارص آزادي در انتخاب مواد و شـيوه كار اسـت، 
بخـش  سـه  در  بیش تـر  قبـيل  دوره هـاي  هـرن  تاريـخ  در 
تـا جایـی می توانیـم  و طراحـی  نقاشـی، مجسـمه سـازی 
آزادي بیش تـري وجـود  امـا در هرنهـای معـارص  بگوییـم. 
بخـش  در  كار  شـده  ذكـر  مـورد  سـه  از  غـري  مثلـن  دارد 
 ، انستالیشـن  لنـدآرت،  ویدیـوآرت،  مفهومـي،  هرنهـاي 

شمسیه حسنی از هرنمندان معارصافغانستان است. وی بیش تر از 
ده سال در بخش هرن نقاشی کار کرده و در کنار آن تجربه تدریس در 

دانشگاه كابل، رشکت در جشن واره های ملی و بین املللی را نیز داشته 
است. و حاال هدف مندانه و مسووالنه برای تغییر ذهنیت ها در جامعه، 

با روی کرد هرنی فعالیت می کند. 

 آمنه امیدگفت وگو

چه گریزی ست ز من؟
چه شتابی ست به راه؟

به چه خواهی بردن
در شبی این همه تاریک پناه؟

مرمرین پله آن غرفه عاج
ای دریغا که ز ما بس دور است

لحظه ها را دریاب
چشم فردا کور است

نه چراغی ست در آن پایان
هر چه از دور منایان ست

شاید آن نقطه نورانی
چشم گرگان بیابان ست

می  فرومانده به جام
رس به سجاده نهادن تا کی

او در این جاست نهان
می درخشد در می

گر به هم آویزیم
ما دو رسگشته تنها، چون موج

به پناهی که تو می جویی، خواهیم رسید
اندر آن لحظه جادویی اوج

 فروغ فرخ زاد
جعِدگیسو

اگر قرار است تغییری در جامع
ه به وجود بیاید، فقط با تغییر 

فکر ممکن است

هرنی تاثري غیرمستقیم 
دارد. اما وابسته به ذهنیت مردم 

است که چگونه از آن تأثیر 
می پذیرد. ولی در کل تأثیر 

غیرمستقیم هرن باالی مردم چه 
آن هایی که سطحی نگرند و 
چه آنانی که با دید ژرف تری 
به مسئله نگاه می کنند، باعث 

می شود که ذهنیت مردم نسبت 
به زندگی و جامعه تغییر کنند. 

پس می توان گفت كه هرن 
بر ذهنيت ها تاثري می گذارد 
و ذهنيت ها جامعه را تغيري 

می دهند. 



 نویسنده: لیندا ویالروسا
برگردان: اخگر رهنورد

منبع: نیویارک تایمز
بخش اول

احسـاس   ،2016 بهـار  در  النـدروم«،  »سـیمون  زمانی کـه 
خسـتگی کـرد و در عیـن زمـان حالت تهـوع و ولع به او دسـت 
داد، بـه عالیـم بارداری در خـودش پی برد. مادربـزرگ عزیزش 
در اوایـل هامن سـال از دنیا رفت و النـدروم، زمانی که دکرتش 
در روز تولـد »مومـا« تأییـد کـرد کـه دخـرتی در بطـن اوسـت، 

نوعـی حـس بخشـش الهـی بـه او دسـت داد. 
او تصمیـم گرفـت نـام دخـرتش را »هارمونـی« 
بگـذارد. النـدروم، کـه اکنون 23 سـاله اسـت و 
در نیواورلئـان زندگـی می کنـد، می گویـد »مـن 
خـودم را در حـال آمـوزش آوازخوانـی به دخرتم 
تصویـر کـردم. ایـْن کاری بـود کـه فکـر کـردم 

می توانیـم بـا هـم انجـام دهیـم«.
بـود،  جـوان  پـرس  دو  مـادر  کـه  النـدروم،  امـا 
می شـد،  کامل تـر  حاملگـی  ایـن  هم چنان کـه 
شـد.  آن  دربـاره ی  متفاوتـی  چیـز  متوجـه 
حساسـیت  و  همیشـگی  رسدردی  بـا  مشـکل 
را  درد  النـدروم،  شـد؛  رشوع  نـور  مقابـل  در 
»تکان دهنـده« توصیـف کـرد. تردیـدی نیسـت 
بـا  رابطـه ای  فرسـاینده  رسدردی هـای  کـه 
اسـرتس دارنـد: رابطـه ی او بـا دوسـت پـرسش، 
در  و  پرتنـش  فزاینـده ای  به طـور  طفـل،  پـدر 
بـود.  گراییـده  فیزیکـی  خشـونت  بـه  نهایـت 
شـوهرش  بـود،  حاملـه  سـه ماهه  زمانی کـه 
به خاطـر این کـه او می خواسـت سـاعاتی را بـا 
دوسـتان اش تفریـح کنـد، بـر او قهـر شـد و او 
را بـه زمیـِن خـارج از آپارمتان شـان انداخت. او 

به زحمـت روی پاهایـش ایسـتاد، داخـل خانـه شـد و بـا پلیس 
متـاس گرفـت. شـوهرش هم چنـان به تعقیـب او بـود، از این رو 
او چاقویـی را در دسـت گرفـت و چیـغ زد: »عقـب بـرو! مـن 
طفـل دارم«. پـس از آن که پلیس رسـید، شـوهرش بازداشـت و 
بـه چندیـن جـرم، از جملـه لت وکـوب ]خانـم اش[، متهم شـد. 
امـا بـه ضامنـِت به تعویق افتـادن افتـادن محاکمه، که تا سـال 
آینـده برگـزار منی شـد، آزاد گردید. اگرچه النـدروم چندین بار 
بـا شـوهرش قطـع رابطـه کـرده بـود، امـا دوبـاره او را پذیرفـت؛ 
به خاطـر عالقـه ای کـه بـه او داشـت، و نیـز به خاطـر تـرس از 
طفلـی  و  پرسانـش  خـودش،  تکفـل  از  منی توانسـت  این کـه 
کـه در بطـن اش بـود، بـا معـاش ناچیـز پیش خدمتـی اش در 

برآیـد. کوارتـر«،  »فرنـچ  در  رسـتورانتی 
هامن طـور کـه مـاه جنـوری موعـد نزدیک تـر می شـد، النـدروم 

متوجـه شـد کـه دسـتان، پاهـا و حتـی صورتـش، آمـاس کـرده 
بودنـد، و او بایـد کارش را تـرک می کرد، چون بسـیار احسـاس 
چندیـن  کـه  کسـی  دکـرتش،  امـا  داشـت.  ناخوش آینـدی 
بودنـد و کسـی کـه  را پیش نهـاد کـرده  او  از دوسـتانش  تـن 
»مدیک ایـد« را دریافـت کـرده بـود، شـکایت های او را نادیـده 

گرفـت. او »پاراسـتامول« را بـرای رسدردی النـدروم پیش نهـاد 
کـرد. النـدروم می گویـد: »مـن از کسـانی نیسـتم کـه مـرصف 
اسـتفاده  پاراسـتامول  از  امـا همیشـه  را دوسـت دارنـد،  دارو 
می کـردم. وقتـی بـه او )دکـرت( گفتـم رسم هنـوز درد می کنـد، 

گفـت بیش تـر ]پاراسـتامول[ اسـتفاده کنـم«.
النـدروم، در مالقاتـی پیـش از زایـامن بـا دکـرتش، چنـد روز 
داد  اطـالع  نوامـرب  مـاه  در  نـوزادش،  به دنیـا  آمـدن  از  قبـل 
و  درد  احسـاس  او  این کـه  و  یافتـه  تشـدید  کـه رسدردی اش 
خسـتگی می کـرد. یـک یادداشـت دست نوشـته از آن مالقات، 
که در فایلی چاپ شـده از سـوابق الکرتونیک پزشـکی الندروم 
قرار داده شـده بود و الندروم بعدها آن را به دسـت آورد، فشـار 
خـون بـاالی 86/143 را نشـان می دهـد. فشـار بـاالی 140 
یـا بیش تـر، و یـا فشـار پاییـِن باالتـر از 90، به ویـژه در مواردی 

کـه بـا رسدردی، تورم و خسـتگی همراه باشـد، امـکان ابتال به 
»پره اکالمپسـی« را نشـان می دهـد: فشـار خـون بـاال در دوران 

بـارداری، کـه بسـیار خطرناک اسـت.
فشـار خـون  امـراض«،  پیش گیـری  و  کنـرتل  »مراکـز  نظـر  از 
مرگ و میـر  اصلـی  عامـل  دو  قلبی-عروقـی،  بیـامری  و  بـاال 
بـاال  خـون  فشـار  اختـالالت  و  اسـت  مـادران 
جملـه  از  بـارداری،  دوران  در  )هیپرتانسـیون« 
»پره اکالمپسـی«، در طـول دو دهـه ی گذشـته 
 1993 از  درصـد   72 اسـت؛  یافتـه  افزایـش 
تـا 2014. گـزارش »وزارت صحـت و خدمـات 
می دهـد  نشـان  گذشـته  سـال  در  انسـانی« 
»اکالمپسـی« )حمـالت  و  »پره اکالمپسـی«  کـه 
ناگهانـی کـه پـس از »پره اکالمپسـی« افزایـش 
می یابنـد( 60 درصـد در میـان زنـان آفریقایی-

آمریکایـی رایج تـر و نیز شـدیدتر انـد. پرونده ی 
او طـی  کـه  نشـان می دهـد  پزشـکی النـدروم 
آموزشـی  مـواد  پیـش زادی،  مالقـات  یـک 
چاپ شـده در مـورد »پره اکالمپسـی« را دریافت 
کـرده اسـت. امـا النـدروم تنهـا چنـد مـاه بعـد، 
مـورد خـودش  در  آنالیـن  تحقیقـات  زمانی کـه 
انجـام مـی داد، جزئیات این اختـالل را فهمید.

در  او  کـه  هنگامـی  مـی آورد،  به یـاد  النـدروم 
بـه  درد،  و  فشـار  احسـاس  مـورد  در  مالقـات، 
گفتـه  او  بـه  دکـرتش  کـرد،  شـکایت  دکـرتش 
بـود دراز بکشـد و آرام بگیـرد. او می گویـد کـه 
دکـرتش بـه او هشـدار هـم داد کـه قصـد دارد 
از شـهر بیـرون بـرود و بـه النـدروم گفته بـود که اگـر او بخواهد 
می توانـد طفلـش را، شـش هفتـه قبـل از اوایل جنـورِی موعد، 
بـه بخـش C تحویـل دهد. النـدروم می گویـد که ایْن، بـا توجه 
اولتیامتـوم  یـک  ماننـد  دکـرت،  آسـوده ی  خاطـِر  و  برنامـه  بـه 
به نظـر می رسـید. بنابرایـن، النـدروم نفـس عمیقـی کشـید و 
به مـدت 40 دقیقـه بـا پشـت دراز کشـید تـا فشـار خونـش در 
حـد نورمـال اش پاییـن بیایـد. جدا از یادداشـت دست نوشـته، 
بـاال،  خـون  فشـار  قسـمت  در  النـدروم  پزشـکی  پرونـده ی 
ایـن  می گویـد  او  و  نـدارد  اشـاره ای  تـورم،  یـا  و  رسدردی هـا 
آخریـن بـاری بـود کـه دکرت یا کسـی دیگـری از دفـرت دکرت، با 
او صحبـت کـرد. النـدروم با عصبانیـت می گوید: »مثـل این که 

او مـرا دور انداخـت«.
ادامه دارد...
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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: 0798898894

آدرس الکرتونیکی:
Nimrokhweekly7@gmail.com

چرا مادران و نوزادان سیاه پوست آمریکایی
با بحران مرگ و زندگی مواجه اند؟


