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زنان متفاوت و مردان بی تفاوت

هفته

بانو گل افروز ابتکار اولین 
دخت نظامی دانش جوی افغان  

در کشور فدراتیف روسیه و 
هم چنان برنده جایزه جوان ترین 
پژوهش گر سال 2017 روسیه. 
ابتکار فعلن در مقطع آخرین 

سمستر ماستری اش قرار دارد.

در شـرایط فعلـی کشـور، در خصـوص زنان پرسشـی بزرگ تر، مهم تر و سـازنده تر 
از ایـن نمی تـوان یافـت کـه زنـان تـا چـه انـدازه در مقابـل سرنوشـت اجتماعـی، 

اقتصـادی، فرهنگـی و سیاسی شـان حسـاس اند؟
چگونه گـی پاسـخ این پرسـش ها نمایان گـر روابط اجتماعـی، اقتصـادی، فرهنگی 
و سیاسـی  مردم افغانسـتان خواهد بود. پاسـخ درسـت به این پرسـش پیچیده گی 

روابـط و کارکردهـای دولت و ملـت را خواهد نمایاند.
امـا گذشـته از ایـن موضوعـات در قـدم اول این پرسـش مطرح اسـت کـه زنان با 
تفکـر در مـورد گذشته شـان در مـورد وضعیـت فعلـی و چگونه گـی رقـم خوردن 

آینده شـان چـه فکـر می کننـد.
بـا توجـه به شـرایط نا به سـامان کشـور، خاموشـی زنـان در مورد سرنوشت شـان 
یکـی از بزرگ تریـن دالیل شکسـت دولـت در مقابـل گروه های مخالف می باشـد. 
بی تفاوتـی زنـان در قبـال سرنوشت شـان کمکـی بزرگـی می باشـد بـرای بـاروری 
افـکار سـنتی و ددمنشـی مخالفـان حقـوق زن و جامعـه مدنـی و  و پیـروزی 

بین المللـی.
تماشـا و بی تفاوتـی حالت گـذار فعلـی بـرای زنـان ترس نـاک اسـت. بـا وجـود 
کمک هـای جهانـی بـرای تغییـر سرنوشـت زنـان در افغانسـتان، امـا تـا بـه هنوز 
درصـد اندکـی بـه ایـن درک رسـیده اند کـه آن ها نیـز به عنـوان یک انسـان حق 

برابـر بـا مـردان را در زندگـی دارند.
بـا ایـن حـال، تامل بـر تاثیرات فرهنگ و سـنت باالی افـکار عمومـی )زن و مرد( 
آشـکار خواهـد سـاخت کـه در افغانسـتان چه بسـا مـوارد و دالیلی بزرگـی تا چه 
انـدازه دسـت و پـای زنـان را بسـته اند. فرهنـگ، عرف، دیـن و افـراد جامعه/متاثر 
از تمامـی ایـن مـوارد، همـه و همـه ابزارهـای آهنینـی اند که سـد راه زنـان قرار 
گرفته انـد. بـه راحتـی قابـل درک اسـت کـه تمـام ایـن مـوارد عامـل بی تفاوتـی 
و حتـا بـاور خـود زنـان بـه این کـه کـه آن هـا در درجـه دوم پـس از مـردان قرار 
دارنـد، نقـش بسـی عمـده دارد. بـا توجه به این مسـئله پـی می بریم کـه در واقع 
زنـان در افغانسـتان ناگزیـر شـده اند تـا بپذیرنـد کـه از اهمیت کم تری نسـبت به 

مـردان برخوردارند.
از  سـوی دیگـر منحصـر بـودن و خـود مختـاری مردان در مـوارد مهـم هم چون؛ 
قـدرت و آزادی عمـل، جایگاه اجتماعی بهتر و دسـت باز داشـتن در مورد کسـب 
تجربـه مـوارد مختلـف، همـواره مـردان را شـرایط بهتـر از زنـان قـرار داده. زنـان 
هیچ گونـه فرصـت پیش رفـت و اجـازه ی کار آزادانـه را نداشـته انـد و ندارند. آن ها 
بـه عنـوان »جنس دوم« و پسـت تر از مـرد از هرنوع فرصـت و آزادی بی بهره بوده 
انـد. ایـن مسـایل باعـث شـده که زنـان هرگز صالحیـت کار بـرای خـود و آزادانه 
تصمیـم گرفتـن را نداشـته باشـند. بنا براسـاس همیـن دالیل امروزه همه شـاهد 
وضعیـت بـد و نا به سـامان زنان در کشـور جنگ زده ی مثل افغانسـتان هسـتیم.

ایـن  اسـت.  نفس گیـر  افغانسـتان  در  زنـان  بی سـوادی  بحـران  میـان  ایـن  در 
بزرگ تریـن مسـئله ی چالـش برانگیـز اسـت. زنـان از فرصت هـای اندکـی بـرای 
تحصیـل برخـوردار انـد. سـاالنه از چند والیـت محدود، تعـداد اندکـی از دختران 

بـه دانشـگاه ها راه پیـدا می کننـد و وارد دانشـگاه می شـوند.
با در نظر داشـت موارد ذکر شـده و درک شـرایط فعلی افغانسـتان، فعالین حقوق 
زن و جامعـه مدنـی کشـور بایـد دریابنـد  که در بن بسـت بـزرگ و خطرناکی قرار 
گرفته انـد و اگـر بـه ایـن مسـئله بـه صورت جدی رسـیده گی نشـود، مشـکالت و 
خطـر بزرگـی دسـت تهدیـد به سـوی مـا دراز خواهـد کـرد. در قدم نخسـت باید 
دسـت بـه انجـام کارهـا و برنامه هـای بایـد زد کـه بتوان این پرسـش کـه: »آن ها 
در قبـال سرنوشت شـان تـا چـه انـدازه احسـاس مسـوولیت می کننـد؟« را بـرای 
شـان مطـرح کـرد. بایـد در تکاپـوی راهـی بـرای خودآگاهـی زنان از حق مسـلم 
انسـانی شـان بـود. زنـان نیازمنـد یـک قـدرت محـرک بـرای دگرگونـی و تغییـر 
ذهنیـت، بیـرون رفـت از وضـع رقت بـار فعلی و دسـت یافتـن به آگاهـی در مورد 

دارند. سرنوشت شـان 
بـا این حـال امیـدوارم این پرسـش بـرای فعالیـن حقـوق زن مهم و سـازنده جلوه 
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زنان را فقط به این دلیل به 
اتهام جادوگری به آتش 
می کشیدند که زیبا بودند.

سیمون دوبووار
این جا، چراغی روشن است

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

به مرگ بیش از 4،000 نوزاد سیاه پوست افزایش می یابد. آموزش و پرورش 
و درآمد، تأثیر ناچیزی بر حفاظت ]از حیات اطفال[ دارند. در واقع، یک زن 
از دست  را  نوزادش  این که  احتامل  تحصیلی،  عالی  درجه ی  با  سیاه پوست 
بدهد بیش تر است؛ تا یک زن سفیدپوست که درجه ی تحصیلی اش پایین تر 

از صنف هشت است.
آمیخته  درهم  دیگری  تراژدی  با  سیاه پوست  نوزادان  مرگ ومیِر  تراژدی  این 
است: بحران مرگ و نزدیک به مرگ )near-death( خود مادران 
سیاه پوست. ایاالت متحده یکی از تنها 13 کشور جهان است 
هنگام  در  زن  یک  مرگ  مادران-  مرگ ومیر  میزان  آن  در  که 
بارداری- در حال  پایان  از  تا یک سال پس  یا زایامن  بارداری 
تا  است. همه ساله حدود 700  پیش  از 25 سال  بدتر  حارض 
900 روی داد مرگ و میر مادران در ایاالت متحده رخ می دهند. 
از  بیش  میزان   ،)CDC( امراض«  کنرتل  »مرکز  این،  بر  عالوه 
مورد  مانند  جلوگیری،  قابل  نزدیک به مرِگ  مورد   50،000
 1993 از  که  رقمی  می دهد-  گزارش  را  سال  هر  در  الندروم، 
نشان  را  افزایش  درصد   200 به  نزدیک  میالدی   2014 تا 
می دهد. بر اساس گزارش CDC، زنان سیاه پوست سه تا چهار 
برابر بیش تر از همتایان سفیدپوست شان، در معرض مرگ ومیر 
از  باالتر  که  نامتناسبی  میزان  دارند-  قرار  بارداری  با  مرتبط 

میزان احتامل مرگ ومیر مادران در 

میزان مرگ ومیر نوزادان سیاه پوست در حال حارض بیش از دو برابر نوزادان 
سفید پوست است- بر اساس آخرین داده های دولتی: 11.3 در هر 1000 
نوزاد سیاه پوست، در مقایسه با 4.9 در 1000 نوزاد سفیدپوست-؛ اختالف 
پایان  از  قبل  سال   15  ،1850 سال  از  گسرتده تر  عملن  که  ای  نژادی 
دارایی/کاالی  به عنوان  سیاه پوست  زنان  اکرث  زمانی که  است:  برده داری 
شخصی ]سفیدپوستان[ به حساب می آمدند. در یک سال، این شکاف نژادی 

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

مسوولیت زنان
در برابر تغییر سرنوشت شان
آن ها در قبال سرنوشت شان تا چه اندازه

احساس  مسوولیت می کنند؟

برداشتن 
گام های کوچک 
را در راستای  
پیش رفت جامعه 
حقیر نشماریم!

     نویسنده: لیندا ویالروسا
برگردان: اخگر رهنورد

منبع: نیویارک تایمز
بخش سوم
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مکزیک است: جایی که تقرینب نیمی از جمعیت در فقر زندگی 
می کنند- و مانند نوزادان، رقم باالی مرگ ومیر زنان سیاه پوست، 

ارقام ملی را تشکیل می دهند.
سانگ«  »سیسرت  اجرایی  مدیر  سیمپسون«،  »مونیکا 
عدالت  زمینه ی  در  کشور  سازمان  بزرگ ترین   ،)SisterSong(
زادآورِی زنان رنگین پوست، و عضو »انجمن مادران سیاه پوست« 
برابر  در  او   ،2014 در  است.  زنان،  مدافع  گروه   ،)BMMA(

»کمیته ی سازمان ملل متحد در امور محو تبعیض نژادی« در ژنو 
اظهار داشت که ایاالت متحده با قصور و کم کاری در امر مقابله 
بین املللی  معاهده ی  سیاه پوست،  مادران  مرگ ومیر  بحران  با 
حقوق برش را نقص می کرد. پس از اظهارات او، این کمیته از 
سالمت  زمینه ی  در  نژادی  »اختالفات  خواست  متحده  ایاالت 
داده های  جمع آوری  سیستم  و  کند  محو  را  باروری  و  جنسی 
مرگ ومیر مادران و نوزادان را در متامی ایالت ها معیاری سازد 
نوزادان-  و  مادران-  مرگ ومیر  نرخ های  در  اختالفات  علل  تا 
به طور موثر شناسایی و مورد توجه قرار گیرند«. چنین اقداماتی 
هیچ گاه عملی نشدند. تنها نزدیک به نیمی از ایالت ها و چند 
شهر، تابلوهای مرور مرگ ومیر مادران را برای آنالیز موارد فردی 
رسمی  شامرش  کرده اند.  نصب  بارداری،  به  مرتبط  مرگ های 

 زندگی در افغانستان همیشه دشوار بوده. دشواریی این زندگی 
دشوار وقتی بیش  تر حس می شود که درک بیش  تر و اندیشه ی 
پرسش  گر داشته باشی. نسبت به مسله ها و مورد های زندگی بی 
تفاوت نباشی و انسان های متفاوت را هم دشمن دین و آیین و 
داشته هایت نپنداری. به توانایی و قدرت فکری مادرت به هامن 
سویه باور داشته باشی که به مهربانی اش باوری داری و به مادرت 
به هامن سویه باور کنی که به پدرت باور داری و دیگر از خندیدن 
و چکر زدن با خواهرت ننگ نداشته باشی. به جای این که متوجه 
چگونه حفظ کردن و حجاب کردن موی و ابروی خواهرت باشی، 

در سال جاری،  می یابد.  ادامه  امتداد خطوط قرشی/طبقاتی 
»ِسِنا ویلیامز«، ستاره ی تنیس، داستان تولد اولین طفل اش را 
اشرتاک  به  فیس بوک  در  بیش تر  جزئیات  با  و  »وُگ«  مجله  در 
گذاشت. ویلیامز، یک روز بعد از به دنیاآوردن دخرتش، »الکسیس 
امُلپیا«، از طریق عمل سزارین، در ماه سپتامرب، دچار انسداد 
لخته شدن  اثر  به  ریه  در  رشیان  یک  ناگهانی  انسداد  ریوی، 
این  در  او سابقه ای  خون، گردید. هرچند 
اختالل داشت و در تنفس دچار مشکالت 
در  صحی  کارمندان  که  می گوید  اما  بود، 
با  گرفتند.  نادیده  را  نگرانی هایش  اوایْل 
آن که ویلیامز باید قادر به تشخیص و توجه 
در  بهداشتی  مراقبت های  دقیق ترین  به 
جهان بوده باشد، به نظر می رسد که گروه 
به خاطر  او  از  مراقبت  آماده ی  پزشکی اش 
جمله  از  سزارین،  عمل  از  ناشی  عوارض 
لخته های خون، یکی از شایع ترین عوارض 
عمل سزارین، نبوده اند. حتی پس از آن که 
یافت؛  ادامه  مشکالت اش  شد،  درمان  او 
خون،  جریان  انسداد  از  ناشی  سفه های 
سزارین  عمل  زخم  گسسته گی  سبب  که 
برای  دوباره  او  که  هنگامی  می شود.  او 
یک  پزشکان  آمد،  شفاخانه  به  جراحی 
تومور/غده ی بزرگ، یا مجموعه ای از خون، 

و  برود  پیش  به  نیمرخ خوب  ا گر، 
بتواند در دل انسان های بیش  تری 
جای خوش کند،  روزی مردان را 
به اعرتاف دعوت خواهیم کرد. این 
یک  در  مردان  که  خوبست  مورد 
هفته نامه ی  یک  و  زنانه  رسانه ی 
و  بنویسند  متفاوت  و  پیشینه  بی 
واقعیت زندگی زنان را صادقانه در 

میدان سفید کاغذ نشان بدهند. 
چنین  در  که  می بینیم  وقتی  دو؛ 
هفته نامه ای که نامش نیمرخ است 
مدیرمسوول،  و  امتیاز  صاحب  و 
ریزی،  برنامه  مشاور  سدبیر، 
عکاس، گزارش گر و رخ و ابرویش 
زنان  به  مربوط  و  همه دخرتان اند 
می شوند، اما زنان در این رخ زنانه 

را در بطن او یافتند که نیازمند جراحی بیش تری بود. ویلیامِز 
را در بیامری  نوزادش  36 ساله، شش هفته ی نخست زندگی 

گذراند.
دالیل تقسیم بندی سیاه-سفید در مرگ ومیر نوزادان و مادران، 
مورد  پزشکان  و  پژوهش گران  میان  در  دهه  دو  از  بیش  برای 
زیادی،  تاحد  که  آن چه  پذیرش  به تازگی  اما  است.  بوده  بحث 
از نظر پزشکی، یک ایده ی تکان دهنده گفته می شود، افزایش 
یافته است: برای زنان سیاه پوست در آمریکا، فضای گریزناپذیر 
نژادپرستی اجتامعی و سیستامتیک می تواند نوعی از اسرتس 
از  عوارضی-  ایجاد  به  منجر  که  کند  ایجاد  سمی  فیزیولوژیک 
جمله افزایش فشار خون و پره اکالمپسی- می گردد و مستقیمن 
سبب میزان باالی مرگ ومیر نوزادان و مادران می شود. و این 
و  فراگیرنده  نژدی  تعصب  در  بیش تر  اجتامعی  نژادپرستی 
به  بی توجهی  جمله  از  صحی-  مراقبت های  زمینه ی  در  دیرپا 
نگرانی ها و نشانه های قانونی و درست- بروز داده شده است که 
می تواند به توضیح نتایج بد زایش، حتی در مورد مرفه ترین زنان 

سیاه پوست، کمک کند.
در  آفریقایی-آمریکایی  متخصص  ویلیامز«،  ال.  »سانیتیا  دکرت 
زمینه ی »جراحی زنان و زایامن«، در »منطقه ی خلیج« و همکاِر 
می گوید:  باروری«  بهداشت  »پزشکان  انتفاعِی  غیر  سازمان 
ما  بیامران  زندگی  بر  و ساختاری  واقعِی سازمانی  »نژادپرستِی 
مورد  در  که  است  این  ما  مسوولیت  و  دارد  توجهی  قابل  تأثیر 
آن، بیش تر از آن که فقط بگوییم این یک مشکل است، صحبت 
کنیم«. »من فکر می کنم، این موضوع، برای مدت طوالنی، یک 

فقره ی گم شده در طبابت بوده است«.

فدرال از مرگ ومیرهای مرتبط به بارداری، در بیش از 10 سال 
گذشته وجود نداشته است. تالش برای معیاری کردن شامرش 
همکاری های  طریق  از  اندازه ای  تا  مرگ ومیر،  میزان  ملی 
»Merck for Mothers«، برنامه ی رشکت داروسازی، به صندوق 

»مرکز کنرتل امراض« تأمین شده است.
بحران مرگ و نزدیک به مرگ هم چنان برای زنان سیاه پوست در 

به  تا  بخواند  درس  که  کنی  تشویقش  و  بیاوری  کتاب  برایش 
قله های بلند آرزو هایش برسد  و برای انسانیت و برابری انسانی 

مبارزه کند.
و  است  شده  ایجاد  دخرتان  توسط  دارد.  زنانه  رخ  یک  نیمرخ؛ 
انگیزه ی موجودیت نیمرخ هم از دل  و دید این ها برخاسته است. 
 گرچه، تا جایی که من می بینم، بیش  تر نویسندگان این هفته نامه 
مردانی اند که در مورد زنان می نویسند، که این مورد هم می تواند 
دو دلیل داشته باشد. یک؛ مردان می خواهند کم کم تغییر کنند، 
از حالت بی تفاوتی نسبت به زنان برایند و زنان را بیش  تر به سوی 
آگاهی فرا بخوانند. هامن طوری که شامری از زنان در پی تغییر 
اند.  گرچند هنوز هم مردان معرتف وارد میدان نشده اند که بگویند 
در زندگی زنان تا چه حدی خشن و بی رحم و ستم گر بوده اند. 

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

زنان متفاوت و مردان بی تفاوت
باید در کنار زنان متفاوت بایستیم و برای داشنت جامعه ی انسانی،

آگاه، با سواد و رسبلند قلم و قدم بزنیم.

 دکرت »سانیتیا ال. ویلیامز«، متخصص 
آفریقایی-آمریکایی در زمینه ی »جراحی زنان و 

زایامن«، در »منطقه ی خلیج« و همکاِر سازمان غیر 
انتفاعِی »پزشکان بهداشت باروری« می گوید: 

»نژادپرستِی واقعِی سازمانی و ساختاری بر زندگی 
بیامران ما تأثیر قابل توجهی دارد و مسوولیت ما 
این است که در مورد آن، بیش تر از آن که فقط 

بگوییم این یک مشکل است، صحبت کنیم«. »من 
فکر می کنم، این موضوع، برای مدت طوالنی، یک 

فقره ی گم شده در طبابت بوده است«.

 نویسنده: لیندا ویالروسا
برگردان: اخگر رهنورد
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چالش هایی که در مسیر زندگی شان قرار می گیرند، بهرت 
و موفق تر مبارزه کنند و به راه حل های درستی  دست پیدا 

منایند.
را  »سمپل«  کافه  تأسیس  از  خودش  انگیزه ی  مینا  بانو 
این گونه بیان می کند: »من به ایجاد شغل و این که بتوانیم 
افراد دیگر به خصوص خانم های جامعه را در وضعیت کاری 
فراهم  شان  برای  را  کار  داشنت  زمینه ی  و  مناییم  دخیل 

بسازیم بسیار اهمیت می دهم. چون زمانی که افراد شامل 
جامعه  در  بی کاری  میزان  می شود؛  شغلی  وضعیت  یک 
این وضعیت جامعه به سمت بهبودی  پیامد  با  و  کم شده 
در  می افتد.  حرکت  و  جریان  در  مطلوب تری،  وضعیت  و 
نهایت اگر همه ی ما تالش کنیم، هرکس به اندازه ی توانایی 
خودش می تواند گامی  به سوی بهبود وضعیت  فرهنگی و 
اجتامعی جامعه ی خود بردارد. حرفی دیگر این است که 
من فرهنگ کافه نشینی و کافه رفنت را دوست دارم. چون 
کافه جایی است که افراد باهم می نشینند، حرف می زنند و 
تصمیم می گیرند. کافه ها فضایی است که فرصت دور هم 
بودن و زمینه ی مباحثه پیرامون مسایل مختلف اجتامعی، 
وجود  به  افراد  برای  را  اجتامعی  و  سیاسی  اقتصادی، 
می آورند. در فضای سنتی و مرد ساالرانه افغانستان، وجود 

را  زنـان  زندگـی  واقعیـت  و  بنویسـند  متفـاوت  و  پیشـینه 
صادقانـه در میـدان سـفید کاغـذ نشـان بدهنـد. 

دو؛ وقتـی می بینیـم کـه در چنیـن هفته نامـه ای که نامش 
نیمـرخ اسـت و صاحـب امتیـاز و مدیرمسـوول، سدبیـر، 
مشـاور برنامـه ریـزی، عـکاس، گزارش گـر و رخ و ابرویـش 
همـه دخرتان انـد و مربـوط بـه زنـان می شـوند، امـا زنـان 
یـا هـم  نیمـرخ منی نویسـند  ایـن  زنانـه و در  ایـن رخ  در 
کم تـر می نویسـند، و یـا هـم زنـان سیاسـی و نخبـه فقـط 
مصاحبـه شـونده انـد و تحلیل هـای واقعـی آن چنانـی که 
بایـد جامعـه و زنان را تلنگر بزند، از سـوی زنان نرش نشـده 
اسـت. ایـن مـورد از دیـد مـن بیش  تـر ضعـف فکـری، کـم 
جراتـی،  تـرس از نوشـنت و ابـراز کـردن دیـد زن در یـک 
رسـانه را نشـان می دهـد یـا هـم چنیـن می مناید کـه زنان 
هنـوز هـم بـه آن ظرفیـت فکری کافـی و به آزادی انسـانی 
حتـا در خانواده هـای خـود  نرسـیده انـد کـه بتواننـد بـه 
خوبـی در نیمـرخ و رسـانه های دیگـری ابـراز نظـر بکننـد 
و مـنت و مطلب هـای واقعـی از زندگـی و واقعیـت وجـود 

خـود بیـرون بدهند. 
پـس، در ایـن روی، بایـد در کنـار زنـان متفـاوت بایسـتیم 
و بـرای داشـنت یـک جامعـه ی انسـانی، آگاه، بـا سـواد و 
سبلنـد قلـم و قـدم بزنیـم. واقعیـت ایـن هسـت کـه دیـد 
اندیشـه ای، منی گنجـد.  داشـنت چنیـن نرشیـه، در هـر 
رضورت داشـنت نیمـرخ یـا رسـانه ی نظیـر آن، یـا در فکـر 
کسـی نبوده  یا هم کسـی  بر تاثیرگذاری  آن نیندیشـیده 
را  روزی  انتظـاری  همـه  مـا  حـاال  اسـت.  نکـرده  بـاور  و 
می کشـیم که دیگر  کسـی  دسـتش را به سـوی انسـانیت 
دراز  و صـدای اعـرتاض را خفـه نکند. منتظر این هسـتیم 
کـه بتوانیـم بـی هیـچ  تـرس و  تردیـدی بـه دیـدن طبیعـت 
و  بدخشـی  هم وطـن  بـا  و  برویـم  پکتیـکا  جغرافیـای  و 

کافه هایی که زنان ایجاد کننده و مدیریت کننده ی آن ها 
باشند، یک رضورت است، تا زمینه یی باشد که افراد جامعه 
خسته گی های  و  دغدغه ها  از  بیرون  خانم ها  خصوص  به 
روزمره ی خودشان وقت گذاشته باشند تا با دوستان شان 
حرف بزنند یا کتاب بخوانند و زمینه یی برای تبادل افکار و 

شکل گیری تصمیم هایی برای زندگی شان باشند.
خانم رضایی با انگیزه ی که مدت ها پیش برای ایجاد یک 
توانسته  زیادش  زحامت  و  پس انداز  با  داشته،  رستورانت 
رستورانت سمپل را با آشپزی مادرش تأسیس مناید. مینا 
می کند،  آشپزی  سمپل  در  مادرش  که  وقتی  از  می گوید 
مزه  از  و  پسندیده  را  او  پخت  دست  زیادی  مشرتی های 
غذا تعریف می کنند؛ زندگی مادرم نیز بهرت و راحت تر شده 

است و از کار که می کند خوش حال است.
سنتی  جامعه ی  در  رضایی  خانم  باور  به  دیگر؛  سوی  از 
می خواهند  که  خانم هایی  برای  کردن  ازدواج  افغانستان، 
حضور فعال در اجتامع داشته باشد و می خواهند به لحاظ 
برای  مستقالنه ی  زندگی  اقتصادی  و  اجتامعی  فکری، 
می رسد.  نظر  به  مشکل  مسئله ی  یک  بسازند،  خودشان 
به خصوص برای خانم هایی که با سکشی و مبارزات پی گیر 

برسند.  رشد  از  مرحله ی  به  زندگی شان  در  توانسته  شان 
مسئله ی  مشرتک  زندگی  برای  فردی  انتخاب  و  ازدواج 
مجهول و نسبنت تاریک می باشد. بنابراین تالش می کنند 
سبک های زندگی متفاوت تر از دیگران و تصمیم هایی برای 

پیش برد زندگی خودشان داشته باشند.
تالش  و  می کشند  زیادی  زحامت  بانوان  می گوید  او 
حاصلی  و  نتیجه  شان  تالش های  این  از  اما  می کنند؛ 
بدست منی آورند. به دلیل این که اکرث از خانم ها بدون مزد 
روی کرد  باید  می کنند.  کار  و  می کشند  زحمت  پاداش  و 
نتیجه ی  خامنی بتواند  هر  و  کند  تغییر  خانم ها  فعالیت 
برای  باید  خانم ها  ببیند.  را  خودشان  فعالیت  و  زحامت 
خودشان برنامه ها و فعالیت کاری داشته باشند. تا بتوانند 

زندگی مستقالنه یی برای خودشان رقم بزنند. 

هلمنـدی خـود مسـابقه ی کتاب خوانـی بـه شـیوه بسـیار 
نـو و فرهنگـی راه بیاندازیـم. بـا تاییـد وضعیـت ناانسـانی 
و نابرابـر در کشـور و بـا وجـود  توقع هـای بسـیار از زنـان 
و انسـان هان متفـاوت، وقتـی انسـانی، پـس از رنج هـای 
سـاله  چندیـن  کشـیدن های  سـختی  از   پـس  و  مـداوم 
در فکـر بـاز کـردن  گره هـای کـور اجتـامع میافتـد و بـرای 
تقویـت انسـانیت و  بـرای ثابـت کـردن نیـم رخ انسـانیت، 
ایجـاد می کنـد و در صفحه هـای آن درد زن و  نیمرخـی 
و  می انـدازد  تقصیـر  بـی  واژگان  قالـب  در  را   زن  شـوق 
بـرای انسـانیت مبـارزه می کنـد، کارش متفـاوت و مقبـول 
تفـاوت،  بـی  مـردان  کـه  می شـود  باعـث  ایـن  و  اسـت 
زندگـی را تنهـا مردانـه فکـر نکننـد. پنـدار زن سـتیزی و 
دایـم خانـه نشـینی زن را از س  بـه در کننـد. مورد هـای 
فرزنـد  و  زن  بـر  داشـته  روا  و سـنگین سـتم های  سـخت 
دخـرتش را بـا جـرات اعـرتاف کند. اعـرتاف بـه ناکرده ها، 
کرده هـای بـد  و بـی تفاوتی هـای خـود، جرات و شـجاعت 
می خواهـد. و ایـن خیلـی فاصلـه دارد بـا غیـرت افغانـی و 
بـا سـنت های بـدوی. بدویت و بداندیشـی، کشـور و مردم 
مـا را در جایـگاه ابتدایی هـای جاهـل و تبعیض گـر قـرار 
داده اسـت. ایـن وضعیـت خیلی دشـوار اسـت و دشـواری 
ایـن وضعیـت هـم  بـه بی تفاوتـی مردان نسـبت بـه زنان و 
حق هـای انسـانی آنـان بسـته گی تـام دارد و می منایـد که 
بـرای مـردان زنـان زندگی سیاسـی، فرهنگـی و اجتامعی 
هیـچ تفاوتـی نـدارد و مـردان در مـورد زندگـی زنـان بـی 
انـد و از زنـان متفـاوت و تغییرطلـب هـم خـوش  تفـاوت 
شـان منی آیـد. در ایـن مـورد هم مسـوولیت زنـان متفاوت 
و شـجاع جامعـه بیش  تـر و سـنگین  تر اسـت بیش  تر تالش 
کننـد کـه هـم مـردان از حالـت بـی تفاوتـی براینـد و هـم 

زنـان بیش  تـر بـه آگاهـی برسـند.
مـا در روزگاری زندگـی می کنیـم کـه کمـره ی انتحـاری، 
کمـره ی خربنـگاری را می کشـد. آدم وحشـت گر انسـان را 
از بیـن می بـرد. پـس، ایـن خیلـی خـوب اسـت کـه  زنـان 

هـم کـم کـم رشوع کرده اند  و می نویسـند تـا آگاهـی را در خانه ی تنگ و 
تاریـک زنـان عقب افتـاده و درمانـده بربنـد.  زنانـی کـه تاریخ بر آنان سـتم 
روا داشـته اسـت و آنـان را بـه حیـث ابـزار سیاسـی، نـه واقعیـت سیاسـی 
نگریسـته اسـت و از آنـان بـه حیث برده ی جنسـی، مایـه ی خوش بختی و 
 گـرم کننـده ی خانه هـا کار  گرفته انـد. نیمرخ کـه برای انسـان های دربند 
و درمانـده در دام وضعیـت بـد فرهنگی-اجتامعـی تـالش می کنـد، ایـن 

خـود نشـان گر دیـد انسـانی زنـان متفـاوت در ایـن نرشیه هسـت. 
در اخیـر چنـد پرسـش مطرح می شـود تا این گونـه بتوان کسـی را وادار به 

تامـل و تفکـر در موارد مطرح شـده منود.
شـام تـا چـه حـدی بـه تغییـر و تاثیـر انسـان های متفـاوت در زندگـی باور 

دارید؟
مردان بی تفاوت، آیا در بد تر شدن وضعیت نقشی داشته اند؟

در  متفـاوت  و  مثبـت  تغییر هـای  باعـث  می تواننـد  بیش  تـر  چیـزی  چـه 
شـوند؟ جامعـه 

مسـوولیت نیمرخ چیسـت و چه تاثیـری در زندگی زنان و مـردان می تواند 
بـه بار آورد؟

مدیریت  بخش  اقتصاد،  آموخته ی  دانش  رضایی  مینا 
در  را  فعالیت هایش  و  کار  بیش ترین  وی  است.  مالی 
کار  کنار  در  حارض  حال  در  و  داشته  اقتصادی  عرصه ی 
خانم  می کند.  مدیریت  را  »سمپل«  کافه  رسمی خودش، 
انگیزه ی اهمیت دادن  با  را  این کافه  رضایی سه ما پیش 
تأسیس  نیشنی  کافه  فرهنگ  و  دیگران  به  ایجاد شغل  به 

منوده است.
با  زنان،  که  دارد  باور  رضایی  خانم 
انجام کار و شغل های درآمدزا و داشنت 
زندگی  در  می توانند  مالی  استقالل 
و  مشکالت  با  و  باشند  موفق  خودشان 

 زندگـی در افغانسـتان همیشـه دشـوار بـوده. دشـواریی 
کـه  می شـود  حـس  بیش  تـر  وقتـی  دشـوار  زندگـی  ایـن 
باشـی.  داشـته  پرسـش  گر  اندیشـه ی  و  بیش  تـر  درک 
نسـبت بـه مسـله ها و مورد هـای زندگی بی تفاوت نباشـی 
و  آییـن  و  دیـن  دشـمن  هـم  را  متفـاوت  انسـان های  و 
داشـته هایت نپنـداری. بـه توانایـی و قدرت فکـری مادرت 
بـه هـامن سـویه بـاور داشـته باشـی کـه بـه مهربانـی اش 
بـاوری داری و بـه مـادرت بـه هـامن سـویه بـاور کنـی کـه 
بـه پـدرت بـاور داری و دیگـر از خندیـدن و چکـر زدن بـا 
خواهـرت ننـگ نداشـته باشـی. بـه جـای ایـن کـه متوجـه 
ابـروی  و  مـوی  کـردن  حجـاب  و  کـردن  حفـظ  چگونـه 
خواهـرت باشـی، برایـش کتـاب بیـاوری و تشـویقش کنی 
کـه درس بخوانـد تـا بـه قله هـای بلنـد آرزو هایش برسـد  و 

بـرای انسـانیت و برابـری انسـانی مبـارزه کنـد.
ایجـاد  دخـرتان  توسـط  دارد.  زنانـه  رخ  یـک  نیمـرخ؛ 
شـده اسـت و انگیـزه ی موجودیـت نیمـرخ هـم از دل  و 
دیـد این هـا برخاسـته اسـت.  گرچـه، تـا جایـی کـه مـن 
می بینـم، بیش  تـر نویسـندگان ایـن هفته نامـه مردانی اند 
کـه در مـورد زنـان می نویسـند، که ایـن مورد هـم می تواند 
کـم  می خواهنـد  مـردان  یـک؛  باشـد.  داشـته  دلیـل  دو 
بـه زنـان  از حالـت بی تفاوتـی نسـبت  کـم تغییـر کننـد، 
براینـد و زنـان را بیش  تـر بـه سـوی آگاهـی فـرا بخواننـد. 
هامن طـوری که شـامری از زنان در پـی تغییر اند.  گرچند 
هنـوز هـم مردان معرتف وارد میدان نشـده انـد که بگویند 
در زندگـی زنـان تـا چـه حدی خشـن و بی رحم و سـتم گر 
بـوده انـد. ا گر، نیمـرخ خوب به پیش بـرود و بتواند در دل 
انسـان های بیش  تـری جـای خـوش کنـد،  روزی مـردان 
را بـه اعـرتاف دعـوت خواهیـم کـرد. ایـن مـورد خوبسـت 
کـه مـردان در یـک رسـانه ی زنانـه و یـک هفته نامـه ی بـی 

 آمنه امیدگزارش

در شب کوچک من، افسوس
باد با برگ درختان میعادی دارد

در شب کوچک من دلهره ی ویرانی ست
گوش کن

وزش ظلمت را می شنوی؟
من غریبانه به این خوش بختی می نگرم

من به نومیدی خود معتادم
گوش کن

وزش ظلمت را می شنوی؟
در شب اکنون چیزی می گذرد

ماه سخ است و مشوش
و بر این بام که هر لحظه در او بیم فرو 

ریخنت است
ابرها، هم چون انبوه عزاداران

لحظه ی باریدن را گویی منتظرند
لحظه ای

و پس از آن، هیچ.
پشت این پنجره شب دارد می لرزد

و زمین دارد
باز می ماند از چرخش

پشت این پنجره یک نامعلوم
نگران من و توست
ای ساپایت سبز

دست هایت را چون خاطره ای سوزان، در 
دستان عاشق من بگذار

و لبانت را چون حسی گرم از هستی
به نوازش های لب های عاشق من بسپار

باد ما را با خود خواهد برد

 فروغ فرخزاد
جعِدگیسو

زنان متفاوت و مردان بی تفاوت
 ...ادامه از صفحه 2

برداشتن گام های کوچک را در راستای 
پیش رفت جامعه حقیر نشماریم!

در فضای سنتی 
و مرد ساالرانه 

افغانستان، وجود 
کافه هایی که زنان 

ایجاد کننده و 
مدیریت کننده ی 
آن ها باشند، یک 

رضورت است، 
تا زمینه یی باشد 

که افراد جامعه به 
خصوص خانم ها 

بیرون از دغدغه ها و 
خسته گی های روزمره ی 
خودشان وقت گذاشته 
باشند تا با دوستان شان 

حرف بزنند یا کتاب بخوانند 
و زمینه یی برای تبادل افکار 

و شکل گیری تصمیم هایی 
برای زندگی شان باشند.



ترجمه

 نویسنده: مارینا دلوچیو
برگردان : ماری موسوی

در »خنده مدوسا« )1975( هلن سیکسو، فمینیست و نویسنده ی 
فرانسوی، زنان را فرا می خواند تا کاری را انجام دهند که صدا، 
بدن و جنسیت شان را آزاد می کند: »زن باید خود و امیالش را 
بنویسد، باید در مورد زنان بنویسد و زنان را وادار به نوشنت کند، 
چیزی که از آن منع شده اند، به هامن شدتی که از بدن شان منع 
شده اند. زن باید با جنبش خود، خودش را در منت قرار دهد، 

همین طور در جهان و در تاریخ« )347(
می کند  ادعا  معروف اش  مقاله ی  در  سیکسو  هلن 
هامن  به  درست  اند  شده  منع  نوشنت  از  زنان  که 
شیوه و توسط هامن افراد که آن ها را از بدن و میل 
هستند،  متهم  مردان  اند.  کرده  منع  جنسی شان 
مردان تاریخ را نوشته اند و همین طور قوانین خدا، 
دانش، و نوشتار را تعریف کرده اند و از این جایگاه 
عمومی برای تعریف زنان به »نامتعارف« و »دیگری« 
استفاده کرده اند. زنی که می نویسد با این عمل زنان 
دیگر را نیز وادار می کند تا داستان ها و زنده گی شان 
و هیچ کس  تا هیچ چیز  ندهند  اجازه  و  بنویسند  را 

آن ها را به عقب برگرداند یا متوقف کند.
از  سیکسو در مورد مشکالت متعددی که بسیاری 
زنان نویسنده در هنگام انتشار آثارشان با آن مواجه 
سلطه ی   تحت  آن ها  می کند.  صحبت  می شوند 
در  سعی  که  هستند  مردی  نویسنده گان  و  مردان 
کنرتل قصه گویی زنان دارند. او در این مقاله به دنیای 
نویسنده گی به عنوان موجودیتی قضیب محور اشاره 
می کند. » تشکیالت احمقانه ی سمایه داری که در 
آن انتشارات حیله گری پیشه می کنند و متملقینی 
زنان  مخالف  اقتصاد  سوی  از  که  را  بایدهایی  که 
دیکته می شود بازگو می کنند؛ خواننده گان از خود 

راضی، س ویراستار و مدیران مطرح منت حقیقی زنان، منت زنانه، 
را دوست ندارند. چنین متنی آن ها را می ترساند«)348(

متام  آن ها  دارند.  دست  در  را  قدرت  مردان  اقتصادی  نظر  از 
کنرتل  تحت  می شود  مربوط  زنان  به  که  را  عمومی  موسسات 
به  می توانند  چقدر  و  است  چقدر  زنان  توانایی  که  این  دارند، 
دست بیاورند. حتا در هرن و ادبیات مردان آن قدر هویت زن را 
به دل خواه خود به تصویر کشیده اند که زنان خود را بر مبنای 
هامن تعاریف باور کرده اند. » تاریخ نوشتار به اشتباه تاریخ خرد 
تصور می شود در حالی که تاریخی است با سنتی قضیب محور« 
)350(. صداها مردانه بوده اند، داستان ها مردانه بوده اند و عقاید 
بر محور مشاهدات و دیدگاه های مردانه قرار داشته اند. صدا و 

افکار زنان  صامت بود.
از منظر پزشکی، روان پزشکانی مانند زیگموند فروید بدن و افکار 

ما را آزمایش کرده اند و ما را در شاخه های عصبی، هیسرتیک، 
شکننده و ناقص دسته بندی کرده اند. و طبق گفته ی آن ها فقدان 
فالوس ارزش مند ما را در جایگاه پست تر قرار داده است، آن هم  نه 
تنها به عنوان زنانی دارای سمت های اجتامعی بلکه در حوزه های 
خصوصی که گفته شده تنها به زنان تعلق دارد. به طور سازگاری 
با کشفیات آنان حتا فرزندان ما نیز وقتی به نداشنت فالوس قدرت 
ما پی می برند دچار اظطراب اخته گی می شوند و ما را به خاطر 
پدری صاحب فالوس قدرت ترک می کنند. زنان در عشق کنار 
گذاشته شده اند و محکوم به دادن بدون گرفنت شده اند. قربانی 
کسانی می شویم که ما را مرصف می کنند و بعد دور می اندازند 
و صدای مان، اشتیاق مان و حتا متایالت جنسی مان را سکوب 
می کنند زیرا این رژیم قضیب محور نقش جنسیتی ما را محدود 
کرده است به فاحشه ای سکش یا مادری اهلی شده. همیشه ما 
خاموش نگه داشته شده ایم. اما هلن سیکسو برای ما می نویسد، 

برای ما طغیان می کند و از ما می خواهد که خود را بنویسیم، به 
خاطر خودمان و به خاطر هم دیگر.

نوشنت برای زنان و به وسیله ی زنان رضوری است زیرا » هنوز 
نوشته ای نداریم که زنانه گی را ثبت کرده باشد« )349(. سیکسو 
این طور استدالل می کند که وقتی زنان می نویسند نه تنها با 
مجبور کردن مردان به اندیشیدن در مورد موقعیت شان در برابر 
بلکه  می شوند  مردان  برای  مشکل  آمدن  وجود  به  باعث  زنان 
باعث قدرت مند شدن زنان نیز می شوند. طبق ادعای سیکسو 
خسته گی  نویسنده گی  و  نقاشی  موسیقی،  مانند  زنان  »تصور 
ناپذیر است، جریان خیال آن ها باورنکردنی است و اگر زنان از 
آن استفاده کنند ظلم اجتامعی و سیاسی را که قرن ها است 
با  تنها   .)347( برد«  خواهند  بین  از  است  کرده  محدودشان 
نوشنت روایت های شان خود را اظهار می کنند، آزاد می کنند، » 
خود را از کمند سکوت می رهانند« و دوباره » به قدرت فطری شان 
باز می گردند« )351(. تاریخ، تاریخ مرد ساخته، تاریخ مرد ثبت 
کرده، به طوری برنامه ریزی شده است که صدای زنان را سکوب 
کند، زنان مهربان و مطیع  فرض شده اند و تنها برای نیاز مردان 
و کودکان وجود دارند. سیکسو بر این باور است که تنها راهی 
که زنان می توانند این تاریخ مرد محور را تغییر دهند یا دوباره 
بنویسند این است که خود را در آن بنویسند. »خود را بنویسید. 

بدن و امیال تان باید شنیده شوند« )350(.
پانوشت: مدوسا در اسطوره شناسی کالسیک یونان یکی از سه 
خواهر گورگون است که موهایش با مار بافته شده است و هر 
مردی که به او نگاه کند تبدیل به سنگ می شود در حالی که 
پیش از آن  دخرت بسیار زیبایی بود که مردان زیادی خواستگار 
او بودند. پوسیدون، خدای دریاها بعد از شنیدن جواب منفی 
از مدوسا او را نفرین و تبدیل به هیوالیی ترسناک می کند. این 
اسطوره منایان گر سکوبی غریزه جنسی و زیبایی زنانه است. 
سیکسو بر این باور است که مدوسا تصویری ست که مردان در 
ناخودآگاه ذهن شان از زنان دارند، او با احیای این بخش های 
سکوب شده سعی در تخریب تصویر ساخته گی مردان از زنان 
دارد. مدوسا به این تاریخ ساخته گی می خندد و خود روایت اش 

را از نو می نویسد.

 سال دوم  شماره 35  دوشنبه  17 ثور 1397
 Monday  May 7, 2018 

 Vol. 2  No. 35

Nimrokh Weekly

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
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هلن سیکسو »خنده مدوسا«
 هلن سیکسو در مقاله ی معروف اش ادعا می کند که زنان از نوشنت 
منع شده اند درست به هامن شیوه و توسط هامن افراد که آن ها را از بدن و 

میل جنسی شان منع کرده اند. مردان متهم هستند، مردان تاریخ را نوشته اند و 
همین طور قوانین خدا، دانش، و نوشتار را تعریف کرده اند و از این جایگاه 

عمومی برای تعریف زنان به »نامتعارف« و »دیگری« استفاده کرده اند. 


