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مهمزندهگیشان

هفته فرحناز فروتن یکی از مطرح ترین 
خبرنگاران زن در رسانه های تصویری 

افغانستان است. بانو فروتن جسور 
است و برای به دست آوردن آن چه به 

آن باورمند است تالش می کند. به دالیل 
هوشیاری و اراده ی عمل وی تا هنوز 

کارهای زیادی به خصوص حقوق 
زنان در رسانه ها، دست آوردهایش 

چشم گیر است.

ــی و  ــت سیاس ــازنده ی سرنوش ــت و س ــز اس ــث برانگی ــئله بح ــن مس ای
ــه  ــوز ب ــه هن ــا ب ــان در افغانســتان ت ــه زن ــان. از آن جایی ک ــی زن اجتماع
ــن  ــیده اند، بنابرای ــتقالنه نرس ــری مس ــی درک تصمیم گی ــای واقع معن
آن هایــی کــه خودشــان را فعــال حقــوق زنــان و فعــال مدنــی می داننــد 
ــش  ــه نق ــبت ب ــیت ها را نس ــد حساس ــاالن بای ــوند. فع ــدار ش ــد بی بای
ــه  ــردم ب ــی م ــان تمام ــات در اذه ــان در انتخاب ــور زن ــت حض و اهمی

ــد. ــاد کنن ــان{ ایج ــوص }زن خص
ــات اســت  یکــی از بنیادهــای اساســی نظــام دموکراســی پروســه  انتخاب
ــه معنــای واقعــی  ــات نظــام مردم ســاالر ب ــق برگــزاری انتخاب ــا از طری ت
ــف  ــار مختل ــی اقش ــی تمام ــات قانون ــق انتخاب ــود. از طری ــیم ش آن ترس
ــر  ــه ی براب ــه گون ــم ب ــت باه ــت و مل ــت دول ــن سرنوش ــه در تعیی جامع

ســهم می گیرنــد.
ــی  ــل اراده ی جمع ــه ممث ــش از آنک ــات پی ــا انتخاب ــتان، ام در افغانس
ملــت باشــد؛ تصویــری از ســنت قبیلــه ای و نظــام ملوک الطوایفــی عصــر 
ــن روســتا را  ــک خــان چندی ــم ی ــه در قدی ــه ک ــم اســت. همان گون قدی
ــروه عظیمــی را  ــرد گ ــک ف ــون ی ــم اکن ــرد؛ در افغانســتان ه اداره می ک
ــام  ــد. در تم ــو می ده ــش سمت وس ــت خوی ــا و منفع ــه گرایش ه ــر ب نظ
دنیــا اصــل بــر ایــن اســت کــه هــر فــرد واجــد شــرایط حــق یــک رای 
ــده،  ــزه ش ــع دموکراتی ــرا و جوام ــای آزادی گ ــی نظام ه دارد و در تمام
افــراد در اســتفاده از ایــن حــق مختــار اســت؛ امــا در کشــور های جهــان 
ــر وجــود فســاد و تبعیــض در دســتگاه دولتــی و جریان هــای  ســوم بناب
ــفاف و  ــر آزاد، ش ــده و کم ت ــی ش ــر مهندس ــات بیش ت ــی، انتخاب سیاس
ــه  ای  ــگاه قانون نام ــتان از ن ــی در افغانس ــام انتخابات ــت. نظ ــه اس عادالن
مشــکل فنــی نــدارد؛ ولــی قانونــی کــه تــا کنــون تطبیــق نشــده اســت 
ــان  ــه زن ــی ک ــا زمان ــرا ت ــد. زی ــد ش ــق نخواه ــم تطبی ــانی ه ــه آس و ب
بــه عنــوان نیمــی از پیکــر جامعــه در اســتفاده از رای خــود آزادی 
عمــل نداشــته باشــند و بــه جــای زنــان مــردان خانــواده و خــان قبیلــه 
تصمیــم بگیــرد؛ چنیــن انتخاباتــی معنــای دموکراتیــک نــدارد و ممثــل 
ــر  اراده ی ملــی نیســت؛ بلکــه پروســه ای مهندســی شــده اســت.  بیش ت
کاندیداهــا در افغانســتان براســاس گرایش هــای قومــی، مذهبــی و 
ــر اســاس  ــه ب ــد و ن ــای سیاســی رای می  آورن ــا معامله ه ــی و ی جغرافیای

شایســتگی و برنامه هــای تکت هــای انتخاباتــی.
ــان در  ــهم زن ــتان، س ــاالر در افغانس ــنتی مردس ــگ س ــه فرهن ــر ب نظ
ــتان  ــت. در افغانس ــدک اس ــواده ان ــای کالن خان ــایل تصمیم گیری ه مس
زنــان جــز عقــب مانده تریــن گــروه و اقشــار جامعــه بــه حســاب مــی رود.

حقیقــت ایــن اســت کــه در آســتانه ی انتخابــات همــه و همــه می دانیــم 
ــده  ــردادن ها و وع ــعار س ــه ی ش ــه عرص ــا ب ــادی پ ــدای زی ــه کاندی ک
ــه  ــیدن ب ــزار رس ــول و اب ــتفاده از پ ــا اس ــا ب ــد. آن ه ــا می گذارن دادن ه
ــن،  هدف شــان حساســیت مــردم را تشــدید می بخشــند، در پیرامــون ای
ــدا  ــطه ی کاندی ــه واس ــان ب ــرد. اذه ــورت می گی ــی ص ــای جمع تنش ه
ــاوت  ــراد متف ــمت اف ــه س ــروه ب ــروه گ ــردم گ ــوند و م ــخیر می ش تس
ــورت  ــه ص ــه ب ــه و همیش ــه همیش ــان آن چ ــن می ــد. در ای رو می کنن
ــان  ــان از رای ش ــت زن ــتفاده ی درس ــدم اس ــت، ع ــوده و هس ــرار ب تک
ــه  ــرد منطق ــه ارباب-م ــه اســاس آن چــه ک ــد ب ــان رای داده ان ــوده. زن ب
ــدون  ــد ب ــا رای داده ان ــه اســت. آن ه ــم گرفت ــواده تصمی ــدر خان ــا پ و ی
این کــه هیــچ امیتــازی از ایــن نیــروی شــان بــه آن هــا داده شــده باشــد. 
ــازنده گی را  ــن س ــذت ای ــی ل ــا هیچ گاه ــت ام ــازنده اس ــان س رای زن

ــد. ــیده ان ــان نه چش خودش

4

اگر زنی می خواهد 
داستان نویسی کند، باید حتمن 

پول و اتاقی از آِن خود داشته 
باشد.

                 ویرجینیا وولف
این جا، چراغی روشن است

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

 در افغانستان، اما انتخابات پیش از آن که ممثل اراده ی جمعی ملت باشد؛ 
تصویری از سنت قبیله ای و نظام ملوک الطوایفی عرص قدیم است. هامن گونه 
که در قدیم یک خان چندین روستا را اداره می کرد؛ در افغانستان هم اکنون 
یک فرد گروه عظیمی را نظر به گرایش ها و منفعت خویش سمت وسو می دهد. 
در متام دنیا اصل بر این است که هر فرد واجد رشایط حق یک رای دارد و در 
متامی نظام های آزادی گرا و جوامع دموکراتیزه شده، افراد در استفاده از این 
حق مختار است؛ اما در کشور های جهان سوم بنابر وجود فساد 
انتخابات  تبعیض در دستگاه دولتی و جریان های سیاسی،  و 
است.  عادالنه  و  شفاف  آزاد،  کم تر  و  شده  مهندسی  بیش تر 
نظام انتخاباتی در افغانستان از نگاه قانون نامه  ای مشکل فنی 
ندارد؛ ولی قانونی که تا کنون تطبیق نشده است و به آسانی 
هم تطبیق نخواهد شد. زیرا تا زمانی که زنان به عنوان نیمی از 
پیکر جامعه در استفاده از رای خود آزادی عمل نداشته باشند و 
به جای زنان مردان خانواده و خان قبیله تصمیم بگیرد؛ چنین 
انتخاباتی معنای دموکراتیک ندارد و ممثل اراده ی ملی نیست؛ 
در  کاندیداها  بیش تر  است.   شده  مهندسی  پروسه ای  بلکه 
افغانستان براساس گرایش های قومی، مذهبی و جغرافیایی و 
یا معامله های سیاسی رای می  آورند و نه بر اساس شایسته گی و 

برنامه های تکت های انتخاباتی.
نقش زنان در انتخابات

انتخابات
یکی از بنیادهای اساسی نظام دموکراسی پروسه  انتخابات است تا از طریق 
برگزاری انتخابات نظام مردم ساالر به معنای واقعی آن ترسیم شود. از طریق 
انتخابات قانونی متامی اقشار مختلف جامعه در تعیین رسنوشت دولت و ملت 

باهم به گونه ی برابر سهم می گیرند.
انتخابات در افغانستان

زناندرافغانستانحقانتخابندارند
ستادهای انتخاباتی برنامه ی مشخصی برای زنان ندارند تا زنان را

برای شرکت در روندهای دموکراتیک انگیزه   دهد و حمایت کند.

نتیجهیرفتنزنانبهپایصندوِق
رایچهبوده؟

رای زنان سازنده است اما هیچ گاهی لذت این 
طغیان      سازنده گی را خودشان نه چشیده اند

واژه ها
پریود خون منفور 
شده ی زنانی ست  که 
زنانه گی شان پنهان 
شده است.
نگاهی به مجموعه
شعر جدید باران سجادی

     حسین احمدی
تحلیل
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اگرچند انتخابات فرصت خوبی است تا زنان بتوانند توسط آن 
آرمان ها و خواست های حقوقی و سیاسی خویش را تبارز دهند 

و  رای  طریق  از  را  حامیت شان  و 
تشخیص  با  و  فعال  سهم گیری 
یک  از  نیازهای  شان  و  رضورت ها 
به  انتخابات  در  سیاسی  جریان 
رشایط  بهبودی  و  و ضعیت  تغییر 
در  اشرتاک  گردد.  منتج  زنان 
یک  عنوان  به  تنها  نه  انتخابات 
حق؛ بلکه نوعی مسوولیت مدنی-

برای  انتخابات  و  است  شهروندی 
زنان افغانستان فرصت گران بهایی 
باید  کشور  فعال  زنان  که  است 
و  سیاسی  خواست های  برای 
و  زنان  عمومی  و ضعیت  تغییر 
اشرتاک  آنان در تصمیم گیری های 
شوند.  بهره مند  سیاسی،  کالن 
گذشته  انتخابات  دور  چند  در 

انتخابات  در  رای دهنده  عنوان  به  زنان  نقش  که  تجربه کردیم 
گسرتده و چشم گیر می باشد. در پروسه  انتخابات زمینه هایی هم 
و جود دارد که زنان نخبه می توانند با درایت مدیریتی-سیاسی، 
محوریت  با  را   زنان  اجتامعی  و  انسانی  حقوق  خواست های 
بهبود و ضعیت و تقویت اقتدار سیاسی زنان مطرح کنند و تو جه 
رهربان سیاسی و تیم های انتخاباتی را به مسایل مربوط به زنان 
برنامه ی  افغانستان  در  انتخاباتی  ستادهای  منایند.  متمرکز 
مشخصی برای زنان ندارند تا زنان را برای رشکت در روندهای 

دموکراتیک انگیزه   دهد و حامیت کند.
وضعیت فعلی زنان افغانستان در انتخابات

در  زنان  سهم  افغانستان،  در  مردساالر  سنتی  فرهنگ  به  نظر 
مسایل تصمیم گیری های کالن خانواده در شهرها اندک و در 
روستا هیچ است. به همین دلیل، بینش اجتامعی و سیاسی 
خاطر  به  است.  نیافته  پرورش  افغانستان  جامعه ی  در  زنان 
محدودیت های خانوادگی و فرهنگی، در تعدادی از والیت ها تا 
کنون در انتخابات – به عنوان انتخاب شونده و انتخاب کننده 
تا  از طرف  دیگر، زنان  برای  زنان حق رشکت داده منی شد.   –
مردان خانواده تشخیص می دهند،  اند هرچه که  هنوز مجبور 
در انتخابات از این امر تابعیت کنند. به همین علت، رای زنان 
می شود.  اعامل  انتخابات  در  بیش تر خالف خواست های شان 
عدم مشارکت سیاسی زنان در حاکمیت یک واقعیت تاثیرگذار 
در  زنان  مشارکت  حق  است.  حاکمیت  و  مردم  بین  روابط  بر 

اما در تعدادی از والیت های افغانستان مثل ارزگان، هیچ زنی 
ارزگان به گونه ی  از طرف  حق کاندیدا شدن ندارد. وکیل زن 
زنانی هم  بیش تر  از والیت دیگری منصوب می شود.  انتصابی 
یا شوهر  پدر  آدرس  از  راه می یابند  انتخابی  بر کرسی های  که 
خویش بر اریکه ی قدرت تکیه می زنند، نه بر اساس برنامه های 
ارچند  خویش.  انتخابی  حوزه ی  زنان  آدرس  از  یا  و  شخصی 
این مناینده گان زن، افراد شایسته ای باشند، بازهم مناینده ی 

اراده ی سیاسی زنان نیست.
آزادی انتخاب کردن

و  شهرها  در  انتخابات  در  زنان  رشکت  میزان  و  زنان  رای 
رییس  حامیت  مورد  کاندیدای  موفقیت  برای  امن  والیت های 
قبیله و مرد خانواده تاثیرگذار است. زنان در افغانستان بیش تر 
بنابر تشخیص منافع مردان به پای صندوق های رای می روند و 

حتا برای کسانی که هیچ آگاهی در مورد منش و برنامه ی شان 
ندارند؛ بدون کدارم اراده و اختیار شخصی، رای می دهند و آن ها 

را به عنوان مناینده ی عظم سیاسی خود به قدرت می رسانند. 
هستند مناطقی که تا هنوز مردان به نیابت زنان خانواده ی شان 

رای می  دهند؛ این یعنی فاجعه ی دموکراتیک.
مسوولیت نهادهای فعال حقوق زن

توان مندی،  رشد  برای  افغانستان  در  زنان  حامی  نهادهای 
نیازهای  تشخیص  اجتامعی-سیاسی،  حقوق  از  آگاهی دهی 
از  اند و بسیاری  اساسی زنان جامعه کار ایده آلی انجام نداده  
نهادها به صورت انفرادی و بدون ذهنیت سنجش گر، برای دفاع 
از حقوق زنان شعار می دهند. الزم است برای زنان برنامه های 
آگاهی دهی داشته باشند تا زنان اهمیت سهم گیری شان را در 
روند انتخابات خوب تشخیص دهند و از جانب  دیگر، در مواردی 
که از رای زنان سواستفاده شو د با ارگان های مسوول انتخابات  
بهره برداری  مردان  طرف  از  زنان  رای  نباید  از  کنند.  رشیک 
از  یکی  سیاسی  قدرت  به  رسیدن  شود.  سیاسی  نا درست 
مهم ترین نیازهای زنان است که برای رسیدن به قدرت سیاسی، 
ابتدا زمینه ی تحقق برابری حقوقی زنان با مردان فراهم شود. 
اگر مشارکت سیاسی زنان در روندهای دموکراتیک در راستای 
منافع و مصالح زنان توسط فعاالن حقوق زن و نهادهای حامی 
زنان در افغانستان جهت  دهی و درست مدیریت شود؛ زمینه  ی 

تحقق برابری حقوقی زن و مرد هم فراهم خواهد شد.
اهمیت مشارکت زنان  در انتخابات

اجتامعی کل کشورها  مسایل  در  بلکه  نه،  افغانستان  در  تنها 
حضور زنان در عرصه های گوناگون اجتامعی، سیاسی و فرهنگی 
از جمله مسایل بحث  برانگیز است. بدون شک حضور و مشارکت 
اجتامعی-سیاسی زنان در کشورهای جهان سوم و بسیج  آنان در 
چارچوب مشارکت تاثیرگذار و سازمان یافته در فرایند توسعه  از 
جایگاه ویژه ای برخوردار است. جامعه سیاسی فعلی افغانستان 
سیاسی  مشارکت  امر  در  حال گذار  در  جامعه ی  یک  به عنوان 
ضمن آن که با عدم توازن جنسیتی مواجه است. اگرچند دولت 
افغانستان نسبت به بسیاری از کشورهای اسالمی فضای بهرتی 
را برای رشد زنان مهیا کرده است؛ اما هنوز تاثیر ناگوار فرهنگ 
به عنوان قرش  زنان  و پدرساالری برچیده نشده است.  قبیله ای 
در  گذشته مترین حضور  دهه ی  یک و نیم  در  جامعه،  از  بزرگ 
و  فعال  حضور  داده  اند.  انجام  درستی  به  را  سیاسی  حیات 
هدف مند زنان در چندین دور انتخابات در کشور، بیان گر این 
واقعیت است. اکنون الزامی می مناید تا فراتر از حق رای، زنان 
بیش تر در عرصه کسب کرسی های مناینده گی و مدیریتی در 
سطح مرکز و اداره های محلی در والیت ها تالش کنند. اگرچند 
باعث شده است که حضور  و عرف،  ناپسند فرهنگ  مناسبات 
زنان در فعالیت های سیاسی با چالش های زیادی رو به رو شود؛ 
اما این زنجیر محکوم به شکست است. برای این رسیدن به این 
شان  سیاسی  مشی  خط  ترسیم  برای  زنان  زمانی که  تا  هدف 
شایسته  افراد  سیاسی  تدبیر  و  عقالنی  سنجش  با  و  برنخیزند 
را از میان زنان برای دفاع از حق زنان در کرسی های انتخابی 
موجود  روند  در  تغییری  مردساالر،  جامعه ی  این  در  نفرستند؛ 

هویدا نخواهد شد.

انتخابات؛ برنامه ریزی در جهت تامین فرصت  های اشرتاک زنان 
در انتخابات می باشد. بنابراین حضور زنان در انتخابات هرقدر 
رسنوشت  تعیین  در  و  مفید  زنان  آینده ی  برای  باشد  پررنگ تر 

شان موثر است.
سهمیه تبعیض مثبت در انتخابات افغانستان

سهمیه تبعیض مثبت در افغانستان از پشتیبانی قانونی برخوردار 

ج.ا.افغانستان  اساسی  قانون   ۸۳ ماده ی  اساس  بر  که  است 
از سهمیه  را  انتخابات ۶۸ کرسی  قانون  ماده های ۲۰و ۲۳  و 
زنان  این طریق  از  تا  است  گرفته  نظر  در  زنان  برای  جنسیتی 
یابند و زنانی که در سطح حوزه ی  به مجلس قانون گذاری راه 
کرسی های  به  باشد؛  نصاب  الزم  رای  دارای  خویش  انتخابی 
عمل  برنامه  فراورده  ی  برنامه  این  یافت.  خواهند  راه  انتخابی 
بیجینگ ۱۹۹۵، است. تبعیض مثبت که جهت گذار از جوامع 
افتاده است،  مردساالر به شایسته ساالر و توازن جنسیتی راه  
ابزار مطلوبی برای گسرتش نقش زنان در نظام سیاسی می باشد 
و تا سال ۲۰۱۵ در ۱۲۵ کشور دنیا در سطوح ملی و محلی 

شان سهمیه ی جنسیتی برای زنان قایل شدند.
آزادی انتخاب شدن

پررنگ  افغانستان  کالن شهرهای  در  انتخابات،  در  زنان  نقش 
است؛ اما بر میزان مناینده گان زن در کرسی های انتخابی تاثیر 
به سزایی ندارد و این نقش در روستاها به کلی رنگ می بازد و 
حضور  میزان  آن  بارز  منونه ای  می کند.  تقرب  صفر  به  گاهی 
افغانستان  والیتی  شورای  و  سنا  پارملان،  در  زن  مناینده گان 
می کنند؛  ظهور  کاندیدا  عنوان  به  افغانستان  در  زنان  است. 
یعنی  منی آورند؛  الزم  رای  مجلس  کرسی   در  حضور  برای  اما 
هم دیگر   – زنان  حتا  ندارند،  باور  زنان  توانایی  بر  هنوز  جامعه 
کرسی   ۶٨ مناینده گان  مجلس  در  منی کنند.  الزم  حامیت  را 
از سهمیه  تبعیض مثبت برای زنان اختصاص داده شده است؛ 

زناندرافغانستانحقانتخابندارند
ستادهای انتخاباتی برنامه ی مشخصی برای زنان ندارند تا زنان را برای شرکت

در روندهای دموکراتیک انگیزه   دهد و حمایت کند.

 زنان در 
افغانستان بیش تر بنابر 

تشخیص منافع مردان به 
پای صندوق های رای 

می روند و حتا برای 
کسانی که هیچ آگاهی 

در مورد منش و برنامه ی 
شان ندارند؛ بدون 

کدارم اراده و اختیار 
شخصی، رای می دهند 

و آن ها را به عنوان 
مناینده ی عظم سیاسی 

خود به قدرت 
می رسانند. 

 حسین احمدی
تحلیل
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تو گاهي مي شنوي صداي مرا
كنار پريودهاي شبانه دردناك شطرنجي...

.)1( 

زبان شعر
با  شاعر  است.  مدرن  راک  شعر  زبان  باران،  شعری  زبان 
است.   محدود  نا  گسرته اش  می کند.  جفت گريی  واژه ها 

است.  انارشيستی  تهاجمی  و  اعرتاضی،  ویژه گی هایش 
از ريخنت خون فرخنده تا انتحار در گوشه گوشه ی جهان 
در شعرها جا می گريند و هر قطعه ی آن به نحوی پنجره ای 
هستند به دنيای روان پريش آدمی  و اعرتاض عليه نامالميات 

زنده گی موجودی به نام زن. 
چقدر زن بودن تلخ و زيباست 

جنون در برابر خدايان!
وقتي در خود اتفاق مي افتي

و خواب هايت را مرور می کنی

طغیان واژه ها
ذهنی  هستی  ريزش  اين  می زند.  برهم  را  واژه ها  باران 
انسانی است که روی کاغذ ريخته شده است. او کلامت را 
درهم ريخته است و زمان روايت از درهم ریخته گی و نوعی 

نامانوسيِت مانوس را در زبان خلق کند. 
زبان رسمی  استاندارد شده در تاريخ زبان، ابزاری بوده است 
برای الغای آزادی در شعر که شعريت را فروکاست و نظم را 
آفريد، آفریننده گی را در چنربه مقرراتی محصور منود و زبان 
را در دست خود گرفت. باران اما دور از اين نظم و زباين که 
در فرايند متايل اين بی نظمی  شاعرانه صيقل يافته است، 

گرامر خود را دارد که از نو کشف می شود و می سازند.
واژه ها  از  اش  بهره گريی  و  است  نامتعارف  شاعِر  باران، 
نامتعارف تر. شعرها، نوعی شیزوفرینی زبانی می منايد اما 
بدنه  در  معنايی شعر، می فهمی   مکرر متاميت  با خواندن 
این شعرها، نگاه خشن جامعه جرقه دارد. درک می کنی که 

ازدواج متفاوت با کم ترین هزینه داشته باشیم. اما آن طور که 
می خواستیم نشد. متام فامیل را قناعت دادیم اما مادر کالنم 
قانع نشد، می خواست عروسی اولین نواسه اش حداقل در 
هتل برگزار شود. دوستان را دعوت کنیم و برای همه غذا 
داده شود. این در صورتی بود که ما می خواستیم فقط چند 

نفر در مکتب بیایند و از هامن جا بروند.

خانواده  تشکیل  خصوص  در  دخرتان  برای  پیام تان  

رصاحت لهجه شاعر، نقطه مقابل اخالق و مورال بورژوايی و 
دورویی اخالق رسمی  را نشانه می گريد.

ساعت به وقت پرياهن چهار خانه من
ساعت به وقت تشويش و تشنج و تصور و تاريک شده بود 

هوا
هوا انگار رسد می شود

عروسک مرده به دنيا آمد

زبان برهنه
زبان برهنه زبان جنسی نيست، زبان برهنه صادق بودن با 
تن است و اعرتاف به اين امر که هيچ چيزی تابو نيست و 
رشم اقدام مسلط برای انقياد تن است. باران اين انقياد را 
با استعاره های کالمی  زير سوال می برد و در انتخاب واژه ها 
قدرت  می کشد.  سانسوری  خود  از  دست  و  ندارد  هراسی 
عاطفی واژه ها و استعاره ها را در دست موم می کند. باران 

نريوی فوق العاده عاطفی به واژه ها می دهد: 

گاهي عشق مثل سگ مي مريد
و عشق شبيه يك روياست

گاهي عشق مثل يك پريود زنانه طوالين ست
گاهي خون ریزی ادامه دارد

گاهي تشنج 
مثل مردن

مثل یک سال و پر زدن ادامه دارد 
گاهي ما حتي جنده مي شويم 

بی جنسيتی 
بی جنسيتی در متام روان شعر باران دويده است، اين به 
معنای عدم اغوای زنانه گی در اشعار وی نيست. اين متايز 
ويژه باران است که در عني زنانه گی امر مشرتک می شود. 
شگفت انگيز  ماشني  اين  تن،  و  دارد  درگريی  تن  با  باران 
می دهد.  رشح  زبان  در  جزئيات  با  و  زبان  با  را  طبيعت 
انسان  تن  زيست شناسانه ی  ویژه گی های  اسمی  از  پريود 
زن و تعداد انگشت شامری ازحيوانات است. زبان باران در 
پريود، در عني این که زبان جنسيتی دارد، جنسيت زدايی 
لحظه های  نخستني  و  می رود  کودکی  دوران  به  می کند. 
وداع با کودکی را در بی زمانی و رابطه با پريود طرح می کند 

و نقطه ی بی برگشتی را نشانه می منايد. 
آوا هايش  و  کلامتش  تکه  تکه  می کند.  اجرا  را  شعر  باران 
و  می افتند  اتفاق  هم زمان  که  معانی اند  روايت گران 
می منايند.  پيدا  آميزش  معانی  و  تصاوير  درياچه ی  در 
موقعيت واژه ها در بی تفاوتی رسدرگم منی شوند بلکه معنا 
توليد  امواج  و  تکه شکل می گريند  تکه  می آفرينند. گاهی 
متالشی  و  درگري  ساده  چيزهای  با  را  ذهن  تا  می کنند 
يا  و  می کنند  حمل  خود  با  را  درد  اگر  وی  اشعار  منايند. 
تنهايی  می بارند، همه آن ها منايش می يابند و مانند تئاتر 

قابليت اجرايی پيدا می کنند.
شعر،  رپ و موسيقايی

رابطه با شعر باران چون رابطه با موسيقی رپ است و وارد 
رپ  عبور  تکت)بليت(  برگه  نيازمند  آن  دنيای  در  شدن 
دوستی است. خوانش شعر باران زيسنت در بلوغ لحظه ها 
اين  در  است.  شاعرانه گی  تکني  تجربه های  با  تنفس  و 
احساس  با  می کشی.  نفس  موازی  مرگ  با  شاعرانه گی 
در  بی اندام  بدن های  با  و  می زنی  قدم  واژه ها  با  می بينی 
لحظه آنی که در همني روزهای ما متولد می شوند، مانوس 
می شوی. در پريود 30 بار واژه مرگ و 67 بار واژه زنده گی 

به کار رفته است.
تو را ببينم و لب هاي ما به يك ديگر

باز هم
بخندد

ما صيغه شب هاي تاريك
ما به نان شب

ما شبيه يك شاپرك
محتاجيم

تعهد و بيزاری
و  تازه منت  نوع  است.  تعهد  و  بيزاری  فلسفه ی  باران  شعر 
تجربه، از خواندن اشکال پیچیده از ترکیب زنده گی و جا 
به جایی مکان شعری واژه ها است که معنای ویژه را با خود 
فاعل  سوژه های  اشرتاک  با  شعری  فردیت  می کند.  حمل 
صمیمیتی  ترکیب  این  حاصل  و  می یابد  تعمیم  )زنان( 
شعر،  در  تعهد  تنهایی،  تند  طعم  می کند.  ایجاد  عاطفی 
معنای بیزاری فلسفی می دهد. شعر باران از کنار حوادث 
منی رود بلکه ميدان گردشش انسان است و زمان. در شعر 
باران نوع اسکزيزوفرينی زبانی  فواره می کشد واژه ها ميان 
الفبا، فاصله ذهن خواننده می رقصند و زبان زيبای زنانه گی 

را منايش می دهند.
مهم است

اقاقياي من باران بدون مو تحويل بگريد
خييل هم مهم نيست

موهايم درد می کرد
..........

غصه ألي موهايم گور شده بود
من و همه ستاره هاي شهر امشب لب نداريم

مو نداريم
دماغ نداريم

خالقيت و مقاومت
در اشعار باران خالقيت شعری کنش مقاومت است و خالقيت شعری نوعی 
ايستاده گی در برابر مرگ  و مقاومت در برابر  تبعيض و سلطه ارزش های 
ضد زن است. در اشعار باران ايده چه اين ايده »ميل« تنانه باشد و چه امر 
رهايی زن در منت به ساده گی جا باز کرده اند. اشعار چند معنايی اند  و 
را وارد منايش ديداری منوده و حاالت سه  ساختامن متنی آن ها خواننده 
بعدی پيدا می کنند. پوست پرتقال، ميز پنجره گلدان ها، خيابان درخت ها، 
درد موی، مرگ همه رشته های به هم پيوسته اند. هر شعر در شامی خواننده 
وارد می شوند، سانسور و موانع گرينده مغز از اثر آن ها اميني منی مانند و 

منی توانند مانع تاثري موسيقايی شعر در ذهن شوند.
باران به ادبيات رسمی متکني منی کند. ادبيات کهن ادبيات کارخانه است. 
دسيپلني است و نظمی  را برای تابع کردن خلق می کند. در حالی که تالش 
داميی  باران در شعرش رهايی انسان زن است؛ نوعی مقاومت آزادی خواهانه 
ستيز  زن  اناتومی  فرهنگ  و  اجتامع  ستيزانه  زن  ارزش های  برابر  در  است 

است. 
و دخرتي از پله هاي قرن فالن !!! به ساده گی پايني نخواهد افتاد

خودش معشوق المذهبش را
از ميان اتاق پذيرايي برد

به جهاين كه از يك تا يب نهايت 
از يك تا يب نهايت زنده گی كه سخت مرده است

می کنی  زنده گی  بار  بار  را  زنده گی  و  مرگ  هم زيستی  درد  باران  اشعار  با 
با زبان زنانه برايت بیهوده گی اين دنيا را گوش زد  و آگاهانه مانند خدایی 
می کنی. دوست داران اشعار باران مانند خودش هامره در فضای هم زيستی 

با هيوالی مرگ و لذت ميل به زنده گی رسگردانند. 
شناسنامه
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چیست؟
در تشکیل خانواده اولین مسئله خواست خود فرد مهم است. 
باید بداند چه می خواهد و در برابر خواستش هرگز از چیزی 
نرتسد. هر دخرت و پرسی باید برنامه ریزی دقیق مالی داشته 
باشد. در مورد تحصیل فکر کند. اگر خواسته ها و نیاز   های 
خودشان را در نظر نگیرند، حتا اگر کل دنیا با این ازدواج 
موافق باشد، با مشکل رو به رو می شوند. پیامم برای دخرتان 
این است که آن ها باید بدانند چه می خواهند و سپس برای 
تالش  می خواهند  آن چه  آوردن  به دست  و  ساخنت  عملی 
منایند. آن ها باید بدانند که حق انتخاب دارند و در موارد 

مختلف در تصمیم گیری ها، انتخاب آزادانه حق شان است.

چهارسال پيش باران سجادی برای نخستني بار، مجموعه 
شعر«سنگباران« را وارد ادبيات فارسی منود. سنگباران، ما 
را به دنيای شاعر عصيان گر و متفاوت آشنا منود؛ شاعری 
نوپرداز با زبانی که زبان رسمی  نيست، پنجره ی جديدی را 

به روی شعر دوستان باز کرد. 
پريود

سه سال از انتشار دومني مجموعه ی باران سجادی گذشت 

شعری اش  مجموعه ی  دومني  با  پيش  سال  سه  او  است. 
به نام »پريود« وارد بازار ادبی شده بود.  تنها تعداد انگشت 
هريک  حکمت  يامان  و  يسنا  يعقوب  جناب  مانند  شامری 
او یاد کردند.  از  استادان دانشگاه ضمن دومقاله ی جدی 
اين مجموعه در ميان مجموعه های ديگر از اشعار ديگر گم 
شد و حذفش کردند. برای عمومی  نشدن يک اثر از منظر 
نبودن  می شامرند.  بر  زيادی  داليلی  ادبی  جامعه شناسی 
رشکت های  موجوديت  عدم  خوان،  کتاب  قوی  ادبی  بازار 
زنجريه ی کتاب برای رساند و فروش بازار. فقدان نقد جدی 
و منتقدان ادبی جدی، ترويج و تبليغ ادبيات اقليت و عدم 
جامعه،  رسمی  در  غري  و  اقليت  ادبيات  از  قانونی  حاميت 
همه می توانند داليلی برای نرسيدن اثر های ادبی متفاوت 

در جامعه باشند.
ویژه گی های منحرص  بر  بنا  باران  اشعار  البته ممکن است 
خودش و قرار گرفنت در برابر زبان کالسيک و با خالقيت 
حذف  ايديولوژی  قربانی  سانسور  و  مسلط  شعر  شعری، 
باران  تعبيه شده در درون اشعار  باشد. چون عنارص  شده 
می تواند در تضاد با فرهنگ مرد ساالرانه و ارزش های مسلط 

قرار بگريد.
خواننده ی باران شايد با استفاده او از کاربرد واژه ها عصبانی 
شود، چون واژه ها را در جايش به کار منی برد و گاهی هم 
در کابرد آن ها غلو می کند و خيلی ها را تحريک می منايد. 
دهد.  نشان  خود  از  حاکم  شعر  به  حرمت  فقدان  شايد  او 
او بيگانه با غزل است، غزل برای او حسی خفه گی توليد 
زبان  در  اين چرند  اما  بنويسد  می کند. شايد گاهی چرند 
شده  ويران  ذهن  محصول  چرند  اين  دارد.  ديگر  معنای 
است. ذهنی که کم تر با ادبيات مسلط و يا سنت های ادبی 
آشنا است. اين خالقيت زبان است و توليد شعر در زبان. اما 

بيگانه با واقعيت های جهان منی باشد.
که  واژه هایی  زنانه،  و  تنومند  سيال  واژه های  پريود،  در 
در  را  شام  خروج  سفر  در  هامره  و  ندارند  وطن  مهاجرند، 
او زنده گی  دشت ها و کويرهای سوزان همراهی می کنند. 
را در پيچ وتاب شعر چيده تا در دنيای زنی دمای آواره گی، 
تنهايی و رد پای مهر و تبعيض را بخوانيم. پريود تنی است 
که در سلول هايش حس، آرمان، زنده گی و مرگ تزريق شده 

است.
پريود، خيس شده گی است، خیس شدن نه با باران، نه با 
آب بلکه با خون؛ نه خون مقدس، بلکه خون منفورشده ی 
پريود  است.  شده  پنهان  شان  زنانه گی  که  زنانی  همه ی 

خونی است زنانه گی و تنانه گی که اينک شعر شده است:

وقتي تو بيايي مثل يك  كشور بزرگ
و مخلوط شوي كنار غلظت دهانم

رسوش در میان گذاشتم. به او گفتم که هر یک از ما باید 
نگرانی های خود را مطرح کنیم.

ما برنامه ریزی مالی را در اولویت قرار دادیم. قرارداد دیگری 
ما این است که متام مصارف و هزینه   های زنده گی رسوش 
به عهده ی من است و متام هزینه   های من در هر قسمت به 
عهده ی او. ما تالش کردیم که برابری و هم گونی در شغل، 
تحصیل و هم چنان یادگیری مهارت ها، به وجود بیاوریم تا 
ما خیلی دور شود. تصمیم داشتیم یک  از  گزینه ی طالق 

 زلمی کاوهبازنگری

طغيان می کند اين شيشه ها
و انعكاس نور است كه ديوار خانه ام را منهدم 

- می سازد
و من كه با تني انباشته از آتش رسازير می شوم 

- زير همه اتهامات
من در يك قاب خايل آشيانه می کنم

و اندوه كه مرا گسرتش مي دهد تا پاي 
-كوه پايه هاي گم نام

و چقدر معصومانه پستان هاي پروانه ام را ذبح 
- می کنم

من كتاب هايم را كشان كشان به حامم عمومي 
- شهر می برم 

بايد مزه كافور بدهم
دل ناخلف من كه جفت گريي اش را آغاز

- می کند
اسب هاي پري كه رهربان قبيله هاي بزرگند 

- چقدر الغر و بيامر شده اند
و من كه درون يك شيشه آرام به تحليل رفته ام

 باران سجادی
جعِدگیسو
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طغیانواژهها
پریود خون منفور شده ی زنانی ست که زنانه گی شان پنهان شده است

نگاهی به مجموعه شعر جدید باران سجادی

 با اشعار باران درد 
هم زيستی مرگ و زنده گی 
را بار بار زنده گی می کنی و 

آگاهانه مانند خدایی با زبان 
زنانه برايت بیهوده گی اين 

دنيا را گوش زد می کنی. 
دوست داران اشعار باران 

مانند خودش هامره در 
فضای هم زيستی با هيوالی 

مرگ و لذت ميل به زنده گی 
رسگردانند.  



گفت وگو

آمنه امید

فریده رویش دانش آموخته ی اقتصاد 
تجارتی است و فعلن به عنوان مشاور 

بورسیه    های تحصیلی لیسه عالی معرفت 
کار می کند. بانو فریده چندی قبل ازدواج 

کرد و این ازدواج به دلیل متفاوت بودن آن، 
بازتاب رسانه یی زیادی داشت.

بانو فریده! از چگونه آغاز شدن روند تعلمیمی و تجارب تان 
بگویید.

من  کردم.  در خانه رشوع  متفاوت تری  روی کرد  با  پدرم  همراه 
چهار  سن  از  می داد.  درس  خانه  در  رویش  استاد  را  برادرم  و 
ساله گی به بعد، خواندن و نوشنت فارسی را یاد گرفتیم و در 
کنار آن پدرم روی واژگان انگلیسی با ما کار می کرد. این زمانی 
بود که ما در پاکستان مهاجر بودیم. درس دادن به من و بردارم 
را پدرم به چشم رسمایه گذاری برای آینده ی ما می دید. بعد  ها 
قصه     هایی  از هامن  معرفت  مکتب  اساس  که  بود  این  حرفش 

رشوع شد که با تو و برادرت داشتم.
در سن هشت ساله گی وارد صنف چهارم لیسه معرفت که آن 
زمان در پیشاور تأسیس شده بود، شدم. هم صنفان من قالین 
بود.  سال  بیست  از  باالتر  سن شان  معمولن  که  بودند  بافانی 
را طی کنند. در جریان یک  تالش می کردند یک روند رسیع 
سال تعلیمی  دو صنف را می خواندیم. در سن سیزده ساله گی 
 ۲۰۰۵ سال  در  شدم.  فارغ  معرفت  مکتب  از  افغانستان  در 
باید وارد دانشگاه می شدم. اما به دلیل این که مکتب ما اولین 
مکتب خصوصی بود و ما مضامین متفاوتی مثل انسان شناسی، 
حقوق برش و بعضی مضامین دیگر را خوانده بودیم دولت قبول 
منی کرد که برای ما شهادت نامه بدهد. بعد از یک سال برای ما 
شهادت نامه دادند و من با رشکت در کانکور وارد دانشگاه کابل 
شدم. آن وقت دانشگاه کابل همه چیز بود. چون هیچ دانشگاه 

خصوصی و فرصت بورس تحصیلی وجود نداشت.
تا سمسرت پنجم در دانشگاه کابل درس خواندم. بعد بورسیه ی 
بنگالدیش در افغانستان آمد. من ثبت نام کردم و با شش نفر 
دیگر بنگالدیش رفتم. پنج سمسرت درس خواندن در دانشگاه 
کابل را برای خودم یک آماده گی در نظر گرفته بودم. وقتی به 
بنگالدیش رفتم متأسفانه در آن جا به دلیلی آب و هوا و فشار 
درس  ها  با یک مریضی بسیار سخت رو به رو شدم و مجبور شدم 

برگردم به کشور.
تکالیف  و  بود  حفظ  کابل  دانشگاه  با  روابطم  مدت  این  در 

در  می فرستادم.  استادانم  برای  آنالین  صورت  به  را  درسی ام  
بنگالدیش رابطه ی ایجاد کرده بودم بین استادان دانشگاه کابل 
و نهاد تحصیلی آن جا. توانستم چندین محصل را در بنگالدیش 
شامل بورسیه کنم. وقتی در افغانستان آمدم تحت تداوی بودم. 
مدت دوسال این وضعیت ادامه داشت. آدم گوشه نشینی بودم. 
با هیچ کسی حرفی برای گفنت نداشتم. تنها مرصوفیتم خواندن 

کتاب بود. 
بعد از مدتی هم زمان با دخرتان دیگر آماده گی تافل را رشوع 
کردم. من در قسمت بورسیه    های شان هم کاری می کردم. در 
نهایت تصمیم گرفتم و منراتم را از دانشگاه کابل به دانشگاه 

کاتب انتقال دادم و لیسانسم را از آن جا گرفتم. 

در مورد شغل تان اگر بگویید. به چه دالیلی بیرون از 
معرفت کار منی کنید؟ 

در رشایطی که قرار داشتم رفت وآمد در مکان   های دورتر برایم 
سخت بود. چون مریض بودم و لیسه معرفت نزدیک خانه ی ما 
رسمی نبودم،  مسایل  چوکات  در  خیلی  این جا  ضمن  در  بود. 
هر وقت حامل خوب نبود کار منی کردم. تشخیص دادم این جا 

این که هم درآمد  به دلیل  کار کنم. 
مالی داشته باشم و هم حس خوبی 
مدت  یک  را.  دخرتان  با  کردن  کار 
کردم.  کار  هم  اقتصاد  وزارت  در 
پایدار،  انکشاف  مورد  در  طرح    هایی 
سفری  بعد  منودم.  ارایه  شان  برای 
که به ترکیه داشتم از وزارت اقتصاد 

بیرون آمدم. 

درست، در مورد ازدواج تان 
بگویید. انگیزه ی شام برای 

برگزاری مراسم ازدواج به صورت 
متفاوت بر اساس چه ارزش   های 

بود؟
من آدم سنت گرا هستم و در کنار آن 
از فرصت    هایی که مدرنیزم در اختیار 
ما قرارمی دهد، هم استفاده می کنم.

را  رسوش  کودکی  دوران  از 
نگاه  من  به  خوبی  دید  یک  با  می کردم  حس  می شناختم. 
می کند. وقتی در غزنی زنده گی می کرد و صنف نهم بود، من 
در معرفت صنف هشتم بودم. در غزنی برایش از معرفت صحبت 
می کردم و از برنامه    های مان می گفتم. رسوش با تحصین و تأیید 
به طرفم می دید. حس می کردم برایش خیلی آدم مهمی  هستم، 
)من فکر می کنم همه دوست دارد رشیک زنده گی اش آن  ها را 
با دید خوب و متفاوت ببیند(. این اولین خاطره ام بود در جریان 
از  رسوش  آمدند.  کابل  به  رسوش  خانواده  بعد   .۱۳۸۲ سال 

صنف چهارم در لیسه معرفت شامل شد.
در نهایت وقتی من و رسوش تصمیم گرفتیم که با هم ازدواج 
کنیم من با فامیل مشوره کردم. در اوایل مادرم به اساس دالیلی 

مخالف بود.
مورد  در  من  با  رویش  استاد  روز  یک  مسئله   این  خصوص  در 
باید فکر کنی در  پدرم گفت  رشوط ضمن عقد صحبت کرد. 
باقی  همیشه  احساس  کند.  تغییر  نظر  ها  ممکن  این که  مورد 
منی ماند. اگر مسئله ی طالق پیش بیاید یا شوهرت زنی دیگری 

فکر کرده  مورد  این  در  آیا  بگیرد، 
با  را  این حرف ها  ای؟ سپس من 
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استقاللیت دختران در تصمیم گیری های
مهم زنده گی شان

دخرتان باید بدانند که چه می خواهند و سپس برای عملی ساخنت
و به دست آوردن آن چه می خواهند تالش منایند
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