
 سال دوم
 شامره 38
 یک شنبه

 6 حوزا 1397
 قیمت 10 افغانی

Sunday  

May 27, 2018  

Vol. 2  

No. 38  

خواهر جان، دخترت آبروی ما ره برد!

هفته مریم سما یکی از مطرح ترین خبرنگاران زن 
در رسانه های تصویری افغانستان است. 
بانو سما نماد از شجاعت، درایت، تالش و 
توانایی بوده و همواره سعی کرده صدای 
رسای برای عدالت خواهی اقشار مختلف 

جامعه باشد. وی موفقیت ها و دست آوردهای 
چشم گیری در عرصه ی فعالیت های رسانه ای 

و کاری اش داشته است.

چه چیزی می تواند، در کاهش و زدودن خشونت تاثیرگذار آید؟
عامالن خشونت، چه کسانی اند و چرا به خشونت دست می زنند؟

واژه ی  خود  و  است  شده  بدل  عادی  عبارت  به یک  دیگر،  زنان«  ضد  »خشونت 
»خشونت« هم آشنا و دوست  متام گوش ها و چشم هاست که همه آن را یاد دارند، 
شنیده اند و هم می نویسند. چرا این واژه و این عبارت تا این حد عادی شده و در 

حد روزمره گی رسیده است؟
در این نوشته به این نتیجه می رسیم که خشونت نظیر پول پنج افغانیگی مچاله 
شده است. واژه ی »خشونت« و عبارت »خشونت ضد زنان« چنان دست به دست 
نانوایی ها،  شده است و چنان در رسانه ها، خیابان ها، شهر ها، خانه ها، دکان ها، 
بیامرستان ها، بس ها و ماشین های شهری، ایستگاه های پولیس، اداره های دولتی 
سیاسی- معامله های  کشت زار ها،  مسجد ها،  دانشگاه ها،  مکتب ها،  خصوصی،  و 

آنانی که از رسنوشت  اجتامعی و جیب پتلون و پیراهن مافیا ها، رهربان و همه ی 
انسان  و انسان زن دکان تجاری  ساخته اند به کار رفته است که دیگر به پول کهنه 
و مچاله شده می ماند. می چلد و معامله می شود اما کم منی شود و از بین منی رود. 
کار های خشونت بار ویژه گی های روزمره گی یافته است و بسیاری از آدم های خشن 
کرده  بد  فکر  نتوانند،  که  کاری  هیچ  و  می پردازند  خشونت  به  روزمره  طوری  به 
می توانند. لباس و قیافه ی انسان ها را مورد دید بد خود قرار می دهند و دشنامی  از 

نوع خیلی برهنه و سکس حواله ی انسان ها می کنند. 
خشونت چیست؟

خشونت؛ خون است. خرابی است. تجاوز است. تجارت بر رس انسان است. لذت 
است. عیش است. درد است. غم است. ستم و سازش با ستم است. هر چه و هر 
موضوع و مورد درشتی که به انسان، تن انسان، روح و زنده گی انسان زخم و دردی 
ایجاد کند، خشونت است. از آن جایی که ما در افغانستان  با خشونت خو گرفته ایم 
و همیشه در کاسرت های شهری و در مکتب ها و در خیابان ها خشونت کرده ایم و از 
خشونت برای داد و ستد و برای چپاول گری و چیره شدن در دل و روح هم نوعان 
خود استفاده کرده ایم، موضوع خشونت هم دیگر »مچاله« شده است. خشونت در 
از آن در ماشین های شهری و در دکان ها و در هر جایی که فکر  جیب ماست و 
کور ما ایجاب کند کار می گیریم، بیش تر اوقات رسعت رد و بدل نوع های خشونت 
خیلی رسیع است، به رسعت از جیب خود بیرون می کنیم. بر رس و سینه و بر روی 
و ابروی انسانی از نوع بی گناه و بی دفاع به مرصف می رسانیم. ما فکر خوب نداریم 
که انسانیت و نقشه ی انسانی زیسنت در آن نهفته باشد، بلکه ما همه چیز را در 
جیب خود  انداخته و در کمر خود بسته ایم تا بتوانیم در هر جایی و در برابر هر 
انسانی از آن ها خوب کار بگیریم. خشونت هم نظیر واحد پولی و کاغد های غریب 
در دست و در جیب ما مچاله شده و کهنه قرار دارد و هیچ گاهی برای کاهش و از 

بین رفتنش کاری منی کنیم. 
و  رحم  بی  خود  پولی  و  مالی  داشته های  رساندن  مرصف  به  در  که  هامن طوری 
بدفرهنگ هستیم، منطق و راه نادرست پیش می گیریم، در خشونت هم همیش 
و  از خشونت های کرده  ما  این هست که  ما در  بوده ایم. بدی  بدرفتار  و  بدمنطق 
انجام شده ی خویش ناراحت نشده ایم و عذاب وجدان نکشیده ایم. اگر پیشینیان 
بد و بداخالق ما و اجداد و آبای خشن ما پس از خشونت و خون ریزی های صورت 
گرفته توسط خودشان اشک می ریختند و نامه ی پشیامنی خود را به ما می نوشتند، 
ما هم می توانستیم، به خوبی و به آسانی اعرتاف کنیم و حتا اشک بریزیم اما چنین 
نشده است. آدم های خشن امروز در کشور ما هم از خشونت، تجاوز، ستم و جنایت 
و دل  کار خشونت بار خود  می خندند  هر  از  و پس  لذت می برند  و خیانت شان 
خوش می کنند. لذت بردن از ستم گری، خشونت، حق کشی، ناانسانی و هر کار 
درشت و داغی که تن و روان انسان را آزار بدهد،  ویژه گی آدم های خشن و بداخالق 
است. منت ها و نوشته ها در مورد خشونت، می رسانند که آدم های خشن به طور عام 
از خشونت و کار های خشونت بار خود لذت می برند و با انجام هر کار خشنی حس 

رضایت در آنان دست می دهد.
منونه ی این ادعا را می توان در قضیه ی خشونت ضد دخرت ۱۲ساله در ولسوالی 
دولینه ی والیت غور به خوبی درک کرد و دید که چطور عامالن خشونت با انجام 
کار خشن و ضد انسانی خود را راحت حس می کنند و هر آدم خشن در فکر خود، 

برای خود یک قهرمان است.
رویا:  است.  داده  را  »رویا«  مستعار  نام  ۱۲ساله  دخرت  این  برای  آزادی  رادیوی 
با  خانواده ی شوهرش  و  داده شد  به شوهر  قانونی  از سن  پیش  که  دخرتی ست 
مادراندرش بر او خشونت روا می داشتند و او را در بدترین وضعیت قرار می دادند. 
اذیت می کند،  را  رویا  و  رویا هم دست می شود  با خشو و خرس  مادراندرش  وقتی 

هیچ دلیلی ندارد به جز این که با فکر خشن و خشکش 
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زنان باید خودخواهی را مترین کنند. 
یاد بگیرند که خودخواه باشند. باید 
یاد بگیرند که از خواسته های خودشان 

به خاطری دیگری نگذرند.
زنان باید خودخواهی را مترین کنند!

              ناشناس
این جا، چراغی روشن است

جنسیت

در اوایـل نوامـرب، کـه هـوا بـر اثـر بخـار آب، ابـری و گرفتـه بـود، »گیـوا« برای 
کـه  النـدروم،  خانـه ی  بـه  دوم شـان،  جلسـه ی 

بـه  نزدیـک  روی  تحقیـق   26 از  علمـی  بررسـی  یـک 
انجـام و سـال گذشـته  نفـر، کـه در 2003   16،000
محققـان  انتفاعـی  غیـر  شـبکه ای  »کاکـرن«،  توسـط 
مسـتقل، بـه روز گردیـد، دریافـت کـه زنـان بـارداری کـه 
حامیـت مسـتمر قابله هـای خانه گـی را دریافـت کـرده 
بودنـد، احتـامل دچارشدن شـان بـه عمـل سـزارین 39 
درصـد کم تـر اسـت. به طور کلـی، زناِن کـه مراقبت های 
در  نوزادان شـان  اغلـْب  می کننـد،  دریافـت  پی گیـر 
هنـگام تولـد سـامل تر اسـتند. اگرچـه تحقیقـات تجربی 
خانه گـی  قابله هـای  حامیـت  بیـن  ارتباطـی  هنـوز 
به دسـت  نـوزادان  و  مـادران  مرگ ومیـر  کاهـش  و 
وجـود  امیدوارکننـده ای  گزارش هـای  امـا  نداده انـد، 
متخصصـان  آمریکایـی  »کالـج  گذشـته،  سـال  دارنـد. 
آن  در  کـه  کـرد  منتـر  را  بیانیـه ای  زایـامن«،  و  زنـان 
گفتـه شـده بـود: »شـواهد نشـان می دهنـد کـه عـالوه 
مسـتمر  حامیـت  پرسـتاری،  منظـم  مراقبت هـای  بـر 
یک به یـِک عاطفـی از سـوی کارمنـدان حامیتـی، مثـل 
زایـامن  حـال  در  زنـاِن  بـرای  خانواده گـی،  قابله هـای 

نتایـج مثبـت داشـته اسـت«.

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

موضوع، مچاله شده است؛ خشونت 
و عادت به خشونت

هدف  مبارزه با مردساالری
باشد، نه با مردان

     منبع: نیویارک تایمز
نویسنده: لیندا ویالروسا
برگردان: اخگر رهنورد
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نیمـی از یـک خانـه ی چوبـِی دو-خانـواری بـود، آمـد. النـدروم 
در را بـاز کـرد و از دیـدن »گیـوای«ی شـاد و خنـدان، کـه در 
نـگاه اول جوان تـر از مشـرتی 23 سـاله اش به نظـر می رسـید، 
خوش حـال شـد. »گیـوا« قـرار بـود تا 22 دسـامرب، تاریـخ موعد 
او، به صـورت هفتـه وار او را مالقـات کنـد، در موقـع درد زایـامن 
و وضـع حمـل بـا او باشـد و شـش بـار دیگـر )هفتـه ی یـک بار( 
پـس از زایـامن از خانـه ی او دیـدن می کـرد تـا اطمینـان یابـد 
کـه کـودک و مادرش سـامل باقـی خواهنـد ماند. النـدروم، گیوا 
و  درهم وبرهـم  سـیم های  به جـز  کـه  نشـیمن اش،  اتـاق  بـه  را 
گسسـته ازهم، چیـزی در آن نبـود، رهنامیـی کـرد. او بسـیاری 
از داشـته های خانـه اش- از جملـه سـگ اش و اسـباب بازی های 
جدید کریسـمِس کودکان- را، هنگامی که از شـوهر بدرفتارش 
فـرار کـرد، جـا گذاشـته بـود و هنـوز از عهـده ی جاگزیـن  کردن 

متامـی مبلـامن خانـه اش برآمـده نتوانسـته بـود. 
آخریـن  مـورد  در  گیـوا  و  نشسـتند،  آشـپزخانه  میـز  آن هـا رس 
جزئیـات  کـرد  تـالش  و  پرسـید  او  از  النـدروم  دکـرتِ  بازدیـد 
او  بـه  النـدروم  بشـنود.  زبانـش  از  مـورد  ایـن  در  بیش تـری 
اطمینـان داد که فشـار خـون و وزن اش، و نیز انـدازه و موقعیت 
طفـل در بطـن اش، همه گـی رو بـه راه بودنـد. گیـوا درحالی کـه 
یـک قوطـی از الواندوال/اسـطوخودوس را کـه از گیاهـاِن بـاغ او 
به صـورت خانه گـی سـاخته شـده بود، به النـدورم مـی داد، از او 
پرسـید: »از دسـِت چیزهایـی کـه برایت اسـرتس آور اند، خالص 
شـده ای؟«. النـدروم بـا دو دلـی- و درحالی کـه بـه پاییـن، روی 
میـز، نـگاه می کـرد و هم زمـان موهایـش، بـا رنـگ نارنجـی در 
آمـد- گفـت »کوشـش  پاییـن  از روی شـانه هایش  آن،  انتهـای 
می کنـم نگـران نباشـم، امـا گاهـی اوقـات... احسـاس می کنم 

قلبـم خیلـی مضطـرب اسـت«.
گیـوا مدادهـای رنگـی را از کیـف اش درآورد و پیشـنهاد کرد که 
جمـالت مثبتـی را روی کاغـذ سـفید بنویسـند و روی دیوارهای 
خانـه ی النـدروم نصـب کننـد تـا همیشـه بـه آن نـگاه کنـد و به 
النـدروم  کنـد.  یـادآوری  را  زنده گـی اش  مثبـت  جنبه هـای  او 
یـک مـداد بنفـش، رنـگ مـورد عالقـه اش، را گرفـت و بـا حروف 
کوچـک و ناخوانـا رشوع بـه نوشـنت کـرد. امـا حتـی زمانی کـه 
هـراس  و  بیـم  از  کوله بـاری  نوشـت،  را  مثبـت اش  او جمـالت 
وجـودش را فـرا گرفـت: وقتـی درد زایـامن اش برسـد، بـار دیگر 
خون ریـزی می کنـد، بـا دسـت خالی به خانـه می آیـد، می میرد 
و پـرسان اش را بی مـادر می گـذارد. گیـوا در سـوی دیگـر میـز 

نشسـته و شمرده-شـمرده صحبـت می کـرد. او گفـت: »می دانم 
کـه ایـن یـک تـراژدی بـود و ازدسـت رفنت هارمونـی ضایعـه ی 
بزرگـی بـود، امـا فرامـوش نکـن کـه خـودت زنـده مانـدی، تـو 
موفـق شـدی، تـو نـزد پـرسان ات آمـدی«. النـدروم، نوشـنت را 
متوقـف کـرد و بـه گیوا نگاه کرد. گیوا پرسـید: »اگر این درسـت 
اسـت، پـس چـرا آن چـه کـه در مالقـات قبلـی بـه من گفتـی، را 
ننویسـم؟« النـدروم رسش را بـه نشـانه ی تأییـد تـکان داد. گیوا 
بـا حـروف بـزرگ و مـداد بنفـش نوشـت کـه »می دانـم خداونـد 
دسـتانش را در اطـراف مـن و پـرسم پیچیـده اسـت«؛ »خـدا« و 
»دسـتان« را، درحالی کـه النـدورم متاشـا می کرد، بـا رنگ رسخ 
برجسـته کـرد. او یـک بـرگ کاغذ دیگـر را بیرون آورد و نوشـت: 
»هارمونـی این جـا بـا مـا اسـت، از مـا حفاظـت می کنـد«. در 

آخـر، دو پروانـه بـه رنـگ بنفـش را نقاشـی کـرد.
چشـم های النـدروم بـه پروانه هـا دوختـه شـد و گفـت »مـن هـر 
روز یـک پروانـه را می بینـم، و فکـر می کنـم کـه هارمونی اسـت. 
ایـن واقعیـت دارد«. النـدروم رسانجـام لب خنـد زد، و چشـامن 
بـزرگ و سـیاه اش به صـورت نیمه-هـالل تـاب خـورد: »مـن آن 
]پروانـه[ را بسـیار دوسـت دارم، چـون فکـر می کنم ایـن چیزی 
ایـن اسـت کـه  نـگاه کنـم و مثـل  بـه آن  اسـت کـه می توانـم 

]بگویـم[ دخـرتم! تـو خـوب خواهـی شـد«.
بـا ایـن بـارداری، النـدروم متام تـالش اش ایـن بود کـه مطمنئ 
باشـد همه چیـز به درسـتی رو به راه اسـت. او به یـک دکرت جدید 
مراجعـه کـرد؛ زنـی کـه در بارداری هایـی بـا خطـر بـاال تخصص 
داشـت و »مدیک ایـد« را دریافـت کـرده بـود، و ایـن طفـل را بـه 
بیامرسـتان دیگـری تحویـل مـی داد. النـدروم اکنـون از گیـوا 

خواسـت کـه یـک بار دیگـر برنامـه ی تولـد را بررسـی کند.
گیـوا درحالی کـه آیفـون اش را در دسـت اش نگـه داشـته بـود، 
گفـت: »در 30 نوامـرب، مـن در دسـرتس خواهـم بـود، و ایـن 
بدیـن معنـی اسـت کـه ایـن مبایل همیشـه همـراه من اسـت«. 
النـدروم بـا دلواپسـی گفـت: »چـه خواهـد شـد اگـر....«. گیـوا 
جریـان  در  را  کمکـی  خانه گـی  قابلـه ی  یـک  »مـن  گفـت: 

احتیـاط«. بـرای  می دهـم. رصفـن  قـرار  همه چیـز 
رو بـه راه  همه چیـز  این بـار  می کنـم  فکـر  »مـن  گفـت  النـدروم 
به نظـر  سـوال  یـک  مثـل  گفتـه اش  ایـن  امـا  بـود«،  خواهـد 

می رسـید.

چرا مادران و نوزادان 
سیاه پوست آمریکایی

با بحران مرگ و 
برنامه های زنده گی مواجه اند؟ از  هرکس  و  است  شده  دیده  جویانه  منفعت 

ضد خشونت، استفاده ی مالی-پولی برده است و دیگر در 
که  طوری  آن  خشونت،  قربانیان  و  دیده ها  خشونت  فکر 

باید، نبوده است.
جان سخن این هست؛

خشونت عادی و به سان پول افغانی در دست های مردم 
منی شود.  کم  اما  می رسد  مرصف  به  است.  شده  مچاله 
دولت  بی تفاوتی  منی پاشد.   هم  از  اما  می گیرد  صورت 
است،  نبخشیده  بهبود  چندان  را  وضعیت  ملت  عادت  و 
است.  هم شده  بدتر  وضعیت  در جای جای کشور  بلکه 
امکانات، آگاهی  و سواد کافی در این مورد هم نیست که 
بکنند.  کاری  خود  برای  بتوانند  خود  خشونت،  قربانیان 

دهلیز  تا  و  زندان ها  درون  از  دیده،  خشونت  انسان های 
با  قرارمی گیرند.  خشونت  مورد  و  می کشند  رنج  خانه ها 
این وصف و حساب، خوبست که با استفاده از رسانه ها، 
دانشگاه ها، مکتب ها و رابطه های انسانی آگاهی بیش تر 
شود و آدم ها را به سوی انسانیت و برابری انسانی دعوت 

کنیم.
بر  باور  از  ارزش تر  با  و  مهم تر  چیزی  هیچ  انسان  برای 
انسانیت خود نیست که ما در این اجتامع به آن نرسیده ایم 
و آن باور برتر از هر باور را نداریم. ما مورد خشونت قرار 
و  قوم  مصلحت  قربانی  را  خود  انسانیت  اما  می گیریم 
از  باید  خشونت  کاهش  برای  کنیم.  می   خود  خویش 
پا  بگیریم. مصلحت های قومی  و  انسانی کار  راه کار های 
پاسخ گو  خشونت بار  قضیه های  در  ماما  و  کاکا  درمیانی 

نیست!

خود را در جایگاه  یک قهرمان فکر کند. وقتی در تن رویا 
آلت  در   چوب  و انداخنت  سوخته گی  اثر  صد  از  بیش تر 
عامالن چنین  و  عامل  برای  می شود،  دیده  اش  تناسلی 
خشونت و چنین جنایتی می شود بدترین صفت را نوشت. 
اما مطمنئ هستیم که وقتی چنین آدم هایی، حتا از چوب 
در آلت تناسلی یک دخرت نوجوان ۱۲ساله کار می گیرند، 
حتمی خودشان از کار خود راضی اند و حتا لذت می برند. 
یک  و  می کشند  حتمی  عذاب  باشند،  ناراضی  آنان  اگر 

انسان بی دفاع و بدپدر را تا این حد زجر منی دهند.
این قضیه در ماه قوس سال ۱۳۹۶ در ولسوالی دولینه ی 

را چنین  آن  آزادی  رادیوی  والیت غور رخ داد که 
نوشته است:« رویا در ۲۷ قوس ۱۳۹۶ زمانی که 
خانه  از  خرسش  سوی  از  محل  مردم  به گفته 
انداخته  قریه   از  بیرون  غار  یک  در  و  کشیده شد 
شده بود، توسط مالی محل یافت شد و سپس به 
مرکز غور انتقال گردید که بعد از انجام معاینات، 
داکرتان بیش از ۱۰۰ اثر سوخته گی و زدن چوب 

به رشم گاهش را تأیید کردند.
خشو، خرس و مادر اندر رویا هر کدام شان به جرم 
و  سال  یک  از  کم تر  به  طفل  این  علیه  خشونت 
شش ماه حبس شده اند.  مسووالن در والیت غور 
می گویند: قضایای خشونت در غور رو به افزایش 
است و در سال ۱۳۹۶ قضایای خشونت بیش تر از 
قضایای ۱۳۹۵ بوده است، یک از دلیل های بلند 

دست گیری  و  شناسایی  عدم  زنان،  علیه  خشونت  رفنت 
گرفتار  امنیتی  بد  رشایط  به  نظر  که  است  آن  عاملین 

منی شوند«.
رویا یک از منونه های قربانیان خشونت است و خوبست که 
در این مورد رسیده گی شده است. کم نیست انسان هایی 
که بی هیچ خرب و بی هیچ رس و صدایی از موضوع مچاله 
شده ی خشونت رنج می برند. و کم نیست آدم هایی که هر 
روز دست به خشونت می زنند و انسان ها را آزار می دهند.

است،  نبوده  کم  هم  خشونت  ضد  نهاد های  که  آن  با 
داده اند  شعار  بسیار  دولتی  غیر  و  دولتی  نهاد های 
داده اند،  مردم  تحویل  نتیجه  بی  و  پوچ  شعر های  و 
هزینه های هنگفتی مرصف کرده و مردم را فریب داده اند 
دل  آن  به  بتوانیم  ما  که  نداشته اند  خوبی  نتیجه ای  و 
دید  با  چیز  همه  که  هست  این  دلیلش  کنیم.  خوش 

موضوع، مچاله شده است؛ 
خشونت و عادت به خشونت

     منبع: نیویارک تایمز
نویسنده: لیندا ویالروسا
برگردان: اخگر رهنورد

بخش پنجم

ترجمه

 ... ادامه از صفحه 1

     امین آرمان

تحلیل



 Sunday  May 27, 2018  سال دوم  شماره 38  یک شنبه  6 جوزا  31397

 Vol. 2  No. 38

اقـداممیکننـد.
۲.مـردانبدفرهنـگ:بیشتـرقربانیـانخشـونتازطـرف
مـردانبدفرهنـگآسـیبمیبیننـد،صفـتتوحششـاید
شایسـتهبـرچنینکـردارباشـد.خشـونتدرمحیطکاری
اینگونـه بـهصـورتکلـیماهیـتجنسـیدارد،هـدف
مـرداندرنهایـتدسـتیافتـنبـرتـنزنـاناسـتکـه
بـرایرسـیدنبهآناعمالخشـونتآمیزراپیشـاهنگاین

میدهنـد. قـرار خواستشـان
۳.عـدمنظـارتوحمایـتقانونـی:درافغانسـتانقانـون
خاصـیدرموردخشـونتعلیـهزناندرمحیـطکارتدوین
نشـدهاسـتوبرتطبیـقدیگـرقانوننامههاییکـهبهزنان
مصوونیتمیبخشـدنیـزنظارتجدیصـورتنمیگیردو
قضایـایخشـونتپیگیـرینمیشـود؛بنابرایـنوقتییک
زنمـوردخشـونتقـرارمیگیردمحکومبهسـکوتاسـت.
اینسـکوت،سـختومرگباراسـتکهآیندهییکانسـان

رانابـودمیکنـدوتمـامخوشـیهاراازهسـتییـکزن
جـدامیسـازد،زنحقیـرجلـوهمیکنـد،تحقیـرمیشـود
ودرنهایـتبـهچوبـهیدارخودکشـیبـاالمـیرودویابه
باطـاقفسـادفـرودمیکنـد.اساسـیتریندلیـلسـکوت
زنـاندربرابـرخشـونت،جلوگیـریازآبروریـزیاسـت.در
حالیکـهمـردانوحشـیانهبـرآبـرویخویشـتنوزنـان
میتازنـدوبـااوجگیـریحسجنسیشـانازتماممسـایل
اخاقـیواصولـیعبـورمیکننـدویـککامجنسـیرا
بـهقیمـتحلقـهیدارهـمخریـدارانـد؛امـازنانسـکوت
ایـنزجـرراتحمـلمیکننـدودر میکننـدودرخفـا
درونخـودمیمیرنـدولـیخشـونتهاراافشـانمیکننـد.
دشـواریثبـوتادعـاومسـایلمعیشـتیوتطبیقنشـدن
مـوادقانـونیکـیازدالیلیسـکوتزناندربرابرخشـونت

ست. ا
اثـر ازخشـونتهادر ناآگاهـیزنـان:تعـدادی ۴.فقـرو
ناآگاهـیزنـانازپیامـدآنصـورتمیگیـردکـهدرطـول
یکونیـمدهـهیاخیـردرادارههـایموسسـههایداخلـی
زنـان ناآگاهـی از فرهنگـی نهادهـای حتـا و خارجـی و
سواسـتفادهشـدهاسـتولـیبیشتـرناچـاریومجبوریت
زنـانبـرایمزدکارزمینهیسواسـتفادهیمـردانرافراهم
میکنـدتـازنانموردخشـونتقراربگیرندوحتـادرزمان
اسـتخدامبـهایـنذلتتـندردهـد.بهطـورنمونـه؛وقتی
مدیـرانسـینماهایبالیـودهندوسـتانوهالیـوودآمریـکا
وتعـدادیازسیاسـتمدارانبـزرگآمریکایـیوتجـاران
اروپایـیتشـترسـواییخشـونتجنسیشـانروشـد،بـر
امنیـتزنـاندرمحیـطکاریدرعرصـهیهنـر،سیاسـت
واقتصـادهیـچاعتمـادیباقـینمانـد.درادارههـایدولتی
وخصوصـیافغانسـتانوقوعچنیـناتفاقـیبیشترممکن
اسـتوحتـابارهـاچنیـنقضایاییرسـانهایهمشـده؛اما
پیگـردقانونـینداشـتهاسـت؛یعنـیدرافغانسـتانایـن
گونـهخشـونتبـهصـورتیـکامـرمحتمـلدرتمامـی

داشـت. لحظـه ای گذشـت تـا مـادرم لـب بـه سـخن گشـود. 
شـغل  نکـن!  کله شـقی  قـدر  ایـن  بـرتس،  خـدا  از  -دخـرت 
خربنـگاری را رهـا کـن و دیگـر چیـزی ننویـس! بـرادرم امروز 
تهدیـد کـرده؛ مـرا گفتـه جلـو دخـرتت را بگیـر! می گفـت 
دخـرت مـرا می ببینـی کـه در خانـه  آشـپزی می کنـد ولـی 
دخـرت تـو عکـس اش را در فیسـبوک می گـذارد و در بیـرون 
بـا بیگانه هـا کار می کنـد. مامایـت رسم قهـر کـرد و گفـت: 

خواهـر جـان، دخـرتت آبـروی مـا ره بـرد!
از این کـه همـه دارنـد بـرای مـن حصـار می کشـند بغضـم 

ادارههـاپذیرفتـهشـدهاسـتوکسـیبـرپرداخـتتـاوان
اعمـالخشـونتبرزنـانمجبورنیسـت.بههمیـندلیلتا
هنـوزبیشترینقربانیانخشـونتسـکوتکردهاندوتعداد
محـدودیاززنـانخشـونتهایاعمـالشـدهراهمهگانـی
کردهاسـتویـابهادامهیکارخـوددرآنادارهپایانداده
اسـت.درافغانسـتاننیـزبیشتـرخشـونتهایجنسـیبر
زنـاندرمحیـطکاریدرزمـاناسـتخدامصـورتمیگیرد
تـازمینهسـازتـداومآنباشـد.مـنبانویـیراکـهآشـنایم
بـودونظـربـهدرخواسـتیـکگـروهکاریدرکابـلبرای
شـانمعرفیکـردهبودم،رییسگروه،شـبیپـسازاولین
ماقـاتبـرایآنخانـمپیامهـایبـاماهیتخشـونتآمیز

فرسـتادهبـودکـهباعثانصـرافویازکارشـد.
محیـط در زنـان علیـه خشـونت پیامدهـای و آسـیبها
کاربسـیارزننـدهونابـودکننـدهاسـتکـههـرقربانـیرا
بـافرسـایششـغلی،چالـشروانـیومشـکلخانوادهگـی،
نفـس، بـه اعتمـاد کاهـش جامعـه، بـه بیاعتمـادی
افسـردهگی،اضطـراب،تـرسوتشـویش،عـذابوجـدان،
تعهـدات شـدن مخـدوش احسـاس گنـاه، احسـاس
و بیحوصلهگـی بدنامـی، و ننـگ داغ خانوادهگـی،
دلزدهگـیازکاروبدخلقـیدرمحیـطکاروخانواده؛دچار

. میکنـد
بـااندکـیتفکـربـاایـنپرسـشمواجهمیشـویمکـهچرا
تـودهدربرابـردولـتوزندربرابـرمـردهمـوارهمعتـرض
بـوده،امـاهرگـزایـناعتـراضپایـاننـدارد؟درتطابـقبا
اصـولکـرداریخودسـاختهیانسـانهاجبـروخشـونت
همیشـهازگـروهمقتـدربـرقشـرناتـواناعمـالمیشـود.
زنـاننظـربهسـاختاروجودیشـانکهازلطافـتوظرافت
خاصـیبرخـورداراند،درمقابلمردانبسـانتـودهدربرابر
گـروهمقتـدرسیاسـی-نظامیناتـوانوموردخشـونتقرار

میگیـرد.
ایـن از امنیـتزنـاندرمحیـطکاریکـی مبـارزهبـرای
اعتراضهـایدوامداراسـتکـهتاکنونبهخواسـتگاهاصلی
نرسـیدهاسـت.زناندرمحیطکاربایدآزادیکاملداشـته
باشـند،هرنـوعکـرداروپنـداربـرایتقییـدزنـانوتعیین
حـدودبراعمالشـانبراسـاسسـنت،فرهنـگوامرعرف
ودیـنبـهمعنـایسـلبآزادیزنـاناسـت.بـرایحضـور
زنـاندرمحیـطکارنزدیـکبـهیـکقـرنمبـارزهصورت
گرفتـهوبـاحضـورزندرمحیطکاری،امیدبـرآنبودکه
شـایداکنـونزنـانبتوانندبـاحضـوردرمسـایلاجتماعی
درتصمیمگیریهـایخانـوادهوجامعهنیزشـریکباشـند.
بـاحضـورزنـاندرعرصـهیسیاسـت،اقتصـادوهنـرکه
بـههـدفتامیـنمعیشـتزندهگیوازسـوییدرراسـتای
حـقانسـانیزنـانبـود،چالـشخشـونتعلیـهزنانسـد
راهشـانشـدکهخشـونتعلیـهزنانبـهدرازایعمربشـر
پیشـینهداردوسراسـراینخشـونتازآدرسمردوبسـیار
انـدکازآدرسخـودزنـاناعمـالشـدهاسـت.پـسالزم
اسـتزنـانازامنیـتشـغلیوسـامتجسـمی-روانیدر
محیـطکاریمطمییـنباشـند؛زیـراخشـونتعلیـهزنان،
گرفتـنحقـوق نادیـده و بـرایسـامتی تهدیـدجـدی
طبیعـیوانسـانیآنـانبهشـمارمـیرود.برایرسـیدنبه
ایـنهـدفدولـتبایدقانونخاصـیراتدویـنوبرتطبیق
آننظـارتکنـد،همچنانبهتشـکیلجریانهـایفکریو
مدنـیحامـیحقوقزنـاننیازاسـتتابرایتامیـنامنیت
زنـاندرمحیـطکارمبـارزهکنند.پیشازایـنجریانهایی
بـانـامفعـاالنحقـوقزنبـهراهافتادنـدوزنرابـهبـازار
کارکشـاندندتـاازآنـانیـکنیـرویکاریبسـازندودیگر
عرصـهی در زنـان ورود بـر خوشبینـی بـا جریانهایـی
اجتماعـی،آنـانراابـزارارضـایجنسـیسـاختندکـهاین
امـرانـکارنمیشـودومبـارزهیفعلـیبـرایزدودنهمین

دوجریـانضرورتاسـت.

گرفـت و چشـامنم پـر از اشـک شـد ولی اجـازه ندادم اشـکم 
رسازیـر شـود. - مـادر جانـم فکـر نکـن مگـر چـه کار بـدی 
کـردم، آیـا  مـن بـا هویـت خـود در جامعـه حـق زنده گـی 
نـدارم؟ هـامن دخـرت کـه در خانـه هسـتم در اجتـامع هـم 
هامنـم.  مـن خیلی آرزوهای بـزرگ دارم. چرا مـرا با دخرتان 
خودشـان مقایسـه می کننـد. زنده گـی آن هـا بـا مـن ربطـی 
نـدارد. مگـر مـن بـرده ی آن ها هسـتم که هرچه گفـت بگویم 
چشـم، امـا  کور خوانده انـد؛ من از آن دخرتهایی نیسـتم که 
بـا ایـن حرف هـا مانند بیـد در برابر بـادی بلرزم و پرپر شـدن 
آرزوهایـم را نـگاه کنـم. مـادر! من به کسـی اجـازه منی دهم  
تـا مـرا از رسـیدن بـه رویایـی کـه در رس دارم بـاز دارد. مـن 
خربنـگارم، می نویسـم و در رسـانه های اجتامعـی بـا هویـت 

خـودم فعالیـت می کنـم.

درغـربوشـرقجریانهـایزیـادیمبتنیبـردادخواهی
و ظرفیـت بهانـدازهی و افتادنـد راه بـه زن حـق بـرای
فـرارو چالشهـای بـا موجـود شـرایط در تواناییشـان
پیگیـر مبارزههـای از پـس کـه امـروز کردنـد. مبـارزه
وتـاشنفسگیـربـرایحـقوآزادیزنونزدیـکبـه
یـکقـرنمبـارزهبـرایحـقکاروحـقمالکیـتزنبـر
اقتصـادخصوصـی،درادارههـایکاروکارخانههـایتولیـد
حضـورپررنـگزنـانراشـاهدهسـتیم؛امنیـتکاریزنان
بـهعنـوانبحـثمهـموحیاتـیمطـرحشـدهاسـت.در
محیطهـایکاریبیـرونازخانـهامنیـتکاریزنـانبـه
همـانانـدازهسـلبمیشـودکـهدیـروزحـقکاروحـق
میشـد. سـلب اقتصـادیاش دسـتاورد بـر زن مالکیـت
زنـانبهخاطـرتعییـنمعیشـتزندهگـیخـودوخانـواده
در میدهنـد ترجیـح خصوصـی اقتصـاد بـر مالکیـت و
کارخانههـایتولیـدیوسـختترینشـرایطکاریوظیفـه
انجـامدهنـد.امـازنـانازخانـهتـاشـهروازمکانهـای
عمومـیتـامحیـطکار،سراسـرمفعـولخشـونتازجانب
مـرداناسـت.درافغانسـتان،بیـشازهرجـایدیگریاین
خشـونتپررنگاسـتوبدترازخشـونتآناسـتکهاین
کـردارناانسـانیبـااندیشـههایسـنتیوپنـدارمذهبـی-
افراطـیتوجیهمیشـود.گردانندهگانرسـانههایاجتماعی
ورسـانههایهمهگانـیمتعلـقبـهجریانهـایافراطـیو
جامعـهیسـنتیافغانسـتانپوشـشزنـانرااساسـیترین
عامـلخشـونتدرمحیـطکاریمیداننـد؛امـاایـنپندار
جـزآنکـهتوجیهگـرحماقـتمـردانباشـددیگـرهیـچ
مبنـایعلمـیوجامعهشـناختیندارد.محوخشـونتعلیه
زنـاندرمحیـطکارنیازمنـدمبـارزهیجدیبـرایامنیت
شـغلیزنـاناسـتکـهنیازمندآسیبشناسـیجـدیبوده
ولـیدرافغانسـتاندراینعرصهکارمهمـیصورتنگرفته

ست. ا
درمحیطکاریزنانباسـهنوعخشـونتجنسـی،جسـمی
وعاطفـیروبـهروخواهنـدشـدونکتـهقابـلتوجـهایـن
اسـتکـهبخـشعمـدهایازخشـونتهایارتکابـیعلیـه
زنـاندرمحیـطکار،ازنـوعخشـونتجنسـیاسـت.بنـا
بـهاذعـانسـازمانبیـنالمللـیکاربـاتوجـهبـهدامنـه
گسـتردهارتـکابخشـونتعلیهزنـاندرمحیـطکار،یکی
ازدغدغههـایمهـمایـنسـازماندرمحیـطکارموضـوع
ارتـکابخشـونتوآزارجنسـیعلیـهزنـاناسـت.برطبق
۵۰ تـا ۴۰ بیـن کار، بینالمللـی سـازمان گزارشهـای
درصـداززنـاندرکشـورهایاتحادیـهاروپـا،درمحیـط
کارخـودبـهصـورتاجبـاریآزارجنسـی،برقـراریروابط
جنسـیودیگراشـکالخشـونتجنسـیراتجربهکردهاند.
درکشـورهایآسـیاییایـنآماربهمیـزان۳۰تا۴۰درصد

ست. ا
درکشـورهایتوسـعهیافتـههـمطـرحونهادینـهکـردن
موضـوع»برابـری«زنـانومـرداندرتمامـیزمینههـا،از
جملـهحـقکار،نتوانسـتهتامینگـرحقـوقبشـریزنـان
دولتهـای جـدی خاهـای از یکـی بیتردیـد، باشـد.
سـکوالر-لیبرالعـدمرعایتاصولوموازیناخاقیاسـت.
دردولتهـایاسـامیوبهخصـوصافغانسـتاننیـزاصول
اخاقـیوحـقانسـانیزننادیـدهگرفتهمیشـود.محکوم
کـردنمـردانفـارغازسـاختاریکـهدرآنقـرارگرفتهاند
درسـتنیسـت؛بـهجایاینکـهافـرادرامتهمکنیـمبهتر
اسـتبهسـاختارتوجهکنیـمیعنیبایدمردسـاالریهدف
قـرارگیـرد،نـهمـردان.ازطرفـیخشـونتعلیـهزنـاندر
محیـطکاراعتمـادعمومـیوکارکـردسـازمانهاونظـام
اداریراخدشـهدارکـردهوکیفیـتوتولیـدخدماترانیز

کاهـشمیدهـد.
درخشـونتعلیـهزنـانوناامـنکـردنمحیـطکاربـرای
در آنچـه اسـت، دخیـل زیـادی عوامـل و علـل زنـان،
خشـونت ایـن دلیلهـای مهمتریـن از جـز افغانسـتان

میشـوند: شـمرده
.فرهنـگمردسـاالری:فرهنگمردسـاالریبـرایمردان
ایـنسـرزمینچنیـنتلقیـنکـردهاسـتکـهبـراسـاس
اصـولدیـنوسـنتقبیلـه،زنـاندربیـرونازخانـهحـق
کارکـردنراندارنـد.بـافراهـمشـدنفضایمناسـببرای
حضـورزنـاندرعرصههـایاجتماعی،سیاسـیواقتصادی،
زنـانواردبـازارکارشـدند؛امـاایـنحضـوربـرایمـردان
بسـیارسـنگینتماممیشـودوازاینروبهاعمالخشـونت

منی دهنـد.
را  افـکارم  رشـته ی  و  انداخـت  لنگـر  شـانه ام  بـر  دسـتی   
گسسـت. - دخـرتم بـه چه می اندیشـه؟ - بـه آرزوهایـم مادر! 
کـه بعضـی آدم هـا بـه پرپر شـدن آرزوهایم کمر همت بسـته . 
برگشـتم و رس بـه روی شـانه اش گذاشـتم و دسـتانم را بـه 
دور گـردن اش حلقـه کـردم، آفتـاب سـفره ی تابـش نـورش را 
در پشـت پنجـره گسـرتانده بـود، در دم پنجره نشسـتیم و به 
چشـامن نگـران مـادرم نگریسـتم که انگار صد سـخن نگفته 

تحلیل

موهايم
موهايم درد می کند

انگشتان افرسده ام را به لبه هاي در چويب خانه ام 
-كه می کشم 

فكر می کنم تو مرا متاشا می کنی
غافل از این که تو هزار سال است مشغول درست 

-كردن ساالد فصل ديگري هستي
فصيل كه از سيگارهاي من در يخچال خانه ام الهام 

-می گیرد
الهام كه دخرت من و تو شد 

قبل از آمیزیش
فرصت خوش بختی من و تو در كلبه هاي پاييزي 

و من به جوهر خودنويسم فكر می کنم
پرسي كه در دوران من به دنيا آمده بود مرا به 

-كناره هاي رودخانه قدميی » راين« كشيد
من در تشخيص هويت خودم مشكوك سيگار 

-می كشيدم
و پرسك كه آشفته گی مرا به حساب جاري ام خواباند

حال و هيچ وقت در كنار هيچ رودخانه اي قدم 
-نخواهم زد

همه تالشم پاك كردن خاطرات غمگني مان خواهد 
-بود

همه عمر يك پشمی نه پوش خودخواه بودم
وقتي تو زاييده شدي توي صفحه هاي سياه 

-لحظه هاي من
و من و تو كه غمگني ترين عشاق تاريخ هستيم

می خواهم هرزه گي لحظاتم را نشخوار كنم
و لحظه هايي كه يب تو از كنار من در سواحل هزار 

-رودخانه عبور می کند
من همه مستي هايم را استفراغ می کنم

و ستاره ها كه شاهد پيوند غمگني من و تو بودند
من دستامل هاي كمرم را باز می کنم

و كبوترها كه ديگر عاشق نيستند
و من هزار بار همه رودخانه ها را پياده گز می کنم

به آهنگ شب هاي تولدم پيوسته می شوم وقتي تو 
مرا فلم همه لحظه هاي افرسده زنده گيت ساختي

باز احساس می کنم ملكه شده ام
پاي راستم را با ابهت روي پاي چپم می اندازم
سعي می کنم همه زنده گی ام را فراموش كنم

وقتي تو دكمه هاي كت تنهاي مرا تعمیر می کنی
و من دغدغه هايم فقط فاصله ابر و آرايش لب هايم 

-باشد
تو كه اين همه دور مانده اي از من امشب

امشب
ادامه دارد...

بارانسجادی
جعِدگیسو

خواهر جان، دخترت آبروی ما ره برد!
 ... ادامه از صفحه 4

هدف مبارزه با مردساالری
باشد، نه با مردان

     حسین احمدی



روایت
 فاطمه پارسا

در یـک صبـح دل انگیـز از خـواب بیـدار شـدم و چشـامنم را 
مالیـده بـه افـق نـگاه کـردم. چشـامنم در آسـامن بـه تکه  هـای 
ابـری دوخته شـد که نور تازه رسـیده ی خورشـید نیـم رخ آن ها را 
طالکـوب کـرده بـود. خرمـن موهایـم را شـانه کـردم و رفتم جلو 
آیینـه متـام قـد ایسـتادم و زیبایـی خـود را بـه متاشـا نشسـتم؛ 
گویـی دخـرت چنـد لحظـه پیـش نبـودم، بـا خـود گفتـم دخـرت 

تنبـل هـر روز شـانه بـزن!
می خواسـتم بـا ثبـت نـگاره ای ایـن زیبایـی را جـز خاطره هایـم 
بسـازم کـه زنـگ دروازه بـه صـدا در آمـد. فـوری شـال بـه رس 

انداختـم و رفتـم دروازه  را بـاز کـردم، آه ماما جانـم! منتظر بودم 
کـه مامایـم بـا چـه واژه ای لـب شـیرین کنـد. مامایـم بی درنـگ 
بـا اخـم گفـت: مـه می گویـم چـرا امـروز رنـگ خورشـید طالیی 
اسـت؟ حـاال می دانـم؛ دخـرت، موهایت دیـده می شـود، ای چه 

حـال وروز اسـت؟!
 مـن هـم از تـِه دل قهقـه خندیـدم. مگـر مامـا محـرم نیسـت؟ 
حـاال یـک تـار مـوی مـرا دیـدی اشـکالی نـدارد. دیدم کـه رنگ 
چهـره اش تغییـر کـرد، از چشـامنش خوانـدم کـه در دلـش چـه 
می گویـد. مـن هـم دیگـر چیـزی نگفتـم و سـکوت کـردم. باهم 
رفتیـم بـه اتـاق مهامن خانـه، بـاالی تشـک چهـار زانو نشسـت. 
مـن هـم فـرار را بـر قـرار ترجیـح دادم و از اتـاق بیـرون شـدم. 

مـادرم را صـدا کـردم کـه بـرادرت آمـده در مهامن خانـه تریـف 
دارد. 

خـودم رفتـم بـه اتـاق بـرادرم. بـا صـدای بلنـد گفتـم بـرادر روز 
از چاشـت هـم گذشـته و تـو بی غـم بـه یـک پهلـو افتـاده ای و 
ُخـور می زنـی. بـا شـصت دسـت راسـت چشـمش را مالیـد و 
بازوبسـته کـرد. پلکـش را بـه زور بـاال کـرد و گفـت در مـورد تـو 
آهـوی رسبه هـوا فکـر می کـردم. پوزخنـدی زدم و گفتـم حـاال 

بگـو درمـورد مـن چـه نقشـه ای در رس می پرورانـدی؟ رسش را 
بـه نشـانه غیـرت باال انداخـت و گفـت خواهر دیشـب بچه خاله 
زنـگ زده بـود کـه چـرا خواهـرت عکـس اش را در شـبکه های 
نـر می کنـد؟ چـرا رشـته خربنـگاری می خوانـد؟  اجتامعـی 
مـن او را در محفل هـا می بینـم کـه عکاسـی می کند، آخـر برایم 
گفـت مانـع خواهـرت شـو کـه از ایـن کارها دسـت بـردارد و این 

کارهـا را نکنـد.
داشـتم از تنگ نظـری پرسخالـه ام در عـذاب می شـدم و فکـر 
می کـردم کـه برادرم جوابـش را چه گفته باشـد)؟(. اما او گفت، 
ایـن را هـم اضافـه کنم که بار اول نیسـت؛ چند نفـر دیگر هم از 
قـوم و خویـش مـرا گفته کـه مانـع این کارهای خواهر خود شـو!

مهـدی بـرادر کوچک ام زود وارد مکامله شـد. - آ خواهر! راسـت 
می گویـد؛ دیـروز  خانـه  محمدعلـی بچـه  کاکایـم رفته بـودم، او 
یـک فیسـبوک بـه نـام دخرت درسـت کـرده بـود، فیسـبوک تو را 
جسـت وجو کـرد و داد زد می بینیـد مـادر!  فاطمـه رفتـه عکـس 
خـود را در فیسـبوک نـر کـرده، آبـروی مـا رفـت، دیگـر پیـش 

رفیق هایـم رس بلنـد منی توانـم.
مهـدی کـه زنجیر هـای بی بنیاد مردسـاالری و دیگـر مقوله های 
افغانسـتانی را دریـده اسـت از بازخـوردش در آن لحظـه یاد کرد 
و گفـت خواهـر، مـن هـم عصبانـی شـدم – گفتم مگـر چه بدی 
دارد؟ خواهـر مـن هـم انسـان اسـت، حـق دارد عکـس خـود را 
نـر کنـد، او خـوب  و بـد    اش را می فهمـد، در ضمـن بـه شـام 

ربطی نـدارد. 
بـا ختـم سـخنان مهـدی، برادرانـم سـکوت کـرد و من بهـت زده 
بـه حرف هـای هـردو فکـر می کـردم. در هـامن لحظـه بـه تلفـن 

سـنگ پایم زنـگ آمـد. دیـدم شـامره ی دوسـتم نرگـس بود.
 - سالم نرگس چه حال داری؟همراه روزه چطور استی؟

- مرگ سالم چرا نامزد شدی مرا خرب نکردی؟
- ای وای خدایا توداری چه میگی نرگس؟

در  دوسـتت  می گفـت  بـرادرم  متیـن  دیشـب  میگـم  راسـت   -
شـده. نامـزاد  نوشـته  خـود  فیسـبوک  صفحـه 

- عجـب حرف هایـی می زنـی دخرت، مـن اگر نامزد شـوم که اول 
به تـو میگم.

 مـن بعضـی وقت ها بی کار شـدم داسـتان می نویسـم ولی برادر 
عالـی جنـاب برداشـت غلـط کـرده بـود کـه همـه نوشـته هایم 
از  ایده هـا  شـاید  نیسـت.  چنیـن  امـا  اسـت؛  خـودم  درمـورد 
تجربـه خـودم اسـت؛ امـا قرار نیسـت متام سـیر و پیـاز زنده گی 
شـخصی مـن باشـد. نرگس کـه خوش بـاور محض اسـت گفت: 
آهـا، راسـتی فاطمـه تو چندتـا فیسـبوک داری؟ متین می گفت 
سـه چهارتـا فیسـبوک داری. - چـه میگـی دخـرت بعضـی آدم ها 
بـی کار مانـده بـا اسـم وعکس من برای شـان فیسـبوک درسـت 

کـرده کـه خانـه هفـت جـد و آبـای شـانه می گویـم آباد.
پنجـره  دم  فیسـبوکم،  مـورد  در  ماجـرا  دو  ایـن  شـنیدن  بعـد 
ایسـتادم و بـه گل هـای درحـال شـگفنت داخـل حویلـی مـان 
نگاهـم را دوختـم. دوسـت داشـتم سـاعت ها بنشـنیم و متاشـا 
کنـم. سـخت دمل گرفتـه بـود. چـه گل هایـی در ایـن رسزمیـن 
دسـت های  کـه  افسـوس  صـد  ولـی  اسـت؛  شـگفنت  درحـال 

اجـازه  افغانـی  غیـرت  رسـم  بـه 
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خوانندگان عزیز: نیمرخ بدون جهت گیری خاص سیاسی 
مقاالت و نوشته ها را از صاحب نظران منتر می کند.

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

عکاس: نیلوفر نیک پور
صفحه آرا: رضا رضایی
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

خواهر جان، دخترت آبروی ما ره برد!
این نوشته، گوشه ای از جریان فکری و مکامله ی بانوی خربنگاری است که در تقالی آن  
است تا برای دیگران بفهامند که او دوست دارد زنجیر سنت را بشکناند و مطابق میل 

خودش زنده گی کند؛ اما ساختار سنتی جامعه و خانواده  او را دیگرگونه می بیند.

 ادامه در صفحه 3...


