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فاحشه گی ادبیات و ادبیات خشن

هفته راضیه عارفی، دانش آموخته زبان انگلیسی و 
اقتصاد در دانشگاه عالمه طباطبایی در تهران و 
پوهنتون منل در اسالم آباد- پاکستان، از معدود 

خانم های موفق در عرصه مدیریت می باشد. او با 
بیش از یازده سال تجربه رهربی و مدیریت موفق 

در یک سازمان بین املللی بنام )سازمان مادران برای 
صلح  Mothers for Peace( استعداد خود را

در کارهای بزرگ تبارز داده است.

در روزهــای عیــد همــه بــا شــادی بیش تــری نســبت بــه روزهــای دیگــر ایــن 
ــرد.  ــود می گی ــه خ ــری ب ــگ دیگ ــا رن ــه ج ــد. هم ــرف می رون ــرف و آن ط ط
ــد.  ــری دارن ــوه ای تازه ت ــز جل ــه چی ــو و هم ــن گفت وگ ــا، لح ــگ لباس ه رن
ــه  ــتاب ب ــا ش ــا ب ــدی و آدم ه ــی عی ــعف لحظات ــور ش ــت از ش ــر اس ــا پ بازاره

دنبــال چیــزی کــه می خواهنــد می رونــد.
اندکــی از زنــان بــا لباس هــای رنــگ روشــن بــه بیــرون می آینــد و دست شــان 
را.  خودشــان  مخصــوص  عطــر  بــوی  تن شــان  و  می  دهنــد  حنــا  بــوی 
ــه و  ــات دلربان ــن احساس ــادآور زیباتری ــان ی ــه چشامن ش ــم اند و رسم متبس
عاشــقانه در دل هاســت. خرامــان رفنت شــان ابهــت از دســت رفتــه را در 
اذهــان زنــده می کنــد و دامن شــان گــرد و غبــار متــام شــهر را بــا خــودش بــه 
یغــام می بــرد. شــاید بــا خــود بــه ایــن فکــر می کننــد کــه آن هــا دل رباتریــن 
ــردی  ــه آدمی-م ــی ک ــای لیالی ــد و بازمانده ه ــردان جهان ان ــوقه های م معش
ــد  ــر می کنن ــن فک ــه ای ــاخت. ب ــودش س ــون خ ــاند و مجن ــرا کش را در صح
ــن  ــد و نام دارتری ــم می کنن ــا رس خ ــل آن ه ــردان در مقاب ــن م ــه زورمندتری ک
جنگ جویــان در اوج جنگ هــای خونیــن یــاد زنــی را بــا خــودش حمــل 
ــه خودشــان مفتخــر  ــن چیزهــا ب ــا ای ــد. آن هــا حتمــن ب می کــرده و می کنن
 انــد و خودشــان را قهرمــان اشــعار نام دارتریــن شــاعر-مرد جهــان می داننــد. 
ایــن غــرور و توهــم آن هــا را زنــده نگــه مــی دارد در جهانــی کــه جــز در قلبــی 

ــد. مــردی جــا داشــنت هیــچ ســهمی از زنده گــی و طبیعــت ندارن
ــت.  ــردان دانس ــح و گشــت وگذاز م ــوان روزهــای تفری ــد را می ت ــای عی روزه
ایــن روز نیــز مثــل روزهــای دیگــر بــه شــکل متفاوتــی روز مــرد اســت. 
چــون ایــن مردان انــد کــه بــا دل خوشــی و فــارغ از هــر نــوع مســوولیتی بــه 
ــد. امــا در چهــره زنانی کــه در  دیــدن کســان و جاهــای دیدنی شــان می رون
ــاس  ــوه ای از احس ــچ جل ــد هی ــه رس می برن ــپزخانه ب ــه و آش ــتوهای خان پس
ــده  ــت دی ــردان اس ــتان م ــن داس ــان مهم تری ــه قهرم ــروری این ک ــت و غ ابه
ــا پخــنت  ــه می تواننــد ب ــه ایــن فکــر می کننــد کــه چگون منی شــود و تنهــا ب

ــروداری را بخرنــد. غــذا و کیــک مناســب آبــروی مــردی آب
مــردان بــا پرسان شــان بــه دیــد و بازدیدهــای مردانه ی شــان رســیده گی 
ــاده  ــردان را آم ــدی م ــای عی ــد لباس ه ــان بای ــا، زن ــن روزه ــد. در ای می کنن
ــردی را  ــان م ــع خودش ــه رس و وض ــردن ب ــر ک ــای فک ــه ج ــند و ب ــرده باش ک
ــد.  ــب آن روز باش ــه مناس ــد ک ــی مناین ــا آب ولرم ــنت ب ــه دوش گرف ــوت ب دع
ــد.  ــیده گی می مناین ــان رس ــه برنامه های ش ــب ب ــع مناس ــا رس و وض ــا ب آن ه
زنــان بــا لباس هــای معطــر از بــوی عطــر پیــاز و... بــه اســتقبال مهامن هــای 

ــد. ــواده آمده ان ــرد خان ــدن م ــه دی ــه ب ــد ک می رون
معمولــن در روزهــای عیــد برنامه هــا طرح ریــزی می کننــد. دیــد و بازدیدهــا 
از ایــن خانــه بــه آن خانــه بــه اســاس مــردان و پــرسان خانــه صــورت 
ــان و  ــا زن ــی از مهامن ه ــنت و پذیرای ــی داش ــرای آماده  گ ــون ب ــرد. چ می گی

ــد. ــیده گی مناین ــا رس ــه کاره ــند و ب ــه باش ــد در خان ــران بای دخ
اگــر زنــی پافشــاری کــرده باشــد کــه بــه خانــه خواهــرش و دخــری خواســته 
ــه آن  ــت ب ــرده اس ــی ک ــت خیانت ــرود، در حقیق ــتش ب ــه دوس ــه خان ــد ب باش
ــزی  ــر چی ــش از ه ــری بی ــر زن و دخ ــه ه ــی  ک ــک و مقدس ــاس خش احس
دیگــر بایــد بــه فکــر آبــروداری و پذیرایــی خــوب از مهامن هــای مــرد 

ــد.  ــواده باش خان

4

تن های هرزه را سنگ سار می کنند 
غافل از آن که شهر پر از فاحشه های 
مغزی است و کسی منی داند که مغزهای 

هرزه ویران گر تر اند تا تن های هرزه!

              فروغ فرخزاد
این جا، چراغی روشن است

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

- سالم، مادرجان خوب استی، چرا دیر کردی؟
حتا  هنوز  تو  و  است  نامزدی اش  فردا  پس  خاله ات  دخر  بررست.  خاک   -

خواستگار هم نداری!
- واه، چه خربه؟

-  کاش زودتر پس بخت شوی که مه از غم تو خالص شوم!
شد؛  مجسم  چشمم  جلو  زنده گی ام  گذشته های  بود،  گرفته  بغض  را  گلویم 
فحش هایی که شنیده بودم، کتک هایی که خورده بودم. از هامن وقت که بچه 
کوچک بودم، مادرم با مشت به رسم  می زد و یک تکه نان به دستم می داد. 
هرگز روی خوش یا کم ترین مهربانی از مادرم ندیده بودم. رفتم پشت بام، دیدم 
که پرنده ها جوره جوره در آسامن به پرواز در آمده بودند و نگاهم دنبال پرنده ها 
پرواز  پرنده ها در کنار هم  و  آبی، من  و آسامن  بودم  آمد. من  بال در  بال  به 

می کردیم.
از تِه دل آهی کشیدم،  با نعره  رسم داد کشید. به خود آمدم.  ناگهان برادرم 
رو به آسامن منوده، ندا کردم ای خدا! کدام روز خواهد رسید که من از این 
خانه بروم؟ ساعتی بدون توجه به صدای برادرم باخود نشستم، به حال خودم 
نیاز به  از این که شب و روز از طرف خانواده زخم زبان می خوردم،  گریستم. 

یک دوست صمیمی داشتم تا درد دمل را برایش 

که  نشد  ولی  داشتم،  امتحان  فردا  این که  وجود  با  بودم،  رفته  دوستم  خانه 
درس بخوانم، پای حرف های مریم نشستم. او به تازه گی نامزد شده است. این 
گفته در بین مردم مشهور است که زنان زیاد پر حرف اند، من هم خواستم این 
سخن شان را به حقیقت تبدیل کنم؛ شزوع به حرف زدن کردیم. گفتم مریم 
نامزد شدی؟ اشک اش جاری شد. من  دفعه ای َخپ وُچپ  جان! چطور یک 
هم ترسیدم. داستان غم انگیزی را از رس گرفت و گفت؛ فاطمه، برایت واقعیته 
صحبت می کنم. دانش آموز مکتب بودم، روزهای خوشی پشت رس هم می آمد 
و می گذشت. به دور از دغدغه های روزگار، مرصوف مشق و کتاب بودم. مثل 
همیشه، در نیمه ی روز، زنگ تفریح همه را به صحن مکتب کشاند و من  هم در 
گوشه ای پیش پنجره ی صنف بر روی سنگ فرش ها نشستم. صدیقه – دوستم – 

پهلویم خزید و زبان همیشه  روانش را به حرکت درآورد. 
- مریم! دوست پرس داری؟
- دوست پرس! یعنی چه؟

آن روز گذشت،  دادم.  انجام  را  خانه  کار  و  خانه  آمدم  رفت.  و  قهقهه خندید 
آفتاب داشت پایین می نشست و فرش قرمزش را بر بام های شهر باستانی هرات 
پهن کرده بود. مادرم از بیرون آمد، بسیار خشمگین بود، خسته گی و خشم از 

قطره های عرق پیشانی اش پیدا بود.

سرنوشت عشق
در دنیای مجازی

عید زنان در گرو
عیش مردان

روزهای عید نیز مثل هر روز دیگر
به شکل متفاوتی روز مرد است

     فاطمه پارسا

تحلیل

 ادامه در صفحه 2...

ما زنان باید تالش کنیم تا بتوانیم
الگوی یک مدیریت سالم باشیم

 صفحه 3  رقابت های ما در کارزار انتخاباتی رقابت با زنان نیست بلکه مبارزه با ساختارهای مردانه است
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زد،  با  هیبت متام صدا  مادرم  زمان  در همین  و  قصه می کردم 
کجایی دخر؟! ... اشک در چشامنم رفتم غذا آماده کردم–باز 
منم و هامن ظرف غذا و آتش و دود و هامن لباس های چرکین با 
کلچه های صابون و تشت آب–یک روال تکرار زنده گی؛ اما بازهم 

برادرم ِهی ُغر می زد.

فردایش خانه صدیقه رفتم، از او خواهش کردم برای من هم آدرس 
بلد  را  از فیس بوک  ابتدا روش استفاده  فیس بوک درست کند. 

نبودم.
فیس بوک  برگه های  می کردم،  مرور  را  فیس بوک  برگه ی  روزی 
را یکی  یکی از پایین به باال می کشیدم و دیگری ظاهر می شد. 
نام محمد  به  بود. کسی  برایم چیز عجیبی  تکنولوژی  کار  این 
خیلی یک مطلب قشنگ نوشته بود، من هم رفتم زیر مطلب اش 
کامنت نوشتم، کامنت مرا جواب داد. فردا شب فیس بوکم را باز 
کردم، درخواست دوستی محمد در مینوی فیس بوکم ظاهر شد، 
دل  نادل قبولش کردم. اما آن شب متفاوت  از شب های دیگر، 
حس عجیبی داشتم؛ تا ناوقت شب خوابم نربد. تا حاال انیس من 
ستاره های آسامن بود و نسیم که بر بام می وزید. رفتم پشت بام 
نشستم، باد خنکی می وزید و تارهای گیسوانم را که از زیر چادر 
بیرون شده بود نوازش می کرد. در متام وجودم احساس شور و 
طغیان داشتم. یک حالت غم انگیز و گوارایی بود که تاکنون حس 
نکرده بودم. تا صبح نخوابیدم. فردا شب  هامن کس در مسنجرم 
دادم.  جواب  را  سالمش  من هم  استی؟  چطور  سالم  داد:  پیام 
این جواب دادن سالم برای معرفی و آشنایی بیش تر یک مقدمه  
شد. بعد از آن هر شب با هم دیگر از عامل و آدم قصه می کردیم. 
تنها مزاحم مان صدای ُخرُخِر مادرم بود که ماننِد عفریته ای در 

سایه ی کسی را باالی رسم حس کردم، تق تق کفش پرستار آمد؛ 
چشامنم را باز کردم که قطره های سیروم یکی پس از دیگری به 
رگ هایم جاری می شوند. متام صحنه های فلم دروغ بود؛ هیچ 
عشقی به عیادتم نیامد و از گل ُرز خربی نبود، بلکه محمد تا دو 
ماه دیگر مرا تهدید می کرد که اگر با او فرار نکنم آبروی مرا می برد. 
خیلی ترسیده بودم، شب و روز آرزوی مرگ می کردم. وقتی برادرم 
خرب شد–او به فرهنگ ننگ و ناموس افغانستانی سخت باورمند 
است–موبایلم را شکست، چنان مرا لت وکوب کرد که تا رسحد 
مرگ! برادرم شامره   ی محمد را گرفت، با دوستانش تهدید کرد 

اتاق خوابیده بود، می ترسیدم که بیدار نشود؛ ولی زیاد اهمیت 
نداشت.

بیش تر  من  می سازم،  برایت  را  خانه  »بهرین  می گفت:  محمد 
خوبه«.  »خیلی  می گفتم:  من هم  منی خواهم«.  فرزند  چهار  از 
ابتدا  از من عکس خواست. من  چند مدت گذشت، یک شب 
باالخره  کرد.  ارصار  خیلی  اما  بفرستم؛  را  عکسم  منی خواستم 
مجبور شدم که یک عکسم را بفرستم. 
عکس  من  از  بازهم  و  گذشت  روز  دو 
که  دارم  دوست  خیلی  گفت  خواست؛ 
چنین  برایم  باشد،  پریشان  موهایت 
عکسی بفرست! این حرفش خیلی رسم 
بد خورد، گفتم به هیچ عنوان! یک هفته 
وسوسه  باالخره  بودیم.  قهر  دیگر  باهم 
شدم که بفرستم. چند بهاری گذشته بود 
و ما هنوز با فرستادن پیام و متاس تلفنی 
عشق مان را به هم ابراز می کردیم. در 
بهار هم نوای بلبالن باهم می خندیدیم 
و زمستان های رسد را با گرمی سخنان 
محبت آمیزش رس می کردم. چندین بار 
آشنایی مان چند  از  خواهش کردم که 
بفرست،  خواستگاری  برای  را  خانواده  ات  پس  می گذرد،  سال 

مدت ها منتظر بودم؛ ولی همیشه بهانه می آورد.
او مرا کبوتر و نازنین خطاب می کرد . من از این خوش حال بودم. 
ما در دنیای مجازی )فیس بوک( بهشتی برای خود ساخته بودیم. 
روزها پی هم می گذشت و... من خیلی رسش اعتامد داشتم. متام 
راز های زنده گی  ام را برایش تعریف کردم، ولی یک روز تصمیم 
گرفتم که یک بار فیس بوکش را بررسی کنم. منربش را در آدرس 
نوشتم و هامن رمزعبوری را که برای فیس بوک من ساخته بود 
وارد کردم. عجیب بود، فیس بوک خودش را هم چنین رمزی داده 
بود. وقتی باز کردم، دیدم که محمد با بیش تر از ۲۰ زن در ارتباط 
بود که از بعضی شان عکس های ناپسند هم گرفته بود و تهدید 
کرده بودند که عکس های شان را در شبکه های اجتامعی منترش 
می کند، آبروی شان را می برد و آن ها هم به خاطر آبروی شان به 
حرف های محمد تن داده بودند، از همه بدتر و فاجعه این  بود 
که این مرد رویایی و عشق مجازی من زن و سه فرزند داشت. مِن 
بدبخت از دنیا بی خرب، چهار سال از بهرین سال های زنده گی  ام 
را برای او هدر داده بودم و به عشق مجازی او دل خوش کرده 
بودم. خیلی حامل بد شده بود. تصمیم گرفتم خودکُشی کنم تا از 
رش این زنده گی فالکت رهایی یابم. ۸دانه قرص اعصاب را یک جا 

خوردم و تا یک شبانه روز بی هوش بودم.

که دست از رس خواهرم بردار وگرنه زنده گی تو را جهنم می کنم!.
به  وقتی  رها شدم.  از رشش  من  و  نشد  از محمد خربی  دیگر 
فرهنگ فریب و سواستفاده ها فکر کردم؛ گفتم همه چیز دروغ 
است. عشق برایم بذله شد و احساسم شکست. اما دیری نپایید 
که دوباره این حس در وجودم زنده شد؛ یک رابطه ی جدید، نه 
برای پیوند روابط ناکام گذشته بلکه برای پیوند خودم با رسنوشتم 
و با زنده گی واقعی ام. این بار از طریق دنیای واقعی شکل گرفت و 

با کس واقعی عهد بستیم و حلقه به دست هم کردیم.
***

سرنوشت عشق در دنیای مجازی

فاحشه گی ادبیات و ادبیات خشن
 ... ادامه از صفحه 4

تفاوت  از  منی توان  پس  نیست؛  آنان  اجتامعی  مراتب 
ساختار بیولوژیک انسان ها زن و مرد ساخت و سپس آنان 
یا  و  نهاد  ارج  جامعه  در  شان  وجود  ساختامن  به  نظر  را 
صالحیت و مسوولیت زنده گی را بدان ها تفویذ کرد. با این 
تفسیر که زن و مرد هردو هیچ گاه حق مالکیت بر هم دیگر 
باشد.  هم  به  وابسته  شان  زنده گی  متام  ولو  ندارند  را 
»بریژیت لومون« در مقاله ای به نام رفتار جنسی می نویسد: 
موقعیت زنان و مردان محصول رسنوشت بیولوژیک نیست؛ 
بلکه ساخته ای اجتامعی است. )فرهنگ نقد فمینیستی: 

آرمان شهر۱۳۹۳(
 زن به مثابه  ی ناموس مرد همواره ورد زبان فحش و دشنام 
از زنان  مردان است و دردناک این  است که حتا تعدادی 
نیز به این ادبیات فحاشی با مفعول بودن زن و فاعل بودن 
مرد عادت کرده اند. در هر خشونت لفظی، هویت یک زن 

قربانی می شود و حیثیت یک زن به باد می رود.

ادبیات ایروتیک
این جز از عادت های زنده گی و ساختار فرهنگی جامعه ای 
و  فحش  ادبیات  تا  قسم  و  عهد  ادبیات  از  که  است  ما 
نشانه  را  مقابل  طرف  خانواده ی  زنان  همیشه  دشنام، 
ارزش زن می نویسد:  ویلیامسون در کتاب  ماریا  می روند. 
ما انسان ها مخلوقاتی با شکوهی هستیم. اما ویلیامسون 
این شکوه را در گرو یک هیوالی سه رس، گیرمانده می داند 
که یکی از این رسهای هیوالیی که به مثابه ی زندان بان، 
شکوه انسانی را در بند کشیده فرهنگ جوامع برشی و دو 
رس دیگر آن عدم امنیت و گذشته ای برش است که بازهم 
امنیت برش را هم خودشان برهم زده اند، دنیا را برای شان 
افت وخیز  از  پر  و  نابه کار  گذشته ای  و  اند  ساخته  جهنم 
اشتباه  پندار  و  کردار  برساخته ای  برشی  جوامع  ننگین 

خود انسان ها است، نه از کسی دیگری. همین کردارها و 
پندارها سنگ و خشت سازه ای فرهنگی یک جامعه است 
که اکنون جامعه ی انسانی به یک رسای خشونت آمیز مبدل 
شده است و اکرث این خشونت ها بر زنان اِعامل می شود. 
زنان در هرصورت به طور مستقیم و غیر مستقیم از متامی 
خشونت های جاری آسیب می بینند و اکنون خشونت علیه 
ارچند  تابو  این  شکسنت  است.  شده  تابو  به  تبدیل  زنان 

سخت، اما الزامی است.
برای نابودی استحکام این تابو الزم است اقدام همه جانبه 
شود؛ از محدودیت های اقتصادی تا آزادی  فعالیت و امنیت 
وجودی در بخش های سیاست، جامعه، فرهنگ، ادبیات، 
علمی- نگاه  با  زنان  زنده گی  بخش های  متامی   و  هرن 

کارشناسانه نقد و بررسی و راه حلی برای زدودن چالش های 
و  معنایی  بار  با  ناشایسته  ادبیات  از جمله  ارایه شود.  آن 
مفهوم خشونت آمیز که بر روان زنان تاثیر ناگوار دارد، نباید 
نادیده گرفته شود و یا مثل ده ها و صدها دیگر گونه ها یی 

خشونت علیه زنان به یک امر مبتذل مبدل گردد.
با  فمینیسم  مکتب  نوپای  هواداران  که  دارند  حق  شاید 
دغدغه های ذهنی متام بر روی دادهای اجتامعی می نگرند 
مبتنی  را  جامعه  در  روزمره گی  روی دادهای  اکرثیت  و 
عمل کرد  غایت  شاید  می پندارند.  زنان  علیه  خشونت  بر 
کرد.  انکار  منی توان  را  آن  تاثیر  اما  نباشد؛  این  انسان ها 
گفتارهای  در  یا سکسی  ایروتیک  ادبیات  به  توسل  مانند 
این  نیز هم رِه  زنان  گاهی حتا  که  و فحش ودشنام  مردانه 
قافله اند و برای ابراز غضب و میزان تنفر نسبت به طرف 
ادبیات  به  مقابل دشنام هایی را رس می دهند که متوسل 
سکسی با مفعول بودن زنان هم بسته به طرف دعوا باشند. 
که  است  بدیهی  امر  یک  مردان  برای  ادبیات  این گونه 
به  نسبت  اوج صمیمیت خویش  و  نفرت  بیان حس  برای 

مخاطبش، بر زنان هم بسته  و وابسته ای او ناسزا بگویند.
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و  تکنالـوژی  و  دانـش  بـه  مجهـز  کـه  امـروزی  نسـل  و 
امکانـات مـدرن هسـتند. مـن بـاور دارم در ایـن جـدال 
نسـل جـوان موفـق می شـود. هرچند ممکن اسـت زمان 

طوالنـی بـرای مبـارزه نیـاز باشـد.
متأسـفانه از طـرف دیگـر برخـی مـوارد در ذهـن مـردان 
افغانسـتان بـه عنـوان قانـون و حـرف مقدس حک شـده 
اسـت. در بعضـی مـوارد مردان قسـم خورده انـد که زنان 
را بـا متـام شایسـته گی و توانایـی آن هـا، هرگـز در ردیف 
خـود نپذیرنـد و همیشـه بعـد از خـود قـرار دهنـد. بیـن 
خـود مـردان هـم بـا همیـن دو نسـل رو بـه رو هسـتیم. 
بـه  می توانیـم  مـا  کـه  کسـانی اند  مـردان  امـروز  نسـل 
ارایـه  شـان  بـرای  را  خـود  برنامه هـای  و  طـرح  راحتـی 
کنیـم. آن هـا در برابـر زنان تعصب کم تری دارند. سـخت 
می شـود مـردان دیـروز را بـه توانایی هـای زنـان باورمنـد 
رأس  در  سیاسـی  احـزاب  در  مـردان  ایـن  و  بسـازیم. 
تصمیـم گیری هـای سیاسـی و عرصه هـای دیگـر هنـوز 

هـم حضـور تأثیرگـذار دارنـد.
مـا نیـاز داریم کـه با موضوعـات مختلف هم زمـان مبارزه 
کنیـم. و ایـن مبـارزه بایـد در بیـن زنـان و مـردان باشـد. 
تـا زمانی کـه مـا بـرای هـر قـرش پـالن و برنامـه ی خـاص 
نداشـته باشـیم، دشـوار اسـت کـه بـا یـک پیـام واحـد 
نسـل جـوان و نسـل دیـروز را نسـبت بـه خـود باورمنـد 
بسـازیم. در طول سـال های گذشـته از تبعیـض مثبت و 

سیسـتم سـهمیه بندی که پالیسـی های حامیتـی دولت 
بـرای زنـان بـود اسـتفاده ی ابـزاری صـورت گرفـت. زنان 
از  کرده انـد  اسـتفاده  فرصت هـا  ایـن  از  کـه  محـدودی 
خانواده هـای زورمنـد، کالن قوم هـا و یـا کسـانی بودنـد 

کـه اقـارب  شـان در قـدرت سـهیم بودنـد. 

به اساس چه دالیل تشخیص دادید به عنوان 
کاندیدا در انتخابات پیش رو حضور داشته باشید 

و آن چه که شام را از دیگر کاندیداها متفاوت 
می سازد، چیست؟

دارایـی نسـل امـروز هامن طـرح، برنامه، قلـم و منطقش 
هسـت. آن چـه مـرا از دیگـران متفـاوت می سـازد، دانش 
چگونـه  کـه  می فهمیـم  مـا  اسـت.  مـدرن  آگاهـی  و 
کنیـم.  کار  ملـت  خانـه ی  در  مقننـه  قـوه ی  آدرس  از 
پارملـان مظهـر اراده ی مـردم و ملـت اسـت. بـا درک  از 
محیـط و تعهـد مـا بـه مـردم 
در  آن هـا  صـدای  این کـه  و 
وارد  باشـیم،  ملـت  خانـه ی 
ایـن عرصـه شـده ایم. بحـث 
دیگـر ایـن اسـت که مـا هیچ 
زورمنـدان،  بـه  تعلـق  نـوع 
و  اربـاب  خانواده هـای 
احـزاب سیاسـی نداریـم. بـه 
مسـتقل  شـهروندان  عنـوان 
شـدیم.  عرصـه  ایـن  وارد 
مسـایل  همیـن  مـا  تفـاوت 
اسـت. ما نسـل امـروز، درک 
جامعـه  دردهـای  از  بهـری 
کـه  می فهمیـم  داریـم. 
چـه  و  کجاسـت  در  مشـکل 
راه حلـی بـرای آن هـا داشـته 
باشـیم. تـالش مـا این اسـت 
کـه بـا حکومت هـای محلـی 
کار کنیـم تا نگاه را از سـطح 
محـل انسـانی تر بسـازیم تـا 

مرکـز.  سـطح  از 

از درک مشکالت زنان 
صحبت کردید و از 

پالیسی های حامیتی 
دولت برای زنان. 

می خواهیم بدانیم که 
خانم عارفه پیکار به عنوان یک زن وارد پارملان 

کشور می شود یا به عنوان یک انسانی که شهروند 
یک کشور دموکراتیک است؟

را  بودنـم  زن  می کنـم  زنده گـی  مـن  کـه  جامعـه ای  در 
بیش تـر در نظـر می گیـرد تـا یـک انسـانی کـه شـهروند 
ایـن کشـورم. ولـی تـالش مـن ایـن اسـت کـه بـه عنـوان 
پارملـان  در  مـرد  یـک  هم پـای  و  همـراه  یـک شـهروند 
حضـور پیـدا کنـم. رقابت هـای مـا در کارزار انتخاباتـی 
رقابـت بـا زنـان نیسـت، مبـارزه بـا سـاختارهای مردانـه 

اسـت.
هـدف ایـن نیسـت کـه مـا یـک رای ناچیـز بـه دسـت 
بیاوریـم و با حامیت سیسـتم سـهمیه بندی وارد پارملان 
شـویم. مـا در رقابتـی وارد می شـویم کـه مـردان و زنـان 
از نـگاه قانـون حـق برابـر دارد. تـا برنامه هـای شـان را 
بـرای مـردم ارایـه دهنـد. و ایـن مـردم اسـت کـه تصمیم 
می گیـرد بـه چـه کسـی رای دهـد. بنابرایـن در کلیاتش 
بحـث زنـان و مـردان مطـرح نیسـت. امـا در بحث خاص 
سـاختارها  لحـاظ  بـه  افغانسـتان  جامعـه ی  هـم  هنـوز 
حامیتـی  پالیسـی های  کـه  اسـت  نیـاز  و  دارد  مشـکل 

بـرای زنـان وجـود داشـته باشـد.

روی کرد مبارزاتی شام در کارزار 
انتخاباتی چگونه خواهد بود. در 
مقابل رقیب های تان که آقایان و 

خانم ها هستند، روی کرد و برخورد 
شام چه تفاوتی خواهد داشت؟

مشـرک  منافـع  یـک  کل  در  زنـان  مـا 
داریـم و درد مشـرک مـا ایـن اسـت کـه 
همـه ی مـا بـه عنـوان یک زن مورد سـتم 
طـی  کـه  کنیـم  تـالش  قرارگرفته ایـم. 
یـک رقابـت سـامل بـا مـردان بـر اسـاس 

توانایـی خـود با طـرح و برنامه ی خود وارد شـویم. اگر ما 
زنـان بـه ارزش هـا و ابزارهـای دموکراتیـک بـاور نداشـته 
باشـیم دشـوار اسـت کـه مـردان را واردار کنیـم تـا مـا را 
بـه عنـوان یـک انسـان وشـهروند محـرم بشـامرند. پیام 
مـن این اسـت کـه از ابزارهـای دموکراتیـک و قانون مند 
اسـتفاده کنیـم. تـالش مـا ایـن باشـد کـه  یـک الگـوی 
باشـیم  فعالیت هـای خویـش  راسـتای  در  قـوی  بسـیار 
تـا بعـد از پیـروزی همـه بتواننـد مثـال بزنند کـه هامنند 
فالنـی باشـید کـه بـرای موفقیت خـود از هیچ نـوع ابزار 
غیـر مـرشوع و غیـر قانونـی اسـتفاده نکـرد. تـالش کنیم 

ایـن را در کلیـت امـر در نظـر داشـته باشـیم.
مشـکل دیگـری کـه در افغانسـتان وجود دارد متأسـفانه 
بـه جـای این که بـه طـرح و برنامه ی یک زن توجه شـود، 
بـه چهـره و صـدای زن مترکـز می شـود و بـر این کـه این 
از  زن  یـک  اگـر  اسـت.  خانـواده  کـدام  بـه  متعلـق  زن 
خانـواده ی ثروت منـد و یـک زن از طبقه متوسـط جامعه 
کاندیـدا اسـت، ایـن را در نظر داشـته باشـند کـه منافع 

و هویـت ما مشـرک اسـت.
تـالش کنیـم تـا مـا زنـان بتوانیـم الگـوی یـک مدیریـت سـامل باشـیم و 
نیـز مـردان را متقاعد کنیـم که از ابزارهـای غیرقانونی اسـتفاده نکنند. 
مـا زنـان در هر سـطحی مسـوول دو نـوع مبارزه هسـتیم. یـک مبارزه ی 
سیاسـی بـرای رسـیدن به کرسـی های پارملانـی. دوم مبـارزه  اجتامعی 
کـه بتوانیـم یـک تحـول مثبـت احتامعـی را در جامعـه ی خـود ایجـاد 
کنیـم. تـک صدایـی را بشـکنیم. باورمنـدی بـه زنـان را ایجـاد کـرده و 
در نهایـت فضـا را بـرای سـایر زنـان بـاز کنیـم. مـا تنهـا در مقابـل خـود 
مسـوول نیسـتیم. در برابـر نسـل بعـدی کـه نیـاز دارنـد مـا راه گشـای 
شـان باشـیم، مسـوولیم. هامن طـور کـه نسـل دیـروز یک قسـمت از راه 

را بـرای مـا بـاز کردند. 

امـروز مـا مسـوولیت داریـم کـه بـرای دخـران آینـده ی ایـن رسزمیـن 
مسـیر را هم وارتـر بسـازیم تـا پیرشفت هـای بیش تـری داشـته باشـند. 

پیام تان به کسانی که کاندیدا هستند به خصوص زنان چیست؟
یـک وکیـل پارملـان رییـس جمهور نیسـت. والی و یک تاجر نیسـت که 
مـا امـروز بیاییـم شـعارهایی را رس بدهیم که خـالف صالحیت های یک 
وکیـل و قانـون اساسـی باشـد. وکیـل انعـکاس دهنـده ی خواسـته ها و 
مطالبـات شـهروندی مـردم اسـت. از متام کسـانی که کاندیدا شـده اند 
و  مـرشوع  ابزارهـای  بـا  بیاییـد  کـه  می خواهـم  زنـان  خصـوص  بـه  و 
قانونـی مبـارزات مـا را پیـش بربیـم و اهداف مـا را از مجراهـای مرشوع 
دنبـال کنیـم. می دانیـم کـه زنـان افغانسـتان محرومیت و تبعیـض را با 
متـام وجـود حـس کرده ایـم. پـس تـالش کنیـم کـه مـا زنـان منـادی از 
قانون مـداری و مردم سـاالری باشـیم. بـا ابزارهـای سـامل و از مجراهـای 
درسـت بـه قـدرت برسـیم تـا در راسـتای یـک جامعـه ی سـامل کار کرده 
باشـیم. ابـزار مـا تفنگ نیسـت بلکه منطـق و قلم ما اسـت. تالش کنیم 
در راسـتای حاکمیـت قلـم بـا متـام تـوان کار کنیـم و حامـی  و مدافـع 

حقوق زن باشـیم.

سیاسـی،  علـوم  و  حقـوق  ماسـر  پیـکار  عارفـه 
اسـتاد دانشـگاه و نامـزد کرسـی پارملـان از والیـت 
غزنـی اسـت. او بـاور دارد که در افغانسـتان قسـمت 
بزرگـی از انـرژی و وقـت یـک خانـِم کـه بخواهـد در 
چگونه گـی زنده گـی و رسنوشـت خـود نقش داشـته 
باشـد، رصف مبـارزه شـده و می شـود. مـا خانم هـا 
بـه خاطـر بـه دسـت آوردن حقـوق اساسـی و آن چـه 
و  وقـت  مجبوریـم  اسـت،  مـا  بـه  متعلـق  طبیعـن 
انـرژی زیـادی را رصف رسـیدن بـه آن مناییـم. اگـر 
مدیریـت اجتامعـی درسـت می بود، حکومـت داری 
خـوب وجـود می داشـت و مـا بـه خاطـر رسـیدن بـه 
انـرژی  رصف  بـه  مجبـور  خـود  حـق  کوچک تریـن 
و وقـت خیلـی زیـاد منی بودیـم، مطمئنـن تـا حـاال 

آورد هـای خیلـی خوبـی می داشـتیم. دسـت 
در ایـن گفت وگـو با خانم پیکار در مـورد حضور زنان 
پیکار هـای  در  خـودش  برنامه هـای  و  انتخابـات  در 

انتخاباتـی صحبـت کرده ایـم.

حضور، نقش آفرینی ها و توانایی های زنان را در 
عرصه های مختلف چگونه ارزیابی می کنید؟

نسـِل کـه مـن متعلـق بـه آن هسـتم از انـرژی، انگیـزه و 
ظرفیـت باالیـی برخوردار هسـتند. اما ناامیـد کننده این 
زنـان  در  موجـود  انـرژی  و  ظرفیـت  همیـن  کـه  اسـت 
مدیریـت نشـده و از آن بـرای بهبـود وضعیـت کار گرفتـه 
نشـده اسـت. در ایـن مـورد زنانی  کـه در سـاختار قدرت 
و حکومـت رشیـک بوده انـد، بیش تـر از همه مقـرص اند. 
متأسـفانه بعضـی از موضوعات حک شـده در ذهن زنان 

آن هـا را بیش تـر تأثیرپذیـر و دنبالـه رو سـاخته اسـت.
بـه  سـازمآن ها  و  احـزاب  جامعـه،  نـگاه  دیگـر  بحـث 
اسـت  طـوری  زنـان  مقابـل  در  نگاه هـا  اسـت.  زنـان 
زن  یـک  مهارت هـای  و  توانایـی  ظرفیـت،  بـه  کـه 
تـا  اسـت  معیـار  جنـس  زن  یـک  بـرای  ندارنـد.  توجـه 
توانایی هـا و ظرفیـت اش. این هـا عواملـی هسـتند کـه 
زنانـی  امـا  واقـع شـوند.  تأثیرگـذار  نتوانسـته اند  زن هـا 
هسـتند کـه ناامیـد نشـده و بـه مبـارزه ادامـه می دهند. 
مـا  پیـش  سـال  هفـده  بـا  مـا  امـروز  کـه  هامن طـوری 
متفاوت تـر  هـم  رو  پیـش  سـال های  اسـت،  متفـاوت 

بـود.  خواهـد 

آیا ظرفیت و انگیزه ای که نقش زنان را برای 
مبارزه ی مشرک و هدف جمعی در قالب یک 

انسجام و تشکلی از زنان برای تأمین منافع 
مشرک زنان تقویت کنند وجود دارد؟

 هامن طـوری کـه بیـن مـردان در عرصه هـای مختلفـی 
قـدرت  انتقـال  فراینـد  در  سیاسـی  مبـارزات  هم چـون 
هـم  زنـان  بیـن  در  دارد.  وجـود  نسـل  دو  بیـن  جـدال 
همیـن مسـئله مطـرح اسـت. جـدال میـان نسـل دیـروز 
کـه از توانایـی و آگاهی الزم برخوردار نبودند و نیسـتند، 

گفت وگو

ادامه از شامره قبلی...
حاال عاشق بوي عرق تن تو شده ام در كوچه هايي كه 

-بيست سال انتظار كشيدند
پژمرده گی ام را هزار استاد دانشگاه مرور كرده اند
و اين پژمرده گی كه قرن هاست مرا ادامه می دهد

شانه هايم درد می كند
وقتي به  اندوخته تو نگاه می كنم

چرا حجم لحظاتم این قدر افرسده عبور می كند
وقتي من از تجسم شاخه هاي جوان باغ مان به غم 

-بزرگ تري ناخواسته متصل می شوم
و اتصال من كه ربطي به يس سال اخري ندارد

حاال كه راه هاي ارتباطي از جاده نم ناك روبه رويي
-حذر می كند

مرا به خانه ام برب
مرا 
به 

خانه ام 
برب

 باران سجادی
جعِدگیسو

ما زنان باید تالش کنیم تا بتوانیم 
الگوی یک مدیریت سالم باشیم

رقابت های ما در کارزار انتخاباتی رقابت با زنان نیست
بلکه مبارزه با ساختارهای مردانه است

نگاه ها در مقابل 
زنان طوری است که به 

ظرفیت، توانایی و 
مهارت های یک زن 

توجه ندارند. برای یک 
زن جنس معیار است تا 

توانایی ها و 
ظرفیت اش. این ها 

عواملی هستند که زن ها 
نتوانسته اند تأثیرگذار 

ابزار ما تفنگ نیست بلکه منطق و قلم ما واقع شوند. 
است. تالش کنیم در راستای حاکمیت قلم با 
متام توان کار کنیم و حامی  و مدافع حقوق 

زن باشیم. 

     آمنه امید



تحلیل
 حسین احمدی

فاحشه گی ادبیات
ما انسان ها در درون ادبیات زنده گی می کنیم و با ادبیات است 

می سازیم  جهانی  خویش  برای  که 
آرامش  و  عشق  عدل،  آن  در  که 
دنیای  ممثل  ادبیات  جاری ست. 
انسان ها  زیرا  است؛  برش  رویایی 
نگارش  و  خوانش  آموخنت  بدو  از 
همواره برای خلق رویاهایش و برای 
از  آرزوهایش  و  آرامش  به  رسیدن 
ادبیات  اند.  جسته  مدد  ادبیات 
و  نظام مند  ساخت وبافت های   با 
شکل  به  آن  از  بخش هایی  هم  یا 
بر ساخته گی خود برش  غیرنظام مند 
است که نظر به رضورت و نیاز خویش 
جامعه ی  ادبیات  امروز  اما  می سازد. 

ما در حالت ناروایی قرار دارد.
در  نگارشی  ادبیات  که  هامن گونه 
و  بی قاعده  بی دستور،  افغانستان 
چند صدا شده است و پیدا کردن راه 
حل آن فکر و عملی کردن آن تالش 
و اصالح آن رسمایه گذاری نیاز دارد؛ 
وضع  نیز  ما  مردم  گفتاری  ادبیات 

مناسبی ندارد. باآن که جامعه ی افغانستان و دیگر دولت های 
اسالمی از داشنت دین  و آیین و هزار فخر نابه جا داد می زنند؛ 
اما هنوز ادبیات گفتاری و نوشتاری مردم از نگاه مفهوم شناسی 
و بار معنایی واژه ها، اصطالح ها و جمله ها نه چندان در قاعده ی 
ادبی و اخالقی نیست بلکه هستند اصطالح هایی که ناپسند 
انسان دارد. در  بر شخصیت  بار منفی  زیرا  ناانسانی است؛  و 
این گونه ادبیات به بار مفهومی آن هیچ توجه نشده است. شعر 
بسیاری  و خواننده گان  نویسنده گان  ایروتیک،  داستان های  و 
دارد. شعرهای بزرگ ترین شاعران پارسی، عربی و پشتو بیش تر 
از معشوقه شان یک عروسک خیمه شب بازی ساخته اند تا یک 
در  تن  توصیف  و  شهوت  جنون،  مستی،  این  متعالی.  انسان 

درون عشق درآمیخته و بنیاد ادبیات ما را ساخته است.
در  قدیمی  و  مروج  تازه  واژه های  از  اشتباه  خوانش  اکنون هم 
گفتار مردم عام و حتا در سخنان و نوشتار قرش دانش آموخته 
و آگاه نیز به وفور شنیده و دیده می شود. عده ای از واژه های 
مشهوری که با مفهوم ناپسند و بار معنایی ذلت بار در مورد زنان 
اطالق می شود، به طور مثال؛ جنس مخالف، ناموس پنداری زن 
)با مفهوم ِملکیت( و توسل به ادبیات ایروتیک)سکسی( برای 
هتک حرمت زنان؛ منونه های فاحش از فاحشه گی ادبیات مردم 

نویسنده ی  یک  ثعالِبی،  است.  اسالمی  جوامع  و  افغانستان 
عربی است که در یک کتابش متام صفت های شایسته ای زن را 

سکسی بودن و شهوانی بودن آن می داند.

ادبیات خشن
برای از بین بردن واژه ی سیارس در افغانستان خیلی سخن گفته 
شد، کمپاین ها راه اندازی شد و دفرها نوشته شد؛ اما هنوزهم 
همه گی - حتا بسیاری از زنان – بر این باور نرسیده اند که زن، زن 
است؛ سیارس نیست. زن، سایه ای رس هم نیست؛ بلکه زن فقط 
انسان است که ما او را زن نامیده ایم. به قول سیمون دوبووار، 
آنان زن متولد منی شوند بلکه زن ساخته می شوند. زن با تعریف 
امروزی - که مردان از جایگاه یک متعرض با اِعامل خشونت و 
بسیاری از شیوه های رفتار و گفتار شان بر زنی آسیب می رسانند 
مورد   - است  خشونت  این  از  بخشی  یک  نحس  ادبیات  که 
خشونت پایان ناپذیر قرار گرفته است. اگرچند بسیاری جوامع 
برشی مردان رساپا خشن اند، اما در این میان، ادبیات خشن، 
پاک از یاد رفته است که این خود یک خشونت است. هامنند 
یک  مخالف  جنس  ادبی،  نارسایی های  دیگر  ضمن  این که 

اصطالح منفی پذیرفته شده است.

جنس مخالف
زبان ها  بیش تر  در  است.  بیولوژیک  مشخصه ای  یک  جنس 
با زن  که  انسان اطالق می شود  بیولوژیکی  به ساختار  جنس 

بودن و مرد بودن یک انسان نظر به ساختامن وجودش تشخیص 
می شود؛ اما جنسیت، یک مشخصه ای اجتامعی است که بر 
بُعد شخصیتی-اجتامعی یک انسان به کار می رود و نه تشخیص 
ساختامن و خاصیت بیولوژیک فرد. جنس مخالف، در ادبیات 
جامعه ی ما کاربرد پر پیشینه ای ندارد، باآن که 
تازه ترویج یافته است؛ اما بار معنایی و مفهوم 
ادبی-اخالقی آن زیبا و پسندیده نیست. اگر 
مخالف  جنس  یک  زن  باشد،  مرد  از  سخن 
او پنداشته می شود و برعکس. زن و مرد در 
بُعد شخصیت اجتامعی مکمل هم دیگر اند و 
این که زن و مرد از نگاه ساختامن بیولوژیک 
پندار غلط  باشند هم یک  باهم  در مخالفت 
است که هیچ گونه مبنای علمی-ادبی ندارد. 
نابه جایی  اصطالح  یک  مخالف  جنس  پس 
است که امروز حتا در ادبیات طبی و اثرهای 
علمی-فرهنگی راه یافته است. به جای جنس 
مخالف می توان هرکدام را در جای خودش، 
برای بیان بُعد اجتامعی برش از واژه های زن  
بُعد  بیان  ادبیات طبی و... برای  و مرد و در 
بیولوژیک و ساختامن بدن انسان از واژه های 

بهری استفاده کرد.
در  فرانسوی  نویسنده ای  »نیکول کلود متیو« 
مقوله  سه  جنسیت  و  جنس  نام  به  مقاله ای 
دارد: ۱. زنانه سازی زبان)به جای مرد رییس 
جلسه، شخص رییس جلسه بگوییم(؛ ۲. موقعیت زن و مرد در 
عرصه  های سیاسی در گرو سنت سیاسی است؛ و... ۳. خانواده 
مفهوم دگرجنس گرا است و نه آنانی که هم جنس گرا اند یا فرزند 
خوانده گرفته اند و یا القاح مصنوعی کرده اند - حتا این ها را 
خانواده گفته منی توانیم و مفهوم خانواده زمانی کامل می شود 
که زن و مرد باهم باشند و بچه بیاورند. پس با این وجود، چگونه 

زن و مرد جنس مخالف  هم دیگر اند؟

ناموس پنداری زن
ناموس واژه ی زننده نیست؛ به معنای عزت و رشف است. ناموس 
در ادبیات ما تبدیل به یک اصطالح شده است. اما با تعبیری که 
امروز از ناموس می شود و نیشر هایی که ادبیات ما بر ناموس 
می زند آن  را زننده جلوه می دهد. در ادبیات امروزی افغانستان، 
یک  مبیین  شود  پنداشته  رشف  و  عزت  آن که  از  قبل  ناموس 
به  بر زن را تفسیر می کند. زن  ِملکیت است که مالکیت مرد 
مثابه ی ناموس متعلق به مرد است و هر زنی باید در تسلط یک 
مرد باشد تا هویت اش از جانب او تشخیص شود. همرس فالنی، 

دخر فالنی، مادر فالنی، خواهر فالنی و... 
سلسله  بیان گر  جنس  دو  تفاوت 
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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
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 الکرونیکی:
Nimrokhweekly7@gmail.com

فاحشه گی ادبیات و ادبیات خشن

 ادامه در صفحه 2...


