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مردان بد می کنند و در ازای آن بانوان
به بد داده می شوند

هفته

تهمینه
اول منره ی عمومی کانکور سال 

1397 افغانستان

در یک ونیم دهه و اندی که جامعه  جهانی و سازمان های بین املللی برای حامیت از 
دولت و ملت افغانستان در بخش های گوناگون  رسمایه گذاری کرده اند، اندیشه ای هم 
در خور ملت افغانستان وارد شده است تا حس خودکفایی و انگیزه ی فعالیت  شان 
سازمان ها  و  رسمایه گذاری  جهانی  کمک های  شدن  رسازیر  بدهند.  دست  از  را 
فرهنگی،  نهادهای  روی  جمله  از  مختلف،  بخش های  در  بین املللی  موسسات  و 
تشکل های اجتامعی و برنامه های ظرفیت سازی باعث شده است تا مردم افغانستان 
چنان بی اندیشند که کار دراین بخش ها بدون حامیت نهادهای جهانی و دولت های 
غربی ممکن نیست. به همین خاطر باوجود فضای مناسب و فراهم بودن زمینه ای 
کار در عرصه  های مختلف جهت رشد اجتامعی و تکامل فرهنگی، اما  رسمایه گذاری 
داخلی کم تر صورت گرفته است. به همین خاطر ظرفیت سازی الزم و آگاهی دهی 
موثر در جامعه صورت نگرفته که پیامد این بی کفایتی در قبال رسنوشت کشور، این 
است که به  نحوی حتا در بین جوانان دانش آموخته یک نوع غرب زده گی به وجود 

آمده است.
غرب زده گی نیز هامنند سیاست زده گی یک روند تحت تاثیر قرار گرفنت مردم است، 
اکنون همه باور کرده اند که هیچ فعالیتی در افغانستان صورت منی گیرد و به موفقیت 
منی رسد؛ مگر آن که مورد حامیت دولت های غربی قرار داشته باشد. این اندیشه و 
تفکر ویران گر در افکار عامه خورانده شده است. در روند غرب زده گی زمانی تغییر و 
تحول به وجود خواهد آمد که برنامه های اجتامعی و فرهنگی داخلی، راه اندازی و با 
موفقیت اجرا شود. جالب هم است؛ این که تطبیق پروژه های سازمان های خارجی 
توسط نهادهای داخلی برچسب غرب گرایی و ناصوابی می گیرد، درحالی که اکرثیت 
مطلق بودجه ی دولت افغانستان از جانب غرب متویل می شود. کسانی  بر برنامه های 
تحت حامیت نهادهای خارجی انتقاد می کنند که خود، معاش از پول پرداخته ی 

غرب می گیرد.
از سوی نهادهای بین املللی  برنامه های اجتامعی و فرهنگی که  تاکنون هرآن چه 
راه اندازی می ِشد به شکل پروژه های ظرفیت سازی و رشد منابع برشی اجرا می شد. 
طی یک ونیم دهه ی گذشته پس از سال ۲۰۰۱ تا خروج موسسه های بین املللی 
در سال ۲۰۱۴، کارهای زیادی صورت گرفت و دست آوردهای مهمی حاصل شد. 
اما پس از امتام ماموریت این موسسه ها فعالیت های اجتامعی و فرهنگی حامی ای 
ندارند که یک روند را موفقانه به پایان برسانند. هرچند هنوز نهادهایی هستند که 
در بخش های مختلف کار می کنند و مانند سال های پیش از این طریق تعدادی به 
نان ونوا می رسند و در کنار آن کارهایی هم اجرا می شود. اما از آن جا که در این کشور، 
فساد مثل آتش سوزناکی دامن هر مزرعه ای را می گیرد و نابود می کند و از سویی هم 
بیش تر این برنامه ها به دید پروژه   های غربی برای نابودی جامعه ی سنتی پنداشته 

می شود موثریت الزم را ندارد.
یکی از دست آوردهای عرص نوین دموکراسی در افغانستان که در واقع ابتدا با حامیت 
رسانه های  است.  افغانستان  در  رسانه  ها   فعالیت  گرفت،  رونق  خارجی  دولت های 
گوناگون با حامیت  سازمان های مختلف ملی و بین املللی رشوع به فعالیت کردند 
و در فراز و نشیب وضعیت امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتامعی افغانستان اوج 
و افول را تجربه کردند. هامن گونه که متامی ابزار تکنولوژی از غرب وارد شد، رسانه  
نیز از غرب وارد شد ولی جامعه ی سنتی افغانستان با هر پدیده ی تازه ولو به مفاد 
گروه های  و  پرداختند  مقابله  در  نیز  رسانه ها  با  می گیرد.  تقابل  سنگر  باشد  شان 
فکری افراطی دینی به بهانه ای تهاجم فرهنگی این سنگر را داغ تر کردند. با این 
اکنون  و  بازهم رسانه  در درون خانه ها وارد شد  تقابل،  انگیزه های  و  همه مقاومت 
بخشی زیادی از زندگی افراد در افغانستان مانند کل دنیا، رصف پی گیری رسانه ها 
می شود. اما در این میان بخشی از مردم افغانستان و متاسفانه حتا شامری زیادی از 
نسل دانش آموخته ی کشور به این حد ظرفیت ذهنی و تفکر نرسیده اند که باور کنند 
نهادهای اجتامعی-فرهنگی و رسانه های مستقل بدون حامیت غرب و تحت شعاع 
قرار گرفنت نهادهای جهانی نیز می توانند کار کنند. به همین خاطر در یک قضاوت 
ناعادالنه و پیش قضاوتی نه سنجیده، همه را برچسب غرب گرایی می زنند و متامی 

فعالیت های اجتامعی-فرهنگی را پروژه ی غرب می پندارند.
اکنون زمان آن است تا مردم افغانستان به این باور برسند که مسوولیت ساخنت و نجات 
این وطن به دوش زن و مرد این کشور است. بنابراین متامی نسل های دانش آموخته 
و نیروی کار کشور همه مکلف هستند که بدون چشم داشت به نهادهای بین املللی 
و برچسب زنی های غرب گرایی به هم دیگر باهم کار کنند. اکنون هر فعالیت تشکل 
اجتامعی که شکل می گیرد به خاطر نداشنت هدف و طرح منظم، بسیار زود از هم 
می پاشد و هر نهاد فرهنگی که آغاز به فعالیت می کند، اگر به هدف انجیوگرایی 
باشد، نه به هدف رشد اجتامعی و ظرفیت سازی منابع برشی در افغانستان، پروژه ای 
کار می کنند و زود منحل می شود. پس، رضورت است تا جریان های فکری مدرن و 
کارآگاه از میان نسل دانش آموخته با تفکر آزاد و انسانی برخیزند و به رسنوشت این 

وطن دل بسوزانند و برای آینده و بهبود نسل جدید  رسمایه گذاری کنند.
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زنانی که تنها هدف زنده گی 
شان بودن با یک مرد باشد 

هیچ وقت منی توانند الگوی خوبی 
برای زنان دیگر باشند.
MENGUC هاکان

این جا، چراغی روشن است

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

سیسلتم مراقبلت صحلی و نیلز مرگ ومیلر ملادران و نلوزادان تلاش کرده اند. 
در   »Jules & Uldeen Terry« رییلس  و  اپیدمیولوژیسلت  هلوگ«،  »کارول 
»دانشلگاه  رولینلز«،  عامله  »دانشلکده صحلت  و کلودک« در  ملادر  »صحلت 
پزشلکی  »مجلله ی  مطالعله ی  اصللی  نویسلنده گان  از  یکلی  و  املوری«، 
نیوانگلنلد« در 1992 در ملورد مرگ ومیلر نلوزادان کله چشلامن مرا بلاز کرد، 
نویسلنده ی هلم کار یک تحقیلق اپیدمیولوژیلک در 2009 در زمینه ی ارتباط 
بیلن تفاوت هلای نژادی در زایلامن زودرس و نژادپرسلتی میان فردی و نهادی 
جان هاپکینلز«  عامله  صحلت  »دانشلکده ی  سلوی  از  کله  او،  تحقیلق  بلود. 
منتلرش شلد، حلاوی فهرسلت فوق العلاده ای از 174 منبلع از کارهلای قبللی 
در ایلن زمینله اسلت. »هلوگ« می گویلد: »شلام منی توانیلد مردم را بله چیزی 
مثلل تبعیلض متقاعلد کنیلد مگلر ایلن کله واقعن شلواهدی بلرای آن داشلته 

باشلید. شلام منی توانیلد فقلط ایلن را بگوییلد؛ بایلد ثابلت کنیلد«.
»لیلن فریدملن«، مدیلر »برنامله ی دفلعِ مرگ ومیلر و معلولیلت ملادران« در 
تلا  گرفلت  تصمیلم  کلمبیلا،  دانشلگاه  میللامن،  عامله  صحلت  دانشلکده ی 
جلسلاتی را در ملورد درس هلای کله او و هم کارانلش در هنلگام تحقیقلی در 
ملورد بی حرمتلی و بدرفتلاری در سیسلتم مراقبتلی ملادران در تانزانیا- که در 
آن مشلکات دوران بلارداری و زایلامن منجلر بله ملرگ نزدیلک بله 20 درصد 
از مجملوع مرگ ومیلِر زنلاِن 15 تا 49 سلاله می شلود- آموخته بودنلد، بگذارد 

و آن هلا را بله نیویلورک سلیتی و آتانتلا بله کار 
ببنلدد. اگرچله ایلن مطالعله هنلوز در مراحلل 

ایلن  بله  از سلوی پژوهش گلران دانشلگاه ویرجینیلا  در 2016، مطالعله ای 
موضلوع پرداختنلد کله چلرا بیلامران آمریکایلی آفریقایی تبار، درملان ناکافی 
بلرای درد و بیامری شلان، نله تنهلا در مقایسله بلا بیلامران سفیدپوسلت بلکله 
دریافلت  جهانلی«،  بهداشلت  »سلازمان  دسلتورالعمل های  بلا  مقایسله  در 
و  کله دانش جویلان سفیدپوسلت طلب  داد  نشلان  ایلن مطالعله  می کننلد. 
داکلران مقیلم اغللب به اسلتدالل های نادرسلت و بعضلن »عجیلب و غریِب« 
بله  داشلتند.  اعتقلاد  بیلامران  در  نلژادی  تفاوت هلای  ملورد  در  بیولوژیکلی 
دارای  سیاه پوسلتان  کله  می کردنلد  فکلر  بله دروغ  بسلیاری  مثلال،  عنلوان 
پایانه/انتهلای عصبلِی کم تلر حسلاس در مقایسله بلا سفیدپوسلتان اسلتند، 
خلون سیاه پوسلتان رسیع تلر لختله می شلود، و جلد/پوسلت سلیاه ضخیم تلر 
و  تعصلب  پژوهش گلران  فرض هلا،  پیلش  ایلن  بلرای  اسلت.  از جللد سلفید 
پیش داوری هلای شلخصی داکلران را رسزنلش و انتقلاد نکردند، املا عمیقن 
بله افلکار قالبلی ناخلودآگاه در ملورد رنگیلن پوسلتان، و هم چنیلن مشلکل 
پزشلکان در هلم دردی بلا بیامرانلی کله تجربیات شلان متفلاوت از تجربیلات 
 Listening« ،آن ها انلد، پلی بردنلد. در تحقیقلی ویلژه در رابطله بلا زایلامن
پوسلت  پنلج زن سلیاه  از  یکلی  کله  داد  نشلان   »to Mothers Survey III
نلژاد،  دلیلل  بله  شلفاخانه  کارکنلان  از  را  ضعیف/بلد  درملان  اسلپانیایی  و 
قومیلت، پس زمینله ی فرهنگلی و یلا زبلان، در مقایسله بلا 8 درصلد ملادران 

سفیدپوسلت، گلزارش داده بودنلد.
محققلان در جهلت اتصلال نقلاط بیلن تبعیلض نلژادی و درملان نابرابلر در 

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

فعالیت بدون حمایت غرب
هم ممکن است

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

بخش یازدهم

ترجمه

 ادامه در صفحه 2...

هیچ شرمی  بزرگ تر از سکوت
در برابر فاجعه نیست
 صفحه 3  هر نوع تغییری بدون قربانی دادن ممکن نیست
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 )focus groups( اولیله اش اسلت، نخسلتین گروه هلای مترکلِز
نزدیلک بله 50 زن کله اخیلرن در »واشلنگنت هیتلز« و »اینلُوود« 
نلوزاد بله دنیلا آورده بودنلد و نیلز دوالهایی که در ایلن دو ناحیه 
و  شلکایات  از  موجلی  می کننلد،  کار  مرکلزی  بروکلیلن  در  و 
نارضایتلی را فلاش کلرد: از یلک تلا دو ملاه انتظارکشلیدن قبلل 
از قلرار ماقلات اولیله ی زایلامن گرفتله تلا نادیده گرفته شلدن، 
رسزنلش و تحقیلر شلدن؛ حتلی احسلاس وادار/تهدیلد شلدن 
و یلا مجبلور شلدن بله گذرانلدن عملیلات سلزارین. »فریدملن« 
رفتلار  از  فراتلر  معنایلی  بدرفتلاری  و  حرمتلی  »بلی  می گویلد: 
در  دارد.  دیگلری  فلرد  بله  نسلبت  فلرد  یلک  نداشلنت  خلوب 
سیسلتم صحلی، چیلزی سلاختاری و بسلیار عمیق تلری جریان 
دارد کله بعلدن خلود را در نتایلج ضعیلف و گاهلی مرگ ومیلر 

]ملادران و نلوزادان[ نشلان می دهلد«.
***

دو روز پلس از توللد نلوزاد »النلدروم«، او از بخلش درد زایلامن 
و وضلع حملل خلارج شلده و بله یکلی از اتاق هلای بیامرسلتان، 
و  رنگلی  ملداد  بلا  نوشته شلده  تصدیقی/مثبلِت  جملات  کله 
تزیین شلده بلا تصاویلر پروانه هلا بلاالی تخلت خوابلش نلوار زده 
شلده بلود، انتقال داده شلد. او چند سلاعت خوابیلده، و راحت 

باالپلوش  بلود.  شلده  رسحلال  و 
از  کله  را  زرد  بله  متامیلل  نارنجلی 
و  تلن داشلت  بله  بلود،  آورده  خانله 
نلوزادش »کینگسلتون« کله در وزن 
سلامل 6 پونلد و 13 اونلس بلود، در 
در  پاسلتیکی  خلواب  تخلت  یلک 
کنلار تختلش خوابیلده بلود. املا در 
سلاعات دیگلر، وضلع النلدروم بدتلر 
چنلد  از  بعلد  »گیلوا«-  وقتلی  شلد. 
سلاعت کله او را تلرک کلرده بلود تلا 
]لبلاس اش را[ علوض کنلد و  اندکی 
بخوابلد- بله اتاقلش رفلت، النلدروم 
بلار دیگلر باعصبانیلت اتفلاق ناگوار 
بازگویلی  را  اپیلدورال  بلا  مرتبلط 
می کلرد و از پرسلتاران و حتلی مواد 
غذایلی شلفاخانه شلکایت می کلرد. 
در نهایلت، »گیلوا« دسلتش را روی 
بلازوی النلدروم گذاشلت و پرسلید: 
اسلتند؟« »سلیمون! پرسانلت کجلا 

بله  رفلت.  تحلیلل  بله  بلدن اش  و متلام  »النلدروم« مکلث کلرد 
»گیلوا« گفلت پرسانلش بلا ملادر تعمیلدی اش، کله او را »نانلی« 
)Nanny( می خوانْلد، در آن سلوی دیگلر شلهر مانلده بودنلد. 

دقیقله   40 منی توانسلت  خلودش،  بچه هلای  بلا  »نانلی«  املا 
بلرای  بله شلفاخانه  را  تلا فرزنلدان »النلدروم«  راننده گلی کنلد 
دیلدن ملادر و ماقلات برادرشلان بیلاورد. النلدروم گفلت: »پس 
از آن کله آنلان خواهرشلان را از دسلت دادنلد، واقعن مهم اسلت 

کله کینگسلتون را ببیننلد«.
می کلرد،  نلوازش  را  النلدروم  شلانه ی  درحالی کله  »گیلوا«، 
گفلت: »می فهملم. الزم اسلت بچه هایلت برادرشلان را ببیننلد 
تلا بداننلد کله او زنلده اسلت، و این کله همله ی این هلا واقعیلت 
دارد«. النلدروم رسش را بله نشلانه تاییلد تلکان داد. او چندیلن 
املا  گرفلت،  متلاس  تلفنلی  اش  بیامرسلتان  تخلت  از  بلار 
هیچ کسلی را نیافلت کله بچه هلا را بیاورنلد؛ بنابرایلن گیلوا بله 
سلمت شلهر راننده گلی کلرد تلا آن هلا را بردارنلد. ایلن کار از 
چشلامن بادقلت »گیلوا«، و ماه هلا تلاش بلرای خللق اعتلامد 
و ارتبلاط بلا »النلدروم«، در تشلخیص مشلکلی ناشلی می شلد 
کله منی توانسلت از طریلق پزشلکی حل شلود، اما می توانسلت 

نتایلج عاطفلی و فزیکلی داشلته باشلد.

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

مادران رنجور و فرزندان مغرور

مادر قوی ترین موجود روی زمین است. مادر هم فرزندش 
کار  هم  می کشد.  زحمت  برایش  و  می کند  تربیت  را 
می کند و هم بار می کشد. بار سنگین یک موجود دیگر را 
در درونش. باری که برایش آرزو می شود. می خواهد تولد 

شود و با او لب خند بزند. با دیدنش دل خوش کند و با راه 
رفتنش افتخار. 

مادرم وقتی مرا در شکمش داشت، درد می کشید. عشق 
داشنت  رس  از  عشقی  می بافت.  خیال  هم  و  می ورزید 
خیال های  فرزند.  با  آینده اش  برای  خیالی  و  فرزند 
داشنت  برای  سفید  و  سبز  آرزو های  لطیف.  و  رنگارنگ 
هم  و  می کرد  حمل  را  بچه اش  هم  مادرم  خوب.  فرزند 
درد ها و رنج هایش را. رنج روزگار بد و دهقانی، رنج کار 
و گندم دروی. رنج و مشقت و نان پزی و سختی زنده گی 
در پس تنور و در لب خرمن جای. مادرم در روزگاری که 
برایم  می کشید،  زحمت  خیلی  بودم،  شکمش  در  من 
آرزو های خوبی داشت. برای داشنت هامن آرزو ها بود که 
سختی های درو کردن گندم، کوبیدن خرمن با صاحبان 
زمین، پخنت نان در تنور آتشین و فقر را تحمل می کرد 

و اوف هم منی کشید. همین طور وقتی، تولد شدم و بر 
زمین زنده گی گام گذاشتم، باز هم مادرم منتظر بزرگ 
شدن و جوان شدنم بود و از راه رفنت و قد راست کردنم 
من  آیا  می بالید.  خودش  به  دیدنم  با  و  می شد  خوش 
و  آرزو ها  برای  پاسخی  می توانم؟  درک  را  رنجورم  مادر 

خیال های بلند از پیش بافته اش دارم؟
در این نوشته می خواهم، در مورد رنج و زحمت مادران 
در  روستا و شهر بگویم و از حامقت فرزندان. فرزندانی 
که آرزو ها و خواست های مادران شان را با دود سگرت به 

هوا پوف می کنند یا هم با خوش گذرانی در کوچه ها به 
گردش می گیرند.

کان  در  یا  می برند  رنج  بیش تر  روستاها  در  مادران 
شهرها؟

آیا آن قدری که تا امروز برای دانش جویان و محرومیت 
مورد  در  است،  شده  گفته  آموزشی  امکان های  از  آنان 
از  مادرانی  نوشته شده است؟  و  مادران شان هم گفته 
فروخنت  چکه  و  کردن  خشک  قروت  و  کشیدن  زحمت 
برای فرزندان شان پول می فرستند تا کتاب بخرند و شب 
و روز شان را بهر سپری کنند. آیا ما کتاب می خوانیم و 
به آن چه مادران برای آن زحمت می کشند فکر می کنیم؟

رنج می کشند. در خط های  مادران در روستا ها بیش تر 
اول این نوشته در مورد زحمت های مادرم گفته ام. مادر 

دیگران  با  تفاوتی  هیچ  من 
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من تصمیم نداشتم و ندارم که با این فلم تصویر از کشورم 
افغانستان  برای  را  فلم  این  بدهم. چون  نشان  به جهان 
ساختم و می خواهم که تصویر از افغانستان را برای مردم 
افغانستان نشان دهم. اما تاش کردم این فلم با کیفیِت 
من  بتواند.  کرده  رقابت  جهانی  بازار  در  تا  شود  ساخته 
تصمیم نداشتم با این فلم چهره ی از افغانستان به جهان 
معرفی کنم ولی اگر معرفی کنم آن شخصیت اصلی فلم 

خاطره است. دخری زیبا و توانایی که نگذاشت فرهنگ، 
جلو  جامعه  و  خانواده  بر  غالب  و  غلط  عنعنات  و  رسم 

اعراض او را بگیرد.
خاطره قربانی تجاوز بر محارم بود. او منی خواست دخر 
خودش که محصول تجاوز بود، به رسنوشت خودش دچار 
شود. خاطره، تاش کرد خودش را از این منجاب نجات 
یک  به عنوان  هم  من  به  و  نکرد  نشینی  عقب  او  دهد. 
فلم ساز انرژی داد. او سال ها مبارزه کرد و به نتیجه رسید 
که پدرش مقرص است. خاطره هرچند با تحمل مشکات 
طاقت فرسا، ولی موفق شد که به کمک بعضی نهاد خیریه 
تست دی.ان.ای بگیرد و ثابت کند که اوالد هایش از کجا 
آمده اند. چون اگر این کار را منی کرد ممکن قاضی ها او 
را به شانزده سال زندان محکوم می کردند. وقتی خاطره 
کرد  کوشش  رسید،  عدالت  به 
بچه هایش  برای  امنی  خانه ی 
عنوان  به  او  فرزندان  کند.  فراهم 
اطفال نامرشوع در افغانستان هیچ 
آینده ای نداشتند. خاطره مهاجرت 
افغانستان مسکنی  از  بیرون  و  کرد 
من  منود.  فراهم  خودشان  برای 
تا  گرفتم  فلم  را  پروسه  این  متام 
قوت قلبی برای همه باشد که اگر 
خاطره توانست در آن رشایط سخت 
ما هم  برساند،  به جایی  را  خودش 
می توانیم از سختی ها عبور کنیم و 
به نقطه ی مطلوب در زنده گی خود 
مبارزه  و  تحمل  فقط صرب،  برسیم. 
الزم است. من می خواستم شجاعت 
و  بدهم.  نشان  جهان  به  را  خاطره 
می خواستم بگویم که وقتی در یک 

وقتی که ما را در شکم خود حمل می کردند، برای این 
دقیقه های ما چه چیزی تصوور می کردند؟

وقتی ما این قدر بی مسوولیت هستیم و هیچ درکی از 
وضعیت زنده گی مادران رنجور ما را نداریم، هیج درک 
بر  وقتی  و  ما زحمت می کشند  مادران  منی توانیم که 
تپه ها می برایند، از ته ی دل شان برای ما دعا می کنند. 
ما  مسوولیت های  متوجه ی  و  نخوانیم  درس  ما  اگر 
خود  روزگار  احمق های  و  لوده گان  واقع  در  نشویم، 
هستیم و هم به خود و هم به متام خوبی های مادران 

خود خیانت می کنیم.
دم  هر  و  قربانیان  شهر ها  و  روستا ها  در  ما  مادران 
شهیدانی هستند که از بد روزگار و از رس فقر محرومیت 
رنج می کشند. در شهر ها از صبح تا شام کار می کنند، 
می دوزند، می بافند و می شویند تا فرزندان شان درس 
داشته  کاغذ  و  قلم  می روند  که  صنف  در  و  بخوانند 
همراه  درد  با  زحمت،  و  رنج  این  روستا ها  در  باشند. 
در  کار  سختی  درد  و  فرزندان  از  دوری  درد  هست. 
از  که  دردی  همسایه.  با  پلوان رشیکی  درد  پلوان ها، 

کشور سال ها جنگ باشد، روابط خانواده گی و اجتامعی 
تحت تاثیر قرار می گیرد و زنده گی ما به قهقرا می رسد. ما 
فرصت منی کنیم روی سیستم معارف، قضا و اقتصاد خود 

فکر کنیم. این جنگ ها همه چیز ما را ویران کرده است. 
به  را  کابل  قدیمی   کوچه های  کردم،  تاش  فلم  این  در 
این  از  انگار جریان زنده گی  گونه ای به تصویر بکشم که 
دیده اند  را  فلم  این  کسانی که   می کند.  فوران  کوچه ها 
شوق دیدن کابل را دارند. افرادی از کشور های دیگر به 
من می گفتند که با دیدن این فلم عاقه مند دیدن کابل 
العاده  فوق  شهر  یک  از  تصویری  می کنم  فکر  شده ایم. 
زیبا را در این فلم به معرفی گرفته ام که در عین زیبایی 

تلخی هایی در آن وجود دارد. 

گفتید که می خواستید تصویری از افغانستان را برای 
مردم افغانستان به منایش بگذارید، عکس العمل 

مردم چگونه بود و نتیجه گیری شام از آن چیست؟ 
مردم به خوبی استقبال کردند. زمانی که من تصویری از 
این شهر را در آیینه جلو روی شان قرار دادم، برخورد ها با 
آن جالب بود. ما هر شب در رسانه ها فاجعه را می بینیم؛ 
اما تفاوت کار من با دیگر رسانه ها این است که من فاجعه 
را  فاجعه  این که  نه   می دهم  نشان  روزمره  زنده گی  در  را 
برجسته کنم. بعد از منایش فلم یک اتفاق خوب افتاد و 
آن این بود که تعدادی قصه های مشابهی تعریف کردند. 
بر  از تجاوز  افرادی که قربانی ای تجاوز بودند –  در مورد  

محارم گفتند.
 خوش حامل که  این فلم آغازگر یک گفت وگو است و جرات 
اعراض می بخشد به کسانی که در رشایط مشابه با خاطره 
قرار دارد. تا زمانی که خاطره صحبت نکرده بود، ما فکر 
حالی که  در  ندارد.  وجود  قضیه ای  چنین  که  می کردیم 
و  می پنداریم  عیب  ما  هستند.  هم  زیاد  و  دارد  وجود 
فکر می کنیم که اگر ما در مورد این مسئله حرف نزنیم، 
موجودیت اش از بین می رود. در حالی که باید حرف بزنیم 
کمک  آسیب دیده ها  به  که  می کنیم  تاش  بعدن  چون 
را اصاح  و قضایی خود  آن سیستم عدلی  از  بعد  کنیم. 

می کنیم.
از  اما بعضی های دیگر که  بود.  در کل برداشت ها خوب 
فلم  این  با  تو  که  می گفتند  هستند  هم  قرشخاص  یک 
می خواهی چهره ی افغانستان را خراب کنی. می خواهی 
بگویی که مردم افغانستان همه در خانه با محارم خود این 

کار را انجام می دهد. این گونه آبروی مملکت ما می رود.
اما چرا ما صورت خود را با سیلی رسخ کنیم و انکار کنیم 
پیش  دنیا  متام  در  اتفاقات  این  ندارد.  وجود  چیزی  که 
می آید. مهم این است که سیستم عدلی و قضایی درست 
وجود داشته باشد تا به قضایا رسیده گی شود. من از وقتی 
دریافت  آمیز  تهدید  پیام های  کردم  را رشوع  فلم  این  که  
دادم.  ادامه  اما  می کردند؛  تهدیدم  عده ای  و  می کردم. 

چون هیچ تغییری بدون قربانی دادن ممکن نیست. 

در افغانستان نهاد هایی مانند دانشکده هرنهای زیبا 
و دیگر ارگان های زیر مجموعه ی دولت که در این 
راستا فعالیت می کنند، چقدر هدف مندانه  ایجاد 

شده است. آیا کدام برنامه برای بهبود کارشان دارد؟
هم  بیرون  دنیای  با  کنند.  کار  چه  که  منی دانند  این ها 
تشکیل  جمع  یک  ندارند.  بخش  اثر  و  مفید  رابطه ی 
می شود، و به صورت هرچند منی شود مافیایی گفت چون 
مافیا به قدرت های کان گفته می شود. این ها افرادی اند 
که به خاطر قدرت کوچک هم دیگر را حامیت می کنند. 
یک جمعی با ذهن خالی و بدون تخصص است و همین 
به خصوص نسل جدید جامعه،  ما  به جامعه ی  است که 
این  که   را  می رساند.  چون هرکسی  را  آسیب  بیش ترین 
ناشناخته  نخواهد  اگر  می شود.  شناخته  بخواهد،  گروه 
باقی می ماند. و این خیلی خطرناک است. من اعراض 
برای  کاری  نکنیم  اعراض  اگر  نابرابری ها.  به این   دارم 
کابل  دانشگاه  سینامی  بخش  منی گیرد.  صورت  اصاح 
فعالیت ندارد. چپرهای تکراری و مغزهایی که هیچ گونه 
ساخته  ناراضی  و  خسته  را  دانش جویان  ندارد.  تحلیلی 
است. سالن دانشگاه را هم انحصاری کرده است. همه ی 
آدم ها باید برای استفاده از بیت املال برابر باشد. اما از 
برابری خربی نسیت. متأسفانه  امکانات ملی و بیت املال 
در کشور ما، انحصاری شده است. هامن طورکه رسک های 

روز  و  شب  می کشند.  خود  محرومیت  و  بی سوادی 
زحمت می کشند. جان می کنند. 

برسد.  جایی  به  مردم:  معروف  قول  به  فرزندش،  تا 
مادران وقتی می بینند که تاریخ، مردان و حکومت های 
پیشین بر آنان ستم روا داشته اند، تا بی سواد و محروم از 
آگاهی باقی مبانند، درد می کشند. اما تاش می کنند 
و با روزگار روستایی دم ساز می شوند و با مشک و تنور 
زنده گی ای  چنین  شان  فرزندان  تا  می کنند  زنده گی 

نداشته باشند.
فقط شامر کمی  از فرزندان هستند که این سختی های 
و درس  می کنند  درک  را  رنجور شان  مادران  زنده گی 
بی  آدم های  آنان  از  کانی  درصدی  اما  می خوانند. 
مسوولیت و مغروری هستند که فقط به کاکل و کپل و 

پتلون خود افتخار می کنند و دیگر هیچ!
قروت  قیمت  نیست.  کتاب خربی  و  دانش  و  از سواد 
مادران روستایی، در شهر برای فرزندان به جای کتاب، 
کریدیت تیلفون می شود تا آنان لوده گی و حامقت کنند 

و خوش بگذرانند!
به مادران تان خیانت نکنید. به خود هم خیانت نکنید. 
و  خوش گذرانی ها  جای  به  و  دارید  مسوولیت  شام 

وقت کشی ها، کتاب بخوانید!

صحرا مانی  ماسرت رشته مستندسازی و فلم ساز 
است. او تا حاال سیزده  فلم و مستند های کوتاه و 

بلند ساخته است. مستند »هزار و یک زن چون من« 
یکی از کار های بانو مانی است که در این اواخر در 
کابل به منایش گذاشته شد. در گفت وگو با وی در 

مورد کار های خودش و کار در عرصه سینام در کشور 
صحبت کرده ایم.

با چه انگیزه و روی کرد وارد عرصه سینام و فلم سازی 
شدید؟ 

زمانی که کودک بودم پدرم بیش تر فلم های مستند می دید 
زمانی که  می دیدم.  فلم  و  می نشستم  کنارش  هم  من  و 
نوجوان بودم عکاسی می کردم و خیلی به  این کار عاقه 
داشتم. بعد ها گزارش گری را در یک رادیو رشوع کردم و 
به خاطر گزارش هایم جوایز زیادی گرفتم. بعد در رشته ی 
مدیریت بازرگانی تحصیل کردم ولی از این رشته به خاطر 
خشک بودن آن و این که از هرن فاصله گرفته بودم راضی 
از  توانستم  فراوان  زحمت های  قبول  و  تاش  با  نبودم. 
دانشگاه انگلستان در رشته سینام لیسانس و بعد مدرک 
و  هستم  کارم  عاشق  بگیرم.  را  مستندسازی  ماسری 
این زمینه کار می کنم. هرچند که در  خوش حامل که در 

امکانات  و  زیاد  مشکات  افغانستان 
برای کار کم است. 

در  مردم هم  فرهنگ  و  آگاهی  سطح 
اگر خامنی  زمان  هر  که  است  حدی 
بسیار  برخورد  بیبینند  کمره  با   را 
بدون  راه  این  اما  می کنند.  ناپسند 
برای  پیوسته  من  و  است  برگشت 
بهبود وضعیت تاش می کنم. هرچند 
در  زنان  و  مردان  جدایی  طرف دار 
نیستم.  شغلی  و  اجتامعی  مسایل 
ولی چون تجربه ام ایجاب می کرد در 
کار هایم بیش تر روی  زنان و کودکان 

کار کرده ام.

مستند سینامیی »هزار و یک زن 
چون من« چه تصویر از افغانستان 

به جهان نشان می دهد؟

ندارد. او هم یک مادر روستایی هست و هم ردیفان و 
هم جنسانش در روستا ها هم نظیر او هستند. همه با 
کار های سخت و سنگین و با رنج و مشقت های فراوانی 
زنده گی به رس می کنند. اما ما بیاییم و صادقانه در مورد 
نوشته  از گپ ها و خط های  تا  بزنیم  مادران خود گپ 
چاپ  به  صفحه هایی  و  بگیرد  شکل  متنی  ما  شده ی 
را  ما  مادران  درد  ما  درس  و  سواد  که  باشد  تا  برسد. 
انعکاس بدهد. مادرانی که برای همین سواد نیمه و نیم 

بافته ی ما رنج کشیده و محرومیت ها دیده اند.
روستا ها  در  ما  مادران  وقتی  که  بپرسیم  خود  از  باید 
و  آبله علف درو می کنند  پر  با دستان  بز می دوشند و 
چیست؟  ما  مسوولیت  می کنند،  پاک  را  گاو ها  تاپال 
نام دانش جو و دانش آموز  ما که در شهر آمده ایم و به 
روز ها در رسک ها می گردیم، شب ها رسیال می بینیم، 
در صفحه ی فیسبوک مرصوف هستیم و غرور بی جای 
این  برای  ما  مادران  آیا  زمین سنگینی می کند،  بر  ما 
لحظه ها و دم و دقیقه ها چه خیال هایی بافته اند و در 

گفت وگو

کسی چه می داند
شاید همین لحظه زنی

برای مردی سیاست مدارش می رقصد
یا پیانو می زند و

آواز می خواند
و جلوی جنگ جهانی بعدی را می گیرد

کسی چه می داند
شاید تنها رشط معشوقه ی هیتلر
به خاک و خون کشیدن دنیا بود
کسی رس از کار زنان در منی آورد

با سکوت شان شعر می خوانند
با لب های شان قطع نامه صادر می کنند

با موهای شان جنگ می طلبند
با چشم های شان صلح

کسی چه می داند
شاید آخرین باز مانده ی دنیا زنی باشد

که با شیطان تانگو می رقصد

 سیاوش شمشیری
جعِدگیسو

هیچ شرمی  بزرگ تر از سکوت در برابر فاجعه نیست
هر نوع تغییری بدون قربانی دادن ممکن نیست

مادران رنجور و فرزندان مغرور

     آمنه امید
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و بدختی های بانوان )و همه ی افراد جامعه( فرهنگ است و این فرهنگ را 
می توان شکست-.

فرهنگی که حاصل آن شکوفایی نباشد مستحق نابود شدن است
فرهنگ فعلی ای که مردم افغانستان با آن زنده گی می کنند برخاف شعارهای 
که خودشان رس می دهند و از آن تعریف می کنند، هیچ نشانه ای از خوبی 
در آن وجود ندارد. به بد داده شدن بانوان، جنگ، خشونت و هزاران رفتار 
با  ماست.  فرهنگی-اجتامعی  مثبت  تعریف های  دیگر شامل  بد  عنعنات  و 
خشونت و زور کسی را آرام کردن، با زور یکی را وادار به انجام دادن کاری و... 
یکی از افتخارات اکرثیت افغانستانی ها شمرده می شود. مردی خوب مردی 
است که چهار زن را با هر عملی؛ زور و خشونت در خانه ساکت نگه دارد. این 
مهم نیست که در درون آن خانه آدم هایش چقدر خوش حال باشند و هم دیگر 

را دوست بدارند.
در فرهنگ ما، افکار و در پیرامون آن اعامل خشونت آمیز را افتخار می دانند 
را  مادامی که همه چشم خود  تا  بنابراین  اند.  مفتخر  آن  انجام  از  آدم ها  و 
به روی این واقعیت ها ببیندیم، خرب مرگ حامیه ها و کرباها تیر های اصلی 
و مهم رسانه های ما خواهد بود. از این رو باید بدانیم که فرهنگ ما حاصل 
افکار خشونت دیده و نارسا بوده و این محکوم به فناست. فرهنگ را می توان 
شکست و این شکست و فنا باید در راستای ساخنت دنیایی بهری باشد، 

دنیایی عاری از خشونت و جنگ و بدکردن ها.

ما انحصاری شده است. 

چه پیامی دارید؟
خاطره با شجاعتی که داشت نامش را به عنوان یک مبارز ماندگار کرد. 
مشابه  رشایط   در  زیادی  دخران  درگیری  و  جنگ  رشایط  به  باتوجه 
با خاطره قرار دارند. من فقط در مورد یکی از آن ها فلم ساخته ام. هزار 
و دو، هزارو سه و ... مانده است که نیاز به کمک دارد. من این فلم را 
نساخته ام که من و خاطره برجسته شویم. بلکه بدین خاطر ساخته ام که 
بی تفاوتی های ما برجسته شوند. درست است که در رشایط جنگ قرار 
نهاد های عدلی  و سواد، بی کفایتی  نباید در مقابل تحصیل  داریم ولی 
وقتی که  تا  برداریم.  اصاح  گامی  برای  باید  باشیم.  بی تفاوت  قضایی  و 
آگاه  ما ملتی  زمانی که  نابرابری ها ختم نشود جنگ هم ختم منی شود. 
شدیم و واقعیت ها را پذیرفتیم و در مقابل نابرابری ها اعراض کردیم، از 
گفنت مشکات نه رشمیدیم و می توانیم برای حل مشکات کاری کنیم. 
اگر خاطره می رشمید شاید حاال کنج خانه افتاده بود و طفل پنجم و ششم 
از پدرش به دنیا می آمد. خاطره  یک جایی روی رشم پا گذاشت و آمد از 
کارهایی که با او صورت گرفته پرده برداشت و گفت که هیچ رشمی  بزرگ 

تر از سکوت در فاجعه نیست.

می خواستم 
بگویم که وقتی در یک 

کشور سال ها جنگ باشد، 
روابط خانواده گی و 

اجتامعی تحت تاثیر قرار 
می گیرد و زنده گی ما به 
قهقرا می رسد. ما فرصت 
منی کنیم روی سیستم 

معارف، قضا و اقتصاد خود 
فکر کنیم. این جنگ ها 

همه چیز ما را ویران کرده 
است.

مردان بد می کنند و در ازای آن بانوان
به بد داده می شوند



تحلیل
     ریحانه رها

سیموون دوبووار گفته است: »اگر در هر جا زنان مطیع و مظلوم و 
در فشارند، گناهش به گردن فرهنگ است؛ فرهنگی که می توان 

شکست.«
ناگوار  اتفاق می افتند،  افغانستان  رخ دادهای که همه روزه در 
و تکان دهنده اند. به صورت عموم هیچ فردی نه زن و نه مرد 

بی بهره از این اتفاقات نیست. جنگ و کشتار بیش ترین 
قربانی را از مردان گرفته، می گیرد و خواهد گرفت. همه 
روزه می بینیم که مهم ترین تیر روزنامه ها و دیگر رسانه ها 
را خرب مرگ فجیعی رسبازی به خود اختصاص می دهد. 
مرد  قربانی اند. رسبازهای کشته شده  نیز  عادی  افراد 
افراد عادی که در مسجد و جاهای دیگر کشته  و  اند 
می شوند نیز مرد اند. به ندرت اتفاق می افتد که انفجاری 
عامل مرگ چندین زن باشد. اما با در نظرداشت متام 
این ها می توان گفت: کسانی که جنگ بدترین لحظات 

را برای آن ها رقم زده و می زند، زنان می باشند.
زنان قربانی های اصلی ای جنگ اند

با شنیدن و خواندن این حرف، کسی پرخاش خواهد 
کرد و فریاد خواهد کشید؛ چطور می توان به راحتی ادعا 
کرد که زنان قربانی های اصلی ای جنگ اند؟ مردان همه 
روزه در مرزها و دیگر مکان های جنگی خون شان در کف 
آماده ی دفاع از خاک و خون و ناموس شان می باشند. 
پس چگونه می توان مرگ و خون آن ها را نادیده گرفت؟!

اگر با اندک تامل و تفکر به این مسئله اندیشید می توان 
پی برد که چرا؟ و بانوی با درک به راحتی خواهد گفت: 
بلی، ما قربانی های اصلی ای جنگیم! چرا؟ چون تاریخ 

نشان داده و امروزه شاهدیم که از جنگ تنها مردان نفع می برند. 
منی توان با رصاحت گفت که جنگ فکر مرد است اما می توان 
گفت: جنگ ایده ای است که مردان آغاز به انجام آن کرده. با 
ورق زدن صفحات تاریخ، کم تر به چشم می خورد که زنی عاملی 
جنگی باشد و هم چنان آغازگر آن. اگر هم زنی آغازگر این مسئله 
افتخار دریافت  پیروزی مدال  از  بوده، برخاف مردان که پس 
کرده اند و مورد ستایش قرار گرفته اند، به زنان صفت و نسبت 
شیطانی داده اند )به خصوص در تاریخ فرهنگی که آمیخته با 

اسام رشد کرده و رقم خورده است(.
بنابراین، می توان گفت بانوان هیچ سودی از جنگ منی برند. 
آن ها بازنده های اصلی روزگار خویش بوده اند. زیرا آن ها همیشه 
نظاره گر جنگ و مسایل دیگر بوده. –همه درک کرده ایم که در 
موارد حساس تنها کاری که می تواند آرامش خاطر خلق کند 
سهم گرفنت در پیش برد چگونه گی آن کار می باشد- اما به زنان 
از پستوهای خانه  آن ها  اجازه ی عمل داده نشده و منی شود. 
رنج دوری مردی رسبازی را می برد که در میدان جنگ اگرچند 

تعلقات اش  از  دفاع  برای  غرور  حس  و  افتخار  با  اما  ترس،  با 
می جنگد. مردان بازنده ی میدان نبوده اند و نیستند، چون اگر 
موفق به کشنت دشمن شوند مدال افتخار می گیرند و اگرخود 
کشته شوند نام نیک و جاویدانه از آن شان می شود. باید یادآوری 
حس  اما  منی شود،  گرفته  نادیده  مردان  درد  و  رنج  که  کرد 

سنگینی آن را منی توان نسبت به زنان مقایسه کرد.
در نتیجه در می یابیم که واقعن مردان بد می کنند و در مقابل بد 
کردن مردان بانوان به بد داده می شوند. قربانی این بد دادن ها 
و  مادی  تعلقات  به خاطر  مردی  است.  بی شامر  افغانستان  در 
معنوی اش می جنگد )بد می کند( و بانوان در مقابل مثل شی ای 
مورد معامله قرار می گیرند. مردان این عمل را انجام می دهند تا 
از این طریق آبروی از دست رفته ی شان را دوباره بخرند. پس 
نیستند.  اصلی  قربانی های  بانوان  که  گرفت  نادیده  منی توان 
نقش بانوان خنثا است و حتا می توان گفت که آن ها هیچ نقشی 
از  استفاده  با  آن ها  و  مردان اند  در دست  مثل شی ای  ندارند، 
دالیل آسامنی- قرآنی شان بانوان را هم چون مزرعه ی می پندارند 

و طبق میل شان در آن می کارند و از آن بهره می گیرند.
فرهنگ را باید نقد کرد نه مردان را

می منایم  اشاره  مردمی  فرهنگ  به  به صورت خاص  این جا  در 
که فرهنگ شان مثل افغانستان با ایده های دینی-مذهبی رقم 
خورده است. در این فرهنگ ها بانوان کشت زار تعریف شده و 

استفاده  کشت زار  هم چون  آن ها  از  تعریف  این  قید  در  مردم 
می کنند. مهم تر از آن بدترین و خطرناک ترین موضوع این است 
که حتا خود بانوان را به این باور رسانده اند که آن ها در درجه ی 
دوم پس از مردان قرار دارند، باید در خدمت مردان قرار داشته 
و  نقش شان شیطانی  امر  این  از  و در صورت رسپیچی  باشند 

حضورشان مایه ای ننگ است.
به صورت آشکار پی می بریم که 
را  یکی  که  است  فرهنگ  این 
تعریف  را حقیرتر  و دیگری  برتر 
بیش  و  کم  اهمیت  و  می کند 
می گیرد.  نظر  در  آدم ها  برای 
به طور منونه می توان به فرهنگ 
مردم افغانستان اشاره کرد. این 
افکاری ست  سازنده ی  فرهنگ 
زیادی  قربانیان  ددمنشانه  که 
طول  در  است.  گرفته  ما  از  را 
اتفاقاتی  شاهد  سال  سالیان 
بودیم.  زیادی  چنینی  این 
وقت  هر  مثل  خربها  تازه ترین 
مرگ  خرب  بودند.  ناگوار  دیگر 
ساله ی  هفت  دخر  حامیه 
شوهر  توسط  که  بادغیسی 
سی وپنچ ساله اش به قتل رسید 
و چگونه گی مرگ کربا رضایی در 
یکی از ولسوالی های دایکندی، 
که  بود  خربهای  رشم آورترین  عین حال  در  و  تکان دهنده 
شنیدیم. وقتی می خوانیم و می شنویم: »مرگ دخر هفت ساله 
توسط شوهرش«، فکر آدم منجمد می شود. بدتر از آن متاشای 
این مسایل دیگر  انسان های بی خیال است.  و  آرام  چهره های 
برای مردم ما مسئله ی جدی تلقی منی شود و این بی خیالی را 

می توان آغاز نابودی و اتفاقات بدتر دیگر دانست.
مسئله ی به بد داده شدن دخران در افغانستان نه اولین خرب 
آدم های  و  دارد  ادامه  روند  این  بود.  خواهد  آخرین  نه  و  بوده 
افغانستانی بی هیچ تردیدی به این کارشان ادامه می دهند. اگر 
درک کرده باشیم که این پدیده تا چه اندازه خطرناک است، باید 

برای نجات از آن کوشید.
جا  هر  در  »اگر  کردیم:  آغاز  دوبووار  سیمون  از  جمله ی  با 
بانوان مطیع و مظلوم و در فشارند، گناهش به گردن فرهنگ 
است؛ فرهنگی که می توان شکست.« دوبووار در یک جمله از 

نیز  و  بانوان گفته است  مظلومیت 
راه حل ارایه کرده –دلیل مظلومیت 
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