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دردناک است این گونه رفتن!
قصه قالین و قلم فاطمه

فاطمـه هـم قالیـن می بافـت و هـم قلـم در دسـت 
تـا  مـی زد  را هم زمـان  و  قلـم  و  او شـانه  داشـت. 
راه دانایـی بـه رویـش بـاز بمانـد و بتوانـد از زدن 
شـانه بـر کاکل درشـت قالیـن، برایـش قلـم بخـرد 
و از زدن قلـم بـر گونـه ی سـفید کاغـذ معادله هـای کیمیـاوی را توزیـن کنـد و رقم هـای 
ریاضـی را ببافـد. او از بافتـن قالیـن و از زنده گـی در فقـر آموختـه بـود کـه ریاضـی و 
فزیک را چطور یاد بگیرد و راه خالصی از دسـت شـانه و تارهای درشـت قالین، داشـتن 

قلـم و دانایـی هسـت.
درسـش ناتمـام مانـد. پایـه ی قالیـن انتظـاری فاطمـه را می کشـد. فاطمـه حسـینی؛ یکـی 
از دانـش آمـوزان مرکـز آموزشـی موعـود بـود کـه در حملـه ی انتحـاری بـر ایـن مرکـز 
کشـته شـد و بـا  هم ردیفـان و هم سـنگرانش در صـف قربانیـان حادثه هـا پیوسـت. »مرکـز 
آموزشـی موعـود« در دشـت برچـی دانـش آمـوزان را بـرای کانکـور آمـاده می کنـد تـا 
امتحـان کانکـور را بـه خوبـی سـپری کنند و در دانشـگاه در سـویه های بلنـد  دانش جویی 
برسـند. فاطمـه، مدینـه و  هم ردیفـان شـان کـه در حادثه ی انتحـاری بر این مرکز کشـته و 
زخمـی  شـدند نیـز در موعـود می خواندند و بـرای امتحـان کانکور آماده گـی می گرفتند. 
بـا رقم هـای ریاضـی و با مد و جزر هـای الجبر بـازی می کردند. بازی مهم و سرنوشتسـاز. 
می خواسـتند سرنوشـت شـان را رقـم بزنند و برای فـردای خود، خانـواده و جامعه ی خود 
افتخـار بیافریننـد و دانـش بجوینـد. معادله هـا را توزیـن می کردنـد. فورمول هـای فزیـک 
و مثلثـات را یـاد می گرفتنـد. سـرگرم و مصـروف معادله هـا و فورمول هـا بودنـد.  روی 
ظرفیـت شـان کار می کردنـد و امید داشـتند که  از وضعیت موجود عبـور کنند و آینده ی 
روشـنی بـرای خـود بسـازند. تاریـخ، جغرافیـا، دری و تمـام مضمون های درسـی-مکتبی 

شـرکت  آزمایشـی  امتحان هـای  در  می گرفتنـد.  یـاد  را 

تحلیل

     امین آرمان

 ادامه در صفحه 2...

 امروز، اساسی ترین نیاز ما برای حل مشکالت فعلی پی بردن
به دالیل و چگونه گی شکل گیری آن ها می باشد

در مورد خشونت علیه زنان، نوشته ها و گفتارهای زیادی صورت گرفته. به خصوص نسل جوان 
ادعای برابری زن و مرد را دارند. آن ها در سطح عموم علیه این پدیده مبارزه کرده و جنس دوم 
بودن زنان را به چالش کشیده اند. حتا در رسانه ها و جمع و جماعت خودشان در مورد این مسئله 
به گفت وگو پرداخته و خواستار برابری دو جنس متفاوت شده اند. در سال های اخیر، از سوی 
سازمان های مختلف جهانی پروژه های زیادی با پول هنگفت در راه محو خشونت علیه زنان به 
مصرف رسیده است. اما آن چه که بیش از هر چیز دیگر به آن پرداخته نشده، ریشه یابی و تحقیق 
در مورد چرایی و چگونه گی این امر می باشد. تمام گفتارها سطحی و پروژه ای بوده و است. این 
بدین معناست که برخوردها در کل به صورت بنیادی نبوده و کسانی که خودشان را مبارزان 
اصلی ای این امر می دانند، تا هنوز به اصلیت کار نپرداخته و بی حساب و کتاب به ساده گی از 

این امر گذشته اند.
اگر بخواهیم به صورت دقیق، حتا به این برخورد طرف داران برابری نگاه کنیم، خود این مسئله 
نیاز به تعمق و تفکر دارد. این که چرا نسل جوان با تمام شور و هیجان شان نسبت به برابری حقوق 
زنان با مردان سطحی برخورد کرده اند بحث برانگیز است. عدم تامل و رفتارهای ساده انگارانه با 
مسایل و تنش های اجتماعی خود قابل بحث است. اما گذشته از تمام این ها، در صورت پی بردن به 
این مشکل، باید دنبال راه متفاوت تری بود. حاال که برخوردهای سطحی صورت گرفته، می توان 
آن را مقدمه ی برای کار بزرگ تری در نظر گرفت. کارهای چون ریشه یابی مشکالت اجتماعی 

و...
در این جا به صورت خاص مسئله ی تبعیض جنسیتی-خشونت علیه زنان را برجسته می سازیم. 
سال های سال است که همه روزه شاهد اتفاق افتادن انواع خشونت هستیم. سنگ سار، بریدن 
گوش و بینی زنان توسط مردان و حتا خشونت زن علیه زن، خوره های فکری همه روزه ی ماست. 
جنگ و درگیری های که عامل تمام بدبختی های ما می باشند، ریشه به اندیشه و عمق زنده گی 
ما دوانده است و مردم ما فکر می کنند زنده گی جز بوده نمی تواند. اما آن چه که مسلم می باشد 
این است که ما به کمک تفکر و استدالل می توانیم زنده گی جز این داشته باشیم. بنابراین، تمام 
افرادی که خسته از سنت های گذشته و معلق اند میان آن چه که داشتند و می خواهند داشته باشند، 
باید تالش کنند که با استفاده از توانایی خود و امکانات موجود ریشه ی تمام این نابرابری ها را پیدا 

کنند. این که چرا، چگونه و براساس کدام منطق و باوری، ما به این جا رسیده ایم؟
باید در نظر داشته باشیم که امروز اساسی ترین نیاز ما برای حل مشکالت فعلی پی بردن به دالیل و 

چگونه گی شکل گیری آن ها می باشد.

در یـک بعـد از ظهـر خنـک و آفتابـِی مـاه مـارچ، »النـدروم« مـرا بـه 
اتـاق نشـیمن اش، کـه اکنون یک مبل مسـتعمل- هدیـه ای از یکی از 
اعضـای انجمـن مذهبـی کـه او عضـو فعالش اسـت- را در خـود جا 
داده بود، بُرد. یک درخت سـفید و پالسـتیکی کریسـمس، پوشـیده 
از دانه هـای رنگارنـگ »مـاردی گـرا«، که از روزهـای رخصتی به جا 
مانـده بـود، حـس شـادمانی را بـه بیننـده منتقل می کـرد. »النـدروم«، 
»کینگسـتون« را، که اکنون 3 ماهه شـده بود و ملبس به یک سـرهمی 
 پـاک بـا زرافه ای آبـی کوچک در مقابل او، به من داد. »کینگسـتوِن« 
چـاق و سـرخ رنگ، بـا گونه هـای خپلـه از شـیر مـادر و ران هـای 
گوشـتی و گودرفتـه، وقتـی من بخشـی از آهنگ »اسـتیوی واندر« را 

برایـش خوانـدم، بـه من لب خنـد زد.
النـدروم وزِن نـوزاد را از دسـت داده بـود و در یـک تی-شـرت و 
شـلوار گشـاد، با موهای گالبی بافته شـده که تا پشـتش آویزان شـده 
بـود، قـوی و صحت مند به نظر می رسـید. سـبک بالی و شـادابِی در او 
دیـده می شـد کـه در جریـان حامله گـی اش آشـکار نبـود. حرفی که 
او بعـدن بـه مـن گفت این بود کـه نوزاد جدیـد به او انگیـزه داده بود 
تـا زنده گـی اش را منظم کنـد. او به خاطـر به دسـت آوردن پول برای 
خرید یک موتر، اعضای کلیسـا و دوسـتانش را در خارج از خانه اش 
آرایـش می کـرد. در »Delgado Community College« شـامل 

شـده بـود تا به عنوان تکنسـین اولتراسـوند تحصیل کنـد. او گفت: »من 
عاشـق اطفـال اسـتم. وقتی به تصاویـر اولتراسـوند نگاه می کنـم، تصور 

می کنـم اطفالـی را می بینـم کـه به مـن لب خنـد می زنند«.
»التونـا گیـوا« بـرای دو مـاه پـس از تولـد »کینگسـتون« بـه مراقبـت از 
النـدروم ادامـه داد. »مرکـز کنتـرل و وقایـه بیمـاری«- کـه مرگ ومیـر 
مـادران آمریکایـی، نه تنها مرگ ومیـر دوران بارداری یـا زایمان و یا در 
روزهـای بعـد از آن، بلکـه تمامی  مـوارد مرگ ومیـر در دوران بارداری 
و سـاِل بعـد از پایـان بـارداری، را جمـع آوری و وقایـه می کنـد- نیـاز به 
مراقبـت و نظـارت مـداوم، بـه ویژه بـرای زنانی که بیـش از همه با خطر 

عـوارض زایمـان مواجه انـد، را توصیـه می کند.
ایـن »گیـوا« بود کـه الندروم و نوزاد را از شـفاخانه به خانه منتقل کرد... 
ایـن گیـوا بـود که مـادر جدیـد را به خانـه اش رهنمایی کرد و سـپس با 
بیرون کردن یک کیسـه مواد غذایی و یک سـینی از الزانیا/خمیربرگ 
خانه گی، که هنوز گرم بود، از پشـت موترش، او را شـگفت زده کرد. 
و ایـن »گیـوا« بود که شـش هفتـه پس از زایمـان از الندروم پرسـید که 
بـا داکتـرش درباره ی کاشـت ضد بـارداری برای اجتنـاب از حامله گی 
صحبـت کـرده بود یا نه. وقتـی الندروم به او گفت کـه داکترش هرگز 

تمـاس  معاینـه ی عمومـی   بـه خاطـر  او  بـه 
نگرفتـه بـود، رنـگ از رخسـار »گیـوا« پرید. 

و اجتماع حذف  ن را از قلم ر در افغانستان نگاه مذهیب و به ويژه اسالم سيایس، ز
کار جماین خانه می منايد و  می کند و وارد قلم ر
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پـول دریافت کنند«. بیمه به معنای استانداردسـازی اسـت؛ 
»ویلیامـز« یادآور می شـود کـه بسـیاری از برنامه های تأمین 
مالـی عمومـی  و یـا کمک هـای مالـی بـرای فراهـم کردن 
حمایـت مامایـی بـه زنـاِن بـا درآمـد پایین تـر نمی تواننـد با 
مقـدار پولی کـه ماماهای خصوصی درخواسـت می کنند، 
مطابقـت داشـته باشـند. او می گویـد ایـن برنامه هـا اغلـب 
»تمامـی  زنـان سیاه پوسـت را کـه مامـا اسـتند« اسـتخدام 
زنـان  کـه  ایـن  اسـت  العـاده  فـوق  ایـْن  »بلـه،  می کننـد. 
آموزش هـای مامایـی می بیننـد تـا زنـان سیاه پوسـت دیگـر 
را کمـک کننـد، امـا آن هـا بـه انـدازه ماماهـای دیگـر کار 
نمی کننـد«. او می پرسـد اگـر »حمایت هـای مامایـی مهـم 
اسـت و می توانـد ایـن نتیجـه ی مفیـد را بـرای زنـان، بـه 
ویـژه زنـان سیاه پوسـت، داشـته باشـد، چگونـه می توانیـم 
واقعـن گامـی  جلوتـر بگذاریـم و آن را بـرای همـه قابـل 

دسـت رس تر کنیـم؟«
***

در همـان بعـد از ظهـِر یکی از روزهـای مـارچ، »الندروم«، 
»کینگسـتون« را در یـک حامـل نـوزاد گذاشـت. وقتـی ما 
پنـج بـالک را بـرای گرفتـن »دیلـون« و »کارِدن«، کـه در 
راه مکتـب به سـوی خانه در دو ایسـتگاه مختلـف اتوبوس 
بودنـد، قدم زدیم، »کینگسـتون« به خواب رفت. پسـران از 
اتوبوس هـای شـان برآمدنـد، پولو-شـرت سـرِخ همانند بر 
تـن داشـتند، موهای شـان بـه تازه گـی اصـالح شـده بـود، 
هـر کـدام یـک کولـه پشـتی بـزرگ را به سـختی بـا خود 
حمـل می کردنـد، و بـه سـوی مادرشـان رفتنـد. »دیلـون« 
تحمـل نتوانسـت و کارت گـزارش اش را بیـرون کشـید 
و نمـرات اش را بـه مـادرش نشـان داد؛ او چهـار نمـره ی 
»اسـتثنایی« )از شـش نمـره( را دریافت کرده بـود. الندروم 
گفـت: »او باهوش اسـت«، و »دیلـون« به مادرش لب خندی 

بـزرگ و دهان گشـوده ای داد.
سـپس او با انـرژی طفالنه ی آزادنشـده اش به جلو حرکت 
روی  از  جسـت وخیز  زمـان  در  پشـتی اش،  کولـه   کـرد. 
می غلطیـد.  آن سـو  و  این سـو  پیـاده رو،  برآمده گی هـای 
»کادن« درسـت پشـت سـر »دیلـون« راه می رفـت، تـالش 
می کـرد تـا هـم گاِم گام هـای بزرگ تـِر بـرادرش راه برود. 
»آهـای!  بـود، صـدا کـرد:  مراقـب آن هـا  النـدروم، کـه 

هـردوی تـان، مواظـب باشـید! می شـنوید؟!«
»کینگسـتون«، هنگامی کـه صدای مـادرش را شـنید، به هم 
زد. سـرش را بـاال کـرد و به چهـره ی الندروم نـگاه کرد.... 
»النـدروم« توقـف کـرد، دسـتی روی سـر »کینگسـتون« 
»کینگسـتون«  بوسـید.  را  مرطـوب اش  گونـه ی  و  کشـید 
خمیـازه ای کشـید و سـپس سـرش را دوبـاره بـه گرمـا و 

ایمنـی سـینه ی مـادرش فـرو برد.

مکتـب و مرکـز آموزشـی اش مصـروف باشـد تـا بتوانـد 
در  او  امـا  باشـد،  نداشـه  مشـکلی  کانکـور  امتحـان  در 
کنـار دغدغه هـای درسـی اش کار قالین بافـی را هـم پیـش 
می بـرد. شـانه می گیـرد و تار هـای رنگارنـگ قالیـن را از 

در  پیچیـده  نقشـه ی  روی  
»تانسـته« گـره  قالیـن  زمیـن 
نقشـه ی  یـک  از  می زنـد. 
پیچیـده  و  سـخت  خیلـی 
رنگارنـگ،  تار هـای  از  و 
فـرش بسـیار زیبـا و منقشـی 
می سـازد کـه در بازار هـای 
و  دارد  خریـدار  جهانـی 
ارزش  از  دسـت بافته  قالیـن 
باالیی برخوردار اسـت. هم 
می خوانـد.  هـم  و  می بافـد 
و  فکـر  تـا  می خوانـد 
سـویه ی دانش اش را هم در 
بـازار دانـش روز»تکنالوژی 
در  و  کنـد  عرضـه  نویـن« 
صـف بهترین های دنیـا قرار 
بگیـرد. دردآور اسـفناک تر 
از همـه امـا ایـن هسـت کـه 
سرنوشـت سیاسـی و امنیتی 
و  کشـنده  حـدی  بـه  مـا 
تمـام  کـه  هسـت  متزلـزل 

شـانه کشـیدن های مـا بـر رخ قالین و تمـام قلم کشـیدن ها 
بـر سـینه ی صـاف کاغـذ  در خـون می افتـد و بـا خـون 
عجیـن می شـود تـا قربانـی وضعیـت کشـنده و اسـفناکی 
شـویم کـه خـود مـا در بـه وجـود آمدنـش هیـچ نقشـی 
نداشـته ایم و گناهـی مرتکیـب نشـده ایم؛ بلکـه در تـالش 
هسـتیم تـا بـا آموختـن دانـش و با بافتـن قالین بـر وضعیت 

بهبـودی  بـرای  و  آییـم  علمـی  تاثیرگـذار  و  تجارتـی 
وضعیـت نقـش خوبـی داشـته باشـیم.

دانـش  مـا  خانواده هـای  در  کـه  هسـت  ایـن  واقعیـت 
آمـوزان زیـادی هسـتند که هـم کار می کننـد و هم درس 

می خواننـد. هـم قالیـن می بافنـد و دست فروشـی می کننـد 
و هـم در آموختن دسـت باالیـی دارند. اما ایـن که فاطمه 
بـا تمـام تـالش زحمتش کشـته می شـود و کشـته شـدنش 
بـرای مـادرش غـم و انـدوه می آفرینـد، خیلـی اسـفناک 
فاطمـه  رفتـن  درد  دارد.  درد  رفتـن  گونـه  ایـن  و  اسـت 
بـرای هـر انسـانی دردنـاک و اسـفبار اسـت. مـا زحمـت 

کـه  می بافیـم  قالیـن  و  می گیریـم  قلـم  می کشـیم، 
زنـده بمانیـم، نـه این که برای مردن و کشـته شـدن، 
آن هـم بی هیـچ گناهـی خـون مـا بریـزد و پایـه ی 
قالیـن در بغـل دیـوار منتظر برگشـتن فاطمه از مرکز 
آموزشـی بمانـد. امـا فاطمه دیگـر نیاید و سـر انجام 
جنـازه اش از شـفاخانه پیـدا و مسـتقیم در قبرسـتان 
بـرده شـود. ایـن گونـه رفتـن هرگـز خواسـت مـا 
نبـوده اسـت. مـا بـرای بقـا در زنده گی و بـرای رفاه 
زنده گـی قالیـن بافتـه و قلـم گرفته ایـم. ایـن مبـارزه 
ادامـه دارد. درس خوانـدن بـا روش فاطمه هـا تنهـا 
درس خوانـدن نیسـت؛ بلکـه مبـارزه و جنـگ برای 

یادگیـری و دانایـی هسـت. 
روزی کـه حادثـه ی موعـود روی داد و انسـان های 
جـوان را از جامعـه گرفـت، پـس از جسـت وجوی 
زیـاد، فاطمـه را از شـفاخانه ی ناصـر خسـرو پیـدا 
شـناختند  دسـتش  بنـد  سـاعت  از  را  او  و  کردنـد 
بـه  دولـت  بـا  هماهنگـی  بی هیـچ  را  جنـازه اش  و 
تکـه  خـاک سـپردند. جنـازه ی غـرق در خـون و 
فاطمـه در زیـر خـاک آرام گرفـت  تکـه شـده ی 
امـا بازمانده گانـش غـم و انـدوه را بـا خـود دارند و 
بـرای او گریـه می کننـد. ایـن خانـواده ضـرورت به 
کمـک و هـم کاری انسـانی دارد تـا فرزنـدان دیگر 
شـان از درس خوانـدن و ادامـه دادن راه فاطمـه و 
تشـویق شـوند  بیش تـر  بایـد  نماننـد.  بـاز  فاطمه هـا 
کـه درخـت آگاهـی و دانایـی بیش تر بیـخ بگیرد و 
برگـش سـبز بمانـد. دولـت هم بایـد این خانـواده و 
خانواده هـای قربانیـان دیگـر را دسـت گیری کنـد و 
بـرای تامیـن امینت مـردم تدبیـر و چاره ای بسـنجد. 
وقتـی می بینیـم کـه زخمی هـا در شـفاخانه ها یکـی 
از پـس از دیگـری جـان می دهنـد، بـه ایـن نتیجـه 
می رسـیم کـه بـرای دولـت جـان انسـان ها ارزشـی 
نـدارد. بـا ایـن وصـف و حسـاب بـاز هـم مـا خـود 
انسـان محـق و متمـدن  ایـن کشـور و  را شـهروند 
می دانیـم و از دولـت بـا جدیـت تمـام می خواهیـم 
کـه بـرای تامین امنیـت مردم کاری بکنـد و تدبیری 

. بسنجد

گیـوا بعـدن بـا تأکید بر این که النـدروم برای قـرار مالقات 
بـا داکتـرش تماس بگیرد، گفـت: »بیمارانی با ریسـک باال 
و سـوابق مادری پیچیده اغلـب دو هفته پس از مرخصی از 
شـفاخانه، بـا داکتران شـان قرار مالقـات دارنـد«. »زنده گی 
او )النـدروم( حیرت انگیـز اسـت؛ او در خانه با سـه طفلش 
امـا  اسـت،  خـوب  او  خوش بختانـه  می کنـد.  زنده گـی 

حداقـل باید کسـی را بـرای معاینه او خواسـت«.
»گیـوا« در بـدل کارش بـا »النـدروم«، از اکتبر تـا فبروری، 
صرفـن 600 دالـر بـه دسـت آورد. »گیـوا«، به سـان سـایر 
ماماهـای »Birthmark«، نمی توانـد بـا کار مامایـی معـاش 
بخـور و نمیـری بـه دسـت آَوَرد؛ او به عنوان مشـاور تغذیه 
و شـیردهی بـرای مـادران جدیـد، هـم بـه طـور خصوصی 
در   )latch clinic( »کلینیـک حمایتـی«  یـک  در  هـم  و 

اداره نیواورلئـاِن »خدمـات غذایـی و تغذیـه زنان، نـوزادان 
و کـودکان«، کـه بـه زنـان کم درآمـد در طـول بـارداری و 

پـس از زایمـان کمـک می کنـد، کار می نمایـد.
»ویلیامـز«، متخصـص »جراحـی زنـان و زایمـاِن« منطقـه ی 
خلیـج سانفرانسیسـکو، می گویـد: »نیاز اسـت بـر این نکته 
تأکیـد کنیـم که داشـتن حمایت مامایـی از مزایـای واقعی 
پزشـکی برخوردار اسـت- و ایـن اسـتدالل را مطرح کنیم 
کـه سیسـتم بیمه باید در بـدل آن پول پرداخـت کند«. »این 
یـک شـغل اسـت. و شـاغالن آن، در بـدل ایـن کار، بایـد 

بـه سـوی  از مکتـب و موعـود  می کردنـد، می خواسـتند 
بلنـدای دانـش و آگاهـی برونـد. می خواسـتند بیاموزنـد و 
بـرای  دانش جویـی و  دانش جـو شـدن در دانشـگاه آمـاده 

شوند.
فاطمـه دختـر سخت کوشـی بـود کـه در اوج فقـر بـرای  
قالیـن می بافـت و کوچـه- قلمـش  بـه  قـدرت بخشـیدن 

پس کوچه هـای مسـیر خانـه تـا مرکـز آموزشـی را پیـاده 
کرایـه ی  را  پـول  افغانـی  ده-بیسـت  امـا  می رفـت.  راه 
را  پـول  همـان  و  نمی شـد  سـوار  موتـر  و  نمـی داد  موتـر 
کار  بـه  کاغـذ  و  قلـم  خریـدن  بـرای  می داشـت،  اگـر 
می گرفـت. پـدر و مـادرش بـا اشـک و انـدوه می گوینـد 
کـه او تـا سـاعت دوی پـس از چاشـت قالیـن می بافـت و 
پـس از آن در شـدت گرمـا راه کمپنـی تا موعـود را پیاده 
می رفـت. ایـن نشـان دهنده ی فقـر و وضعیت بـد زنده گی 
خانواده گـی و درک درسـت خـودش از همیـن وضعیـت 
اسـت. ایـن وضعیـت بد و فقر شـدید امـا هیچ گاهی باعث 
نشـد کـه فاطمـه را از پیـاده رفتـن در چاشـت روز و از 
تـالش بـرای یادگیـری خسـته کنـد. فاطمـه و دوسـتان و 
هم صنفیانـش، در واقـع قهرمانـان دانایـی و قربانیـان نادانی 
هسـتند. نادانـی و جهـل بشـر، بشـر مضـر و انسـان کش از 

می گیرنـد. قربانـی  انسـان ها 
قصـه ی قالیـن و قلـم فاطمـه امـا بسـیار تلـخ اسـت. رفتـن 
فاطمـه از دنیـا، آن هـم جـان دادن در حملـه ی انتحـاری 
انسـان درد می گیـرد و  خیلـی دردنـاک اسـت. وجـدان 
انسـان های بـا درک از انسـانیت، درد را در خـود نهفتـه 
افـزوده می شـود. درد  امبـار دردش  بـر  دارنـد و هـر دم 
انسـان وقتـی افـزون می شـود کـه پایـه ی قالیـن  در پـای 
دیـوار خانـه ی فاطمـه را ایسـتاده ببینـد و مـادرش در حال 
گریسـتن و غصـه خـوردن باشـد. درد وقتی زیاد می شـود 
کـه ببینیـد، خانـواده ی فاطمه در شـدت فقر به سـر می برد 
و در روزگاری کـه فاطمـه بایـد تنهـا درس بخوانـد و بـا 

چرا مادران و نوزادان سیاه پوست آمریکایی با بحران 
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رونـد تـا هنـوز بـه یـک شـکل متفاوت تـری ادامه 
دارد.

چشـم  در  تغیـرات  ظاهـر  بـه  کـه  اسـت  درسـت 
می خـورد ولـی اگـر به عمـق قضیـه بنگیریـم زنان 
هنـوز همـان زجـری دوران طالبـان، تاجایـی  هـم 
بـه  زنـان  دوره  آن  در  می کشـند.  را  آن  از  بدتـر 
نسـبت این کـه خواسـت و روحیـه ی دخالـت در 
امـورات باالتـری نداشـت و تنهـا ضربـه جسـمی  
می خوردنـد ولـی امـروز ضربـه روحـی می خورند 
دوره  آن  چـون  می شـوند.  خـورد  درون  از  و 
در  درد  و  سیاسـی  فعالیت هـای  از  درک  زنـان 
خانـه حبـس بـودن نداشـتند. ولـی امـروز زنـان بـه 
آن درک و بـه آن فهـم رسـیده اند و محرومیـت 
از حـق شـان آن هـا را رنـج می دهـد. امـروز زنـان 
مثـل دوران طالبـان شـالق نمی خورنـد، بـه مکتب 
کـه  حقـی  بـه  هنـوز  ولـی  می رونـد،  دانشـگاه  و 
یعنـی  نرسـیده اسـت.  از آن سـخن می گویـم  مـا 
این کـه زنـان در قـدرت سایسـی بـه حیـث عنصـر 
تصمیـم گیرنـده عـرض انـدام نکـرده اسـت. نقش 
مانـده  باقـی  کاغـذ  روی  بـه  فقـط  سیاسی شـان 
اسـت. شـاید تعـداد زیـادی از ادارات، مراکـز و 
کمیته هـای زنـان وجود داشـته باشـند ولی در عمق 
قضیـه داخـل نمی شـوند کـه زنـان در متـن قـرار 
دارنـد یـا در حاشـیه، فقـط روی کمیـت حسـاب 

نیسـت. کیفیـت خبـری  از  می کننـد، 
جایـگاه  کـه  می کننـد  تـالش  هرچنـد  زنـان 
حقیقی شـان یعنـی برابـری بـا مـردان را بـه دسـت 
آورنـد، امـا موفـق نمی شـوند؛ چـون در افغانسـتان 
بـه جـای عمـل بیش تـر بـا کلمـات بازی می شـود، 
)نصـف  زنـان  آشناسـت.  کم تـر کسـی  عمـل  بـا 
سـاختار بدنـه یـک جامعـه( بایـد از هـر نظـر قبول 
شـوند و بـه حقوق شـان دسـت یابنـد. چـون زنـان 
مثلـن  دارنـد،  را  خودشـان  بـه  منحصـر  قـدرت 

آن...  امثـال  و  افـکار صلـح گرایانـه  خالقیـت، 
عرصه هایـش  تمـام  در  زنده گـی  شـک  بـدون 
بـدون زنـان قابـل پذیـرش و پیش رفـت نمی باشـد.
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مسـئله نابرابـری زنـان از اوایـل تـا بـه امـروز جـز 
بـوده.  پرچالـش  و  پیچیـده  موضوعـات حسـاس، 
زنـان و جایگاه آنـان در اجتماع از موضوعات بس 
مهـم اسـت که پرسـش های خیلی عمیـق را متوجه 
سـاختار سیاسـی، اجتماعی و فرهنگـی یک جامعه 
می کنـد و بایـد بـه آن هـا پاسـخ داده شـود. زنـان 
افغـان از گذشـته های خیلـی دور نقش برجسـته در 
تاریـخ داشـته اند، امـا متاسـفانه تاکنون بـه صورت 
درسـت، کتابـی دربـاره تاریـخ زنان نوشـته نشـده. 
در دوره هـای مختلـف زنـان نقـش مهم داشـته اند. 
دسـت  بـه  دوره  هـر  در  افغانسـتان  تاریـخ  ولـی 
مـردان نوشـته شـده. از خـود مـردان گفتـه شـده و 
اسـت.  شـده  حـک  مـردان  خـود  عمل کردهـای 
درحالی کـه مـا زنانـی در تاریـخ داشـته ایم کـه پـا 
بـه پـای مـردان حرکـت کردنـد، ولـی هیـچ گاه به 
مقـام رهبـری نرسـیده اند. چـرا؟ چون افـکار که او 
یـک رهبـر باشـد برایـش ذهنیت سـازی نمی شـود 
بلکـه برعکس ایـن افکار بر جـرم زن بودنش از او 
سـلب می شـود. بـه جـای این کـه تشـویقش کنند، 
از هـر روشـی کار می گیرنـد تـا بـه او بقبوالنند که 
چـون او یـک زن اسـت نمی توانـد رهبـری کنـد.

فرهنـگ  و  تعصـب  مردسـاالری،  نظـام  امـروز 
سـنتی و بی منطـق کـه در افغانسـتان حاکـم اسـت 
دیـدگاه اجتماعـی را نسـبت بـه زنـان حتـا دیدگاه 
خـود زنـان را نسـبت به خودشـان تغییر داده اسـت 
و زنـان خیلـی کم تـر از آن چـه کـه بایـد فعالیـت 
داشـته باشـند، فعالیت دارنـد. فرهنگ سـنتی چنان 
سـایه افگنـده و روی مـردم تاثیـر گذاشـته کـه در 
خـون مـردم جـای گرفتـه اسـت. از گذشـته تـا بـه 
امـروز هیـچ وقـت زنـان بـه حیـث نصـف نفـوس 
جامعـه قبول نشـده اسـت و از حقوق شـان محروم 

بودند.
محروم سـاختن زنـان از حقوق سیاسـی، اجتماعی 
و هـم چنـان سـلب حقـوق در تمـام عرصه هـای 
فرهنگـی، از عمل کردهـای طالبـان بـوده. حتـا از 
حقـوق اولیه شـان آن هـا را محـروم کرده اند و این 

هیچ جامعه ی بدون حضور زنان به شکوفایی نمی رسد
و تاریخ افغانستان خالی از حضور زنان است
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نگه داری روابط مدرن خشونت  نظام سلطه و وسیله ای  حافظ 
می باشد.

زن اگر چه قربانی مضاعف نظام پدرساالری است اما در درون 
فقدان  است. چون  نظام  و حامی  این  بخشی ساکت  نظام  این 
خشن  نظام  بدنه ی  به  را  او  ایدیولوژیک  تمکین  یا  و  آگاهی 
و جنسیتی متصل نموده است. ولی از آن جا که در بسیاری از 

کشور ها تمام انحصار ماشین جنگ و اعمال خشونت در اختیار 
مردان قرار دارد و زنان در عرصه های گوناگون زنده گی شان 
نقش برازنده ی در جنگ نداشته اند، نمی تواند میزان خشونت 
زنان بر مردان را تا سطح چشم گیری باال برود. بازهم مسئله تعبیر 
جنسیتی مسئله ی را که در مورد اروپا مطرح می شود، نیز در خود 
اجتماعی  نیز در محدوده ی عمل کرد  زنان  این که  یعنی  دارد. 
و سیاسی خود در اعمال خشونت نقش داشته اند، نه انسان که 
مرد ها دارند. خشونت مرد ها علیه زنان ابعاد گسترده و وسیعی 

فراتر از حد و اندازه تصور ما دارد.

خشونت و زنان در افغانستان
موقعیت  از  و  می آید  حساب  به  دوم  جنس  زن  افغانستان  در 
فرودست در همه عرصه ها برخواردار است. از آغاز کودکی 
موقعیت  و  می گیرد  صورت  آمیز  تبعیض  برخورد  دختران  با 
فرودست زن باعث شده است تا فرهنگ زن ستیزی در میان 
مردم تداوم داشته و به تضعیف نقش زنان برای یک زنده گی 
مستقل و بدون تبعیض داشته باشد. مذهب و سنت ها که محصول 
اعصار گذشته اند زمینه های باورمندانه ی این داده های حقوقی 
را تشکیل می دهند. از جانب دیگر عقب مانده گی جامعه در 
عرصه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تاثیر منفی در همه 
زمینه های و به ویژه روی حقوق زنان گذاشته است. زنان افغان 

سـمیرا، آرامـش گـم شـده ی خـود را دریابنـد. سـمیرا نیـز 
آرزوی ایـن را داشـت تـا شـاید شـبی فرا برسـد کـه خانه او 
هـم عاری از جنگ و خشـونت باشـد و بـا دل آرام بخوابند.

تمـام رویـا و امیـد زنده گـی اش خالصـه شـده  بـود بـه یک 
آرامـش درون خانواده گـی کـه دلـش پـر از حرف هـای 
نگفتـه بـود. او همـواره نگـران بـود کـه اگـر بازهـم پدرش 
دعـوا کنـد و مـادرش شـبیه ماه گذشـته، خانه را رهـا کند و 
خانـه پـدرش بـرود، با بـرادران قـد و نیم قد خـود چه خاک 
بـر سرشـان بریزد و آینـده ی نامعلوم شـان چه خواهد شـد؟

او سـال های پـر هـراس گذشـته اش را کـه در اوج ناآرامـی 
و آمیختـه بـا خشـونت گذشـته، در یادداشـت های تکـه و 
پـاره اش چنین روایت کرده اسـت که یـک روز پدرم بدون 
بهانـه ای بـه لت وکوب مادرم شـروع کـرد، تمام بـدن مادرم 
کبـود شـده بـود. یک هفته گذشـت، امـا مـادرم آب بر لب 
نبـرد. من ترسـیده بودم مبـادا مادرم بمیـرد. پدرم همـان روز 
کـه مـادرم را لت وکـوب کـرده بـود بازهـم بلنـد شـد و بـه 
جنـگ رفـت؛ او هر وقتـی مـادرم را می زد بلند می شـد و به 
جنـگ می رفت؛ جنگـی برای نابودی رقیبان هم شـهری اش 
کـه بـر سـر هیچ باهـم درگیـر بودنـد. بـرادرم هم چنـان مثل 
یـک مرد خمـوش، خـون خونـش را می خورد ولـی اصلن 
الم تـا کام بـا مـن و مـادرم حـرف نمـی زد. من مثل همیشـه 

انسانی شان به مراتب ناآگاه تر نسبت به زنان  نسبت به حقوق 
در غرب اند. در غرب جنبش های نیرومند اجتماعی زنان وجود 
دارد که شعارشان برابری جنسیتی در همه ای عرصه ها می باشد. 
در کشور های اسکاندیناویا به جز احزاب راست افراطی همه ی 
احزاب سیاسی خود را فمینیست و طرف دار برابری های زنان 

می دانند.
در افغانستان نگاه مذهبی و به ویژه اسالم سیاسی، زن را از قلم رو 
اجتماع حذف می کند و وارد قلم رو کار مجانی خانه می نماید. 
کار زنان را خدمت به مردان تعریف نموده با جنسی سازی تن 
به طور  با سواد ها  زن آن را مادر، خواهر می خواند. در منطق 
عام وقتی از زن ها صحبت می شود، سوژه فاعل نیست بلکه یا 
مادر کسی است و یا خواهر کسی و به نحوی با نسبتی تعریف 
می گردد. در این تفکر زن شی است و انسان مستقل به حساب 
نمی آید هرچند ادعا براین است که زن انسان است. در چنین 
در  هستی اش  همه ی  و  می شود  دو  درجه  انسان  زن  نگرشی 
این تیوری سازی ها در  خدمت مردان تیوری سازی می گردد. 
ابعاد پیچیده و اسرار آمیزی شده صورت می گیرد. مال آن را 
برایش جایگاه  مذهبی  متون  از  استفاده  با  و  نموده  تلقی  الهی 
درجه دو و برده، دست و پا می کند. روشن فکر مذهبی برای 
زن ارزش های زن ستیزی را به کمک شعر و ادب و داده های 
رمانتیک که کاربرد  و  احساسی  و  معاصر، طریف، خواستنی 
جنسی دارد و به درد تولید کودکان، کار خانه به تصویر کشیده 
و توجیه می نماید. چنین دیدگاه های در رسانه ها و رسانه های 

اجتماعی وجود دارد و در شعر و موسیقی باز تاب می یابد. چنین 
فرهنگ مدرن  در  بیش تر  و کاربردش  است  ستیز  ادبیاتی زن 
به خود  مدرن  رنگ  ظاهر  به  تا  می شود  تعبیه  و  درونی سازی 
بگیرد. نتیجه ی چنین نگرشی آفریدن ایماژ زن به عنوان موجود 
با  اما  ادبیات کهن تکرار شده است،  غیرعقالنی است که در 
آرایش و پیرایش امروزی و حقوق بشری. هم باور کهن گرایانه 
و هم مدرنیزه شده محتوای واحد را در درون خود می پرورانند. 
هر دو وارث فرهنگ سلطه و مرد ستیز است و هردو عوامل 
موجه پیامبران امروزی مردساالر اند که در اعمال قدرت بر زنان 

ایدیولوژی واحدی را پاپوش قرار داده اند.
در افغانستان خشونت فراگیر است و در ابعاد فرهنگی، روانی، 
فزیکی بر آنان اعمال می شود. رفتار ها در گنجینه های جادویی 
روابط فرهنگی، اخالقی و مذهبی آمیخته شده است و همیشه 
باشد.  جاری  را  مردانه  فرمان  و  خشونت  تا  می شود  تولید  باز 
طبق گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان خشونت علیه زنان 
در تمام الیه های جامعه وجود دارد. این گزارش که در سال 
2016 منتشر شده است، نشان می دهد که زنان جوان و شوهردار 
بیش ترین قربانی خشونت هستند. چنان چه ۷0 درصد خشونت ها 
علیه زنان جوان صورت گرفته است. شوهران و اقارب این زنان 

بیش ترین عامل خشونت خوانده شده اند)5(.
 ادامه دارد...

مجبـور بـودم تا سـه بـرادر کوچکـم را نگـه داری کنـم؛ اما 
بـرادران کوچکم، همان فحش های بـزرگ و رکیک پدرم 

را ورد زبـان شـان سـاخته بودند.
سـمیرا در کاغذپاره ای نوشـته؛ وقتی چنین وضع زنده گی را 
می دیـدم، تصمیم می گرفتم که خودکشـی کنـم. یک روز 
کل قرص  هایـی را کـه در المـاری بـود، خوردم و خواسـتم 
خـودم را از دیـدن تکـرار این خشـونت در امان سـازم، ولی 
دریـغ از روزگار بـد کـه مـن زنـده مانـدم تـا روزهـای بدتر 
از آن را هـم ببینـم. یـک روز دیگـر از خانـه بیـرون شـدم، 
اصلـن خودم نمی دانسـتم کجـا می خواهم بـروم همین طور 
سـر گذاشـتم به کوچه هـا. فقط می دانسـتم که بایـد از خانه 
جهنمی فرار کنم. هنوز وسـط کوچه نرسـیده بودم، پدرم را 
دیـدم کـه از روبه رویم چهره اش ظاهر شـد، وقتی چشـمش 
بـه مـن افتاد، صدا کرد؛ ای دختـر زن بدکاره کجا می روی؟ 
من سـر جایم چون نخل در کویر خشـکیدم. دیگر راه فرار 
هم وجود نداشـت و از دسـتم کشـید و به خانه برد، به مرگ 
تهدیـدم کرد تـا دیگر از خانه بیرون نشـوم. بازهـم روزهای 
خشـونت و سـلب آرامـش بـود و آرزوی مـرگ. تااین کـه 
یک شـب با صـدای گلوله از خواب پریدم. وقتی چشـمانم 
را گشـودم، جسـم بی جـان مـادرم را جلوی چشـمانم دیدم. 
پـس از آن لحظـه نمی دانـم چـه اتفـاق افتاد. وقتی چشـمانم 
را باز کردم، فهمیدم که در شـفاخانه بسـتری هسـتم. کسـی 
در پهلویـم بی درنـگ آهـی کشـید و گفـت، پـدرت را 
زنـدان بردنـد. فهمیـدم که اکنون مـن مانده ام بـا چند بچه ی 

بداخـالق و خـرد بـا روزگار سـیاه و آینده ی مبهم.
خاطرات سـمیرا همه با ابهام سرنوشـت و زجر روزگار رقم 
خورده اسـت. روایت دردناک او زجر هرانسـانی را دوچند 

می کند. اکنون از این حادثه  دودهه گذشـته اسـت و سـمیرا 
زن دیگری سـت، امـا تاکنـون زخم هـای زنده گـی اش تـازه 
اسـت و در این کافه نشـینی ها هربار از خاطـرات قدیمی اش 
سـخن می گویـد و امروز باز همـان دفتر پاره پاره را گشـوده 
اسـت و می خوانـد کـه پـس از مـرگ مـادر و زندانی شـدن 
پدر، زنده گی ام سـیاه و مبهم اسـت، ولی هرروز سـیاه تر هم 
می شـود. در ایـن چنـد سـال بر مـن چه هـا گذشـت؛ روزها 
خانـه مـردم را پـاک کاری می کـردم تـا خـرج زنده گـی 
بـدر شـود، شـب ها کـه خانـه می آمـدم برادرانـم بـه جـان 
را  مـادرم  و  پـدر  دعـوای  باهم دیگـر  و  می افتادنـد  هـم 
تمثیـل می کردنـد. همیـن شـد کـه برادرکالنـم معتاد شـد. 
مسـوولیت سـنگین را بـه دوش گرفتـه بودم ولـی من زجر 
روزگارم مـرا همـواره مثـل امواجـی در تالطـم دریـا بـه 
هرسـو می کشـاند و در دل سـنگ وخاره هـا می کوبیـد تـا 
محـو شـوم ولـی بـاز مرا شـوق زنده گـی به سـاحل متمایل 
می کـرد. هنوز هم شـوق آن دارم تا شـب ها نشسـته سـتاره 
بشـمارم و درد هایـم را این گونـه بـا آسـمان شـریک کنم، 
امـا فرهنـگ خشـن از مـا تمام هسـت و بود مـا را گرفت و 
سرنوشـت ما هنوز در دام توفان بی قراری گیر مانده اسـت 
کـه زجـر و بی سـوادی و خشـونت اسـت و بـس. این گونه 
شـد کـه خشـونت، خشـونت آفریـد و پـدر خشـن، فرزند 
خشـن و معتـاد به بـار آورد و مـادر قربانی یـک دختری پر 

از غـده ی درد بـا یـک دنیـا ناآرامـی به جا گذاشـت.
جزییـات  ادامـه  ی  بـه  و  می خـورد  ورق  سـمیرا  دفتـر 
زنده گـی اش مصـروف می شـود ولـی مـن تـاب شـنیدن 
بیـرون  نـدارم. حرف هایـش را قطـع می کنـم و از کافـه 

می رویـم.

تبعیض و طرد
باور  همیشه   زنان  مورد  در  جنسیتی  رفتار  و  ستیز  زن  نگرش 
غالب ارتجاع در سلسله مراتبی قدرت بوده است. رفتار مبانی 
بر حذف در بدن ایدیولوژی استعالیی و متافزیکی جریان دارد. 
فروفکنی زن به عنوان ابژه پروژه ارتجاع است که آن را در ماشین 
جوجه کشی و اژه جنسی فروفکنی می کند. این فروفکنی جز از 

طریق در دست داشتن ماشین قدرت امکان پذیر نیست.
مورد  زنان  آن  در  که  است  ستیزی ای  زن  میدان  افغانستان 
تحقیر قرار گرفتند و با شیوه های گوناگون از جامعه طرد شده 
و می شوند. در این کشور به زن به عنوان موجود انسانی رفتار 
نمی گردد. اشکال گوناگون از رفتار های ضد انسانی در مورد او 
اعمال می گردد. فروش، مبادله، اعمال شکنجه، تحقیر، قتل های 
ناموسی، شیطان شماری، مکاره پنداری، عجوزه و انواع صفات 

که ویژه گی انسان زدایی زن در آن ها آمیزش یافته است.
در افغانستان نیز مانند کشور های زن ستیز، خشونت علیه زنان 
در ابعاد حقوقی اش به طور خیره کننده ی تبعیض آمیز است. در 
دهات و شهر های کوچک و بزرگ، آن جا که قوانین تبعیض 
آمیز جنسیتی اسالمی  و سنتی موقعیت حقوقی زن را تبین می کند 
و مال آخوند، قاضی و ارباب علیه زنان اعمال زور و فشار وارد 
می نمایند، جریان دارد. زن از آغاز تولدش جنس دوم محسوب 
می گردد و مرد حق دارد به تعزیز شکنجه روحی و فزیکی وی 
اعمال خشونت همان  این گونه  منبع مشروعیت  بزند و  دست 
داده های مذهبی و سنتی است که خشونت جنسیتی را مشروعیت 
می بخشد. مرد مالک زن است و زن از این قانون طبیعی شده 
باید پیروی کند. اگر از این قانون الهی شده پرهیز کند، رفتار 
خشنونت نسخه ی از پیش ساخته و تحقق مجازات جسمی، و 

روانی را طبق کد های اجتماعی را کمایی می کند.
در گفتمان قضایی و حقوقی، هماره ما به نوشته ها و تبین مواجه 
می شویم که زنان قربانی اند و مردان متجاوز و هماره این رابطه 
عقیده پدرساالری را در تفسیر این گونه مسایل برقرار می سازند. 

خشونت و حذف
حذف زنان، رابطه با توازن قدرت و امکان دست رسی آن ها به 
قدرت دارد. حذف از طریق دستگاه قدرت و امکان دست رسی 
به آن صورت می گیرد. حذف تنها فزیکی نیست بلکه راه های 
ظریف و پیچیده روانی و اجتماعی وجود دارد که زمینه حذف 

انسان در محیط اجتماعی را فراهم می نماید. 

خشونت زن علیه مرد
نیز  مردان  علیه  زنان  خشونت  اعمال  از  غربی  کشور های  در 
گزارش شده است. اما تناسب آن با خشونت مردان علیه زنان 
از دایره مقایسه با کشور های در حال توسعه بیرون است و در 
سطح خیلی نازلی می باشد. اما این که ساختار های مرد ساالری به 
تولید و باز تولید ارزش های زن ستیزانه می پردازد مباحث جدی 
را در میان فعاالن سیاسی و نظریه پردازان برابری حقوقی زن و 

مرد را تشکیل می دهد.
در پهلوی این مسایل برخی از زنان نیز از عمل خشونت استفاده 
می کنند. قومندان کفتر با ادغام شدن در سازمان مردانه ی جنگ 
وارد سازمان جنگی می شوند که  امر  زنانی که در کلیت  یا  و 

سـمیرا دختری  از تبار درد و دل تنگی و قربانی خشونت های 
خانواده گـی اسـت. او وقتی بچه بود، پـدر و مادرش همواره 
باهـم دعـوا می کردنـد. سـمیرا و برادرانـش همیشـه شـاهد 
دعـوای خانواده گـی بودنـد و در گوشـه ی اتـاق به هم دیگر 
پنـاه می گرفتند و هق هق گریه می کردند. او همیشـه نسـبت 
بـه برادرانـش بیش تـر می ترسـید و روزهـای شـان بیش تر با 
جنـگ شـب می شـد. آرامـش درون خانـواده برایـش یک 
رویا شـده بود. بعضی شـب ها با آسـمان و سـتاره ها درد دل 
می کـرد و بـرای آرامـش رویایـی اش در درون خانـواده آه 

می کشید.
بـا همـه تغییر  اتـی کـه در جهـان هسـتی رخ می دهـد، امـا 
آسـمان هم چنان آبی  و دلن شـین اسـت و سـتاره ها همیشـه 
می درخشـند و تغییـر نمی کننـد، سـتاره ها هرشـب پناهـی  
اسـت بـرای آدم هـای دل تنـگ و افسـرده تـا با نـگاه و خیره 
شـدن بـه ایـن زیبایی های خلقـت، افـرادی افسـرده  ای چون 

 حسین پناهی
جعِدگیسو

تبعیض و طرد

الله های قربانی خشونت

تحلیل

     زلمی کاوه
بخش دوم

گفت: روزی به دخترم خواهم 

کنی  گر خواستی ازدواج  ا

کن  با مردی ازدواج 

که به جای مهامنی های احمقانه 

که مردان یک طرف جمع  می شوند 
و از سیاست و کار و فوتبال می گویند، 
و زنان یک طرف دیگر جمع می شوند 

ک ها و... صحبت  و از مانیکور و انواع رژیم غذایی و جُ
می کنند

تو را به؛ 

دوچرخه سواری

کوه نوردی

تئاتر
کنرست رفنت 

فلم دیدن
شعر و کتاب خواندن

کافه رفنت و 

شب گردی های بی هوا
سفرهاي بی هوا

با
کوله پشتی و 

عکاسی و 
نقاشی و 

رس به رس هم گذاشنت و دیوانه بازی هایی
از این دست زند. 

و آنقدر به »با تو بودن«  ایمان داشته باشد 
که به زمین و زمان 

ری که از دور و برت رد  می شود گیر ندهد. و هر پشه ی نَ
و به تو احساس

»رفیق« بودن بدهد و 

نه تنها احساس »زن« بودن!
طوری که متام دنیا 

به رفاقت و رابطه تان حسودی شان شود... آن وقت شاید 
زمان مناسبی رسیده

که تن به ازدواج بدهی!

گاه به ذهن زیبایت خطور نکند  وگرنه هیچ 

که آرامش را در میان دست هایی خواهی یافت 

که تو را فقط زن می داند و زن!

منبع مشروعیت انواع خشونت علیه زنان، همان داده های مذهبی و سنتی است
که خشونت جنسیتی را مشروعیت می بخشد  

در افغانستان نگاه مذهبی و به ویژه اسالم سیاسی، زن را از قلم رو اجتماع حذف می کند
کار مجانی خانه می نماید  و وارد قلم رو 

داستان

     فاطمه پارسا



حاجی اسماعیل لعلی، پدر مدینه لعلی، 500هزار افغانی که مصرف 
ختم و فاتحه مرسوم  در جامعه را برای تداوی زخمی ها و تمویل هزینه 

تحصیل دانش آموزان کمک کرد.
طاهره فراسو و اسداهلل کامیار، دو نامزادی هستند که از دایکندی به 
کابل آمدند و مصرف عروسی شان را برای تداوی زخمی های این 
کمپاین های  مصرف  از  بخشی  هم  کسی  کردند.  کمک  روی داد 
بنیادهای خیریه  برای تداوی آنان تخصیص دادند.  را  انتخاباتی اش 
تا  سپردند  نقدی  کمک های  نیز  داخلی  و  اروپایی  کشورهای  از 

زخمی های حادثه موعود تداوی شوند.
در واقع حادثه ی موعود همان قدر که سخت و سنگین بود، همان قدر 
در بیداری مردم نقش عمده داشت و به خصوص حرکت های بنیادی 

که به نام راحله و مدینه صورت گرفت.
ضمن آن که پدر مدینه کمک بزرگی برای زخمی های این روی داد 
اهدا کرد، محمد فهیم هاشمی، رییس »تلویزیون یک« اعالم کرد 
برای  »مدینه«  به نام  را  خواب گاهی  دانایی،  از  حمایت  جهت  که 

دانش آموزان می سازد.
به نام  را  کتاب خانه ای  او،  یادداشت   از  الهام  با  نیز  راحله  خانواده ی 

باشد.  همه  دست رس  در  تا  است  کرده  ایجاد  راحله«  »کتاب خانه 
در  او  که  می داند  رسالتی  را  راحله  کتاب خانه   ایجاد  خانواده اش، 
یادداشت خود بر علم تاکید کرده است. راحله در یک یادداشت اش 
تصویر روشنی از هدف و آینده ی خود و مسوولیت جامعه ترسیم 
می کند. راحله نوشته است: »جامعه به راحل نیاز دارد. راحل می تواند 
توسط علم خود پرچم افغانستان را در میان کشورهای جهان به اهتزاز 

درآورد. راحل ناز است، راحل عشق است. راحل تواناست!.«
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جامعه به راحل نیاز دارد
راحله، یکی از ده ها قربانی حادثه ی الم ناک آموزشگاه موعود است 

که در یادداشت خود نوشته بود: »جامعه به راحل نیاز دارد.«
غروب خونین کابل!

کننده ی  حمله   ،139۷ اسد  چهارم  و  بیست  چهار شنبه،  روز  عصر 
انتحاری خود را به آموزشگاه موعود در ناحیه هژدهم کابل رسانده 
بود. پس از انفجار دادن واسکت انتحاری اش، بیش از 50 دانش آموز 

را به کام مرگ کشاند و حدود ۷0 تن دیگر زخمی شدند.
دو روز بعد، حکومت اعالم کرد که این حمله را گروه تروریستی 

داعش به عهده گرفته است.
دیگر  و  کابل  در  تروریستی اش  فعالیت  سال  چند  در طول  داعش 
حمله  است.  کرده  راه اندازی  را  خون باری  حمله های  کشور  نقاط 
بر آموزشگاه موعود هرچند بی پیشینه نبود، اما از هرنگاه هول ناک 
بر  خودرا  تروریستی  مهاجم  یک  نیز  پیش  چندی  بود.  شکننده  و 
اما  تلفاتی در پی نداشت؛  بود ولی  آموزشگاه کوثر دانش رسانده 
مرکز  بر  انتحاری  کننده ی  حمله  یک   1396 جدی  هفتم  به تاریخ 

فرهنگی تبیان در غرب کابل 50 قربانی گرفته بود.
این بار، حمله ی تروریست انتحاری بر موعود؛ حمله بر سنگر دانایی و 
بنیاد آموزشی کشور است. موعود یک آموزشگاه آماده گی کانکور 
صنف های  دانش آموزان  مطلق  اکثریت  که  است  کابل  غرب  در 
آماده گی کانکور آن را نوجوانان روستانشین تشکیل می دهند که از 
مناطق مرکزی کشور جهت فراهم بودن زمینه ی آموزش بهتر به کابل 

می آیند.
کانکور  آماده گی  صنف  همان  در  تن  دوصد  از  بیش  درآن روز، 
آموزشگاه  این  دیگری  صنف  در  رقم  این  بیش از  و  شدند  حاضر 

مصروف حل معادالت فزیک و هندسه بودند.
دانش آموزان  میان  در  که  انتحاری  فرد  همراه  مواد  انفجار  از  پس 
نشسته بود، بیش از یک صد تن از دانش آموزان کشته و زخمی شدند. 

هنوزهم رقم ثابتی از شهدا و زخمی ها وجود ندارد.
رویاهایی که بر باد رفت!

بیش ترین  بودند.  سال  زیر 18  نوجوانان  اکثر  روی داد  این  قربانیان 
قربانی این روی داد دختران بودند. عطااهلل و فرزانه، برادر و خواهر 
هم زادی بودند که در سال 13۷۷ه.ش، در ولسوالی ناور والیت غزنی 
دیده به جهان گشودند و در چهارمین روز حضور در این آموزشگاه 

هردو باهم چشم از جهان فروبستند.
اما در این میان، راحله منجی و مدینه لعلی دو بانویی که مرگ آنان 
از یک سو پایه های امید به آینده ی معارف را متزلزل کرد و از سوی 

دیگر کمپاین تکثیر دانایی و حمایت از دانایی را به راه  انداخت.
راحله منجی، دختری که قرار بود در سال جاری امتحان سراسری 
کانکور را سپری و در رشته مورد عالقه اش »اقتصاد« تحصیل کند، 

یکی از شهیدان حادثه چهارشنبه خونین در غرب کابل است.
او دختری 18 ساله در کنار 5 برادر و 3 خواهرش که دو سال قبل 
مادر خود را از دست داده بود، زنده گی می کرد. او کوچک ترین 

فرد خانواده خود بود.
مدینه لعلی، در کابل به دنیا آمده بود و امسال صنف دوازدهم را 
در لیسه »گلخانه« می خواند. او 1۷ ساله بود و می خواست با سپری 
کردن آزمون کانکور سراسری کشور یک گام دیگر به آرزوها و 

رویاهایش نزدیک شود.
ما این گونه از میان خون و خاکستر برمی خیزیم

 و تکثیر می شویم!
به  مردم  دیگر  بود.  قبل  از  متفاوت  روی داد  این  با  مردم  روی کرد 
جاده ها نریختند و مظاهره ای شکل نگرفت؛ اما کمیته های امدادرسانی 
اهدای خون  برای  انسان های خییر  به زخمیان حادثه تشکیل شد و 
به شفاخانه ها شتافتند. یک روز پس از این روی داد، افکار عمومی 

به سوی کمک رسانی به زخمی ها و حمایت از دانایی بسیج شد.

راحله در يک يادداشت اش 
تصوير روشین از هدف و آينده ی خود و 

مسووليت جامعه ترسمی می کند. راحله نوشته 
است: »جامعه به راحل نياز دارد. راحل 

می تواند توسط علم خود پرچم افغانستان را 
در ميان کشورهای جهان به اهتزاز درآورد. 
راحل ناز است، راحل عشق است. راحل 

تواناست!.«

روایت
     حسین احمدی


