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هیچ مردی هرگز به فکرش هم 
که درباره ی وضع خاص  نمی رسد 
یسد. کتابی بنو انسان مذکر 
بووار سیمون دو

این جا، چراغی روشن است

نداریـم، این اسـت کـه هیچ زنـی توانایی های 
الزم بـرای حضـور در عرصـه ی بین الملـل را 
نداشـته  اسـت؛ معـدود کسـانی کـه در این ره 
گام گذاشـتند، بـه خاطر نبود اراده ی سیاسـی 

در چنیـن مسـندی نرسـیده اند.
بـرای رشـد و ارتقـای سـطح توانایی هـای و 
ظرفیت سـازی زنـان جهـت گسـترش نقـش 
سیاسـی- مختلـف  عرصه هـای  در  آنـان 

اجتماعی، فرهنگی و اقتصـادی الزم می نمود 
تا بـرای ظرفیت سـازی زنـان حسـاب ویژه ای 
بـاز شـود و برنامه های موثـر و متمرکز طرح و 
تطبیق شـود. کمک هـا، برنامه هـا و انجیوهای 
یک و نیم دهه ی گذشـته تاثیرگذاری الزم را 
نداشـت. بدین لحاظ ایاالت متحده ی آمریکا 
کـه هفده سـال از حضـور سیاسـی-نظامی آن 
در افغانسـتان می گـذرد و پول های هنگفتی را 
در بخش هـای مختلـف در افغانسـتان به خرج 
رسـانده اسـت، بر آن شـد تا از طریق برنامه ای 
کمک هـای  »پرومـوت«  عنـوان  بـا  ویـژه 

بـرای  مالـی 

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

زن زاویه ی تاریک جنگ است
درنگی بر کتاب )جنگ چهره ی زنانه ندارد(

زنان؛ کارگران بدون مزد

     امین آرمان
بخش نخست

روایت
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ناکارایی برنامه های آمریکا در حمایت 
از زنان افغانستان

تحلیل
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این که زنان فقط در مقابل سرپناه و غذا در خانه کار 
می کنند، بی عدالتی محض است.

ــه  ــان در افغانســتان کار می کننــد. از کارهــای ســخت و آســان خان بــدون شــک زن
ــام روز در  ــه تم ــهر زنانی ک ــه. در ش ــرون از خان ــف در بی ــای مختل ــا کاره ــروع ت ش
ــه، اســیران عصــر خــود  ــد و مصــروف کارهــای روزمره گــی در خان ــه حبس ان خان
ــد و  ــر کار می کنن ــه در دفات ــرون از خان ــه بی ــای ک ــد. آن ه ــند و در زندان ان می باش
مصــروف درس انــد، بــه نحــوی دیگــری قربانــی بی عدالتــی جنســیتی می باشــند، امــا 
ــه می شــود کــه  ــی پرداخت ــه وضــع آن عــده از زنان ــه صــورت خــاص ب در این جــا ب
پدران شــان بــا بــه فــروش رســاندن آن هــا زنجیــر برده گــی را بــرای همیشــه بــه گــردن 

ــد. ــان انداخته ان ش
ــتن  ــند. شس ــه می باش ــای خان ــام کاره ــاندن تم ــام رس ــه انج ــوول ب ــان، مس ــن زن ای
ظرف هــا و لباس هــای تمــام مــردان خانــواده، آشــپزی، تمیــز کــردن خانــه، بچــه داری 
و... بــه صــورت مشــخص فقــط و فقــط بــه زنــان تعلــق دارد. مــردان نــه خانــه جــارو 
می زننــد، نــه آشــپزی می کننــد، نــه از بچــه مراقبــت می کننــد و نــه لبــاس می شــویند. 
ــه  ــه )ب ــرون از خان ــل، در بی ــای داخ ــاوه کاره ــان برع ــه زن ــت ک ــن در حالی س ای
خصــوص در روســتاها( بــا مــردان کار می کننــد. بــه طــور نمونــه، در روســتاها زنــان 
ــع  ــزم جم ــوه، هی ــف از ک ــدن و آوردن عل ــا، کن ــاری زمین ه ــردن، آب ی در درو ک
کــردن و... برابــر بــا مــردان کار می کننــد. زن و مــرد هــر دو در بیــرون از خانــه برابــر 
زخمــت می کشــند، امــا وقتــی در خانــه می آینــد، مــرد دراز می کشــد و زن مجبــور 
اســت کــه تمــام کارهــای باقــی مانــده ی خانــه را بــه تنهایــی انجــام بدهــد و مــرد حتــا 
حاظــر نیســت کــه در صــورت تنهایــی زن، از کــودک شــیرخوارش مراقبــت کنــد. 
ــه  ــد، چــون مطلقــن آن را کارهــای زنان ــن کارهــا ســرباز می زنن مــردان از انجــام ای

ــرمند. ــام آن می ش ــد و از انج می دانن
بــا در نظرداشــت تمــام ایــن مــوارد؛ هنگامی کــه اختافــی بــه وجــود می آیــد، مــرد 
هرچــه بخواهــد بــه زبــان می رانــد و بــه زن می گویــد تــو حــق نــداری چیــزی بگویی 

و کاری کنــی چــون منــم کــه تــو را ســیر می کنــم. 
تــو مــال مــن هســتی و هرچــه مــن می خواهــم همان 

فمینیسم رویای جداسازی
 در سر ندارد، بل...

 صفحه 3  

وقتـی در مـورد نـام و عنوان این کتـاب فکر می کنم،  دو دسـت مخالف 
و متقابـل بـه هـم، در فکـرم جای خـوش می کند. یکـم؛ »جنگ چهره ی 
زنانـه نـدارد« بـه این معناسـت که زنـان عامل و خالق هیچ جنگی نیسـتند  
و چهـره ی جنـگ بـا دسـتان مردانه ی مـردان خلق می شـود و ایـن مردان 
هسـتند کـه جنگ می کننـد و عامل جنـگ و ویرانـی و خونریزی ها اند.  
دوم؛ »جنـگ چهـره ی زنانـه نـدارد« بـه ایـن معناسـت کـه ظاهـر جنـگ 
مردانـه اسـت و جنگ چهـره ی مردانه دارد اما عکـس این چهره، عامل و 
باعـث  جنـگ زنان هسـتند و در واقع زنان جنگ را بـه جریان می اندازند 
امـا عنـوان و صفـت جنگ جو و جنگ سـاالر به مـردان داده می شـود. یا 
بـه بیـان دیگـر، زن زاویـه تاریـک و پنهان جنـگ اسـت و در هر جنگی 
زنـان در کنـار مـردان می جنگنـد و تیرانـدازی می کننـد و در مردانه ترین 
بخش هـای جنـگ شـریک اند، اما چهـره، روی بیرونـی و زاویه ی پیدای 
جنـگ  مردانه هسـت و عنوان ها و امتیاز ها، شکسـت ها و پیروزی ها همه 

بـر می گردنـد به جنـراالن و فرمانده هـان مرد. 
جنـگ و خـون، خشـونت و ویران گری و مهربانی و انسـانیت، همه و هر 
چـه تصـوور می کنیـم، در زنده گی انسـان ها جریان داشـته اسـت. از همه 
بدتر  جنگ و خشـونت بوده اسـت که از انسـان یک موجود ترس ناک، 

خون آشـام  و زشـت سـاخته و انسـانیت را زیـر پرسـش قـرار داده اسـت. 
مـا کـه در افغانسـتان زنده گـی می کنیـم، جنگ یـک از تجربه هـای تلخ 
تاریـخ در ایـن کشـور بـوده اسـت. امـروز کـه در روزگار دموکراسـی و 
دانـش نویـن قـرار داریـم و جهـان خانه ی مشـترک جهانیان شـده اسـت 
نیـز در افغانسـتان  جنـگ جاری سـت و مـردم در جای هـای مختلف این 
آب و خـاک دود و آتـش تجربـه می کننـد و سـینه ها پـر  اسـت از دود و 
غبـار جنـگ. از غزنـی تـا فاریـاب و از میـدان وردک تـا ننگرهـار رنگ 
خـون می بینیـم و بـوی دود و بـاروت استشـمام می کنیـم کـه در ایـن جا 
نقـش زن در جنـگ یک مورد مبهم اسـت و کسـی در ایـن مورد چیزی 
ننوشـته اسـت اما چهره  و پشـت چهره ی جنگ یا هر دو روی جنگ را 
مـا مردانـه می بینیم.  شـمار سـربازان در ارتـش و پولیس هـم خیلی کم و 
انگشـت شـمار اسـت که نمی شـود نقـش زنـان در جنـگ را از روی آن 

کنیم. سنجش 
مـن منتقـد نیسـتم و نقـد کـردن برایـم کار آسـان هم نیسـت. ایـن کتاب 
یـک از کتاب های سـت کـه برایـم جالـب و آموزنـده بـوده اسـت و 
نوشـتن در مـوردش هـم فقـط از دید یک خواننده اسـت. بـه حیث یک 

خواننده می خواهم برداشـتم از درون داشـت 

زنان در افغانسـتان پیش از آن که مدعی سـهم 
و حقوق شـان در ساختار سیاسی نظام شوند و 
سـخن از مشارکت سیاسـی و اجتماعی بزنند، 
اسـتعداد  ارتقـای  و  ظرفیت سـازی  نیازمنـد 
سـطح  ارتقـای  بـدون  هسـتند.  شـان  فـردی 
توانایی هـای زنـان نمی تـوان میـزان حضـور 
نظـام  صاحیـت داری  سـطوح  در  را  آنـان 
بـرای  داد.  افزایـش  مراکـز تصمیم گیـری  و 
گسـترش نقش زنـان در عرصه های سیاسـی-

اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـادی ابتـدا بایـد 
برنامه های موثری برای رشـد و ظرفیت سـازی 
زنـان طـرح و تطبیـق شـود. یکـی از دالیلـی 
اصلـی کـه تاکنـون در عرصـه ی بین الملـل 
هیـچ چهره ی تاثیرگذار زن از افغانسـتان –حتا 
در امـور مربـوط بـه مسـایل داخلـی کشـور- 
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ایـن کتـاب را بنویسـم. از آن جایی که در مـورد جنگ جهانی 
دوم آگاهـی آن چنانـی نـدارم، نمی توانـم ایـن نوشـته را نقـد 
بنامـم. فقط ایسـتی می پندارم کـه  یک خواننـده ی معمولی چه 

برداشـتی می توانـد بکند.
ایـن کتـاب بـه مـا می گویـد کـه  در جنـگ جهانـی دوم بدون 
زنـان و بـدون پزشـکان و تـک تیرانـدازان زن، هتلـر و نازی هـا 
شکسـت نمی خوردنـد. ایـن زنـان بودند کـه در کنار مـردان، با 
فرماندهـی مـردان و جنـراالن و بـا فرمانده و سـرتیم شـدن زنان 
قدرت ارتش روسـیه  دو چند شـده بود تا توانسـتند متجاوزان و 
دشـمنان سرزمین شان را شکسـت بدهند و تا آلمان پس برانند.
ایـن کتـاب صـرف گفت وگـوی نویسـنده به شـکل داسـتان-

خبری است با زنان و دختران روسی. نویسنده در پی این هست 
تـا زاویه هـای تاریک و پنهان جنگ را برجسـته کنـد و نقش و 
تاثیرگـذاری ایـن زاویه هـا در شکسـت و پیـروزی را گـزارش 
بدهـد. حقیقت  کتمان شـده ی جنـگ را رونمایی کند و به دنیا 
و انسـانیت بگویـد که رنـج و درد جنگ را چه کسـانی بیش تر 
تجربـه کرده انـد، اما چه کسـانی امتیاز های نظامـی  را گرفته اند. 
چـه کسـانی بیش تـر تحقیـر  و بدنـام شـده اند و چه کسـانی هم 
تحقیـر کرده انـد و هم افتخـار و خوش نامی  به دسـت آورده اند. 
کتـاب »جنـگ چهـره ی زنانه نـدارد« بـه خواننـده می گوید که 
دختـران هـم جنگیده انـد و هـم درد دوری از خانـه و خانـواده 
را تحمـل کرده انـد. سـردی ها و سـختی ها را تجربـه کرده انـد. 
یک شـبه از نازدانه گی پریده اند و وارد دنیای درشـت و خشـن 
جنـگ شـده اند. آنان بـا فـداکاری مـردان را همراهـی کرده اند 
و بـا شـوق از سـرزمین خـود دفاع کرده انـد امـا در روزگار پس 

از جنـگ یک طیـف بدنام و ناخوش آیند اجتماعی را تشـکیل 
داده انـد. تـا جایی که حتا مـردان با آنـان ازدواج هم نمی کنند و 
با چشـم بد به سـوی شـان می بیننـد. البته، واقعیت هـای متفاوتی 
در ایـن جـا ثبت شـده اسـت. جریان عشـق و دوسـت داشـتن و 

دوسـت داشته شـدن، هم به حیث 
یـک واقعیت جـدی آمده  اسـت 
کـه عشـق در جنـگ هـم جریان 
بدبینی هـای  اضافـه ی  بـه  دارد. 
فرهنگی-اجتماعـی و بـه اضافه ی 
بدنـام شـدن دختر به حیـث دختر 
برگشـته از جنگ، هستند دختران 
و پسـرانی کـه در جبهـه ی جنگ 

عاشـق شـده و ازدواج کرده انـد.
یکـی  گفت  وگو هـا  همین طـور، 
دارد  پیامـی   دیگـری  از  پـس 
نشـانه  بیش تـر  را  تاریکی هـا  و 
مـی رود و انسـان لطیـف و نـازک 
را از تاریکی هـای جنگ می یابد. 
کتـاب  پـوش  در  کـه  طـوری 
هـم نوشـته شـده اسـت: »سـوتانا 
الکسـویچ« اولیـن نویسـنده ی تاریـخ اسـت که بـه خاطر 
نوشـته هایش در ژانر مسـتندنگاری جایزه ی ادبی نوبل را 
از آن خـود کـرد. ایـن کتـاب هم برنـده ی جایـزه ی ادبی 
نوبـل ۲۰۱۵ شـده اسـت. جنـگ چهـره ی زنانـه نـدارد، 

روایت پر فراز نشـیب این مسـتندنگار باروسـی اسـت از 
روزگار و خاطره هـای زنانی کـه در ارتش اتحاد جماهیر 
شـوروی در جنگ جهانی دوم جنگیدنـد و حال، پس از 
سـال ها از کابوس هـا، تنهایی و هول های شـان می گویند. 
او چنـد صـد نفـر از ایـن زنـان را پیـدا می کنـد و بـا آن ها 
حـرف می زند. این زنان از مسـلک های مختلف هسـتند؛ 
پرسـتار، تک تیرانـداز، خلبان، رخت شـور، پارتیـزان، بی 
سـیم چـی و فرمانـده و سـرباز پیـاده. خاطره هـای تـکان 
دهنده انـد. زنانـی کـه پوتیـن پوشـیده اند و در ترکیـب 
خـاک و خـون و تـرس زنـده مانده انـد. الکسـویچ بـا 
تدویـن ایـن آدم هـا کنـار هـم کلیتـی می سـازد متناقـض 
و شـورانگیز، پرهیاهـو و صامـت. کتاب گاه شـامل چنان 
لحظه هـا ی می شـود کـه فراتـر از خوانده ها و شـنیده های 
مرسـوم اسـت در بـاره ی جنگ. بـی پرده و عریان  اسـت 
و ناگهـان مـادری بـه مـا نشـان می دهد کـه برای عبـور از 
خـط بازرسـی آلمانی ها بچـه اش را نمک انـدود می کند 
تـا تب کند و سـربازان بهراسـند از تیفـوس و او بتواند در 
قنـداق بچـه ی گریـان با پوسـت ملتهب سـرخ شـده دارو 

ببـرد بـرای پارتیزان هـا. 
پنهـان  زاویه هـای  حیـث  بـه  زنـان  و  مـادران  دختـران، 
جنـگ از زیـر پرده هـای سـیاه تاریـخ و از پس شـانه های 
بلنـد جنراالن مشـهور سـر بـر می آورنـد و چشـم دید ها و 
تجربه هـای خـود را می گوینـد. در این جـا می خوانیم که 
زن انسـانی اسـت کـه قـدرت آن را دارد تا خود را معرفی 
کنـد و تاثیـر تیراندازی های خـود در جریان جنـگ را به 

ثبت برسـاند. 
ادامه دارد...

 ادامه از صفحه اول

  فروغ فرخزاد
جعِدگیسو

حلقه

دخترک خنده کنان گفت چیست

راز این حلقه ی زرد

راز این حلقه که انگشت مرا

این چنین تنگ گرفته است به ببر

راز این حلقه که در چهره ی او

این همه تابش و رخشنده گی است

مرد حیران شد و گفت:

حلقه ای خوش بختی ست، حلقه ای 

زنده گی است

همه گفتند: مبارک باشد

دخترک گفت: دریغا که مرا

باز در معنای آن شک باشد

سال ها رفت و شبی

زنی افسرده نظر کرد بر آن حلقه زرد

دید در نقش فروزنده ی او

روزهای که به امید وفای شوهر

به هدر رفته، هدر

زن پریشان شد و نالید که وای

وای، این حلقه که در چهره ی او

بازهم تابش و رخشنده گی است

حلقه ی برده گی و بنده گی است

زن زاویه ی تاریک جنگ است
درنگی بر کتاب )جنگ چهره ی زنانه ندارد(

نقش زنان در تجاوز به آن ها چیست؟
قربانی نکوهی چیست و چه اثراتی دارد؟

هـوا سـرد بـود و بـاران بـه شـدت می باریـد. بـرای برگشـت به 
کتاب خانـه عجله و پول گرفتن تاکسـِی دربسـت نداشـتم. زیر 
بـاران شـدید، منتظـر ماشـینی مانـدم کـه به مسـیر من بخـورد. 
مـدت زمانـی نسـبتن طوالنـی منتظر تاکسـی مانـدم. در نهایت 
سـوار یـک خـودرو شـخصی کـه به نظـرم موجـه و امـن آمد 

شدم.
بافاصلـه صدای یـک روحانی را از پخش خودرو شـنیدم که 
مشـغول صحبـت از ایمـان و برداشـت های عوامانـه از آن بـود. 
از راننـده ی جـوان پرسـیدم آیـا فـان شـخص اسـت؟ او بـا نه، 

محکم پاسـخم را داد.
در میانه ی راه پرسید: شما نترسیدید سوار ماشین من شدید؟

- چرا باید بترسم؟
- خب دخترها باید بترسند، باید به شدت احتااط کنند.

و در  به ایـن کوچکـی  - در شـهری 
ایـن  بـا  و  شـهر  اصلـی  خیابان هـای 
ترافیک شـدید، در شرایطی که امکان 
اسـتفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 
بـرای مـن مهیـا نیسـت، آیـا اعتمـاد به 
 یـک اتومبیل شـخصی برای رسـاندن 
من به مقصدم عملی بـه دور از احتااط 

است؟
بـه  رسـیدن  از  پیـش  نهایـت  در  و 
مقصـدم پاسـخ گرفتـم: خـب شـما به 
عنوان یک خانم بایـد مراقب خودتان 

باشـید. بایـد خیلـی مراقـب باشـید.
از لحظـه ای که از اتومبیل آن شـخص 
پیاده شـدم تمام ذهنم درگیر سـواالت 
گوناگونـی شـد. آیا من کار اشـتباهی 
کـرده  بـودم؟ مگـر امنیت مـن نباید با 
ذهن روشـن مردان تامین شـود؟ قصد 
صحبت هـای آرمان گرایانه نـدارم. اما 
آیـا واقعـن دسـت یابی به ایـن هـدف 
خیلـی بعیـد اسـت؟ در میـان همـه ی 
ایـن سـوال ها دوبـاره مفهوم سـرزنش 

قربانـی یـا »قربانی نکوهـی« را بـه خاطـر آوردم. به جسـت وجو 
پرداختـم. مـروری کوتـاه بـر مفهـوم قربانی نکوهـی داشـتم و 
سعی کردم رفتار آن راننده و رفتارهای مشابه آن را که تاکنون 
بسـیار دیـده ام تحلیل کنـم. من به عنـوان یک کوله گـرد که با 
شـهامت و البتـه بـا در نظر داشـتن تمـام خطرات با کوله پشـتی 
کوچکـم بـه دل جـاده می زنـم و سـفر می کنـم واکنش هـای 
از ایـن قبیل بسـیار دیـده ام. از مامـوران انتظامی تا راننـده گان و 
شـهروندانی کـه در طـول سـفرهایم بـا آن ها برخـورد می کنم. 
تمـام خطـرات احتمالـی را انـکار نمی کنـم امـا بحـث مـن آن 
نگاهـی اسـت کـه بـه قربانیـان جرایـم وجـود دارد. خصوصن 

زنانـی کـه قربانـی تجاوز می شـوند.
مفهـوم قربانی نکوهـی نخسـتین بـار توسـط روان شناسـی بـه 
نـام ویلیـام رایـان در سـال ۱۹۷۱ در کتابـی به همین نـام مطرح 
شـد. سـرزنش قربانی یعنی قایل شـدن سـهمی از تقصیـر برای 
قربانـی در وقـوع جـرم اسـت. طبـق ایـن تفکـر، افراد مسـوول 
حفاظت و مراقبت از خود هسـتند. نتیجه ی رفتار و اعمال شـان 

را دریافـت می کننـد بـه قول معـروف »هرچه دیده ای از چشـم 
خـود دیـده ای«! قربانی نکوهـی در واقـع بیان گر این باور اسـت 
کـه همـه ی مـا سـزاوار عواقبی هسـتیم کـه دریافـت می کنیم. 
قربانی نکوهـی جهـان را مملـو از عواقب پیش بینی پذیـر و قابل 

کنتـرل و تحـت اراده کامـل اشـخاص معرفـی می کند.
قربانی نکوهـی عـاوه بـر تجـاوز و خشـونت خانه گـی نسـبت 
بـه سـایر جرایـم چـون قتـل، دزدی و بسـیاری انـواع دیگـر 
دیـده می شـود. اکثریـت مـا زنان یـا به عنـوان قربانـی، به خاطر 
سـهل انگاری و رعایـت نکـردن احتـااط مامـت شـده ایم یـا 
شـاهد سـرزنش شـدن قربانیـان دیگـر بوده ایـم یـا دسـت کـم 
تحلیل هـای از ایـن دسـت را در میـان خانواده، آشـنایان، محل 

کار و خیابان هـای شـهر شـنیده ایم.
بـه عقیـده ی »باربـارا گیلیـن« اسـتاد مـددکاری اجتماعـی در 

دانشـگاه »وایدنـر« بسـیاری از افراد قربانی را سـرزنش می کنند 
تـا بـاور بـه مصوونیت خـود از قربانی شـدن را تقویـت کنند و 
احسـاس کننـد که ایـن اتفاقات هرگز بـرای آن هـا رخ نخواهد 

داد. 
حتـا گاهـی خوش نیت ترین افـراد هم به سـرزنش قربانی اقدام 
می کننـد. بـه طـور مثـال برنامه هـای پیش گیرانـه کـه بـه زنـان 
چگونه گـی مصوونیت از جرایـم را آموزش می دهنـد در واقع 
سـهمی هم برای زنان در قربانی واقع شـدن قایل هستند. گیلین 
توضیـح می دهد: »امن تریـن و مطمئن تریـن کاری که می توان 
انجـام داد ایـن اسـت کـه هرگـز از خانه ی خود خارج نشـوید، 
چـرا کـه به این  ترتیـب احتمال این که قربانی شـوید بسـیار کم 
خواهد شـد. فکر نمی کنم مردم، برای فهم کامل این مسـئله و 
بیان حد و مرز مسـوولیت فرد در اجتنـاب از جرم، به قدر کافی 

تاش کرده باشـند.«
»شـری همبی« اسـتاد روان شناسـی دانشـگاه سـات و بنیان گذار 
انجمـن  نشـریات  از  کـه  خشـونت«  »روان شناسـی  ژورنـال 

روان شناسـی آمریکاسـت توضیـح می دهـد کـه بـا آمـوزش 
هـم دردی و تـاش بـرای داشـتن فکـری بـاز و توجه بـه جهان 
پیرامـون و وجـود تفاوت هـا به کاهـش گمانه زنی هایـی از این 

دسـت می تـوان کمـک کـرد.
همبـی می گویـد: »وقتی بـا اطاعات کنونـی دربـاره حادثه ای 
کـه رخ داده نظـر می دهید آسـان اسـت که بگویید معلـوم بود 
کـه آن فـرد چـه قصـدی داشـته. ولـی ایـن دلیل نمی شـود که 
بتوانیـد بگویید هرکسـی قدرت پیش بینـِی این ماجـرا را در آن 

زمان داشـته اسـت.«
بـرای کنتـرل و کاهـش قربانی نکوهـی خصوصـن در مـوارد 
تجـاوز نیـاز بـه اصـاح کلیشـه های مان از مجـرم و شـرایط 
وقـوع جـرم داریم. مجـرم می تواند هر شـخصی با هـر ظاهری 
و از هـر جایگاهـی باشـد و همین طـور قربانـی نیـز می تواند هر 
شـخصی بـا هـر موقعیتی باشـد. 
بـا پذیـرش این کـه جهـان جای 
عادالنـه ای نیسـت بایـد بپذیریم 
افـراد  بـرای  بـد  اتفاقـات  کـه 
خـوب و محتـاط هـم می افتد و 
الزامـن هـر آن چـه را کـه افـراد 
تجربـه می کنند عاقبـِت عادالنه 
اعمال شان نیسـت. باید بپذیریم 
جرایـم در شـرایطی هـم کـه ما 
آن را ایمـن ارزیابـی می کنیـم 
ممکن است رخ دهند و در انتها 
الزم می دانم به این مسـئله اشـاره 
کنم که قربانی نکوهی برداشتی 
جرایـم  وقـوع  از  سـاده انگارانه 
اسـت. تشـخیص علـل وجـود 
ناامنـی و خطـرات گوناگـون و 
متعاقبـن وقـوع جرایـم نیازمنـد 
و  دقیـق  تحلیـل  و  بررسـی 
ریشـه یابی اسـت. از تحلیل های 
روان شـناختی تا جامعه شـناختی 
تبییـن  و  ریشـه یابی  هـدف  بـا 
وقـوع جرایم تا راه علمـی و عقانی پیش گیری و کنترل آن ها 
در دسـت رس هسـتند. فلـذا دامـن زدن به ایـن پیش داوری هـا 
و برداشـت های اشـتباه راه بـه جایـی نخواهـد بـرد جـز نمایش 
تصویری تیره و تار از خطر، مجرم و حدود مسـوولیت قربانی. 
بـه خوبـی بـر همه گان روشـن اسـت کـه بـرای تامیـن امنیت و 
پیش گیـری از وقوع تجاوز راه های گوناگونی وجـود دارد که 
مهم تریـن آن آمـوزش بـه هـر دو جنـس اسـت. ایـن در حالی 
اسـت کـه در نهادهـای تربیتی تنها بر دختران به عنوان مسـوول 
تامیـن امنیت خودشـان تاکید می شـود که  ایـن تاکید با تمرکز 
بسـیار بـر ارزش مصـرف جنسـی زنـان و نیـاز بـه پوشـیده گی 
کامل آن ها اسـت. این در حالی اسـت که کودکان و نوجوانان 
از هـر دو جنـس، زن هایی با پوشـش کامل و همین طـور مردان 
نیز قربانی تجاوز واقع شـده اند. بررسـی دقیق تمامـی این موارد 
بـه مـا نشـان می دهد که مسـئله بسـیار عمیق تـر و حسـاس تر از 

قضاوتـی سـاده و سـطحی در سـرزنش قربانـی اسـت.

    فاطمه کاوهتحلیل
منبع: فمیسنیم روزمره
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3. آثار غیرداستانی )تحقیقی(
از آثـار مهـم غیرداسـتانی سـعداوی می تـوان این هـا را )بـه 
ترتیـب تاریخ انتشـار( نـام برد: »زنـان و جنسـیت« )۱۹6۹(، 
»زْن اصـل اسـت« )۱۹۷۱(، »مـردان و جنسـیت« )۱۹۷3(، 
»چهـره عریـان زنـان عـرب« )۱۹۷4؛ کـه بـه فارسـی هـم 
ترجمه شـده اسـت(، »زنان و اختـال روانـی« )۱۹۷۵(، »در 
بـاره زنـان« )۱۹86(، »نزاعی نو پیرامـون آزادی زنان عرب« 
)۱۹۹۲(، »مجموعـه مقـاالت« )۱۹۹8(، »مجموعه مقاالت« 
)۲۰۰۱(، »درهـم شکسـتن موانـع« )۲۰۰4(، »زن، دیـن و 

اخـاق« )کـه بـه فارسـی نیز ترجمه شـده اسـت(.

***
دهـه  در  امـا  عربی انـد،  زبـان  بـه  اغلـب  سـعداوی  آثـار 
هشـتاد میـادی و پـس از آن، کـه هم زمـان اسـت بـا اوج 
شـهرت سـعداوی، کتاب هایـش بـه بسـیاری از زبان هـای 
دنیـا ترجمـه شـدند. البته تصویـری کـه از او در رسـانه ها و 
مجامـع علمی-فرهنگـی سـاخته اند، بیش تـر تصویـر یـک 
»فمینیسـت« اسـت، تـا نویسـنده. دلیـل ایـن امـر را او خـود 
ایـن گونـه توضیـح می دهـد: »وقتـی مـن زنـدان هسـتم، 
رسـانه ها خیلـی بـه موضـوع عاقه منـد هسـتند.  ولـی وقتی 
رمـان می نویسـم، ایـن عاقـه به انـدازه  توجـه به  قضیـه  حاد 
زنـدان یـا دادگاه رفتن نیسـت. رسـانه ها، زمانـی به موضوع 
عاقه منـد می شـوند کـه جنبـش فمینیسـتی، موضـوع را 
مطـرح می کنـد. فمینیسـم، یعنـی زنـدان، یعنـی فهرسـت 
اعـدام، یعنـی دادگاه و مبـارزه؛ این هـا موضوعاتـی هسـتند 
کـه بـه شـدت بـرای رسـانه ها جـذاب هسـتند و جـای کار 
دارنـد.« امـا او، بـا توجـه آثـارش، کـه اغلـب رمان اسـتند، 

ترجیـح می دهـد به عنوان یک نویسـنده شـناخته شـود. اما 
از طریـق پلـی که بین نوشـتن و فمینیسـم می زنـد، خودش 
را فمینیسـت هـم می گویـد: »فمینیسـم بـرای مـن تـاش و 
مبـارزه برای عدالت اسـت؛ برابری یـک زن و مرد، برابری 
میـان طبقـات و برابـری کشـورها اسـت. ایـن هـدف هـر 
نویسـنده ای اسـت. چرا من رمان می نویسـم؟ چون عدالت 
را می خواهـم. عدالـت، آزادی و عشـق، رویـای من اسـت. 
من سـخت، از بی عدالتی و نابرابری آزرده خاطر هسـتم. در 
نتیجـه، خشـم گینم؛ می خواهـم چیزی بنویسـم و بـه نوعی 
مبـارزه کنـم. پس نوشـتن مـن همـان مبـارزه بـا نابرابری و 

بی عدالتـی اسـت«.

نوشـتن بـه صـورت کلـی، و نوشـتن رمـان بـه صـورت 
خـاص، هـدف زنده گـی نوال سـعداوی بـوده اسـت. او از 
نوشـتن، لذتـی می برد که دلیلـی برای زنده ماندنش اسـت: 
»تنهـا چیـزی کـه کمـک کـرد زنـده بمانـم، لذت نوشـتن 
بـود، کـه لذتـی بیش تـر از سـکس، بـرای مـن دارد. من از 
زنده گـی خانواده گـی ام هیـچ لذتی نبـردم، مگـر از دخترم 
و پسـرم. امـا شـوق و لـذت نوشـتن، باالترین لذت اسـت«.

نـوال سـعداوی بـرای سـال ها در مصر ممنـوع التصویر بود. 
پخـش خبـر و سـخنی در مـورد او از تلویزیون هـای دولتی 
مصـر ممنـوع بـود. بـرای چندیـن سـال کتاب هایـش در 
داخـل مصـر اجازه چـاپ نمی یافتنـد، )شـاید( از همین رو 
تعـدادی از کتاب هایـش در بیـروت، لبنان، چاپ شـده اند. 
همان گونـه که در قسـمت نخسـت گذشـته ذکر شـده بود 
که چاپ و نشـر کتاب »زن و جنیسـت« برای او دردسرساز 
شـد. نـگارش نمایش نامـه »خـدا در جلسـه  همایش اسـتعفا 
بـا  نیـز  مقـدس،  متـون  بـر  نقدی سـت  کـه  می دهـد«، 

مشـکاتی مواجـه شـد. سـعداوی، کـه ده سـال در مـورد 
متـون مقـدس تحقیـق کرده اسـت، در مـورد ایـن کتاب و 
سرگذشـت آن می گویـد: »پـدرم همیشـه به مـن می گفت 
کـه؛ خـدا، کتـاب نیسـت، خـدا انجیـل یـا قـرآن نیسـت، 
خـدا بعـد از ماشـین چاپ پیدا نشـده. خدا عدالـت، آزادی 
و عشـق اسـت. خـدا وجـدان ماسـت. در نمایش نامـه ام در 
بـاره  ایـن وجـدان  و آگاهـی صحبـت کـردم، کـه خـدای 
مـا در درون ماسـت، نـه ]در[ کتـاب مقـدس.  دولـت هم از 
همیـن موضوع خشـمگین شـد. من را بـه دادگاه کشـاند و 

می خواسـت ملیت و گذرنامه  مصری را از من سـلب کند. 
مـن هـم اعتراض کردم که پس آزادی نوشـتن کجاسـت؟ 
باالخـره در ایـن دعـوای دادگاه برنده شـدم. چـون دادگاه 
واقعـن عـادل بـود و گفتنـد مـا در مصـر آزادی نوشـتن 
داریـم، مـا نویسـنده  را مجـازات نمی کنیم و او آزاد اسـت. 
ایـن نکتـه هم در آن شـرایط بـدون آزادی، خـودش مثبت 
اسـت. می تـوان گفـت کـه بعضـی از قاضی هـا و دادگا ه ها 
هسـتند کـه مدافـع آزادی اندیشـه اند و گروه هـای دیگـر، 
اندیشـه  گروه هـای سیاسـی هسـتند کـه مخالـف آزادی 
هسـتند«. اما کار به همین جا ختم نشـد. سـعداوی از سـوی 
»جمعیـت اسـامی مصر« بـه کفرگویی، الحـاد، و توهین به 
دیـن و خـدا، متهـم شـد، نمایش نامه متوقـف و پاره شـد و 
ناشـر نمایش نامـه، ایـن اثـر و نیـز کتـاب »سـقوط امـام« را 

جمـع آوری کـرد.
ادامه دارد...

پانوشـت: نقـل قول هـای مسـتقیم در ایـن نوشـته، از متن 
مصاحبـه »آزاده اسـدی« بـا دکتر سـعداوی، که در سـایت 

»کانـون زنـان ایرانی« نشـر شـده، برگرفته شـده اسـت.

نوال سـعداوی را در شـش سـاله گی ختنه کردند؛ در حمام 
خانـه اش، آن هـم در حالـی کـه مـادرش بـا لب خنـدی بـر 
لـب، آن صحنـه را تماشـا می کـرد. ایـن، اتفاقـی بـود کـه 
بعدهـا دسـت مایه بحـث و گفت وگوهـای فراوانـی بـرای 
او، در آثـار و نوشـته هایش و نیـز در سـخنرانی هایش در 
ابـراز  و  نوشـته ها  در  او  شـد.  بین المللـی  کنفرانس هـای 
نظرهایـش، بـا ختنـه اطفـال، چـه دختـر و چـه پسـر، بـه 
مخالفـت می پـردازد و قایـل بـه حفاظـت از کـودکان در 

برابـر ایـن عمل اسـت.
او نوشـتن را، زمانی کـه هنـوز جـوان بـود، شـروع کـرد. 
 ،)I learnt Love( »اولیـن اثـرش، »عشـق را آموختـم
مجموعـه ای از داسـتان های کوتاه، بود که در ۲6 سـاله گی 
)۱۹۵۷( نوشـت و منتشـر کرد. »خاطرات یک زن پزشک« 
)۱۹۵8(، را یـک سـال پس از آن منتشـر کرد کـه در مورد 
آن می گویـد: » اگرچـه بسـیاری از ویژه گی هـای قهرمـاِن 
]ایـن اثـر[ متناسـب بـا خصایص یـک زن مصـری مثل من 
اسـت کـه در آن سـال ها در زمینـه پزشـکی فعـال اسـت، 

معذالـک ایـن اثـر یک اثر داسـتانی اسـت«.
آثـار سـعداوی را شـاید بشـود بـه صـورت کلـی بـه سـه 
دسـته اتوبیوگرافی و خاطـرات، آثار داسـتانی-ادبی و آثار 
غیرداسـتانی )تحقیقـی( تقسـیم بندی کـرد. آثار داسـتانی-

ادبی او )در حدود سـی اثر( بیش تر از آثار غیرداسـتانی اش 
)ده اثـر( اسـت؛ و ژانرهـای مختلفی دارنـد، از جمله: رمان، 
داسـتان کوتـاه، و نمایـش نامـه. در این جا فهرسـتی از آثار 

او، بـر اسـاس تقسـیم بندی فـوق، آورده می شـود.
1.  اتوبیوگرافی و خاطرات

نـوال  خاطـرات  و  خودزیسـت نامه ها  جـزو  ذیـل،  آثـار 
سـعداوی اند: »خاطراتی از زندان زنان« )۱۹83(، »سـفرهایم 
بـه دور دنیـا« )۱۹86(، »خاطراتـی از طفلـی بـه نـام ُسـعاد« 
)۱۹۹۰(، »زنده گـی مـن، بخـش ۱« )۱۹۹6(، »زنده گی من، 

بخـش ۲« )۱۹۹8(، »زنده گـی مـن، بخـش 3« )۲۰۰۱(.
2. آثار داستانی-ادبی

ایـن دسـته از آثـار او، نظـر بـه ژانرهـای شـان، به سـه گونه 
دیگر تقسـیم می شـود:

-  رمان هـا: »خاطـرات یـک زن پزشـک« )۱۹۵8(، »غایب« 
نقطـه  در  »زنـی  یـک زن« )۱۹۷۱(،  »دو زن در   ،)۱۹6۹(
صفـر« )۱۹۷3(، »مـرِگ تنها مـرد جهان« )۱۹۷۵(، »سـقوط 
امـام« )۱۹8۷(، »جنیـات و ابلیس« )۱۹۹۱(، »عشـق در زمان 

نفـت« )۱۹۹3(، »رمـان« )۲۰۰4(، »زینـة« )۲۰۰۹( و غیـره.
مجموعـه/ جـزو  زیـر  آثـار  کوتـاه:  داسـتان های    -

»عشـق  سـعداوی اند:  کوتـاه  داسـتان های  کلسـیون های 
 ،)۱۹۵۹( حقیقـت«  از  »لحظـه ای   ،)۱۹۵۷( آموختـم«  را 
»بخشـش ناچیـز« )۱۹6۰(، »عین الحیـات« )۱۹۷6(، »مرگ 

.... و   )۱۹۷8( پیشـین«  وزیـر 
 ،)۱۹84( سـلول«  یـک  در  زن  »دوازده  نمایش نامه هـا:   -

»خـدا در جلسـه  همایـش اسـتعفا می دهـد« )۱۹۹6(.

فمینیسم رویای جداسازی در سر ندارد بل، 
برابری زن و مرد را می طلبد

»همه ی زنان دنیا ختنه شده اند«
نگاهی به زنده گی، آثار و اندیشه های »نوال سعداوی«

ــردان خــدای همــه  ــن جــا م ــد شــود. در ای بای
ــدارد.  ــر کار وجــود ن چیــز اســت. تقســیم براب
زنــان بیش تــر از مــردان رنــج می کشــند و 
هیچ چیــزی  مقابــل  در  امــا  می کننــد،  کار 
ــران  ــن کارگ ــد. بی مزدتری ــت نمی کنن دریاف
ــوص  ــن خص ــت. در ای ــوده و اس ــان ب ــا زن دنی
وضــع زنــان حتــا بدتــر از کارگرانــی اســت که 
در خانه هــا کار می کننــد، چــون ایــن کارگران 
در بــدل کارشــان بــه صــورت مشــخص ماهانه 
ــان  ــای زن ــا کاره ــد، ام ــت می کنن ــزد دریاف م
ــد. ایــن  کــه  ــه حســاب نمی آی ــه اصلــن ب خان
زنــان فقــط در مقابــل ســرپناه و غــذا در خانــه 
اســت.  محــض  بی عدالتــی  می کننــد  کار 
ــوز  ــخ و تاهن ــی ای کــه در طــول تاری بی عدالت
ــورت  ــه آن ص ــی ب ــچ توجه ــه دارد و هی ادام
ــن  ــووار عی ــیمون دوب ــخن س ــن س ــه. ای نگرفت
واقعیــت اســت: »زنــان در میــان ســتم دیده گان 
ــروری  ــه س ــز علی ــون هرگ ــتند، چ ــتثنا هس اس

ــته اند«. ــزاع برنخاس ــه ن ــرد ب م
زنــان نــه تنهــا علیــه ســروری مــردان بــه نــزاع 
برنخاســته اند، بلکــه در مقابــل تمــام کارهــای 
کــه انجــام دادنــد هیــچ امیتــازی دریافــت 
نکرده انــد. آن هــا کارگــران بــدون مــزدی 
هســتند کــه در طــول تاریــخ سرشــان را پاییــن 
انداخته انــد و بــه جــز چنــد مــورد انــدک 
تقدیــر پــوچ ســروری مــردان را قبــول داشــتند 

ــد. و دارن

 ادامه از صفحه اول

زنان؛ کارگران...

ادامه روی کرد

»مفینیسم برای من تالش و 
ن و  زه برای عدالت است؛ برابری یک ز مبار
مرد، برابری میان طبقات و برابری کشورها 
است. این هدف هر نویسنده ای است. چرا 

من رمان می نویسم؟ چون عدالت را 
می خواهم. عدالت، آزادی و عشق، رویای 

من است. من سخت، از یب عدالیت و 
رده خاطر هسمت. در نتیجه،  نابرابری آز

خشم گیمن؛ می خواهم چیزی بنویسم و به 
زه کمن. نوعی مبار

زه با نابرابری و   پس نوشنت من مهان مبار
یب عدالیت است«.

 ...

     اخگر رهنورد
بخش دوم

روایت

دهـد. اختصـاص  زنـان  ظرفیت سـازی 
امـور  بازرسـی ویـژه ی آمریـکا در  اداره ی  تازه گـی  بـه  امـا 
بازسـازی افغانستان)سـیگار( گزارش داده اسـت کـه با صرف 
حـدود یـک سـوم از مجمـوع ۲8۰ میلیون دالر بخش نخسـت 
کمک هـای نقـدی که بـرای برنامه پرومـوت اختصـاص داده 
شـده بود، تاکنون نتیجه ی ملموس و رضایت بخشـی به دست 
نیامده اسـت. روند حسـاب دهی و شفافیت در نظام افغانستان با 
ابهـام و اتهـام آمیخته اسـت، اما دولت آمریکا بـرای هر دالری 
کـه می پـردازد منتظـر نتیجـه و سـود الزم اسـت. حـاال یکـی 
از نگرانی هایـی کـه مطـرح می شـود ایـن اسـت کـه ممکـن، 
آمریـکا به خاطـر آن چه عـدم رضایت بخش بـودن این برنامه 
خوانـده می شـود، تـداوم کمک هایـش را بـه بخـش ویـژه ی 
ظرفیت سـازی زنـان در افغانسـتان کاهـش دهد و یـا قطع کند.

اصـل مسـئله  این اسـت کـه ظرفیت سـازی زنـان در افغانسـتان 
چـه خواهد شـد؟. پرسشـی کـه به خاطـر نگرانی هـا از آینده ی 
مبهـم و سرنوشـت پرچالـش زنـان در کشـور مطرح می شـود. 
کمک هـای مالـی و حمایت هـای آمریکا و دیگر کشـورهای 
غربـی از افغانسـتان در یـک و نیـم دهـه ی گذشـته هرچند در 
ظاهـر بـرای رشـد و ارتقـای زنـان هـم بـه مصـرف می رسـید، 
امـا نتیجه ی ملمـوس و رضایت بخشـی وجود نـدارد که بتوان 
از آن بـه عنـوان دسـت آورد مهـم یـاد کـرد و یا رونـدی برای 
دگرگونـی سرنوشـت زنـان در افغانسـتان خوانـد. کمک های 

آمریـکا و هم کارانش بـرای حمایت از 
زنـان در افغانسـتان از طریق موسسـه ها، 
حکومـت و دیگـر نهادهـا بیش تـر در 
کان شـهرها و والیت هـای امـن تطبیق 
ایـن  شـده و بزرگ تریـن دسـت آورد 
پروسـه، حضـور دختـران در مکتـب و 
دانشـگاه بـوده اسـت. درحالی کـه  این یـک روند تازه نیسـت؛ 
افغانسـتان قبـل از آغـاز جنگ های داخلی و برپایی رژیم سـیاه 
طالبـان ایـن راه را پیمـوده بود و زنان بسـیاری در دانشـگاه ها و 

اداره هـای دولتـی حضور داشـتند.
اکنـون پـس از گذشـت نزدیـک بـه دو دهـه و سـرازیر شـدن 
و  افغانسـتان  در  کمک هـای هنگفـت دولت هـای خارجـی 
راه انـدازی پروژه ها در بخش های مختلـف، اما هنوز زنان برای 
ابتدایی تریـن حقوق انسـانی شـان مبارزه می کنند و مشـارکت 
سیاسـی شـان فقـط در انتخابـات بـه عنـوان رای دهنـده تمثیل 
می شـود. میـزان حضـور زنـان در نهادهـای دولتـی و به ویـژه 
اجرایـی حکومـت  و صاحیت هـای  تصمیم گیـری  مراکـز 
بسـیار کم رنـگ و سـمبولیک اسـت. اکتفـا به شـمولیت چند 
زن در سـاختار دولـت مبییـن نقـش زنـان در سیاسـت کشـور 
بـوده نمی توانـد. دولـت هرچند شـعارهای حمایت از تسـاوی 
جنسـیتی و دفـاع از حقـوق زنـان سـر می دهد؛ امـا حقیقت امر 
این اسـت که در افغانسـتان تاهنوز افکار عمومی  و اندیشه های 
حاکم در درون نظام آماده ی پذیرش حضور گسـترده و نقش 
موثـر زنـان در مسـند و صاحیت هـای اجرایی باال در سـاختار 
حکومـت نیسـت. به طور نمونـه می توان از حضور سـمبولیک 
و نقـش کم رنـگ زنـان در کابینـه حکومـت یاد کـرد. حتا در 
انتخابـات شـورای ولسـوالی که قـرار بود هم زمـان  با انتخابات 

پارلمانـی بـه تاریخ بیسـت و هشـتم میزان سـال جـاری برگزار 
شـود، امـا در اکثریـت ولسـوالی ها هیچ زنـی بـرای وکالت در 
ایـن شـورا نامـزد نشـد ولـی رای شـفاف و حضور گسـترده ی 
زنـان در چندیـن دور انتخابـات گذشـته عامـل مشـروعیت و 

برگـزاری انتخابـات بوده اسـت.
بـا وجـود ایـن همـه نابسـامانی ها و عـدم کارایـی کمک هـای 
سـرازیر شـده بـه نـام زنـان در افغانسـتان و زیـر سـوال رفتـن 
برنامه های ویژه ی حمایـت از زنان، الزم می نماید تا برنامه های 
اختصاصـی ظرفیت سـازی زنـان بـا شـفافیت و الگوهـای کارا 
طـرح و تطبیـق شـود. حضـور سـمبولیک زنـان در اداره هـای 
حکومـت و تشـکیل یـک وزارت خانـه بـه نـام زنـان مـداوای 
درد و حـل کننـده ی مشـکات آنـان نیسـت. حکومـت بایـد 
نقـش نظارتـی خـود را بـر برنامه هـا و کمک هـای اختصاصی 
هدفمنـد  و  شـفاف  مکانیـزم  یـک  بـا  زنـان  ظرفیت سـازی 
تقویـت کنـد و از کارایـی طرح هـا و برنامه هـا مطمئـن شـود. 
وگرنـه انجیوهـای زیـادی تحـت نـام حمایـت از حقـوق زنان 
و تقویـت اسـتعداهای زنان در بخش های مختلـف کار کرد و 
پول هـای زیـادی بـه مصرف رسـید؛ اما میـزان مشـارکت زنان 
در عرصه هـای سیاسـی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصـادی هنوز 
کم رنـگ و کم تاثیـر اسـت. وجـود یـک مکانیـزم شـفاف در 
پروسـه های حمایت از زنان و برنامه های ظرفیت سـازی زنان و 
اراده ی سیاسـی حکومت برای تغییر نقش زنان از کرسـی های 
سـمبولیک در اداره هـا بـه نقش هـای صاحیـت دار و تـاش 
بـرای حضـور زنـان در عرصـه بین الملـل از آدرس افغانسـتان 
می توانـد رونـدی بـرای واگـذاری نقـش زنـان بـه خودشـان و 
رعایـت تسـاوی جنسـیتی و مبارزه با تبعیض جنیسـیتی باشـد.

ناکارایی برنامه های آمریکا ...
 ادامه از صفحه 1...



رفـت و هـم چنان روح و روان منم با آن موتر یک جا شـد، و 
من فقط توانسـتم از دنبال موتر شـاهد رفتن موتر و بلند شدن 
خـاک و گـردی باشـم کـه از آن به جـا ماند. ایـن اتفاق فضا 
را نفس گیرتر از قبل سـاخت. بعد از گذشـت چند ثانیه ای در 
نزدیـک خـودم دو دختـری را دیدم که به عقب برگشـتند و 
بـه مرد میان سـالی هر آن چه ناسـزا بود تقدیـم کردند. کمی 
آن طرف تـر از مـن چند پسـری هم گام و گاهـی پس و پیش 
بـا دخترانـی راه می رفتنـد کـه تـازه از مکتـب رخصت شـده 

بودند.

باالخـره انتظـار مـن بـه پایـان رسـید و دوسـتم آمد. امـا تمام 
روز را درگیـر ایـن ماجراهـای بـودم که پشـت سـرهم اتفاق 
مثـل  نیـز  کابـل آن روز  هـوای  دریافتـم کـه  مـن  افتادنـد. 
روزهـای دیگـر خفـه کننـده بود. امـا این هـوا بـرای دختران 
و زنـان نفس گیرتـر. در مـدت چند دقیقه من شـاهد اتفاقات 
مضحـک و گوناگونـی بـودم. همـان اتفاقات نشـان می دهد 
کـه این گونـه اعمـال بارهـا و بارهـا بـا همیـن سـرعت اتفـاق 
می افتـد. خیابـان آزاری دختـران تـا ایـن انـدازه اسـت و تمام 

این هـا خفـه کننده.
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نزدیک چاشـت بود. آفتاب مثل همیشـه بر سـنگ و خانه ها 
و آن چـه در آن اطـراف دیـده می شـد، نـور افشـانی می کرد. 
گـرد، خـاک و بـوی نیـز مثـل همیشـه حـس استشـمامم را 
نـوازش مـی داد. بـا عجلـه از چهـار راهـی پل سـرخ گذشـتم 
و در گوشـه ی منتظر دوسـتم ایسـتادم. رسـیدن دوسـتم شش 
و یـا هفـت دقیقـه طـول نه کشـید. در همیـن مـدت مـن بـا 

خسـته گی تمـام نظاره گـر 
بـه  بـودم و  چهـار اطرافـم 
می کـردم.  نـگاه  سـو  هـر 
عجیـب  صداهـای  و  سـر 
خانه هـای  غریـب،  و 
انسـان های  متفـاوت، 
باالخـره آن چـه  متفـاوت، 
قابـل دیـد من بود به شـکل 
از  متفـاوت  ناهم گونـی 
هم بودند. آن چـه بیش تر از 
هرچیز جـذاب و دل نشـین 
آهنـگ  صـدای  بـود 
آیسـکرم های سـیاری بود. 
ایـن صـدا تداعـی کننده ی 
لحظـات خـاص بـرای من 

اسـت.
خیـره  همه چیـز  آن روز 
کننده بـود. آدم هـا، خانه ها 
و درختـان خـورد و بزرگ 

کـه سـنگینی گرد و خاک شـانه های شـان را خم نمـوده بود 
و هـم چـون مترسـکی پوسـیده در میـان گندم زار خشـک و 
زرد بـه نظـر می رسـیدند. مـن مثـل مسـافری راه گم کـرده و 
ناآشـنا بـا ولع تمـام بـه اطرافم نـگاه می کردم. کمـی پایین تر 
از چهاراهـی تابلویـی دانشـگاه غرجسـتان که با قلـم بزرگی 
نوشته شـده بود: »دانشگاه غرجستان؛ ده غرجستان پوهنتون«. 
این کلمات دانشـگاه و پوهنتون لحظـه مرا به یاد جنجال های 
بی شـمار و صحبت یکی از دوسـتانم در مورد نسـب تابلویی 
»دانشـگاه و پوهنتـون« انداخـت. بعد از مدتی تمـام این افکار 
درهـم و برهـم مـرا خنداند، بـی دلیل همین طور پـوچ و برای 

هیـچ و یـا چیزهای عجیـن و بـه هم ریختـه خندیدم.
در میـان هیاهویـی هوهـو کننـده گان پل سـرخ، همه چیـز بـه 
هـم آمیختـه به نظـر می رسـید، و از این میان به یـک باره گی 
چشـمم بـه دختـری افتـاد کـه بـا گام هـای بلنـد، لباس هـای 
کوتـاه و زیبایی مسـحور کننـده ی که داشـت، از چهارراهی 
گذشـت و در کنار سـرک منتظر موتر ایسـتاد شـد. من به او 

چشـم دوخته بـودم. هم زمان پسـری بـا لباس هـای قهوه ای 
رنـگ افغانـی و موهـای پیچ پیچ کـه روغـن از آن می چکید 
نزدیـک همـان دختـر ایسـتاد و بـا خنـده ی تمسـخرآمیز که 
چهـره اش را مضحک تـر نشـان مـی داد، بـه دختـرک چیزی 
گفـت. دختـر نگاهـی بـه او انداخـت و بـدون این کـه چیزی 
بگوید کمی آن طرف تر ایسـتاد شـد. پسـر از دنبال او رفت و 
این بـار نزدیک تـر به دختر ایسـتاد شـد و در حالی که سـرش 
را بـه عقب-سـینه اش را پیـش گرفته بـود و خـودش را تکان 
مـی داد، خنده کنـان دهنـش را بـاز کـرد. دخترک سـرش را 
تـکان داد و در موتـری بـاال شـد و پسـر از دنبالـش. آن موتـر 

 به یک باره گی چشمم به دختری 
افتاد که با گام های بلند، لباس های کوتاه و 

زیبایی مسحور کننده ی که داشت، از چهارراهی 
گذشت و در کنار سرک منتظر موتر ایستاد شد. 
من به او چشم دوخته بودم. هم زمان پسری با 

لباس های قهوه ای رنگ افغاین و موهای 
پیچ پیچ که روغن از آن می چکید نزدیک مهان 

دختر ایستاد و با خنده ی متسخرآمیز که چهره اش را 
مضحک تر نشان می داد، به دخترک چیزی 

گفت. دختر نگاهی به او انداخت و بدون این که 
چیزی ... 
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     هستی عاصی

که آلوده گی را افزایش می دادند کننده تر از هوا حضور برخی از مردان بود  در آن جا هوا خفه کننده بود، اما خفه 


