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این جا، چراغی روشن است

مشارکت گسترده زنان
 در انتخابات

 ادامه در صفحه 3...

ارج گذاری به انتخابات و حمایت از زنان کاندید
 یکی از اصلی ترین راه های افزایش نقش زنان در سیاست است

میزان مشــارکت زنان در این دوره انتخابات چشــم گیر اســت. افغانســتان، 
کشــوری کــه تــا چنــد ســال پیــش شــاهد سنگ ســار کــردن بانــوان بــه 
دلیــل تنهــا بیــرون رفتن شــان از خانــه بــود، امــروز شــاهد حضــور بی نظیر 
آن هــا در انتخابــات پارلمانــی اســت. بــدون شــک ایــن بهتریــن فرصــت 
اســت بــرای زنــان. تصــور مــردم از زنــان، چیــزی نیســت جــز طفــل بــه 
ــن  ــردن ای ــوخ ک ــرای منس ــدن. ب ــپزخانه مان ــج آش ــا آوردن و در کن دنی
اندیشــه، حضــور فعاالنه شــان کــه در بســا مــوارد بهتــر از اکثریــت مــردان 

ظاهــر شــده اند مهــم اســت.
ــان اســت  ــه ی زن ــن وظیف ــدی در راه اســت، ای ــک کــه فصــل جدی این
کــه بتواننــد خــوب بدرخشــند و در کارزار انتخاباتــی برابــر بــا مــردان بــه 
پیــش رونــد و حتــا پیش تــر و بهتــر از آن هــا حرکــت کننــد. ایــن قــدرت 
در وجــود زنــان نهفتــه اســت. آن هــا در طــول تاریــخ قــدرت مبــارزه بــا 
ــر  ــم کــه در بســا مــوارد بهت ــی می دانی ــه خوب ــا ب مــردان را داشــته اند و م
ــه در  ــد ک ــان می دهن ــا نش ــد. در کل، دریافته ه ــل کرده ان ــا عم از آن ه
تمــام امــورات زنده گــی نقــش زنــان نســبت بــه مــردان انســانی تر بــوده. 
ایــن را می تــوان از چشــم دیدهای امــروز فهمیــد. بــه طــور نمونــه؛ 
شــیوه ی رقابــت و حضــور مــردان در پیــکار انتخاباتــی تــا انــدازه ی بســیار 
غیرانســانی اســت. از قتــل، فریــب، چاپلوســی و هرنــوع ابــزار خــوب و 
بــد اســتفاده می کننــد تــا بــه قــدرت برســند، در ایــن خصــوص زنــان در 
کل مخالــف ایــن رونــد اســت. اگــر هــم زنــی دســت بــه انجــام عمــل 

ــه  ــت ک ــدازه جنای ــه ان ــد ب ــتی می زن نادرس

حضور زنان مهم ترین 
اصل در یک اجتماع

 )انسانی( است

افغانستان با بحران نیروی انسانی زن)زنان باسواد، توانا و با درک(
 مواجه است.

 صفحه 3  
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 ادامه از صفحه چهارم

  فروغ فرخزاد
جعِدگیسو

چه گریزی  ست ز من؟
چه شتابی ست به راه؟

به چه خواهی بردن
در شبی این همه تاریک پناه؟

مرمرین پله آن غرفه عاج
ای دریغا که ز ما بس دور است

لحظه ها را دریاب
چشم فردا کور است

نه چراغی ست در آن پایان
هرچه از دور نمایان است

شاید آن نقطه ی نورانی
چشم گرگان بیابان است

می فروماند به جام
سر به سجاده نهادن تا کی

او در این جاست نهان
می درخشد در می

گر به هم آویزیم
ما دو سرگشته ی تنها، چون موج

به پناهی که تو می جویی، خواهیم 
رسید

اندر آن لحظه جادویی اوج

ج. اندیشه ها 
ســوم. مردســاالری: بــه ســان ســایر حوزه هــای فکــری ســعداوی، 
مســئله  مردســاالری نیــز بــرای او از تجــارب زیســته زنده گی اش 
ناشــی می شــود. شــوهر اولــش، پــس از ازواج بــا او، کاملــن تغییر 
می کنــد و ســعداوی در می یابــد کــه شــوهرش او را فریــب داده 
ــد مردســاالری«اش  ــل »عقای ــاِش تحمی اســت. شــوهرش در ت
ــی  ــچ حــق مالکیت ــرای ســعداوی- کــه هی ــن، ب ــود، و ای ــر او ب ب
بــر زنــان بــرای مــردان قایــل نبــود- غیرقابــل قبــول بــود. گذشــته 
از ایــن، ســعداوی بــا مــادرش، کــه باورهــای جامعــه مردســاالر را 
کاملــن پذیرفتــه و در تــاش تحمیــل و تزریــق آن ها به ســعداوی 
اســت، نیــز بــه مخالفــت بــر می خیــزد و علیــه آن باورهــا شــورش 
ــاره  ــدام در ب ــد م ــدش نمی آم ــه ب ــعداوی ک ــادر س ــد. م می کن
ــش  ــت موهای ــعداوی را وا داش ــد، س ــر کن ــای او اظهارنظ موه
ــا  ــل کــه موهــای درازش ب ــن دلی ــه ای ــن ب ــد؛ صرف ــاه کن را کوت
جنســیتش پیونــد دارد: بــر حســب باورهــای مردســاالرانه جامعه، 
ــاه  ــن کوت ــعداوی ای ــند. س ــته باش ــای دراز داش ــد موه ــان بای زن
کــردن موهایــش را گونــه ای از مبــارزه علیــه عقایــد مردســاالرانه 
ــروز هــم می شــود. او در  ــد، کــه در آن پی ــه ســنتی می دان جامع
کتــاب »خاطــرات یــک زن پزشــک« در ایــن مــورد می گویــد:

ــه  ــادرم از خان ــازه م ــدون اج ــی ام ب ــار در زنده گ ــن ب ــرای اولی ب
بیــرون رفتــم؛ در خیابــان راه می رفتــم و مبــارزه تــا حــدی 
ــه  ــد؛ ب ــرس می پری ــم از ت ــه مــن بخشــید و قلب دل و جــرات را ب
تابلویــی نــگاه کــردم کــه نوشــته شــده بــود: آرایشــگاه زنانــه... 
لحظــه ای تردیــد داشــتم؛ ســپس داخــل شــدم بــه موهایــم نــگاه 
ــده می شــد  ــز خمی ــه قیچــی تی ــن دو لب ــی کــه بی کــردم در حال
ــدی کشــید و ســیلی  ــاد بلن ــادرم فری ــاد... م ــن می افت و روی زمی
ــد  ــم زد... ســپس ســیلی پشــت ســیلی می آی ــر صورت محکمی ب
و مــن همان طــور ایســتاده ام... اشــک هایم جــاری نمی شــد؛ 
چشــمانم بــاز بــود و بــا جــرات بــه چشــمان مــادرم نــگاه 
می کــردم. چشــمانم را از چشــمانش دور کــردم تــا آگاه نشــود 
کــه شــاهد شکســتش هســتم و بــه اتاقــم رفتــم... بــرای اولیــن بــار 
ــرس  ــت... ت ــه اس ــروزی چگون ــه پی ــدم ک ــی ام فهمی در زنده گ
چیــزی جــز شکســت در پــی نــدارد و پیــروزی تنهــا با شــجاعت 

ممکــن اســت.
ــنتی  ــه س ــای جامع ــعداوی از محدوده ه ــای س ــن فرا-رفتن ه ای
و باورهــای مردســاالرانه، مبتنــی بــر نگاهــی انتقــادی ســعداوی 
از دنیــای محــدود و نامطلــوب زنانــه اســت کــه جامعــه در 
و  آمــوزش  نظــام  سیاســی-اقتصادی،  )ســازمان  کلیــت اش 
پــرورش، خانــواده و ...( در پــی اســتحکام و اســتمرار آن اســت. 
ــا رویاهــا  و عروســک هایم  ــم ب ســعداوی می نویســد: »در خلوت
ــود  ــرده ب ــخ ک ــن تل ــر م ــی را ب ــادرم زنده گ ــط م ــودم و فق ب
ــه و  ــای خان ــت... کاره ــه تمامی نداش ــیاری ک ــای بس ــا کاره ب
آشــپزخانه... دنیــای زنــان محــدود و زشــت اســت کــه از آن بوی 
ــادرم و  ــه م ــد: »ب ــام می کن ــود«. و اع ــس می ش ــاز ح ــیر و پی س
ــا  ــون آن ه ــی هم چ ــه زن ــرد ک ــم ک ــت خواه ــم ثاب مادربزرگ
ــم  نیســتم... مــن هرگــز زنده گــی ام را در آشــپزخانه نمی گذران
کــه ســیر و پیــاز پوســت کنــم... عمــرم را بــه خاطــر همســری که 
فقــط می خــورد، ســپری نمی کنــم«. ســعداوی معتقــد اســت در 
جامعــه مردســاالر، رابطــه میــان مــرد و زن، از جنس رابطه ســلطه 
و انقیــاد اســت: »مــرد نمی خواهــد کــه زْن رقیــب یــا شــریک او 

ــد«. ــت کار او باش ــع و خدم ــد مطی ــه می خواه ــد؛ بلک باش
پــرورش  و  آمــوزش  نهــاد  پــرورش:  و  آمــوزش  چهــارم. 
بــر جامعــه و فرهنــگ عمومــی، موضــوع  تأثیــرات آن  و 
جدی تریــن بحث هــا بــرای بســیاری از فیلســوفان، نویســنده گان 
و پژوهش گــران بــوده اســت. اندیشــمندانی چــون »هاناآرنــت«، 
ــره  ــره« و ... در زم ــو فری ــی«، »پائول ــو گرامش ــو«، »آنتونی »بوردی
نهــاد آمــوزش و  تبییــن رابطــه  کســانی اند کــه در مــورد 
ــردازان  ــت، نظریه پ ــتم دیده و فرودس ــای س ــرورش و گروه ه پ
ــدگاه  ــه دی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــاب می رون ــه حس ــدی ب ج
ــا دیدگاه هــای  ــرورش ب ــوزش و پ ــه آم ــوال ســعداوی در زمین ن
»آنتونیــو گرامشــی« و »پائولــو فریــره« نزدیک تــر باشــد؛ هرچنــد 
نــگاه فمینیســتی او بــه آمــوزش و پــرورش بــر نــگاه طبقاتــی اش 
ــواده را در  ــش خان ــه نق ــه ک ــان گون ــعداوی هم ــد. س می چرب
تحمیــل و تحکیــم فرهنــگ و باورهــای جامعــه مردســاالر نقــد 
ــز  ــر نی ــن ام ــرورش در ای ــوزش و پ ــاد آم ــش نه ــد، از نق می کن
غافــل نیســت. او در مــورد آمــوزش و پــرورش دختــران جامعــه 
عــرب می نویســد: »تربیــت و تعلیــم یــک دختــر خردســال 
در جامعــه عــرب مشــتمل بــر یــک سلســله هشدارهاســت کــه 
ــب و  ــاف مذه ــار و خ ــردم زیان ب ــه م ــه عام ــه ک او را از آن چ
اخــاق می پندارنــد، بــاز مــی دارد. نتیجتــن کــودک می آمــوزد 
ــق و  ــود را از عای ــد و خ ــرکوب کن ــود را س ــات خ ــه تمای ک

خواســته های اصیلــی کــه بــا ضمیــر او پیونــد دارد تهــی نمایــد، 
و آنــگاه خــاء حاصــل را بــا خواســته های دیگــر از نــو پــر کنــد. 
تربیــت یــک دختــر خردســال بــه ایــن ترتیــب بــه یــک جریــان 
آرام انهــدام، و بــه یــک ســرکوب تدریجــی فکــر و شــخصیت 
ــون  ــت و خ ــی از گوش ــزه بی جان ــود، و از او آمی ــل می ش تبدی
و اســتخوان بــه جــای می گــذارد کــه تنهــا ظاهــری شــبیه انســان 
دارد و حرکاتــی چــون آدمک هــای مصنوعــی را از خــود بــروز 
ــود و  ــخصیت خ ــه ش ــری ک ــب، »دخت ــن ترتی ــه ای ــد«. ب می ده
قــدرت فکر و اندیشــه آزاد را از دســت داده باشــد بازیچه دســت 

ــود«.   ــد ب ــان خواه ــی تصمیمات ش ــران و قربان دیگ
ــی  ــن بحث های ــد جنجالی تری ــر می رس ــه نظ ــاب: ب ــم. حج پنج
کــه نــوال ســعداوی در محافــل شــرق و غــرب، بــر ســر زبان هــا 
ــه  ــه« )ک ــئله  »ختن ــز مس ــاب و نی ــئله  حج ــرح مس ــت، ط انداخ

در بحــث ششــم بــه آن پرداختــه می شــود( بــود. در مســئله  
حجــاب، ســعداوی خیلــی فراتــر از برقع/روســری/چادری زنــان 
ــی و  ــان غرب ــی« زن ــامی می رود و »بی حجاب ــورهای اس در کش
اروپایــی و نــگاه جنســیتی و کاالیــی نهفتــه در پشــت آن را نیــز 
بــه بــاد انتقــاد می گیــرد. او معتقــد اســت حجــاب ربطی به اســام 
نــدارد، و در قــرآن حتــا یــک آیــه هــم در مــورد حکــم صریــح 
حجــاب نیامــده اســت. حجــاب صرفــن یــک »ســمبول سیاســی« 
ــر( از  ــای دیگ ــا جاه ــر )ی ــام گرا در مص ــای اس ــت. گروه ه اس
زنــان، ســر و بــدن زنــان در بازی هــای سیاســی، اســتفاده سیاســی 

می کننــد.
ســعداوی می گویــد: مــا )زنــان( انســان اســتیم، نــه صرفــن 
ــعارهای  ــط ش ــه واس ــوند )ب ــانده ش ــد پوش ــه بای ــی ک بدن های
ــی  ــه واســطه مصرف گرای ــه شــوند )ب ــا آن کــه برهن ــی( ی مذهب
یــا کاالهــای تجــاری غربــی(. از ایــن جاســت کــه ســعداوی پلی 
می زنــد میــان حجــاب و بی حجابــی. او معتقــد اســت »حجــاب« 
ــدن( دو رخ یــک ســکه  ــش ب ــا نمای ــی ی ــی« )عریان و »بی حجاب
ــه در  ــگاه نهفت ــه ن ــل ک ــن دلی ــه ای ــد. ب ــردو غیراخاقی ان و ه
ــی. در  ــوان کاالی جنس ــه عن ــت: زن ب ــی اس ــردو، یک ــت ه پش
کشــورهای اســامی تأکید بــر حجــاب، مبتنــی بــر دالیلی اســت 
کــه نهایتــن بــه همیــن نــگاه غیراخاقــی نهفتــه در پــس مســئله  
ــدن  ــی ب ــِس ترویــج عریان جحــاب می انجامــد؛ در غــرب، در پ
زنــان، در قالــب ســتاره ها/ملکه های زیبایــی و ... نیــز نــگاه لــذت 
ــک  ــد ی ــام، زن را در ح ــه در فرج ــت ک ــه اس ــه ای نهفت جویان
کاالی جنســی و لــذت بخــش بــرای مــردان تقلیــل می دهــد. بــه 
بــاور ســعداوی، ایــن ایــده کــه زنــان غربــی از مســئله  حجــاب 
رهایــی یافته انــد، منتفــی اســت و برجســته شــدن حجــاب )و نیــز 
ختنــه( در کشــورهای اســامی از ســوی رســانه ها و مجامــع غربی 
نیــز ساده ســازی مســئله  جنســیت در کشــورهای اســامی  اســت 
کــه در راســتای شــکل گیری نوعــی از فرهنــگ برتــر و پســت تر 

ــرد. ــورت می گی ص
ششــم. ختنــه: ختنــه تناســلی دختــران )و پســران(، از دیگــر 
بحث هــای جــدی ســعداوی اســت کــه هــم بــرای او مایــه 
شــهرت بــوده اســت و هــم مایــه دردســر و تهدیــد. ســعداوی در 

اغلــب نوشــته هایش بحــث ختنــه دختــران را بــاز می کنــد و در 
ــه  ــران، ب ــر دخت ــه تبعــات جســمی روانی آن ب ــا آن ب مخالفــت ب
عنــوان یــک طبیــب و روان پزشــک، بحث می کنــد. مخالفت او 
بــا ختنــه، اگــر از یک ســو بــر اســاس داده ها و شــواهد پزشــکی-

روانــی اســت، از ســوی دیگــر ناشــی از تجربــه تلــخ و دردنــاک 
شــخص خــودش از ایــن عمــل اســت که در شــش ســاله گی اش 

اتفــاق افتــاد.
»آن شــب  شــش ســاله گی خــود را بــه یــاد مــی آورم کــه گــرم 
ــودم... در درون بســترم حرکــت  و آرام در بســتر خــود غنــوده ب
چیــزی شــبیه بــه یــک پنجــه ســرد و زمخــت را احســاس کــردم 
کــه بــه لمــس و جســت وجوی  بــدن مــن ســرگرم بــود. گویــی 
بــه دنبــال چیــزی می گشــت. هم زمــان  بــا آن، پنجــه ای دیگــر، به 
همــان بزرگــی، ســردی و زمختــی اولــی، بــر دهــان مــن قفل شــد 

تــا مــرا از فریــاد زدن بــاز دارد.
آن هــا مــرا بــه حمــام بردنــد. چهره های شــان را بــه یاد نمــی آورم، 
این کــه مــرد بودنــد یــا زن، و یــا تعدادشــان را.... همــه آن چــه کــه 
بــه خاطــر مــی آورم ایــن اســت کــه تــرس مــرا فــرا گرفتــه بــود و 
تعــداد آن هــا نیــز زیــاد بــود. هم چنیــن  چیــزی شــبیه یــک گیــره 
ــای  ــازوان، و ران ه ــت ها، ب ــه دس ــی آورم ک ــاد م ــه ی ــی را ب آهن
ــه حرکــت  مــرا در خــود می فشــرد طــوری کــه قــدرت هرگون
ــا مقاومــت را از مــن ســلب می کــرد. تمــاس ســرد و یــخ زده  ی
کاشــی های حمــام در زیــر بــدن برهنــه ام را بــه یــاد مــی آورم، و 
صداهــای ناشــناس و زمزمه هــای نامفهومــی  را کــه گاه و بیــگاه با 
صــدای فلــزی ناهنجــار قطــع می شــد. صداهایــی کــه قصــاب را 
هنــگام تیزکــردن چاقــوی خــود و قبــل از ســر بریــدن گوســفند 

عیــد قربــان بــه خاطــرم مــی آورد.
ــود. گمــان می کــردم کــه  خــون در رگ هایــم منجمــد شــده ب
چنــد نفــر دزد بــه اتاقــم خزیــده و مــرا از بســترم ربوده انــد. بــه نظر 

می آمــد آن هــا آمــاده می شــوند تــا حلقــوم مــرا ببرنــد.
ــوب  ــز را خ ــار فل ــدای ناهنج ــا ص ــردم ت ــز ک ــم را تی گوش های
بشــنوم. لحظــه ای کــه صــدا قطــع شــد، انــگار قلــب مــن از زدن 
بــاز ایســتاد... چیــزی کــه صــدای ســوهان از خــود بیــرون مــی داد 
ــاف  ــا برخ ــد، ام ــر می ش ــک و نزدیک ت ــن نزدی ــه م ــرن ب ظاه
ــک نمی شــد بلکــه  ــن نزدی ــه گــردن م ــن آن شــیء ب انتظــار م
قســمت دیگــری از بدنــم را نشــانه گرفتــه بــود- جایــی در زیــر 
شــکمم، و شــاید بــه دنبــال چیــزی پنهــان در میــان ران هایــم. در 
ــاز  ــر  ب ــم از یک دیگ ــه ران های ــدم ک ــه ش ــه متوج ــان لحظ هم
شــدند... مــن احســاس کــردم کــه چاقــو یا تیغ ســوهانی مســتقیم 
بــه ســمت گلــوی مــن پاییــن آمــد. امــا ناگهــان بــه نظــرم رســید 
ــاره  ــت و پ ــرو رف ــم ف ــان ران های ــه می ــزی آن ب ــز فل ــه تی ــه لب ک
گوشــتی را از آن نقطــه بــدن مــن جــدا کــرد. مــن فریــادی از درد 
ــع خــروج  زدم و دســتی کــه دهــان مــرا می فشــرد نتوانســت مان
ــرا آن چــه حــس کــردم فقــط احســاس یــک درد  آن شــود زی
معمولــی نبــود، آتــش ســوزانی بــود کــه سراســر جســم مــرا در 
خــود می گرفــت. چنــد لحظــه بعــد حوضچــه ســرخی از خــون 

را در اطــراف کمــرم گســترده دیــدم.

ــد. ســپس خواهــرم را کــه دو  ــه بســترم بازگرداندن ــرا ب آن هــا م
ســال از مــن کوچک تــر بــود چنــگ زدنــد، درســت بــه همــان 
ــا  ــد. مــن ب ــرا چنــگ زده بودن ــل م ــد دقیقــه قب ــی کــه چن ترتیب
ــان  ــه در می ــورت او را ک ــه! ص ــه! ن ــاد زدم: ن ــم فری ــام قدرت تم
ــتم  ــود، می توانس ــده ب ــس ش ــن حب ــت و خش ــت هایی درش دس
ــود... لحظــه ای نگذشــت  ببینــم. رنگــش مثــل مرده هــا پریــده ب
کــه او نیــز رفتــه بــود، پشــت درهــای حمــام و همان جــا کــه مــن 
تــازه تــرک کــرده بــودم. نگاه هایــی کــه مــا مبادلــه می کردیــم 
گویــی بــه هــم می گفتنــد: »حــاال می فهمیــم کــه چیســت. حــاال 
می فهمیــم کــه فاجعــه مــا از کجــا ریشــه می گیــرد. مــا از جنــس 
ــا را از  ــث. سرنوشــت م ــم- جنــس مؤن ــد شــده ای خاصــی متول
آغــاز بــه ســیاهی رقــم زده انــد. بــه قطــع تکــه ای از بــدن مــان بــه 

وســیله دســتانی ســرد، بــی احســاس و جنایــت کار«.
ایــن تجربــه تلــخ و وحشــتناک را ســعداوی هیچ گاهــی فراموش 
ــل،  ــی کــه در کنفرانســی از ســوی ســازمان مل ــا زمان نکــرد. ام
ــه  ــان کــرد و پــس از آن ختن ــان بی ــرای مخاطب ایــن داســتان را ب
و حجــاب بــه عنــوان مســایل  اساســی فمینیســم در کشــورهای 
اســامی، موضــوع ســخنرانی بســیاری ها در آن کنفرانــس شــد، 
ســعداوی بــا خاطــر آزرده و بــا تأکیــد بــر ایــن کــه مســئله  ختنــه 
صرفــن مســئله  کشــورهای اسامی نیســت، اظهــار داشــت: »همه 
زنــان دنیــا ختنــه شــده اند؛ اگــر ایــن ختنــه، فزیکــی نبــوده »روانی 

و تربیتــی« بــوده اســت«.
***

پانوشــت: ایــن نوشــته، صرفــن معرفــی مختصــر و فشــرده 
بــود.  ســعداوی  نــوال  دیدگاه هــای  و  آثــار  زنده گــی،  از 
ــژه شــرح و بســط آراء  ــه وی توضیحــات مفصــل در مــورد او، ب
ایــن چنینــی نمی گنجــد.  نوشــته های  و دیدگاه هایــش، در 
امیــدوارم نویســنده گان و پژوهش گــران و فعــاالن عرصــه ادب 
و فرهنــگ در افغانســتان کــه در زمینه مســایل  زنــان، به خصوص 
ــعداوی،  ــی س ــد، در معرف ــامی، کار می کنن ــورهای اس در کش
ترجمــه آثــار او و شــرط و بســط دیدگاه هایــش، تــاش ورزنــد؛ 
ــه شــکلی، مســایل   چــه بســا مســایل  مــورد توجــه ســعداوی، ب

ــا هــم اســتند. حــاد جامعــه و فرهنــگ م

بانوی که قدرت آزاد اندیشیدن نداشته باشد، 
قربانی تصمیمات دیگران می شود

ترس چیزی جز شکست در پی ندارد و پیروزی تنها با شجاعت ممکن است
مرد نمی خواهد که زْن رقیب یا شریک او باشد؛ بلکه می خواهد مطیع و خدمت کار او باشد

نخ قرمز به جای...
پنهــان بــرای شــما عنــوان کند یــا این کــه  آن را در مســتقیم گویی 
ــر  ــه در ه ــت ک ــه ای اس ــن نکت ــد. ای ــه می کن ــخصیت ها ارای ش
داســتانی نویســنده بایــد در نظــر بگیــرد؛ چــون در دنیــای امــروز 
همان طــور کــه قــرار اســت ســنت ها و خرافــات کنــار گذاشــته 
شــود بایــد ایــن موضــوع هــم مــد نظــر باشــد کــه خواننــده گان 
امــروز  بســیار هوش منــد و توان منــد اســتند و مســتقیم گویی در 

داســتان جایــی نــدارد.
ــا  ــما ب ــه ش ــن مجموع ــه در ای ــرد ک ــد ک ــی زاده تاکی ــم عل خان

»من« هــای راوی در ارتبــاط هســتید تــا زاویــه دیــد دیگــری. مــا 
بــا چهــار راوی زن یــا دختــر روبــه رو هســتیم و از یــازده داســتان 
ایــن چهــار راوی خانــم هســتند. در داســتان های دیگــر اگــر دقت 
کنیــد می بینیــد روایــت مــن از خــود و جهــان پیرامــون مــن بــرای 
ــد  ــه دی ــن هســت کــه بخواهــم از زاوی ــر از ای ــی مهم ت ــن خیل م

ســوم شــخص اســتفاده کنــم.
بــه گفتــه ی خانــم علــی زاده نقــد دو ســویه دارد. از یــک طــرف 
کســی کــه نقــد می کنــد، می آیــد و نظــر خــودش را فقــط بیــان 
می کنــد و ایــن تحمیلــی اســت. از طــرف دیگــر نشــانه های متنــی 
اســت کــه می گویــد نویســنده خواســته و یــا ناخواســته دســت بــه 
کاری زده اســت. ایــن نشــانه ها هســتند کــه نشــان می دهــد، آیــا 
نویســنده از الیــه ی زیریــن توانســته اســت معضــات را بیــان کند 

و یــا فقــط نویســنده ســخن گو  بــوده اســت؟

از دیــدگاه خانــم علــی زاده »انتخــاب زاویــه ی دیــد اول شــخص 
کــه خانــم زهــرا نــوری در بســیاری از داســتان هایش آورده، 
اولیــن چیــزی اســت کــه نشــان می دهــد از الیه هــای زیریــن بــه 

معضــات جامعــه ی زن پرداختــه اســت.«
نویســنده بــا اســتفاده از نثــر شــاعرانه در متــن داســتان  نشــان داده 
اســت کــه فــردی خون ســرد نیســت. او بــا روایــت جــان دادن بــه 

ــه زن می شــود ، نشــان می دهــد. اشــیا درد و ظلمــی را  کــه ب
علــی مســعودنیا، نویســنده ی ایرانــی و از دیگــر منتقــدان حاضــر 
در ایــن نشســت ابتــدای ســخن خــود را بــا معــذرت خواهــی از 
ــرد و  ــاز ک ــته اند آغ ــران داش ــن در ای ــه مهاجری ــختی هایی ک س
ــی  ــک عذرخواه ــم و ی ــم می دان ــت را مغتن ــن فرص ــت: »ای گف
ــه  ــم ک ــایه بده کاری ــزان همس ــه عزی ــران ب ــت ای ــا مل ــزرگ م ب
ــردم  ــان م ــه در ش ــاری ک ــال ها رفت ــن س ــول ای ــن در ط وجدان

نجیــب افغانســتان باشــد نداشــته ایم. مــن بــه شــخصه روســیاهم و 
ــم.« ــی می کن ــودم عذرخواه ــدازه خ ــه ان ب

آقــای مســعودنیا دربــاره مجموعــه داســتان زهــرا نــوری گفــت: 
ــا تمــام کاســتی ها مجموعــه ای خوش خــوان و  ــن مجموعــه ب ای
ــود. داســتان های ایــن کتــاب،  ــم لــذت بخــش ب خواندنــش برای
شــخصیت محــور اســت و بــا تاکیــد و بیــان صریحــی گفته شــده 
و باعــث جذابیــت بــرای خواننــده گان شــده اســت . ایــن کتــاب 
مجموعــه ی تماتیــک اســت یعنی براســاس تــم خاصی مثــل زن، 
تــن، لبــاس و نــگاه مــرد مــدام در جاهــای مختلــف کتــاب تکرار 

می شــود .   
در پایــان مراســم رونمایــی، حاضــران در جمــع نظــرات خــود را 
بیــان کردنــد و مراســم بــا امضــا کتــاب توســط خانــم زهــرا نوری 

بــرای حاضــران خاتمــه  یافــت.

     اخگر رهنورد
بخش چهارم و پایانی

روایت     



3
افغانســتان همیشــه محــروم می شــوند. ایــن معضل نــه تنها 
ــه ی  ــل دانش آموخت ــام نس ــرای تم ــه ب ــان، بلک ــرای زن ب
افغانســتان نیــز محســوس اســت. همان گونــه کــه در ابتــدا 
ــرای  ــی ب بحــث شــد، وجــود حمایــت و پشــتیبانی قانون
ــان  ــی زن ــوق سیاس ــتای حق ــت و در راس ــم اس ــان مه زن
ــان  ــور زن ــا حض ــت ت ــرده اس ــم کار ک ــی ه ــه مدن جامع
موثــر باشــند. حقــوق سیاســی و مدنــی شــامل حــال تمــام 

ــی- ــادی، آموزش ــوق اقتص ــل حق ــر مث ــای دیگ بحث ه
ــد  ــان بتوانن ــا زن ــات می شــود ت ــی و دیگــر امکان تحصیل
بااســتفاده از ایــن فرصــت بــرای خودشــان کارهــای 

ــد[. ــا از حــق شــان محــروم نمانن ــد ]ت ــری بکنن بیش ت

در جامعه مدنی افغانستان؛ تا چه اندازه زنان 
حضور دارند؟

ــد  ــتان 33درص ــی افغانس ــه مدن ــان در جامع ــور زن حض
می باشــد.

آیا این میزان حضور زنان در این نهاد کافی است؟
ایــن حضــور، حضــور موثــر اســت کــه در تیــم رهبــری 

جامعــه مدنــی افغانســتان ســه تــن شــان زن هســتند.

در اخیر، به نظر شما، مکلفیت اصلی زنان برای 
مشارکت سیاسی شان و موثریت نقش آنان در 

دولت و سکتورهای خصوصی چیست؟
اساســی ترین مکلفیــت زنــان حضــور شــان اســت. خــود 
زنــان بایــد بــرای دفــاع از حقــوق، حمایــت، دادخواهی و 

آگاهی دهــی زنــان حضــور داشــته باشــند.
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ــن آگاهی دهــی  ــد ای ــوق شــان آگاه شــده اند. هرچن حق
حساســیت آفرین بــوده و بازخــورد ایــن مســئله  بــا 
شــکنجه و زورســاالری مــردان مواجــه شــده اســت. اگــر 
ــت  ــا اهمی ــده، ام ــاد ش ــی ایج ــیت اجتماع ــد حساس چن
ــرای  ــده اند و ب ــان آگاه ش ــه زن ــت ک ــن اس ــوع ای موض

ــتند. ــان می ایس ــوق ش ــاع از حق دف

وقتی دفاع و حمایت از حقوق زنان یک 
خواسته ای بر حق است، نه خواست فراقانونی، 

پس چرا آگاهی دهی در این مورد حساسیت آفرین 
می شود؛ آیا نحوه ی عمل کرد این نهادها اشکال 

دارد یا بستر پذیرش آن مهیا نیست؟
مــا در یــک جنــگ عنعنــه و ســنت بــا مدرنیتــه و قانــون 
قــرار گرفته ایــم. عنعنــه در افغانســتان حکــم می کنــد کــه 
ــی  ــنت های اجتماع ــد، س ــوم باش ــتان محک زن در افغانس

در افغانســتان حکــم می کنــد کــه زن بایــد اســیر باشــد؛ 
ــون  ــد. قان ــان حمایــت می کن ــن از زن ــی کــه قوانی درحال
مشــارکت  و  مــرد(  و  زن  جنســیتی)برابری  تســاوی 
سیاســی-اجتماعی زنــان را بــه رســمیت می شناســد و 
پشــتیبانی می کنــد. ازهمیــن رو در مقابــل عــرف و ســنت 
اجتماعــی حساســیت ایجــاد می کنــد. بــرای اصــاح ایــن 
ــاز اســت. ــری نی ــی و کار بیش ت ــان طوالن حساســیت زم

در این مبارزه، نهادهای حامی زنان و پروژه های 
ظرفیت سازی زنان چه نقشی دارند؟

ــای  ــت. کاره ــر اس ــان زمان ب ــوق زن ــدن حق ــه ش نهادین
بنیــادی شــامل مکلفیت هــای دولــت می باشــد و کارهــای 
موقــت و روبنایــی مســوولیت  نهادهــای مدنــی، نهادهــای 
ــان  ــرای زن ــازی ب ــای ظرفیت س ــان و پروژه ه ــی زن حام
اســت. نهادهــای مدنــی بایــد بــا انجــام پروژه هــای 
کوچــک نشــان دهــد کــه چــه کارهــای متفاوتــی نســبت 
بــه کارهــای متــداول دولــت انجام شــدنی اســت. انجیوها 
ــدار و طوالنی مــدت  ــد کــه کارهــای پای مکلفیــت ندارن
ــه  ــت اســت. انجیوهــا ب ــد؛ چــون وظیفــه دول انجــام دهن
شــکل نمادیــن پروژه هــای کوچــک را کــه مثمــر و 
ممــد باشــد، انجــام می دهنــد. یعنــی انجــام کارهایــی را 
ــی باشــد.  ــد کــه مکمــل کارهــای دولت مســوولیت  دارن
ــد کــه  ــی را انجــام دهن ــد کارهای ــا مکلف ان انجیوهــا، ام
نتیجــه ی ســریع و مثبــت در پــی داشــته باشــد تــا دولــت 
ــه  ــژه جامع ــی و به وی ــای مدن ــازد. نهاده ــدار بس آن را پای
مدنــی بایــد نــوآوری کنــد، زیــرا مســوول  اســت دردها و 

ــد. ــه نمای ــدا و راه کار ارای ــی را پی ــای اجتماع چالش ه

آیا این نهادها کار شان را به درستی انجام داده اند؟
تــا حــد کــه مکلفیــت بــود، بلــی؛ امــا در حــد کــه نیــاز 
بــود، نــه. چــون نیــاز زنــان در افغانســتان فراتــر از تمامــی 
پروژه هایــی اســت کــه جامعــه جهانــی و دولت افغانســتان 
ــاد  ــان در ابع ــدی زن ــرورت و نیازمن ــد. ض ــق می کن تطبی
ــا  ــن پروژه ه ــی ای ــت ول ــت اس ــد حمای ــف نیازمن مختل
نتوانســته حتــا بخــش کوچکــی آن را کامــل تحــت 
پوشــش قــرار بدهــد. مــا در یــک فاجعــه  بــزرگ انســانی 

زن در افغانســتان قــرار داریــم. باوجــود حمایــت قانونــی، 
ــروم  ــود مح ــوق خ ــن حق ــان از ابتدایی  تری ــم زن هنوزه
هســتند. باوجــود تجربــه ی محرومیــت دیرینــه و جنــگ 
چهــل ســاله  -کــه عمدتــن از زنــان قربانــی گرفته اســت- 
ــر  ــتان تغیی ــال کار در افغانس ــده س ــروژه و هف ــد پ ــا چن ب
فــوری و بنیادیــن در وضــع زنده گــی زنــان ایجــاد نخواهد 
شــد. حداقــل چهــل ســال نیــاز اســت تا گذشــته ی قبــل از 

جنــگ احیــا شــود.

این که کار در حد نیاز انجام نشده درست، اما 
بعضی از پروژه های موقت، در انجام همان 
مکلفیت خود هم ناکام تلقی می شود. چرا؟

ــان در افغانســتان  ــت از زن ــرای حمای در مجمــوع فضــا ب
مســاعد نیســت. هنــوز زن ســتیزی در افغانســتان بــه 
عنــوان یــک حربــه اساســی و یــک وســیله همیشــه قابــل 

ــرک  ــوع تح ــود. هرن ــه می  ش ــه کار گرفت ــت رس  ب دس
بــرای زنــان ایجــاب می کنــد چندیــن دهــه مبــارزه 
ــرک  ــردن تح ــدود ک ــا مح ــد ب ــرد. هرچن ــورت گی ص
اجتماعــی زنــان، نمی تــوان اعتمــاد بــه نفــس آنــان را نابود 
ــرون از  ــل در بی ــرای تحصی ــران ب ــوز دخت ــی هن کــرد ول
کشــور بــا موانــع خانواده گــی مواجه انــد. اکثریــت مــردان 
افغانســتان حتــا حاضــر بــه تحصیات عالــی زنان نیســتند. 
ــرای  ــت. ب ــه اس ــنت و مدرنیت ــارزه ی س ــک مب ــا ی این ج
موفقیــت زنــان بایــد پروژه هــای کوتــاه مــدت و نمادیــن 
توســط انجیوهــا، نهادهــای حامــی زنــان و جامعــه مدنــی 
صــورت بگیــرد و دولــت نیــز کارهــای بنیادیــن و پایــدار 

انجــام دهــد.

نهادهای حامی زنان و انجیوها مکلف بودند در 
راستای ظرفیت سازی زنان کار کنند تا زنان در 

عرصه های مختلف اجتماعی حضور داشته باشند. 
حضور زنان مبحث ابتدایی بود که در طول یک 
و نیم دهه برای آن مبارزه می شد، حاال بحث 

تنها مشارکت سیاسی زنان و ضرورت حضور آنان 
نیست، بلکه زنان باید حضور موثر داشته باشند. 
پس برای ایجاد این موثریت چه راه کاری باید 

روی دست گرفته شود؟
ــی  ــده ی بســیار زشــت اســت. وقت محرومیــت یــک پدی
ــاس  ــد حس ــی می برن ــان پ ــای ش ــه محرومیت ه ــان ب زن
ــد  ــی را ایجــاد می کن می شــوند. ایــن حساســیت ها فضای
کــه ممکــن مناســب و مســاعد باشــد و یــا ناگــوار. زنــان 
توانایــی هماهنگــی بیش تــر و بهتــر را دارنــد. آنــان 
می تواننــد روی توان منــدی خودشــان ســرمایه گذاری 
کننــد و در تمــام عرصه هــا از خودشــان حمایــت کننــد؛ 
ــوند.  ــه می ش ــر متوج ــا را کم ت ــن فرصت ه ــان ای ــا زن ام
ــوان حربه هــای سیاســی، اجتماعــی  ــه عن ــر ب ــان بیش ت زن
و مدرنیتــه اســتفاده می شــوند. حضــور زنــان در افغانســتان 
بیش تــر نمادیــن اســت. زنــان توان منــد زیــاد وجــود 
ــوند  ــا ش ــی جابه ج ــمت های دولت ــد در س ــه بای ــد ک دارن
ولــی به خاطــر نداشــتن روابــط و عایــق بــا قشــر  سیاســی 

حقوق زنان در افغانستان یک بحث کالن و 
هم چنین حمایت و دادخواهی از زنان نیازمند 

کارکرد مداوم و طوالنی مدت است، در عصر نوین، 
نقش نهادهای مدنی و سازمان های حمایت از 

زنان در افغانستان چگونه بوده است؟
ــان در افغانســتان یــک بحــث کان تاریخــی  حقــوق زن
ــن  ــادی در ای ــا وجــود فعالیت هــای زی ــن ب اســت، بنابرای
بخــش، ممکــن بــه نتیجه هــای جــدی و رضایت بخشــی 
نرســیده باشــیم؛ امــا نفــس فعالیــت در این عرصه توانســته 
اســت باعــث انجــام کارهــای بنیــادی شــود. به طــور 
نمونــه، قانــون اساســی افغانســتان بــرای زنــان فرصت های 
ــا را در  ــر امتیازه ــی و دیگ ــارکت سیاس ــی، مش تحصیل
نظــر گرفتــه اســت. قانــون جزایــی و قانــون منــع خشــونت 
ــاز  ــه زمینه س ــد ک ــادی می باش ــای بنی ــان، کاره ــه زن علی
اســت.  شــده  زنــان  سیاســی-اجتماعی  مشــارکت 

ــت آورد   ــی دس ــای تعلیمی-تحصیل ــن فرصت ه هم چنی
ــا  ــن عرصه ه ــی در ای ــای مدن ــه نهاده ــت ک ــی اس بزرگ
فعالیــت داشــته اند. از آن جــا کــه رعایــت حقــوق زنــان در 
افغانســتان یــک بحث عمیــق و تاریخی اســت، نتوانســتیم 
تغییــرات الزم را در مــدت هفــده ســال اخیــر ایجــاد کنیم. 
ســرکوب چندیــن قــرن در مــدت یــک و نیم دهــه زدوده 

نخواهــد شــد.

جامعه مدنی افغانستان در طول یک و نیم 
دهه ی اخیر در راستای حمایت، دادخواهی و 

ظرفیت سازی زنان چه کارهایی انجام داده است
 و اکنون چه برنامه ها دارید؟

دادخواهــی در مســایل حقوقــی بزرگ تریــن بخــش 
ــت.  ــام داده اس ــه انج ــد ک ــی می باش ــه مدن کاری جامع
تغییــر و بهبــود در وضعیــت زنده گــی زنــان بــا کارهــای 
مقطعــی ممکــن نیســت، بلکــه نیازمنــد کارهــای بنیــادی 
ــر  ــز ب ــر متمرک ــا بیش ت ــای م ــت. کاره ــدت اس و درازم

ــوده اســت. ــان ب حقــوق سیاســی زن

در مسایل حقوقی، 
آیا آن گونه که باید، کار شده است؟

در ابتــدا زنــان نیازمنــد قوانینــی هســتند کــه از آنــان 
حمایــت کنــد و پشــتیبان قانونــی داشــته باشــند کــه بــرای 
شــان فرصت هــا را فراهــم کنــد. اکنــون قوانینــی تصویب 
شــده کــه حــق تحصیــل، حــق کار، حــق برخــورداری از 
میــراث و دیگــر امتیــازات، حقــوق انســانی و حق شــرعی 

آنــان اســت.

تنها تصویب مقرره ها و قانون نامه ها مشکالت زنان 
را حل نخواهد کرد، در متن جامعه چه تغییراتی 

ایجاد شده است که باعث بهبود وضعیت زنده گی 
زنان شود؟

مــا از نظــر دادخواهــی بــه نتایــج خوبــی دســت یافته ایــم. 
آگاهی دهــی کــه صــورت گرفتــه نیــز مثبــت بــوده و از 
نــگاه آگاهــی نیــز بــه مرحلــه ای رســیده ایم کــه زنــان از 

حضور زنان مهم ترین اصل در یک 
اجتماع )انسانی( است

افغانستان با بحران نیروی انسانی زن )زنان باسواد، توانا و با درک( مواجه است.

مــردان مرتکــب می شــوند بزرگ نیســت.
مثبــت  جنبه هــای  نظرداشــت  در  بــا 
و منفــی، بــرای مــردم افغانســتان و بــه 
خصــوص بانــوان حمایــت از زنــان کاندید 
ــاز  ــک نی ــد ی ــی و درک دارن ــه توانای ک
اســت. حمایــت از زنــان ضروری تریــن 
ضــرورت ماســت، چــون »هیچ اجتماعــی 
بــا زنــان خانــه نشــین به توســعه نمی رســد«. 
بنابرایــن بــرای داشــتن یــک دنیــای بهتــر و 
انســانی تــاش کنیــم و بــه تمــام انســان ها 
ــه در  ــای ک ــم و از آن ه ــر بدهی ــاز براب امتی
ــت  ــد حمای ــر می برده ان ــه س ــت ب محرومی
کنیــم. در انتخابــات حمایــت از زنــان توانا 
یــک ضــرورت اســت و مــا نبایــد غافــل از 
ایــن اصــل باشــیم. بــرای پیش برد ایــن کار 
مــردان مــردان دانــا و فهیــم بایــد بیش تــر از 

هــر زنــی نقــش داشــته باشــند.

مشارکت گسترده ...

 ادامه از صفحه اول

ادامه روی کرد

کردن  یل هنوز دختران برای اعتماد به نفس آنان را نابود حترک اجتماعی زنان، منی توان هرچند با حمدود  کشور با کرد و ون از  یت مردان افغانستان حتا موانع خانواده گی مواجه اند. حتصیل در بیر کثر زه ی حاضر به حتصیالت عایل زنان ا وژه های سنت و مدرنیته است. برای نیستند. این جا یک مبار کارهای بنیادین و جامعه مدین صورت بگیرد و اجنیوها، هنادهای حامی زنان و کوتاه مدت و منادین توسط موفقیت زنان باید پر دولت نیز 
 

پایدار اجنام دهد.

زنان توانایی مهاهنگی بیش تر و 
وی توان مندی  هبتر را دارند. آنان می توانند ر

کنند و در متام  خودشان سرمایه گذاری 
کنند؛ اما زنان  عرصه ها از خودشان محایت 
کم تر متوجه می شوند. زنان  این فرصت ها را 

بیش تر به عنوان حربه های سیایس، 
اجتماعی و مدرنیته استفاده می شوند. 

حضور زنان در افغانستان بیش تر منادین 
که باید  یاد وجود دارند  است. زنان توان مند ز

یل  در مست های دولیت جابه جا شوند و
وابط و عالیق با قشر   به خاطر نداشنت ر

 

وم می شوند.  سیایس افغانستان مهیشه حمر

گفت و گو
    حسین احمدی

گفت وگو با عزیزاهلل رفیعی، 
رییس شبکه جامعه مدنی  »مجما«



ــن  ــورد ای ــم در م ــه می توان ــزی ک ــن چی ــتیم. اولی ــه رو هس روب
ــن داســتان ها  را در  ــن ای ــن اســت کــه م ــم ای داســتان ها  بگوی
ــا  ــن اســت کــه م ــم و علــت آن ای دســته بومی- اقلیمــی  می بین
بــا داســتان هایی روبــه رو هســتیم کــه  یــک لحــن یــا یــک شــبه 
ــا و  ــن فض ــرد و هم چنی ــر می گی ــود در نظ ــرای خ ــن را ب لح
اشــیایی کــه در ایــن داســتان ها  هســتند مخصــوص بــه همیــن 
ــت داســتان اســت. آن  ــه روای خطــه ای هســتند کــه مشــغول ب
چیــزی کــه در داســتان های بومی- اقلیمــی  بایــد مــاک قــرار 
داده شــود فقــط زبــان یــا ســاخت فضــا یا آن اشــیای بومــی  و آن 
مــکان اقلیمــی  نیســت. چیــزی کــه داســتان اقلیمــی  را از دید من 
ــی  ــب و گفت وگوهای ــگاه قال ــود  آن ن ــه آن ارج داده می ش ب
ــال آن  ــه دنب ــا ب ــد و م ــدا می کن ــن رســوخ پی اســت کــه در مت

ــم.« ــب پیــش می روی تفکــر و گفتمــان قال
ــود   ــاهده می ش ــوری مش ــم ن ــتان های خان ــه در داس ــزی ک چی
ــی اســت کــه  ــان و ظلم های ــر روی زنده گــی  زن تمرکــز وی ب
بــر آن هــا  روا داشــته می شــود . به خاطــر همیــن می تــوان 
گفــت، آن گفتمــان قالبــی کــه در ایــن داســتان ها  خــودش را 
بیش تــر نشــان می دهــد دیدگاهــی اســت کــه دیگــران نســبت 
ــت  ــدگاه مثب ــر دی ــن داســتان ها  بیش ت ــد کــه در ای ــه زن دارن ب
یــک مــرد را نســبت بــه زن نمی بینیــم. متاســفانه زن هــای ایــن 
داســتان مرتــب ایــن مســئله را بــه شــکل های مختلف حســرت، 

ــد. ــه، تکــرار می کن ــی کــه تحقــق نیافت ای کاش و آرزوهای
ــی  را  ــتان های بومی -اقلیم ــنده گان داس ــی زاده، نویس ــم عل خان
بــه دو دســته تقســیم کــرد و گفــت: تعــدادی از نویســنده گان، 
ــه  ــد و ب ــته می کنن ــی را برجس ــای اجتماع ــنت ها و معضل ه س
ــنت ها  ــد. از س ــام می کنن ــب قی ــان قال ــه گفتم ــر علی ــی ب نوع
ــه نوعــی  ــه شــود و ب ــد گفت ــد کــه نبای ــی می گوین و خرافه های
ــته دوم  ــد. دس ــان می کنن ــن بی ــه زیری ــا الی ــام ی ــورت پی ــه ص ب
ــر همیــن مســایل  نویســنده گان اقلیمــی  کســانی هســتند کــه ب
صحــه می گذارنــد و بــر بقــای ایــن مســایل پافشــاری می کننــد. 
خانــم نــوری از آن نویســنده گان دســته اول اســت و بــه نوعــی 
روی ایــن فرهنــگ قدیمــی  تاکیــد می کنــد و معتقــد اســت که 
ســنت های کهنــه را کنــار بگذاریــم و بــه ســوی علــم و مدرنیتــه 

قــدم برداریــم. 
ــرار  ــود ق ــرلوحه کاری خ ــبک را س ــن س ــنده ای ــی نویس وقت

می دهــد، مســئله ایــن اســت کــه آیا 
ــه... ــن را در الی ــد ای می توان
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نخ قرمز به جای لب هایش

 ادامه در صفحه 3...

»نــخ قرمــز بــه جــای لب هایــش« عنــوان اولیــن مجموعه داســتان 
ــی  ــوری« اســت. داســتان ها ی نویســنده جــوان مهاجــر »زهــرا ن
کــه بیش تــر بــا محــور حســرت ها، ای کاش هــا و درک نکــردن 

ــد. می چرخ
زهــرا نــوری فــارغ التحصیــل رشــته مدیریــت بازرگانــی 
ــه ای  ــه حرف ــه گون اســت کــه از ســال 1391 نویســنده گی  را ب
ــه  ــه جرق ــنده گی  ن ــرا نویس ــه زه ــه گفت ــت. ب ــرده اس ــاز ک آغ
ــی  ات  ــاص در زنده گ ــی خ ــت اتفاق ــه الزم اس ــد و ن می خواه
ــه صــورت  ــه انســان ها  ب ــا نویســنده شــوی. بلکــه هم ــد ت بیفت

ــوند. ــنده ش ــد نویس ــزی می توانن غری
 زهــرا در خصــوص مجموعــه داســتانش می گویــد: ایــن 
مجموعــه  دارای یــازده داســتان اســت و محــور داســتان ها  
نکردن هاســت.  درک  و  ای کاش هــا  حســرت ها،  بیش تــر 
چیزهایــی کــه در دنیــای واقعــی وجــود دارد و در حــال فزونــی 

ــن اســت.  یافت
بــه گفتــه ی زهــرا شــخصیت های داســتان بیش تــر زنان هســتند. 
زنانــی کــه بیــن آن چــه  کــه هســتند و می خواهند باشــند درگیر 
انــد. زنانــی کــه بیــن ســنت و دنیــای مــدرن گیــر کرده انــد. در 
ایــن مجموعــه مشــکاتی بیــان شــده  کــه تنهــا مختــص زنــان 
افغانســتانی نیســت بلکــه ممکــن اســت در هــر جــای دیگــر نیــز 
رخ داده باشــد. بــه طــوری کــه اگــر یــازده زن ایــن مجموعــه را 
کامــل بخوانــد حتمــن بــرای همه آن هــا  یکــی از این داســتان ها  

اتفــاق افتــاده اســت و یــا در اطرافیــان شــان مشــاهده کرده انــد.
نــوری خاطرنشــان کــرد: در ایــن مجموعــه داســتان هایی وجــود 
ــط و  ــاور غل ــک ب ــورت ی ــه ص ــط، ب ــاور غل ــک ب ــه  ی دارد ک
ــد  ــل جدی ــه نس ــل ب ــل قب ــرس از نس ــا ت ــراه ب ــت تر هم نادرس
ــک  ــا ی ــده حت ــال دهن ــی کــه انتق ــه صورت ــل می شــود . ب منتق
دقیقــه هــم فکــر نمی کنــد کــه آن اتفــاق یــک اتفــاق ســاده و 

طبیعــی اســت.
 نــخ قرمــز بــه جــای لب هایــش از ســوی شــهر کتــاب مرکــزی 
ــنبه  ــر روز ش ــش، عص ــارات پیدای ــم کاری انتش ــا ه ــران و ب ته
هفتــم مهــر ماه/میــزان 1397 خورشــیدی رونمایــی شــد و مــورد 

نقــد و بررســی جمعــی از نویســنده گان قــرار گرفــت. 
ــای  ــاب از زوای ــی کت ــد و بررس ــدف نق ــا ه ــی ب ــن رونمای ای
مختلــف بومــی  و اقلیتــی، نــوع قالب داســتان و داســتان نویســی، 
ــزن  ــار، رای ــار انص ــور عبدالجب ــا حض ــا  و... ب ــواع گفتمان ه ان
اقتصــادی ســفارت افغانســتان در تهــران و محمــد مهــدی 

ــران در افغانســتان  ــزن ســابق تجــاری ای جوانمــرد قصــاب، رای
ــع  ــران  و جم ــی ای ــاق بازرگان ــتان در ات ــز افغانس ــوول می و مس
ــان فرهنگــی  ــری از نویســنده گان افغانســتانی و دانش جوی کثی
برگــزار شــد. آغــاز رونمایــی بــا خواندن قســمتی از متــن کتاب 

ــود.    ــوری همــراه ب ــم زهــرا ن توســط نویســنده، خان
ــن  ــی در ای ــی زاده از نویســنده گان و منتقــدان ایران ــاز عل  فرحن
ــه جــای  ــز ب ــخ قرم نشســت در خصــوص مجموعــه داســتان ن
ــتان  ــازده داس ــا ی ــه ب ــن مجموع ــا در ای ــت: »م ــش گف لب های

رونمایی از کتاب » نخ قرمز به جای لب هایش« در تهران
گزارش

     فریبا قولی زاده


