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نیــازی نیســت زنــان بــر مــردان 
کافی ســت  شــوند.  کــم  حا
زنده گــی  و  افــکار  بــدن،  کــم  حا
باشــند. خــود 
دختران رابعه

این جا، چراغی روشن است

زناِنخیابانی)گداودستفروش(
بدبخت ترین بازمانده های افراطیت،

 تعصب و جنگ

ویران گــر  و  ســخت  جنگ هــای  کــه  مردمی ســت  هویــت  آواره گــی 
زاده گاه شــان،  از  مــردم  فــرار  پشــت ســر گذاشــته اند. جنــگ عامــل  را 
ــام  ــردن تم ــن ب ــرپناهی و از بی ــدن، بی س ــنه مان ــا، گرس ــی در خیابان ه آواره گ
ظرفیت هــای انســانی اســت. دربــه دری و بی خانمانــی تجربــه ای میلیون هــا 
انســان افغانستانی ســت. یــک فــرد افغانــی بــا تمــام وجــود درک می کنــد کــه 

آواره گــی، ویرانی گــری و ویرانــی یعنــی چــه!
ویران گری هــای پی درپــی هــزاران نفــر را بی خانمــان کــرد. اگرچنــد ســربازان 
اصیــل و نیــز قربانیــان کشــتاری ایــن جنــگ مــردان بودنــد، امــا تنهــا کســانی 
ــا مغــز اســتخوان  کــه در طــول ســال های متمــادی درد ایــن ویران گری هــا را ت
کشــیدند زنــان بودنــد. آن هــا شــوهران شــان را از دســت دادنــد و فرزانــدان شــان 

در دام تــوپ و تفنــگ کشــیده شــدند.
ــت،  ــای خــاص افراطــی شــکل گرف ــه اســاس ایدئولوژی ه ــای کــه ب جنگ ه
نابودکننــده ی اصلــی ای ظرفیت هــای انســانی بــه خصــوص زنــان بــود. افراطیــت 
دینــی و مذهبــی دامــن تاریــک و ســترگ اش را بــر اذهــان بیــدار و آزاداندیشــی 
ــق  ــه ح ــد ک ــانی بودن ــا کس ــان، تنه ــژه زن ــود. به وی ــتانی گش ــان های افغانس انس
هرنــوع کار و فعالیــت بیرونــی و ظرفیت ســازی از آن هــا گرفتــه شــد. در میــدان 
منازعــه افراطی هــا مــردان را غیــور و زنــان را ضعیــف و ترســو تعریــف کردنــد. 
همیــن بــود کــه همــه روزه مــردان ایــن ســرزمین بــا افراطیــت و تعصــب غیورتــر 

شــدند و زنــان ترســوتر و ضعیف تــر. 
ــد و  ــچ تردی ــن خــاک بی هی ــردان ای ــن طــرز تفکــر؛ م ــد از شــکل گیری ای بع
ترســی بــه خودشــان اجــازه دادنــد کــه بــه زنــان هــر چــه خواســتند بگوینــد و 
هــر کاری کــه خواســتند در حق شــان انجــام بدهنــد. خیابــان آزاری تبدیــل بــه 
متلک هــا و ســرگرمی های مــردان ایــن ســرزمین شــد. آن هــا بــه خودشــان اجازه 
ــن، فعالیــت و برجســته گی های  ــد کــه در مــورد پوشــش، طــرز راه رفت می دادن

طبیعــی زنــان هــر چــه خواســتند بگوینــد.
آن چــه کــه مــا بــه صــورت عینــی شــاهد آن هســیتم؛ نشــان می دهــد کــه زنــان 
افغانســتان بــا چــه دشــواری های زیــادی روبــه رو انــد. اکثریــت از مــردان به خاطر 
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ایــن مباحــث می کوبنــد. روز ادعــای روشــن فکری می کنــد 
و امــا در شــب فکــر بــد تــر از مفکــوره داعــش دارنــد. در این 
قــوه بــه رغــم تغییــرات کــه در ایــن چنــد ســال اخیــر به وجود 
آمــده نقــش زنــان بــه شــدت کــم رنــگ اســت، و چــه بســا 
ــه  ــاک انداخت ــی روی آن خ ــا فجیع ــونت ها و پرونده ه خش
شــد و می شــوند و تــا قیامــت عدالــت تطبیــق نخواهنــد شــد 
در مــوارد چنیــن پرونده هایــی و هیــچ گاه مــا شــاهد تطبیــق 
عدالــت در قبــال پرونده هــای خشــونت علیــه زنــان نبودیــم 
کــه درشــت ترین نمونــه آن پرونــده 
ــا صدهــا  ــده و رخشــانه اســت. ام فرخن
پرونــده از ایــن دســت داریــم کــه هرگز 

عدالــت در برابــر آن اجــرا نشــده.
ســوم قــوه مقننــه: در قــوه مقننــه مطابــق 
ــخصی  ــهمیه مش ــی س ــون اساس ــه قان ب
بــرای زنــان در نظــر گرفتــه شــده و از هر 
حــوزه انتخاباتــی زنان ســهم مشــخصی 
ــت  ــض مثب ــن تبعی ــد و ای ــود را دارن خ
باعــث شــده اســت، کــه زنــان از جایگاه 
ــی در ایــن قــوه برخــوردار  نســبتن خوب
باشــند امــا تنهــا حضــور کافــی نیســت. 
ــه  موثریــت حضــور نیــز مهــم اســت، ب
تعبیــر دیگــر در کنــار کمیــت باییســت 
ــه  ــت، ک ــود می داش ــز وج ــت نی کیفی
ــان  ــتند در پارلم ــد و هس ــت. بودن نداش
زنانی کــه مخالــف قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان بــود، و 
چــه بســا زنــان در درون مجلــس بــود و تــا حــال نیــز اســت، 
کــه بــه مراتــب متعصبانه تــر از مــردان در برابــر حقــوق زنــان 
ایســتادند و بــا سیاســت پوپولیســتی بــه هــم جنــس خــود جفا 
ــان انگشت شــماری در درون پارلمــان  ــد. متاســفانه زن نمودن
ــا  ــد و ام ــارزه می کردن ــری مب ــرای آزادی و براب ــه ب ــود ک ب
اگــر انتخابــات ایــن دور بــه ایــن پیمانــه بــه افتضــاح کشــیده 
ــان  ــر زن ــور موث ــرای حض ــت، ب ــنی داش ــق روش ــد اف نمی ش

ــارز در درون پارلمــان کشــور.  شــجاع و مب
بدیــن ســان اســت، کــه می شــود گفــت هنــوز حقــوق اولیــه 
زنــان در ایــن جامعــه بــرای شــان داده نشــده و بــا محدودیــت 
هــا و جبر هــای فــراوان محیطــی، حقوقــی، اجتماعــی و 
فرهنگــی زنده گــی می کنــد و خشــونت در برابــر شــان 
هم چنــان بــه عنــوان یــک امــر عــادی و روتیــن تلقــی 

می شــوند. 
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در  منهتــن  دوغلــوی  برج هــای  گرفتــن  قــرار  هــدف 
بیســت ویک ســپتمبر باعــث شــد کــه جامعــه جهانــی متوجه 
عمــق فاجعــه در افغانســتان شــود و ســر آغــازی شــد بــرای 
یــک فصــل جدیــد در حــوزه سیاســت و حکومــت داری و 
ــا  ــی چیز ه ــدت خیل ــن م ــتان. ای ــردم در افغانس ــی م زنده گ
ــزرگ شــهر دیگــر مــردم  ــی در ب ــر کــرد شــاق طالبان تغیی
را نمی آزاریــد مرد هــا دیگــر مجبــور  نبــود ریش هــای 
بلنــد بگذارنــد و بــدون وضــو بــه نمــاز بایســتند و زنــان نیــز 

مجبــور نبــود و نیســت کــه بــرای 
بیــرون رفتــن حتمــا بُرقــع بــه ســر کنــد 
و همــرای خــود محــرم داشــته باشــد، 
ــا در  ــان تنه ــرای زن ــن وضــع ب ــه ای البت
چنــد بــزرگ شــهر محــدود می شــود؛ 
ــلط دارد  ــان تس ــه طالب ــات ک در والی
هم چنــان زنــان در وضعیــت دشــواری 

ــد.  ــر می برن ــه س ب
فصــل جدیــد کــه از آن بــه عنــوان 
می شــود  یــاد  نیــز  تحــول  دهــه 
در  را  مســایل  بســیاری  بی اغــراق 
ــن  ــاخت، در ای ــول س ــتان متح افغانس
ــر، پارک هــا ســر  فصــل شــهر ها آبادت
ســبزتر، جاده هــا هموارتــر و کوچه هــا 
زیباتــر شــد. رســانه ها بــه فعالیــت آغاز 
کردنــد و آزادی بیــان نســبتن خوبی در 

ــای  ــرد و موبایل ه ــد ک ــرات رش ــد، مخاب ــم ش ــور حاک کش
ــه مــردم  هوشــمند و تکنولــوژی جــز ضرورت هــای روزان
ــد  ــانه رش ــهروند رس ــث ش ــد بح ــث ش ــت باع ــد و انترن ش
بیش تــری داشــته باشــد و ایــن مســئله چنــان پیش رفــت 
کــرد کــه امــروزه رســانه های اجتماعــی تقریبــن نقــش رادیو 
ــفانه  ــاخته اند و متاس ــگ س ــه کم رن ــون را در جامع و تلویزی
روزنامه خوانــی و هفته نامه خوانــی را نیــز رو بــه تعطیــل بــرد.

ــل  ــم روی اص ــم و بیایی ــه بگذری ــی ک ــه حواش ــن هم از ای
ــی  ــت کنون ــان در وضعی ــگاه زن ــان جای ــه هم ــوع ک موض
کشــور باشــد و ســواالت مثــل این کــه زنــان در افغانســتان  در 
چــه شــرایطی قــرار دارنــد را بــه پرســش و کنــکاش بگیریــم 
بــه جواب هــای تراژیــک و تاســف باری بــر می خوریــم. بــه 
رغــم این کــه قانــون اساســی جایــگاه خوبی بــرای زنــان قایل 
شــده اند، امــا در عمــل هیچ گاهــی مــا شــاهد حضــور موثــر 
ــه در  ــه در حــوزه فرهنــگ ن ــه در حــوزه سیاســت، ن ــان ن زن
حــوزه اقتصــاد و نــه در اجتمــاع بودیــم، آن چه وجود داشــت 

و دارد برنامه هــای دیکــوری، مقطعــی و پــروژه ای بــوده. هیچ 
گام موثــر بــرای نهادمنــد شــدن جایگاهزنــان برداشــته نشــد و 
هیــچ کار فرهنگــی موثــر صــورت نگرفــت و هیــچ تغییــر در 
بــاور مــردان به وجــود نیامــد و هم چنــان نــر اندیشــی در 

افغانســتان پارادیــم غالــب در تمــام امــور می باشــد. 
بررسی جایگاه زنان در سه قوه

یکــم، قــوه اجراییــه: در جمــع وزارت خانه هــا وزارتــی به نــام 
وزارت امــور زنــان ایجــاد شــد، ولــی عمل کــرد ایــن وزارت 

فراتــر از تجلیــل هشــت مــارچ و چنــد تــا نمایشــگاه نرفــت. 
مــن االن دقیقــن نمی دانــم کــه الیحــه وظایــف ایــن وزارت 
ــد و چــه  ــرار اســت، کار کن ــای ق چیســت، در چــه حوزه ه
دســت آوردی در ایــن مــدت داشــته اســت، اگــر داشــته چــرا 
مشــهود نیســت و بــا مــردم شــریک نمی ســازد؛ اگــر نــدارد 
ــن وزارت در  ــودی چنی ــفه وج ــود دارد فلس ــس وج ــرا پ چ
چیســت؟ چــرا هنــوز هیچ گونــه حتــا طــرح و پالیســی منظــم 
بــرای بهبــود وضــع زنــان وجــود نــدارد، وظیفــه ایــن وزارت 
چیســت مــن کــه نمی دانــم اگــر شــما می دانیــد لطفــن بــا مــا 

شــریک بســازید. 
دوم، قــوه قضاییــه: متاســفانه دیــدگاه ســنتی حاکــم بــر ایــن 
ــی می شــود  ــی و مذهب ــوه کــه ناشــی از برداشــت های دین ق
ــوه  ــن ق ــادی در ای ــای زی ــا محدودیت ه ــان را ب ــگاه زن جای
ــد قاضــی  ــان نمی توان مواجــه ســاخته اند و بحــث این کــه زن
شــوند هنــوز در ایــن جامعــه طــرف داران کمــی  ندارنــد، چــه 
بســا تکنوکرات هــا و روشــن فکران نیــز هســتند کــه بــر طبــل 

 Monday  November 5, 2018  سال دوم  شماره 60  دوشنبه  14 عقرب 1397

 Vol. 2  No. 60

 زلمی کاوه
جعِدگیسو

مشت
وقتی که مشت رویی زنی دریده بود

کابوس مرگ در تن و جانش تنیده بود
در اشک غریق دیدمش و صورتش کبود
مردی قصیده های خودش را سروده بود

خیس گشته بود جاده ز باران اشک هاش
در زخم هاش مصرع خونین کشیده بود
آن  خشت های کوچه همه داد می زدند

چند کوچه کوچه اشک ز چشمش 
چکیده بود

تصویر مرگ بار شکستن به زیر پا
جز وی فقط دو کودک و یک سقف دیده 

بود
روح که با تاثر و غم ناله می نمود

فریاد بی کسی به سراغش رسیده بود
از لحظه های ناامید شدن تا افق دور

مضمون سرد آیت تحقیر چیده بود
پرسیدمش چگونه چنین خوار گشته ای؟

درد سکوت، حس زبانش بریده بود
آن جا سکوت و زجه چو سنگینی ستم

گپ را ز آسمان دلش هم رمیده بود
آن شب کنار پنجره تنها گریستم

از ژرفنای بغض، گلویم دریده بود
گفتم به شب تمام حکایات روز را

از شب نیاز خواب تمامن پریده بود
گفتم تمام قصه ی مظلومی ای زنی

شب هم ز شرم به کلبه ی اندوه خمیده بود
آن لحظه ها هنوز مرا رنج می دهند

دردی که در تمام دل من خلیده بود
بشکسته باد مشتی که بشکافت صورتش
نفرین به »من« سکوتی عجیبی نموده بود

افغانستان؛بزرگترینزندانزنان

زنانچگونهبهجنبشهایرادیکالمیپیوندند؟

خشونت علیه زنان تبدبل به یک امر عادی شده است

    محمد حیدری
تحلیل

چهــره ی واقعــی گروه هــای رادیــکال چیــزی متفــاوت از 
رویــای زنــان اندونیزیایــی اســت کــه بــه آنــان انگیــزه ی 
ــت  ــون حقیق ــد، چ ــا را می ده ــن گروه ه ــه ای ــش ب گرای
ایــن گروه هــای بنیادگــرا همــان تروریــزم جهانــی اســت 
کــه از زن و مــرد فقــط اســباب تروریســتی و انجــام 
کارهــای مافیایــی می ســازد و بــس. ایــن گروه هــا در 
حقیقــت بــه دنبــال ســاختن هیچ گونه نظــام و یــا حکومتی 
نیســتند؛ بلکــه بــه شــکل پروژه هــای بــزرگ تروریســتی 
ــه بی ثباتــی بکشــاند  ــا نظــم جهــان را ب ــد ت عمــل می کنن
و در ایــن میــان همــه انســان ها قربانــی بازی هــای بــزرگ 
سیاســی و اقتصــادی قدرت هــا و شــرکت های هژمونیــک 

می شــوند.
در افغانســتان نیــز گروه هــای رادیــکال مثــل طالــب و 
داعــش کــه بــه شــکل یــک گــروه مافیایــی و تروریســتی 
ــان را  ــزاری از زن ــه شــده اند، قصــد اســتفاده اب وارد صحن
دارنــد؛ امــا صحنــه حضورزنــان در خطــوط ایــن گروه  هــا 
در افغانســتان مهیــا نیســت. هرچنــد پــس از ورود داعــش 
در مناطقــی از شــرق و شــمال کشــور گزارش هایــی مبنــی 
ــای  ــط اعض ــان توس ــرای زن ــکاح« ب ــام »جهاد الن ــر اع ب
ــن  ــا چــون ای ــه نشــر رســید؛ ام ــن گــروه ب تروریســتی ای
گــروه تروریســتی هیــچ پایــگاه و بســتر پذیرشــی نداشــت 

بــا ناکامــی مطلــق مواجــه شــد.
افغانســتان  شــمال  در  محلــی  حکومــت  مقام هــای 
گزارش هایــی را تاییــد کردنــد کــه اعضــای گــروه  
تروریســتی داعــش بــر زنــان و کــودکان تجــاوز کرده انــد 
ــا  ــروه ب ــن گ ــر ای ــامی دیگ ــرزمین اس ــک س ــی در ی ول
اســتفاده از تبلیــغ  و ارتباطــات ســیبری بــه اذهــان زنــان راه 
ــن  ــان در پرنفوس تری ــد زن ــدا کــرده کــه نشــان می ده پی
ــد. ــی دارن ــش رادیکال ــامی)اندونیزیا( گرای ــور اس کش

ــری، ســال گذشــته میــادی نوشــته ای از »لیــس  ــی نی عل
مارکــوز« را بــه زبــان فارســی برگــردان کــرده اســت کــه 
ــده  بخش هایــی از ایــن نوشــته را در ایــن مطلــب گنجانی

ــوان در  ــان ج ــه زن ــد چگون ــان می ده ــت و نش ــده اس ش
ــه  ــی ب ــورهای غرب ــا از کش ــامی و حت ــور اس ــن کش ای
ــش  ــون داع ــرای همچ ــتی و افراط گ ــای تروریس گروه ه

ــد. ــدا می کنن ــش پی گرای
...زنــان جــوان بســیاری در سراســر دنیــا بــه  دالیــل بســیار 
عجیبــی خانــه و خانــواده شــان را تــرک می کننــد تــا بــه 
ــی؛  ــوژی دین ــا ایدیول ــتی ب ــی تروریس ــای افراط گروه ه
ماننــد داعــش، ملحــق شــوند. بــرای مثــال اطرافیان »حســنا 
ــتند  و در  ــی نمی دانس ــری مذهب ــوالش« او را دخت آیتب
واقــع فقــط یــک مــاه بــود کــه حجــاب ســر کــرده بــود. 
ولــی مــاه پیــش در حملــه پولیــس در »ســن دنیزاریــس« 
کشــته شــد. اوایــل امســال ســه دختر مدرســه ای انگلیســی 
از طریــق ترکیــه بــه ســوریه رفتنــد تــا بــه نظامیــان داعــش 
ملحــق شــوند. پرســش اصلــی ایــن اســت کــه چــرا 
ــق  ــکال ملح ــای رادی ــه گروه ه ــودکان ب ــان و ک ــن زن ای
ــه ایــن مســئله، رســانه ها و مراکــز  ــا توجــه ب می شــوند؟ ب
ــان در  ــش زن ــور و نق ــه حض ــود را ب ــه خ ــی توج مطالعات
ــین  ــات پیش ــد. مطالع ــوف کردن ــادی معط ــای جه نیروه
را  انتحــاری  بمب گذاری هــای  در  زنــان  نقــش  نیــز 
بررســی کرده انــد. دراندونیزیــا موسســه تجزیــه و تحلیــل 
سیاســت های جنــگ  )IPAC( مــواردی را ثبــت کرده که 
در آن زنــان از طریــق موبایــل بــا اعضــای داعــش ارتبــاط 
دارنــد؛ امــا از دیــدگاه تاریخــی، بررســی نقــش زنــان در 
جنبش هــای رادیــکال تــا کنــون بســیار ســاده انگارانه 
بــوده اســت و بــه جــای درنظرگرفتــن نقــش فاعلــی آنــان 
بیشــتر بــر نشــان دادن ایــن زنــان به عنــوان قربانیــان مــردان 

قدرتمنــد و کاریزماتیــک تاکیــد داشــته اســت.
البته مســلم اســت مســئله بــه این ســادگی نیســت. در بافت 
اجتماعــی اندونیزیــا، علــت گرایــش زنــان بــه گروه هــای 
ســاختار  خاطــر  بــه  حــدی  تــا  می توانــد  رادیــکال 
مردســاالرانه ایــن جامعــه و تمایــل زنــان بــه ســاختن یــک 
»دولــت ایدیولوژیــک نــاب« تحــت قوانیــن الهــی باشــد 

 کــه در دو ســطح می تــوان ایــن پدیــده را شناســایی کرد
و در هــر دو حالــت هــم بــرای اندونیزیــا و هــم وضعیــت 

ــی مصــداق پیــدا می کنــد. جهان
در ســطح اول ایــن زنــان، درســت ماننــد مردانــی که عضو 
ــریعت  ــن ش ــق آیی ــر طب ــم ب ــوند، ه ــا می ش ــن گروه ه ای
ــه مشــکات و نابرابری هــای  اســامی و هــم در پاســخ ب
اجتماعــی و اقتصــادی بــه ســاختار خافــت اســامی 
اعتقــاد پیــدا می کننــد. تمامــی ایــن زنــان دختر هــای 
ســاده و بی فکــر نیســتند. چــون واقعیــت امــر ایــن اســت 
ــتند  ــی  هس ــم و بی عدالت ــری، ظل ــران نابراب ــان نگ ــه آن ک
ــزم و  ــود و از ع ــان می ش ــق زن ــان در ح ــه در جامعه ش ک
توانایــی دولــت خــود در مبــارزه بــا فقــر ناامیــد هســتند و 
متاســفانه راه مناســبی بــرای جهت دهــی ایــن نگرانی هــا و 

دغدغه هــا نیافته انــد.
ســطح دوم از درک نقــش زنــان در جنبش هــای رادیــکال 
عبــارت از ســاختار اجتماعــی مردســاالرانه اندونیزیــا 
اســت، به ویــژه در جوامــع محافظــه کار اســامی کــه 
ــا در جنبش هــای  ــد. ام ــردان می دانن ــان را زیردســت م زن
ــان  ــر زن ــغ می شــود کــه در ظاهــر ام ــان تبلی بنیادگــرا چن
احســاس برابــری می کننــد. در گروه هایــی ماننــد داعــش 
شــناختی ایدیولوژیکــی از نقــش آنــان در ســاختن یــک 
حکومــت آرمانــی وجــود دارد ولــی امتیــاز ایــن نقــش را 
ــان  ــیاری از زن ــد. بس ــذار می کن ــری واگ ــای دیگ در دنی
ایــن جنبش هــا معتقدنــد کــه بــا شــرکت در جهــاد پــس 

ــوند. ــور می ش ــته محش ــوان فرش ــرگ به عن از م
ــن  ــه ای ــن ب ــیتی واقع ــری جنس ــای براب ــن آرزوه ــه ای البت
ــای  ــن جنبش ه ــام ای ــد. تم ــق نمی رس ــه تحق ــادگی ب س
جهــادی و تنــدرو به شــدت مردســاالر هســتند. حتــا معنای 
خــود کلمــه »جهــاد« نیــز بــه کلیشــه جنســیتی آلوده شــده 
ــی  ــه معن ــاد ســخت« کــه ب ــا »جه ــن گروه ه اســت. در ای
ــق دارد و »جهــاد  ــردان تعل ــه م جنــگ در جبهــه اســت ب
نــرم« کــه عبــارت اســت از به دنیــاآوردن ســربازان بیشــتر 

ــه  ــی( ب ــت جنس ــرویس دادن« )خدم ــش و »س ــرای جنب ب
مــردان گــروه، کار زنــان اســت. ایــن همــان وظیفــه زنــان 
در جوامــع ســنتی اســت؛ یعنــی بــودن در خدمــت مــرد، با 
ــن کار زن ارزش  ــه ای ــا ب ــن جنبش ه ــاوت کــه ای ــن تف ای
ایدیولوژیکــی می دهنــد و یکــی از عوامــل اصلی گرایش 
ــا  ــی و حت ــکال داخل ــای رادی ــه گروه ه ــا ب ــان اندونیزی زن

ارتبــاط بــا افــراد داعــش بــه شــمار مــی رود.
ــود  ــم خ ــدن و رح ــم ب ــان تقدی ــن زن ــی از ای ــرای بعض ب
ــث  ــان باع ــش زن و مادربودن ش ــدا و نق ــربازان خ ــه س ب
افتخــار اســت. از دیــدگاه ایــن جنبش هــای افراطــی فقــط 
فرزنــدان پســر هســتند کــه می تواننــد جندهلل)ســرباز خــدا( 
ــد  ــنتی آمده ان ــع س ــه از جوام ــی ک ــن زنان ــند؛ بنابرای باش
آرزوی شــان اســت تــا مــادر نســلی از ســربازان خدا باشــند 
ــان  ــن زن ــه ای ــی هم ــد ول ــت می جنگن ــه در راه حقیق ک
ــکاح( راضــی  جــوان از نقش شــان در جهــاد نرم)جهاد الن
نیســتند. طبــق یافته هــای تحقیــق یــک نهــاد غیــر دولتــی 
ــت بودن« زن در  ــان از »زیردس ــی از زن ــی، بعض اندونیزیای
مقابــل مــرد در ایــن جنبش هــا ناراضــی بودنــد و بــه نشــانه 

ــد. ــرک می کردن ــا را ت ــراض آن ه اعت
ــق  ــان از طری ــه زن ــود دارد ک ــز وج ــری نی ــای دیگ راه ه
آن هــا می تواننــد در ایــن جنبش هــای بنیادگــرا پیشــرفت 
ــوان  ــه انتخاب شــدن به عن ــا البت ــن راه ه ــد. یکــی از ای کنن
همســر یــا یکــی از همســران رهبــر گــروه اســت. مهــارت 
اطاعــات،  زبــان،  دانســتن  اطاعــات«،  »فنــاوری  در 
جاسوســی، هک کــردن حســاب بانکــی یــا دانــش مربوط 
بــه ســاختن بمب نیــز باعث می شــود یــک زن در ســاختار 
نخبــگان جنبــش جایگاهــی برابــر بــا مــرد داشــته باشــد. از 
هیمــن رو در اندونیزیــا و خاورمیانــه زنــان جوانــی هســتند 
کــه انگیزه هــای قــوی بــرای ملحق شــدن بــه جنبش هــای 
بنیادگــرا دارنــد، حتــا اگــر واقعیــت جهادشــان آن چیــزی 

نباشــد کــه انتظــار دارنــد.



بــه روابــط اجتماعــی در افغانســتان وجــود دارد ایــن اســت که 
ــز را در دام  ــد و همه چی ــا دارن ــط آدم ه ــه رواب ــوء ب ــگاه س ن
هوس هــای جنســیتی می پندارنــد ولــی مــن در داســتانی ایــن 
رابطــه را شــفاف و عــاری از تصورهــای جامعــه می ســازم که 
زنــی در کنــار مــردی بــدون خیانــت بــه همدیگــر زنده گــی 
ــا وجــود دارد،  ــد. رابطه هــای خــوب هــم در شــهر م می کنن
امــا الزامــی اســت کــه در نخســت نــگاه مــا نســبت بــه روابــط 
آدم هــا خــوب باشــد و از روابــط آزاد آن هــا برداشــت ســوء 

. نکنیم

ــورد  ــان در م ــه نظرت ــد ک ــر بگویی ــر اگ در آخ
کارکــرد زنــان افغانســتان در عرصــه هنــر و 

ــت؟ ــه اس ــات چ ادبی
زنــان در افغانســتان تاهنــوز در عرصــه هنــر و ادبیــات بســیار 
ــا مســتندی را تحــت کار  ــد. مــن حت ضعیــف عمــل کرده ان
ــور  ــص در ام ــان کارا و متخص ــد زن ــان می ده ــه نش دارم ک
مهــم مملکــت حضــور ندارنــد. انگیزه ی ســاخت  این مســتند 
هــم زمانــی بــه مــن دســت داد کــه در روز رونمایــی کتابــم 
ــرا  ــاب م ــه کت ــود ک ــه نب ــن عرص ــناس ای ــی کارش ــچ زن هی
نقــد کنــد. تنهــا زن رمان نویــس کابــل را کــه بــه مــن معرفــی 
کردنــد، حمیــرا قــادری بــود. خانــم قــادری هــم در آمریــکا 
بــود و هیــچ زنــی دیگــری کــه حداقــل ماســتر یــا دوکتــورا 
و یــا بــا بیســت ســال تجربــه نویســنده گی باشــد تــا کتابــم را 
نقــد کنــد در کابــل نیافتــم و ایــن نشــان می دهــد کــه زنــان 
متخصــص در ایــن عرصــه نداریــم. در عرصــه هنــر هم چنین 
اســت. هســتند زنانــی کــه فلــم می ســازند، مســتند می ســازند، 
داســتان و شــعر می  نویســند ولــی متخصصــان ایــن عرصه هــا 

بســیار انــدک انــد.

انجــام کارهــای تــان بــه صــورت انفــرادی بــود 
یــا ســازمانی و گروهــی؟

از نوشــتن رمان هــا تا ســاخت فلم و مســتند همه را بــه صورت 
انفــرادی انجــام دادم و هیــچ گــروه یا ســازمانی حامــی ام نبود. 
در جریــان همیــن کارهــای انفــرادی کــه در قســمت ویرایش 
ــه  ــم ک ــد، دریافت ــم کاری می کردن ــتانم ه ــم دوس ــا ه فلم ه
زنــان بایــد خودشــان تــاش کننــد تــا به موفقیــت برســند و به 
شــمول عرصه هــای سیاســت و اقتصــاد در عرصه هــای هنــر و 

ادبیــات نیــز ســرمایه گذاری و کار بکننــد.

Monday   November 5, 2018  سال دوم  شماره 60  دوشنبه  14عقرب 31397

 Vol. 2  No. 60

آثــاری تولیــد کردید؟
در مجمــوع کارهایــی را کــه تاکنــون به پایان رســانده ام 
و بــه جشــنواره  ها رفتــه اســت بــه غیــر از مریــم، مســتند 
بایســکل را ســاختم و مســتند دیگــری از وضعیــت 
ــه  ــام »مســجد ب ــا ن ــران را ب ــن افغانســتانی در ای مهاجری
ــه داده می شــود« ســاختم. ســه فلــم دیگــر را کــه  کرای
در هــرات ســاخته بــودم، مجموعــه ای شــد بــه نــام خانــه 
و در حــدود 1۵ دقیقــه ســاخته شــد. هم چنیــن، »وقتــی 
خــدا دســتانت را می گیــرد« یکــی دیگــر از کارهایم در 
ســینما اســت کــه ســاخت ایــن فلــم بیش تر از ســه ســال 
طــول کشــید ولــی از فســتیوال »لوکارنــو« کــه یکــی از 
ــزه گرفــت و  ــا اســت، جای ــزرگ دنی چهــار فســتوال ب

اکنــون هــم مســتند جدیــدی تحــت کار اســت.

در جریــان کار ســینما چــه چالش هایــی 
می ســاخت  ســد  تــان  بــرای  بیش تــر 
تــا اوضــاع کاری آن گونــه نباشــد کــه 

؟ ســتید ا می خو
جــدا از دیگــر مشــکاتی کــه متقبــل شــدیم و بســیاری 
ویرایش گــران  نبــود  می کشــید،  طــول  کارهایــم 
حرفــه ای یکــی از چالش هایــی بــود کــه بــرای کارهایم 
مشــکل بزرگــی تلقــی می شــد و بــا آن کــه هم کارانــم 
در ســاخت ایــن فلم هــا و مســتندها تاکنــون کار خوبــی 
کرده انــد، امــا کســانی مثــل آقــای خامــوش کــه بتــوان 
در ویرایــش فلــم آن گونــه کــه می خواهیــم عمــل کند، 
ــم  ــازنده گان فل ــرای س ــن ب ــود و ای ــدا می ش ــر پی کم ت
یــک چالــش  کاری اســت. تعییــن زمــان در ویرایــش 

فلم هــا بســیار مهــم اســت تــا بتوانــد در جشــنواره ها راه 
بد. یا

تاکنــون کــه در عرصــه هنــر و ادبیــات 
ــن  ــیدید، ای ــا رس ــا این ج ــد و ت کار کردی
ــی  ــه انگیزه ی ــا چ ــان را ب ــت ت ــیر موفقی س

ــد؟ پیمودی
بــا آن کــه در افغانســتان مــا در شــرایط بــدی قــرار 
داریــم، امــا بازهــم خــود را بــا معیارهای جهانی مقایســه 
می کنــم ولــی حقیقــت ایــن اســت کــه در کشــور مــا 
ــر  ــژه نویســنده   ی زن کم ت ــه وی ــینماگر ب نویســنده و س
ــم  ــودم کار می کن ــرای خ ــا ب ــن، ام ــود. م ــدا می ش پی
ــورم  ــام کش ــه ن ــه ب ــن عرص ــن در ای ــت م ــی موفقی ول
بر می گــردد و زینــب انتظــار می توانــد نــام افغانســتان را 

ــازد. ــربلند بس ــینما س ــری س ــنواره های هن در جش

ــه  ــان در عرص ــرد زن ــما عمل ک ــر ش ــه نظ ب
ــون در  ــوده و اکن ــه ب ــات چگون ــر و ادبی هن

ــد؟ ــر می برن ــه س ــی ب ــه وضعیت چ
مــن دارم روی مســتندی کار می کنــم کــه نشــان 
ــرای موفقیــت و باســواد  ــان در افغانســتان ب می دهــد زن
شــدن خودشــان کم تــر کار می کننــد. مــن تمــام 
فلم هایــم بــر محــور زن و مشــکات زنانــه مطــرح 
می شــود و آن چــه مــا دریافتیــم ایــن اســت کــه زجرهــا، 
دردهــا و مشــکات زنــان بســیار زیاد اســت ولــی دلیلی 
ــم. مــن در  ــرای موفقیــت تــاش نکنی نمی شــود کــه ب
اوضــاع نابه ســامانی دســت بــه هنــر بــردم و در بدتریــن 
شــرایط بــا کم تریــن امکانــات کار کــردم؛ پــس هــر زن 
دیگــری نیــز می توانــد موفــق شــود بــه شــرط آن کــه در 
نخســت روی اســتعداد خودشــان ســرمایه گذاری کنند.

ــدام  ــان روی ک ــای ت ــام کاره ــز و پی تمرک
ــت؟ ــات اس موضوع

بــه  مربــوط  مســایل  روی  مــن  کارهــای  بیش تــر 
زنــان اســت. فلم هــا و مســتندهایم بازتابــی از درد و 
ــان در  ــت. زن ــتانی اس ــک زن افغانس ــی ی ــج زنده گ رن
ــادی  ــد و شــماری زی افغانســتان حــق اولویــت را ندارن
در خــارج از کشــور نیــز درد مهاجــرت را متحمــل 
ــود«  ــه داده می ش ــه کرای ــجد ب ــتند »مس ــوند. مس می ش
ــتانی در  ــری افغانس ــه دخت ــت ک ــی اس ــاب واقعیت بازت
ایــران بــه خاطــر فرصــت آموزشــی، مســجد)خانه خدا( 
را کرایــه می کنــد ولــی همــان دختــر بــه 
وطــن برگشــته و امــروز در افغانســتان بــه 
خاطــر لیاقــت اش در دانشــگاه  خصوصی 
پــول نمی پــردازد؛ ایــن دردی اســت کــه 
یــک زن مهاجــر در کشــور اســامی 
همســایه تحمــل می کنــد و مــن ایــن درد 

را بازتــاب داده ام.

جــدا از فلم هــای تــان در عرصــه هنــر و 
ســینما، در بخــش ادبیــات چــه کارهایــی 

روی دســت داریــد؟
ــن  ــدر« اولی ــف پ ــس لطی ــردی از جن »م
اثــرم بــود کــه منتشــر شــد و حــاال قــرار 
ــه و  ــم ترجم ــی ه ــان آلمان ــه زب اســت ب
نشــر شــود. رمــان دیگــری به نــام »یســرا« 
در حــال ویراســتاری اســت که بــه زودی 
رونمایــی خواهــد شــد و یــک نوشــته ای 
ــتنش را  ــه نوش ــت کار دارم ک ــم تح ه

ــازه آغــاز کــرده ام. ت
ــر  ــا نش ــو ب ــه از یک س ــا آن ک ب
ــان  ــکالت زن ــان مش ــی ت ــری و ادب ــار هن آث
آنــان  بــرای  تــا  می دهیــد  بازتــاب  را 
ــی  ــن قطع ــید و ای ــرده  باش ــی ک دادخواه
اســت کــه در جامعــه ســنتی بخشــی از 
مشــکالت از آدرس مــردان اعمــال می شــود 
و هــر مــردی ممکــن پــدر هــم باشــد؛ پــس 
ــس  ــردی از جن ــان )م ــت ت ــاب نخس در کت
ــی از  ــه لطافت ــد چ ــدر( می خواهی ــف پ لطی
ــد  ــش بگذاری ــه نمای ــدر را ب ــک پ ــود ی وج
ــان  ــونت گرایی را پنه ــش خش ــن بخ ــه ای ک

ــد؟ کن
ــدر«  ــف پ ــس لطی ــردی از جن ــاب »م ــر کت ــس از نش پ
بازخــورد ایــن کتــاب برایــم خیلــی مهــم بــود. کســی از 
دوســتانم خبــر آورد که مــردی در جامعه ســنتی والیت 
هلمنــد پــس از خواندن کتــاب »مــردی از جنس لطیف 
پــدر« تصمیــم  گرفتــه اســت تــا هیچ گونــه محدودیــت 
فرهنگی-اجتماعــی را بــر دختــرش اعمــال نکنــد بلکــه 
آزادی هــای دختــرش را شــناخته و گفتــه اســت که باید 
شــبیه پــدر موجــود در داســتان »مــردی از جنــس لطیف 
پــدر« باشــد. ایــن یــک بازخــورد خــوب بــود و برایــم 
نشــان داد کــه تاثیرگــذاری اجتماعی نوشــته هایم بســیار 
بــاال اســت و می توانــد بــرای زنــان ایــن ســرزمین آزادی 

در پــی داشــته باشــد.
امــا در افغانســتان از پــدر یــک تصویــر خشــونت گرا در 
دســت داریــم کــه حقیقــت درون کل پــدران را بازتاب 
نمی دهــد؛ بلکــه پدرانــی هــم هســتند کــه لطیــف انــد 
و از عواطــف زیــادی برخــوردار هســتند. بنابرایــن مــن 
خواســتم در ایــن داســتان همــان لطافتــی را بــه نمایــش 
بگــذارم کــه واقعــا یــک پــدر در قبــال فرزندانــش بــه 

ــر در درون خــودش دارد. ــال دخت ــژه در قب وی
در یســرا، امــا زنــی را بــه تصویــر می کشــم کــه پــدرش 
خشــونت گرا اســت و حتــا مــادر او را کشــته اســت. این 
ــارز داده شــود. یســرا  ــد تب هــم واقعیتــی اســت کــه بای
ــه اوج  ــیدن ب ــا رس ــود و ت ــزرگ می ش ــه ب در یتیم خان
ــزه  ــودش انگی ــال خ ــر خردس ــود دخت ــت از وج موفقی

ــت. ــت زن اس ــل موفقی ــا زن عام ــرد و این ج می گی
یکــی دیگــر از مشــکاتی کــه در نگرش آدم ها نســبت 

را  وقت تــان  این کــه  از  انتظــار  خانــم 
ــد  ــا اختصــاص دادی ــا م ــرای گفت وگــو ب ب
ســپاس گزاریم. بهتــر اســت در ابتــدا از 
فراینــد فعالیت هــای هنــری و نویســنده گی 
تــان بگوییــد؛ این کــه رشــته تحصیلــی 
ــه ســوی ســینما و  ــه ب ــان چیســت و چگون ت

رمان نویســی متمایــل شــدید؟
من رشــته فارمسی)داروشناســی( را در دانشــگاه کابل و 
خبرنــگاری را در یــک دانشــگاه خصوصــی خوانــده ام؛ 
امــا کارهــای مــن بیش تــر متمرکــز در عرصــه ســینما و 

ادبیــات داســتانی بوده اســت.
آغــاز کارم در عرصــه ســینما از آن جــا شــکل می گیــرد 
کــه مــن انگیــزه ی ســینما را قبــل از آمــدن بــه دانشــگاه 
ــم  ــرات زنده گــی می کردی ــی کــه در ه داشــتم و زمان
ــات  ــی امکان ــودم ول ــه کــرده ب ــورد ســینما مطالع در م
ــینما  ــی س ــوزش تخصص ــینما و آم ــه س ــی ب دست رس
را نداشــتم. زمانــی کــه آمــدم بــه دانشــگاه کابــل، 
فرصتــی مهیــا شــد کــه از طریــق روابــط بــا دوســتانم، 
ــه ورکشــاپ های ســینمایی در دانشــکده ی هنرهــای  ب
ــن ورکشــاپ  ــه دعــوت اســتادم از ای ــم. ب ــا راه یافت زیب

فلم نامه نویســی بــه کاس فلم ســازی رفتــم.
پــس از یــک ســال دانش آمــوزی در عرصــه ســینما و 
گســترش ارتباطاتــم بــا اهالی ســینما در کابــل، در درون 
کار ســینما راه بــاز کــردم و بــه ادبیــات داســتانی و رمــان 
ــکات  ــر مش ــه بناب ــود ک ــه ب ــن وهل رو آوردم. در همی
خانواده گــی کــه برایــم پیــش آمــد از کابــل رفتــم بــه 
ــدم.  ــی مان ــا باق ــال در آن ج ــک س ــدت ی ــرات و م ه

ــود مطالعــه  ــن مــدت کارم شــده ب در ای
ــی. ــی و غرب ــای ایران رمان ه

بــه  کــه  شــد  چگونــه 
ــتانی  ــات داس ــنده گی ادبی نویس

آوردیــد؟ رو 
در هنــگام مطالعــه رمان هــا بــود کــه 
یک شــب دســت بــه قلم بــردم و شــروع 
کــردم بــه نوشــتن اولیــن متــن داســتانی؛ 
ــی  ــتم ول ــه می نوش ــن فلم نام ــش از ای پی
رمان نویســی را تجربــه نکــرده بــودم. 
در یــک شــب حــدود ۲0 صفحــه دفتــر 
را نوشــتم و ادامــه همــان نوشــته، کتابــی 
شــد بــه اســم »مــردی از جنــس لطیــف 
پــدر« کــه بــه عنــوان اولیــن رمــان مــن به 

ــازار آمــد. ب
اولیــن رمــان مــن زمانــی بــه بــازار آمــد 
ــان  ــال رم ــه دنب ــی ب ــن در تحقیق ــه م ک
نویســان کابــل بــودم ولــی در میــان 
شــان  مطلــق  اکثریــت  نویســنده گان 

ــان  ــداد رمان نویس ــد و تع ــاعر بودن ــتان نویس و ش داس
ــدول  ــم ع ــت ه ــک دس ــتان ی ــمار انگش ــل از ش کاب

نمی کــرد.
پــس از نشــر »مــردی از جنــس لطیــف پــدر« نظریه های 
مثبــت و منفــی زیــادی دریافــت کــردم. کســانی کــه بــا 
خوانــدن ایــن کتــاب تغییــر و دیگرگونــی در زنده گــی 
شــان ایجــاد شــده  بــود بــا نظرهــای مثبــت شــان برایــم 
انگیــزه ی کار و تــاش بیش تــر مــی داد و از ســوی 
ــا نظرهــای منفــی شــان اشــکال  های  دیگــر منتقدیــن ب

کار مــرا برطــرف کردنــد.

ــما  ــد؛ ش ــاد ش ــا ایج ــه در این ج ــه ک وقف
رفتیــد هــرات و از فلم نامــه نویســی رو 
ــردی از  ــه »م ــا این ک ــان  ت ــه رم ــد ب آوردی
جنــس لطیــف پــدر« بــه بــازار آمــد، ادامــه 
ــاره از کجــا  ــان را دوب کارهــای ســینمایی ت
آغــاز کردیــد و پــس از آن کارهــای تولیــد 

ــه کجــا رســید؟ ــان در ســینما ب ت
اولیــن فلــم خــودم کــه بــه عنــوان ســازنده و کارگــردان 
ــود  ــن ام ب ــرات رفت ــل از ه ــتم، قب ــرار داش ــه ق در صحن
ــت. در  ــده اس ــل نش ــوز کام ــد و هن ــش نش ــه ویرای ک
هــرات، امــا ســروکارم شــده بــود خوانــدن و نوشــتن و 
در همان جــا تصمیــم  گرفتــم کــه آن چــه را نوشــته ام بــه 
تصویــر بکشــم. بــا کم تریــن امکانــات شــروع کــردم به 
تولیــد فلــم. مــن در هــرات هیــچ کاراکتــر و بازی گــر 
حرفــه ای نداشــتم ولــی دختــر یــازده ســاله  همســایه را 
روی صحنــه بــردم و بــا مبایــل بــرادرم تصویــر گرفتــم، 
مــادرم هــم بــا لبــاس مردانــه نقــش پــدر را بــازی کــرد 
تــا این کــه از آن نماهــا فلــم »مریــم« ســاخته شــد و در 
جشــنواره های ایــاالت متحــده آمریــکا جایــزه  گرفــت 
ــش  ــت. بخ ــوده اس ــنواره  ب ــه جش ــار افتتاحی ــت ب و هف
بــزرگ موفقیــت ایــن فلــم مــن ویرایــش بســیار خــوب 
آقــای خاموش یکی از دســت اندرکاران ســینما کشــور 
اســت کــه او خــود نیــز بــه عنــوان بهتریــن ویرایش گــر 

فلــم از آمریــکا جایــزه گرفــت.

بــه غیــر از مریــم، در عرصــه ســینما دیگــر چه 

دردهاومشکالتزناندلیلیبرای
عدمتالشنمیشود

کمترپیدامیشود گربهویژهنویسندهیزن مانویسندهوسینما کشور در
گفت وگو با زینب انتظار؛ 

نویسنده و هنرمند

ــن  ــد. ای ــان نمی دهن ــران ش ــان و دخت ــه زن ــی را ب فعالیت
افــراد حاظــر انــد کــه در صــورت دیــده شــدن صــورت 
زنــان شــان خــود را بــه کشــتن بدهنــد، امــا وقتــی بیــرون 
ــدازی  ــی و متلک ان ــوع بدگوی ــر ن ــد ه ــه می آین از خان
کــه بتواننــد را از زنــان دیگــر دریــغ نمی کننــد. آن هــا در 
مقابــل زنــان کــه خودشــان را می آراینــد و طــوری بیرون 
ــد غیرتــی می شــوند.  می شــوند کــه خــود دوســت دارن
از لبــاس، مــوی و رنــگ روشــن چــادر شــروع می کننــد 
زنانه شــان  برجســته گی های  دیگــر  و  پســتان ها  تــا 
می گوینــد و متلک پرانــی می کننــد. ایــن افــراد در 
ــد  ــه قــدرت و توانایی شــان پی برده ان ــان کــه ب ــل زن مقاب
ــر  ــاع ظاه ــتقل در اجتم ــان مس ــک انس ــوان ی ــه عن و ب
ــنام  ــورد دش ــان را م ــه زن می شــوند حســاس اند. این گون
ــز  ــی تجوی ــن زنده گ ــان قوانی ــد و برای ش ــرار می دهن ق
می کننــد، امــا همیــن آدم هــا بی غیرت تریــن افــراد 
ــودکان اش روی  ــا ک ــراه ب ــه هم ــی ک ــل زن ــد در مقاب ان
ســرک می خوابــد و گدایــی می کنــد. بی هیــچ حــرف و 
ســخنی از کنــار زنانــی کــه گدایــی می کننــد می گذرند 
ــتی  ــو زن اس ــم ت ــه خان ــد ک ــه نمی کنن ــز توصی و هرگ

گدایــی نکــن.
برخــورد عــادی ره گــذران از کنــار زنانی کــه بــا صــدای 
زنانــه شــان داد می زننــد و گدایــی می کننــد قابــل 
تامــل اســت. مــردم عــام و آن هــای کــه حالــت عــادی 
شــان نشــان می دهــد کــه دیــن دار و مذهبی انــد، در 
قبــال ناله هــا و صــدای زنــان گــدا بی خیال انــد. در 
حالی کــه، اگــر همــان زن گــدا لباس هــای زرق و 
بــرق دار می پوشــید، خــودش را آرایــش می کــرد و آواز 
ــار  ــه سنگ س ــوم ب ــک او را محک ــدون ش ــد، ب می خوان

ــد. ــه می خواندن ــوده، فاحش نم
بــا افزایــش جنــگ، بــی کاری و فقــر زنانی که ســال های 
ســال در خانــه بودنــد و کاری جــز آشــپزی بلــد نیســتند 
مجبــور می شــوند کــه برونــد و نانــی بــرای خــوردن پیــدا 
کننــد. آن هــا نــه توانایــی کار در دفاتــر را دارنــد و نــه بــا 
ابــزار کارگــری زمیــن و... آشــنا هســتند. بنابرایــن، تنهــا 
ــت.  ــی اس ــد، گدای ــاز می باش ــان ب ــرای ش ــه ب ــی ک راه
مطمینــن، اگــر مــادران اطفــال شــان را در روی ســرک ها 
ــدازی  بــزرگ کننــد، نمی تــوان هیچ انتظــاری جــز راه ان
جنــگ و بــه بــار آرودن فقــر و بی ســوادی از آن هــا 

داشــت.
بنابرایــن، ایــن مســئله بایــد جــدی گرفتــه شــود و افــراد 
ــن  ــت از ای ــرون رف ــرای بی ــا ب ــال راه کاره ــوول دنب مس

وضــع باشــند.
ــز دارد.  ــری نی ــای دیگ ــی معن ــاح خیابان ــوت: اصط ن
ــان گــدا و دســت فروش(  امــا در ایــن مــورد خــاص )زن
ــر  ــوان به خاط ــن بان ــه ای ــه ک ــورت نگرفت ــی ص تحقیق
ــرار  ــت ق ــورد آزار و اذی ــدازه م ــا چــه ان جنسیت شــان ت

می گیرنــد.

زناِنخیابانی ...

 ادامه از صفحه اول

ادامه روی کرد

زنان در افغانستان تاهنوز در عرصه 
کرده اند. من حتا  هنر و ادبیات بسیار ضعیف عمل 
که نشان می دهد زنان  کار دارم  مستندی را حتت 

کارا و متخصص در امور مهم مملکت حضور 
ندارند. انگیزه ی ساخت  این مستند هم زماین به 

ین  کتامب هیچ ز ومنایی  وز ر که در ر من دست داد 
کند.  کتاب مرا نقد  که  کارشناس این عرصه نبود 

یف  که به من معر کابل را  ن رمان نویس  تهنا ز
یکا  کردند، محیرا قادری بود. خامن قادری هم در آمر
که حداقل ماستر یا دوکتورا  ین دیگری  بود و هیچ ز

کتامب  و یا با بیست سال جتربه نویسنده گی باشد تا 
که  کابل نیافمت و این نشان می دهد  کند در  را نقد 
می. در عرصه  زنان متخصص در این عرصه ندار

که فلم  هنر هم چننی است. هستند زناین 
می سازند، مستند می سازند، داستان و شعر 

یل متخصصان این عرصه ها بسیار  می  نویسند و
اندک اند..

     اخگر رهنورد
بخش دوم

گفت و گو

    حسین احمدی



ــکل  ــی ش ــاخت روای ــازی و س ــن تصویرس ــوزه ی ذه ح
ــتاب ناک رد  ــیار ش ــورت بس ــه ص ــا ب ــرد و صحنه ه می گی
می شــود و در حــوزه ی مفاهیــم آشــنایی زدایــی می کنــد. 
تصویرهــای کــه از واژه هــای ایــن شــعرها برمی آیــد همــه 
روایت گــر روی دادهــای روز اســت کــه بعضــی  
را بــه تاریــخ پیونــد می زنــد و دردهــای تاریخــی 
را بازتــاب یافتــه در حــوادث روز می بینــد. ماننــد 
شــیرین  پریــدن  کــوه  از  پیونــد صحنه هــای 
ــدن  ــده ش ــران ارزگان( و بری ــل دخت هزاره)چه

ــل. ــوی »تبســم« در زاب گل
عبــاس رضایــی، شــاعر و نویســنده، یکــی دیگــر 
از منتقــدان بــود کــه روایت هــای موجــود در 
ایــن کتــاب را گــزارش تجربه هــای جامعــه 
ــل  ــعرها در کاب ــن ش ــر ای ــت اکث ــد و گف خوان
شــکل می گیــرد و شــاعران بی وطــن کــه از 
مشــهد ایــران برخاســته اند و خانــم بســی گل 
شــریفی نیــز مشــمول ایــن جمــع اســت؛ دردهــا 
و روایت هــای روز جامعــه را در قالــب شــعر نــو 

ــت. ــته اس نوش
ــه  ــبت ب ــی نس ــا تفاوت ــو ب ــعر ن ــه ش ــزود ک او اف
نویســنده  واژه هــا  درون  در  ســنتی  شــعرهای 
را فرصــت ســازنده گی یــک تجربــه واقعــی 
ــت  ــر اس ــک نف ــز ی ــب آن نی ــد و مخاط می ده
ــه ی او  ــد و تجرب ــد باش ــی می توان ــه هرکس ک
ــاب دهــد. هرکــس ممکــن بخشــی از  را بازت
تجربــه ی خــودش را در درون ایــن کتــاب 
ــات  ــای ادبی ــی از قدرت ه ــرا یک ــد؛ زی دریاب

ــت. ــه اس ــاختن تجرب س
بســی گل شــریفی، نویســنده ی »گرگی پشــت 
چــراغ ســرخ« نیــز گفــت کــه گــذر از زمــان 
ابتدایــی و نشــر اولیــن اثــر مکتــوب بــرای 
یــک نویســنده بســیار مهــم می باشــد و امــروز 
ــه  ــت. ب ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــر ب ــن اث ــه ای ــم ک خوش حال
گفتــه او دردهــا و زجرهــای مادرانــه یــک زن کــه از جنگ 
ــگ و از  ــا یکاولن ــل، ارزگان ت ــا کاب ــه ت و انتحــار در کویت
آواره گی هــا و مهاجــرت خســته اند و درد می کشــد در 

ــه اســت. ــاب یافت ــن شــعرها بازت درون ای
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»گرگیپشتچراغسرخ«رونماییشد
»گرگــی پشــت چــراغ ســرخ« اولیــن مجموعه شــعری خانم 
بســی گل شــریفی اســت که در آن از عشــق و عصیان گری، 
پیامــد شــوم جنــگ، دردهــای مهاجــرت، عواطــف مادرانه 

و تجربــه یــک زن افغانســتانی ســخن گفته اســت.
ایــن کتــاب روز جمعــه، 11 عقــرب 
1397 خورشــیدی، بــا تدویــر برنامــه 
ســخنرانی و شــعرخوانی در دانشــگاه 
غرجســتان  کابــل نقــد و رونمایــی 

ــد. ش
نویســنده،  و  شــاعر  شــریفی،  ســلما 
از مهمانــان ایــن برنامــه بــود کــه بــا 
توصیــف تنــوع موضوعــات درون ایــن 
کتــاب گفــت: »بســی گل شــریفی از 
جنــگ، انتحــار و از عشــق و مســایل 

اجتماعــی نوشــته اســت.«
گاهــی  نویســنده  او،  گفتــه  بــه 
و  می گویــد  عشــق  از  عصیان گرانــه 
ــه جنــگ می تــازد،  ــه ب گاهــی دردمندان
گاهــی مادرانــه داغ دار قربانیــان حوادث 
ــف  ــی عواط ــود و گاه ــاری می ش انتح
ــی  ــایل اجتماع ــه را در درون مس مادران
ــر اشــعار  ــر می کشــد کــه اکث ــه تصوی ب

متاثــر از تجربــه ی مادرانه شــاعر»زن« 
ــت. اس

دکتــر یامــان حکمــت، دکتــرای 
ــگاه  ــتاد دانش ــی و اس ــات فارس ادبی
یکــی از منتقــدان گرگــی پشــت 
چــراغ ســرخ بــود. او گفــت، ادبیــات 
در  و شــعر  دانــش گفت وگوگــر 
حضــور  بــازی  ادبیــات،  درون 
مخاطــب  کــه  اســت  غیــاب  و 

ــا  ــعر و ی ــود را در درون ش ــی خ ــه ی زندگ ــد تجرب می توان
دریابــد. داســتان 

ــت  ــای حکم ــرخ، آق ــراغ س ــت چ ــی پش ــورد گرگ در  م
یــادآور شــد کــه عنــوان ایــن کتــاب بــه صــورت نشــانه در 
متــن پنهــان شــده و هیــچ گرگــی پشــت چــراغ ســرخ در 
ــرخ در  ــراغ س ــرگ و چ ــر گ ــی تصوی ــم ول ــعر نمی بینی ش

جلــد کتــاب آمــده کــه از نــگاه صور ت بنــدی جلــد ایــن 
یــک نقاشــی مناســبی نیســت.

ــعرهای  ــه ش ــرد ک ــان ک ــاب بی ــوای کت ــورد محت ــا در م ام
خانــم شــریفی بــه دنبــال هنجارشــکنی نیســت، بلکــه 

ــه خاطــر  ــرار دارد و ب ــدل شــعر فارســی ق ــای معت در بوتیق
دکلماســیون از قطعه قطعــه کــردن زبــان پرهیز کرده اســت. 
ــعرها،  ــماری از ش ــی در ش ــگاه زیبایی شناس ــن از ن هم چنی
ــه ســمت  ــان شــاعرانه ب ــه و از زب ــه کار رفت ــم ب »ناشــعر« ه

ــت. ــرده اس ــت ک ــان« حرک ــعر زب »ش
در ایــن مجموعــه شــعری خانــم شــریفی، شــعرها در 

کثر به جنگ می تازد، گاهی مادرانه داغ دار قربانیان حوادث انتحاری می شود و نویسنده گاهی عصیان گرانه از عشق می گوید و گاهی دردمندانه  گاهی عواطف مادرانه را در درون مسایل اجتماعی به تصویر می کشد که ا
اشعار متاثر از جتربه ی مادرانه شاعر»زن« است.

نیم رخ


