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تالش برای رسیدن به موفقیت، ...

هفته

فاطمه توکلی؛ 
هنرپیشه ی سینما و تیاتر. 4

خشونت جنسی از برتری خواهی 
و مالکیت خواهی بر بدن زنان 
سرچشمه می گیرد، نه از نیازهای 
واقعی جنسی.

دختران رابعه
این جا، چراغی روشن است

يا پسـر؟ دايه سـرش را پايین 
می انـدازد و خیـره بـه زمیـن 
می گويـد:  آرامـی  لحـن  بـا 

دختر!!!
درهـم  چهـره اش  كرباليـی 
رفته حالت قهر و خشـم را به 
خـود می گیرد و مي گويـد: از 
دسـت بخـت و طالـع بـد هر 

سـال دختـر میزايه!!!
گلثوم هنوز هم درد مي كشـد 
اين كـه  از  و شـرمنده اسـت 
بعد از دو دختر شـیر به شـیر 
دختر سوم اش را بعد دو  سال 
بـه دنیـا آورده و تـرس دارد از اين كـه چطور 
بـه روي كرباليـي ببیند؟ يـادش مي آيد كه 
كرباليـی گفته بـود اين بار اگـر دختر بیزايی 

دختر قاسـم زوار را 

 تهمینه سومیرس
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دخترسگ،توهرروز
دخترمیزایی؟

مهم تریــن مســئله را کــه می تــوان بــه آن پرداخــت ایــن اســت کــه زنــان 
ــان از  ــخ، زن ــول تاری ــند. در ط ــته باش ــت داش ــان را دوس ــد خودش ــد یادبگیرن بای
خودگــذری کــرده انــد و در بســیاری مــوارد به خاطــر رســیدن مــرد بــه مقصــدی 
دســت از اهــداف خودشــان کشــیده و بــه کمک مــرد برخواســته اند. ایــن موضوع 
قابــل بحــث بــه عنــوان نمونــه از خودگــذری زنــان مطــرح شــد و در پیرامــون آن 
بــه صــورت روشــن بــه موضوعــی پرداختــه می شــود کــه آشــکارا دامن گیــر –بــه 

خصــوص- زنــان افغانســتان اســت.
ایــن کــه چطــور بدانیــم و مطــرح کنیــم تحمــل زنــان را در برابــر خشــونت های 
کــه بــاالی شــان اعمــال می شــود، نیــاز بــه کنــکاش بســیار نــدارد. ایــن اتفــاق در 
ــا  ــا باره ــه هریــک از م ــه طــور نمون ــد. ب ــردم افغانســتان می افت زنده گــی همــه م
شــنیده ایم کــه زن و شــوهری بــا هــم دعــوا می کننــد. مــرد دســت بــه خشــونت 
ــن حــال، برعــاوه  ــد. در همی ــرار می ده ــت و کــوب ق ــورد ل ــد و زن را م می زن
خشــونت فزیکــی مــرد هــزاران بــار تکــرار می کنــد کــه تــو را بــه خانــه بــرادر و 
ــواب  ــه ج ــد. ن ــوش می مان ــا زن خام ــا، ام ــام این ه ــا تم ــتم. ب ــدرت می فرس ــا پ ی
ســیلی های شــوهرش را می دهــد و نــه بــه خانــه پــدر و بــرادرش مــی رود. خامــوش 

ــد. ــن می دهن ــی ت ــن زنده گ ــه ای ــد و ب می مان
اگرچنــد مهم تریــن موضوعــی را کــه می تــوان در ایــن خصــوص مطــرح کــرد؛ 
ــد  ــونت می کن ــل خش ــه تحم ــان را وادار ب ــه زن ــف ک ــل مختل ــه دالی ــردن ب پی ب
اســت. این کــه چــرا و چــه عامــل ســکوت زنــان در برابــر خشــونت می باشــد. امــا 
در قــدم نخســت ســخن از گفتــن از آن چــه تبدیــل بــه عادی تریــن مســئله شــده 
اســت و هیــچ کســی توجهــی بــه آن نمی کنــد، خــود کاری ســت کارســتان. بایــد 
دســت اندکاران و مســوولین توجــه نمایــد در قســمت عملــی ســاختن ایده هــای 

جدیــدی کــه در خصــوص زنــان بیــان می شــود!
ــان نبایــد خشــونت را تحمــل کننــد( جامــه عمــل بایــد  ــه ایــن ایــده ی کــه )زن ب
پوشــاند. و در ایــن راســتا مهم تریــن کار آگاهی دهــی بــرای زنــان اســت کــه آن ها 
مســتحق تحمــل هرنــوع خشــونت نیســتند. خشــونت را جــدی بایــد گرفــت و این 

کار از طریــق آگاهی دهــی بــه صــورت درســت ممکــن اســت.

تحلیل

    غام سخی حامیس
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گزارش
     نجیبه نوری

آزادیبایدباارادهیزناناتفاقبیفتد
نهپالیسیسیاسی

 صفحه 3  

حافـظ گفتـه  بود »از صدای سـخن عشـق نديـدم خوش تر/ يـادگاری 
 كـه در ايـن گنبد دوار بماند«، آيا انسـان معاصر هنـوز فرصت و فراغت 
بـرای عشـق دارد كـه صدای عشـق را تنها يـادگاری بداند كـه در اين 
گنبد دوار می ماند؟ يا اين كه عشـق نیز مانند فیشـن، خريد چیزهای 
كـه ارزش يک بـار مصـرف دارند و تغییر ُمد در هر ماه و در كشـورهای 

جهان سـومی هر شـش ماه، جزيی از بازار شـده  اسـت؟
بنابرايـن هنگامـی  كـه سـخن از عشـق می گويیـم، بايد بپرسـیم كه 
»سـخن از چـه می گويیـم؟« زيرا گرفتارهايی  كه انسـان معاصـر دارد، 
ارزش هـای غالبـی  كـه بازار بـر همـه ی روابـط و مناسـبت ها دارد، در 
سـیطره ی فضـای مجازی، انسـان ديگـر واقعیـت نه بلکـه آيدی های 
مجازی اسـت و . آيا ممکن اسـت كه كنار آب ركن آباد و گل گشـت 
مصـال قـدم بزنیـم و بگويیم از صدای سـخن عشـق نديـدم خوش تر؟ 
يـا ماننـد موالنـا بگويیم »عشـق هايی كـز پی رنگـی بود/ عشـق نبود 

عاقبت ننگـی بود«.
امـا پرسـش ايـن اسـت  كـه اين عشـق بی رنگ يـا عشـق يک رنگ به 
كـی بـه چـی؟ در روزگاری  كه مناسـبت ها همـه، مجازی و بر اسـاس 
رنـگ اسـت، چگونـه می تـوان از عشـقی سـخن گفـت كـه بی رنـگ 
اسـت؟ انسـان معاصـر بـه همه چـه بـه عنـوان فرصـت، رنـگ و بازی 
نـگاه می كنــد. عشـق نیز فرصتی اسـت بـرای بـازی. بنابراين موقعی  
كه در روزگار معاصر از عشـق سـخن  می گويیم، حتمن بايد بپرسـیم 
كـه از چـه سـخن می گويیم؟ عشـق ديگر بیماری نیسـت  كـه موالنا 
می گويد »عاشـقی پیداسـت از زاری دل/ نیسـت بیمـاری چو بیماری 
دل«. عشـق در روزگار موالنـا و حافـظ، گرفتـاری، بیمـاری و امتحانی 
بود دشـوار؛ اما عشـق برای انسـان امروز، فرصت و بازی اسـت؛ فراتر از 

فرصت و بـازی، غايتـی ندارد.
از آن جايـی  كـه روی كـرد غالـب محتوايـی غزل هـای مهتاب سـاحل 
اكثـرن عشـق اسـت و معمولـن سـخن از عشـق می گويـد؛ بنابرايـن 
بهتـر اسـت ببینیـم از عشـِق كـه سـخن می گويـد و از چـه سـخن 
می گويـد؟ از يـک عشـق مطلـق، كلـی، مانـدگار، بی رنـگ و ادبـی 
سـخن می گويد يا از يک عشـق زمینـی، فرديت يافته، جزيـی و دارای 

جنـس سـخن می گويـد؟ مهتـاب سـاحل 
در عاشقانه سـرايی نسـبتن بیـاِن خـود را 

بـا تمـام درد و ناله هـای بلند بلنـد دخترش 
بـه دنیـا می آيـد. خبـر كـه بـه كرباليـی 
می رسـد، سـريع خود را به خانه می رسـاند، 
رو بـه دايه می كند و  می پرسـد دختر اسـت 

مه تا چه وقت كار كنم؟ پير شوم كه مره جم مي كنه و نان 
می دهد؟ پشت دروازه داماد بشينم؟
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دارد كـه زنانه گـی، اعتـراض به فرهنگ مردمحـور و زبانی 
نسـبتن معاصـر اسـت. عشـق از نظـر ماهیـت در غزل ها 
زمینـی اسـت؛ امـا اين كـه نگاه به عشـق چقـدر زمینی و 
اروتیـک اسـت، چگونه بیان شـده و در زباِن شـعر چگونه 

بـه اجـرا درآمـده  اسـت، بايـد در شـعر ها ديده  شـود:
يک  بوسه از لبان تر ای ناخلف بده

يک  استکان شراب ُرز از روی رف بده
يک  دشت شو كنار تنم سبز و معتدل

خرگوش های پیرهنم را علف بده
چون تیر در عبورم از اين زنده   گی پوچ

كاری بکن، مسیر ببخشا، هدف بده
سنجاق كن لبان مرا بر لبان خود

جانی به اين دو ماهِی رو به تلف بده
ای ابر بر سواحل سوزان سری بزن

يک  قطره آب در دهن اين صدف بده
نـگاه به عشـق در اين شـعر زمینـی اسـت. خواهش هايی 
مطرح اسـت  كه به نوعی تنانه و اين جهانی اسـتند. بوسـه 
از لبـان و يـک پیالـه شـراب از خواسـت های عاشـقانه ی 
مطـرح در آغـاز شـعر اسـت. در بیت های بعدی كوشـش 
شـده، احسـاس عاشقانه بیان شـود و فضای شعر عاشقانه 
شـود. بیاِن احسـاِس عاشـقانه و تصويرسـازی برای فضای 

عاشـقانه ی شـعر خوب تحقق يافته اسـت.
توقـِع دشت شـدن معشـوق و علـف دادن خرگوش هـای 
پیرهـن مناسـبت معنايـی تداعی برانگیز و تصويـری پیدا 
كرده  اسـت. در سـطر سـوم به پوچی و گذشـت زنده گی 
اشـاره می شـود كه عشـق، تنهـا دل مشـغولی در گذارايی 
و پوچـی ايـن زنده گـی می تواند باشـد. در سنجاق شـدن 
لبـان و جان يافتـن دو ماهـی رو بـه تلف، واژه ها مناسـبت 
تصويـری دارنـد. درسـت اسـت  كـه بیت هـا بـه  گونه يـی 
تکـرارِ هم اند كه خواسـتی مشـخص را مطـرح می كنند؛ 
يعنـی از معشـوق، خواهش عشـق می شـود. امـا هر بیت، 
اجرايـی تـازه دارد كـه ايـن اجرا موجب می شـود شـعر را 

خواندنـی كند.
خرگوش هـای پیرهـن و دو ماهی رو بـه تلف، تركیب های 
تصويـری نسـبتن خالق در اين شـعر اسـتند. زبان شـعر 
نیـز معاصـر اسـت. يـک  اسـتکان شـراب ُرز از روی رف و 
سـنجاق  كردن لبان اشـاره به اشـیای معاصـر می تواند در 
شـعر باشـد كـه بیان گـر زمان منـدی در شـعر می شـوند. 
اگرچـه »چـون تیـر در عبـورم« و »يک قطـره آب در دهن 

صدف دادن« تعبیری سـنتی اسـت.
زن در اين شـعر از جايگاه  عاشـق سـخن می گويد، يعنی 
دارای كـردار تنانـه و فاعل نفسـانی اسـت: »يک  بوسـه از 
لبـان تـر ای ناخلـف بـده«. اما شـعر چندان فرديـت پیدا 
نمی كنـد. بنـا بـه اشـاره ی خرگوش هـای پیرهـن و زبان 
نسـبتن نرم و لطیف شـعر می دانیم كه شـخصیت شعر و 

سـراينده ی شـعر زن است.
بنابراين بیان عاشـقانه در شـعر، كلی اسـت. هیچ اشاره يی 
بـه فرديت و نسـبتی خـاص به عاشـق و معشـوق مطرح 
از جايـگاه  عاشـق سـخن  اين كـه زن  نمی شـود. فقـط 
می گويـد و عشـق خواه اسـت نـه عشـق پذی؛ ايـن امـر 
می توانـد ويژه گـی و نسـبتی خـاص در ايـن شـعر باشـد.

به زمینی بودن عشـق در شـعر ها اشـاره شـد، بهتر اسـت 
بـه زيبايی شناسـی و صـور خیـال شـعرها اشـاره شـود. 
اگرچـه زبـان غزل هـا معاصـر اسـت، امـا زيبايی شناسـی 
و صـور خیـال غزل هـای مهتاب سـاحل نسـبتن سـنتی 
اسـت. زيبايی شناسـی و صور خیال سـنتی در غزل، امری 
معمـول و طبیعی اسـت؛ زيرا غزل مناسـبت های جدی با 
پیشـینه ی غـزل فارسـی دارد كه اين مناسـبت ها بیان گر 

رابطـه ی غزل با سـنت غزل شـعر فارسـی اسـت.
بنابراين مهم اين اسـت  كه چگونه از اين سـنت اسـتفاده 
كـرد. اسـتفاده ی مهتـاب سـاحل از تلمیح هـای سـنتی 
غـزل شـعر فارسـی زيـاد كلیشـه نیسـت، تازه گـی دارد: 
»پلنـگ سـر بـه راه مـن، كمیـن زده به مـاه مـن!/ چرا به 

بـود بـه من لقب عاشـق و بخاطـر نوع لباس ام فاحشـه 
نیـز داده بود.

امـا بـه گفته خـدا بـاوران انـگار امتحـان خدايـی پايان 
ندارد زيرا درآخرای سـال اول دانشـگاه  بزرگترين حامی 
و رفیـق خـود »مادرم« را نیز از دسـت دادم، مادرم طبق 
تشـخیص داكتران مبتال به سـرطان معده شـده بود اما 
بـه بـاور من علـت اصلی سـرطان مـادرم و حداقل علت 
پیشـرفت آن چیـزی نبـود جـز كنايه هـا و طعنه هايی 
كـه مـردم و حتـی فامیل هـای نزديک ما به خانـواده ما 
حوالـه مـی كـرد.از اين كـه مـادرم بیشـترين درد و رنج 
ناشـی از ناسـازگاری هـای روزگار را بـا خـود حمـل می 
كـرد سـخت آزرده و ناراحت بـودم از طرف ديگـر از اين 
كـه در مقابـل تمـام نا رسـايی ها جسـورانه و شـجاعانه 
اسـتواری نشـان داده و مبـارزه مـی كرد به او و داشـتن 

اش افتخـار مـی كردم.
مـادرم گاهـی نانوايـی مـی كـرد و گاهـی بافندگـی روز 
هـای را هـم درگیـر كار هـای بود كـه بتوانـد لقمه نانی 

خواهـم گرفـت تـا برايم پسـر بیـاورد مـه تا چه 
وقـت كار كنم؟ پیر شـوم كه مره جـم مي كنه و 

نـان می دهد؟ پشـت دروازه داماد بشـینم؟
گلثـوم جمالت كرباليـی را دانه دانـه در ذهنش 
مـرور می كـرد كـه كرباليـی بـا شـدت دروازه 
را كوبیـد و وارد خانـه شـد. او كـه كرباليـی را 
عصبانـي ديـد دل و دسـت هايش بـه لـرزه آمـد 
و از حـرف زدن مانـد. كرباليی كـه با كفش های 
اورسـی اش روی نمـد قهوه ای رنگ ايسـتاده بود 
از تـه دل قسـم خـورد و گفـت: دختر سـگ، در 
چهـل روزه گـی دختـرت كه تـو برايـش محفل 
مي گیـری مـن در همـان روز دختـر قاسـم زوار 
را خواهـم آورد كـه برايـم بخیـر و انشـاهلل پسـر 
بیـاورد و حتـا اگـر الزم شـد تو را خانـه ی پدرت 
مي فرسـتم و خـرج ات را همان جـا می فرسـتم!

گلثـوم كـه از تعجـب دهـن اش بـاز مانده بـود و 
بـا چشـم های بادامـی اش لق لق سـوی كرباليی 
نگاه می كرد، اشـک اش جاری شـد و درد زايمان 
را كاملـن فرامـوش كرد. در زيـر لحاف در پهلوی 
دختر اش كه چند سـاعتی مي شـد بـه دنیا آمده 

زار زار گريـه مي كرد.
طرف دختر اش خیره شـد و در ذهنش آينده ی 
دختـری را كه پـدرش او به خاطـر دختر بودنش 
دوسـت نـدارد را ترسـیم مي كـرد. مطمیـن بود 
كـه دختـرش هم مثل او )گلثـوم( در قريه ای كه 
بـه دنیا آمـده همان جـا دفن خواهد شـد، بزرگ 
می شـود و سرنوشـتی چـون مـادرش را خواهـد 
داشـت، گلثـوم ديگـر تنها شـده بـود از سـويی 
كرباليـی او را خانـه ی پـدرش خواهـد فرسـتاد 
و از سـوی ديگـر تحمـل طعنه هـای  خانـواده ی 
پـدرش را نداشـت، امـا يـادش آمد كـه كرباليي 
گفتـه بـود تـا چهـل روز مي توانـد همین جـا 
)خانه ی شـوهرش( بماند، كمی خوش حال شـد 
و بـا خـود مي گفـت ای كاش ايـن چهـل روز به 

چهل سـال مبدل شـود!

فکـر خـوردن غـزال نیسـتی« كمیـن زدن پلنگ بـه ماه، 
خیلـی ظرافـت دارد. منظـور از اين كـه زيبايی شناسـی و 
صـور خیـال غزل های مهتاب سـاحل، سـنتی اسـت؛ اين 
اسـت  كـه شـاعر در كاربرد نشـانه ها و تلمیح های سـنتی 
موفقانه تـر عمـل می كنـد تـا از نشـانه ها و مناسـبت های 

معاصر.
تصويـر  مناسـبت های  و  تلمیح هـا  از  تصويرسـازی  در 
سـنتی بیش تـر اسـتفاده می كنـد و ديـده می شـود كـه 
تعلـق ذهنی به چنیـن زيبايی شناسـی دارد: »من علم دار 
ذلیخا شـده ام تا ببری/ آب رو از رخ صدسـاله گی اجدادم«، 
»خط و خال يوسـف كه گرفته سـت جهـان را«، »راه تو را 
همـوار می خواهـم به آن سـوها/ آه! ای پلنگ خیره سـوی 
بچه آهوهـا!«، »زنده گـی قسـمتی از بوسـه شـیرينی بود/ 

زنده گـی هیـچ نمی برد تـو را از يـادم«.
تعبیرهـای عاشـقانه ی مهتاب سـاحل از مجموعه شـعری 
قبلـی اش تـا »سـوره ی گیسـو« چنـدان تغییـر و تحـول 
نکـرده اسـت؛ هم چنـان در همـان فضـا، شـیوه ی بیان و 
تصويرسـازی باقی مانده  اسـت. يعنی واژگان شـعر شـاعر، 
تعبیرهـای شـاعر و در كل مناسـبت های بیانـی شـاعر 
چنـدان وسـعت پیـدا نکرده اسـت. طبعـن وجـود و تکرار 
تعدادی از واژه گان و تعبیرها می تواند برای شـعرهای يک 

شـاعر، ويژه گـی و شـاخصه باشـد امـا تحـول در تعبیرها 
و بیش ترشـدن دايـره ی واژگان و وسـعت مناسـبت های 

زبانـی نیـز اهمیـت ادبی و هنـری خـود را دارد.
غزل های مهتاب سـاحل ضمِن عاشـقانه  بودن، جنبه های 
ظريـف اجتماعی-انتقـادی نیـز دارنـد كه طنزی اسـتند؛ 
زيـرا خیلی مسـتقیم و سرراسـت بیان نشـده اند. اهمیت 
جنبه هـای انتقـادی ظريفانـه ی شـعرها در بیـاِن طنـزی 

آن ها اسـت:
زنده گـی را بگذاريد رياضی باشـد/ خط تقديـر دو دل داده 

باشد موازی 
»نفـس بـاد صبـا مشک فشـان« را چـه كنم؟/ سـهم اين 

سـرو كه بـاران مجازی باشـد
شـیخ در بیم از آتش  زدن روسـری ام/ كه مبـادا پس از آن 

لشـکر نازی باشد
زن كـه باشـی و دلـت گريـه بخواهـد، بايـد/ آشـپزخانه و 

چاقـو و پیازی باشـد
بغـض خـود را بخـوری جـان بکنـی آخـر عمـر/ حضرت 

شـوهرت ای كاش  كـه راضـی باشـد!
مـن بـه ايـن زجـر، زمـان و تـن و تسلیم شـدن؟!/ كار زن 

نیسـت كـه بازنـده ی بازی باشـد!
اين شـعر فراتـر از جنبه های شـاعرانه اش كه جنبـه دارد؛ 

بیاورد. در 
مـادرم چنـان حامی قـوی و راز دارم بود كه هیچ زخمی 
زبانـی و هیچ مشـکل و دردی برايم غیرتمـام تمام نمی 
شـد راسـتش مادرم برايم فراتـر از يک مادر بـود او برايم 

پـدر، خواهر، رفیـق و در يک كلمه« همه چیـزم« بود.
بعـد از فـوت مـادرم تصمیم گرفتـم در همان مسـیری 
حركـت كنـم كـه مـادرم مـی خواسـت؛ يعنـی مسـیر 
دانايی، شـفقت و سـختی، تالش و پشـت كار، سـوختن 
و سـاختن و در نهايت خواندن و نوشـتن. دانشـگاه را كه 
اكنون در سـومین سـال آن قرار دارم با سـختی ها و فراز 

و فـرود هايـی زيادی مواجـه بودم.
بعـد از مـادرم برادر بزرگی نداشـتم كـه حامی و حمايت 
گـر مـان باشـد امـا خواهـرم كـه از مـن بزرگتر اسـت و 
رشـته ای قابلگـی خوانـده با تـالش و زحمـات زياد من 
و دو خواهـر و يـک بـرادرم را كـه از مـن كوچکتر اسـت 

خیلـی مناسـبت های اجتماعـی دارد. ايـن مناسـبت ها 
ظريفانـه بیـان شـده اند. رياضی بـودن زنده گـی در مصرع 
نخسـت بی معنا به  نظر می رسـد، اما موقعی  كـه با موازی 
تناسـب و ايهـام پیـدا می كنـد؛ مناسـبت تداعی گرانـه و 
تصويـری می يابد. مناسـبت اجتماعی بیت اين اسـت  كه 
جامعـه و خانواده هـا نمی گذارنـد جوانـان خود سرنوشـت 

زنده گی شـان را عاشـقانه رقـم بزنند.
اشـاره به شـیخ نیز مناسـبت اجتماعی دارد. مراد از لشکر 
نـازی، موی زن اسـت. »نازی« چند معنا و ايهام دار اسـت. 
می توانـد نازيـدن را تداعـی كند. آشـپزخانه، چاقـو و پیاز 
بـا زن در فرهنـگ مردانـه، مناسـبت مجـازی دارد. وقتی 
از آشـپزخانه و پیـاز نـام می بريـم، زن را بـه ياد مـی آورد. 
مهم تـر از همـه، نـام  بـردن ايـن وسـايل به شـعر عینیت 

بخشـیده و جزيی نگری در شـعر مطرح شـده  اسـت.
مدرن تريـن بخش هـای كار مهتـاب سـاحل در غزل هـا 
شـوخی های نسـبتن زنانه است. اين شـوخی ها به شعرها 
جنبـه ی زنانـه و شـاخصه می بخشـند. نمونـه ی چنیـن 
شـوخی های زنانـه را در غـزل معاصـر زنـان كـم داريـم: 
»قصه آخر شـد و در خانه نپرسـید كسـی/ كه چرا دل به 
جگرگوشـه ی مـردم دادم«. »وقتی  كه نخوابیده به پهلوی 
تو مسـت اسـت/ بد نیسـت اگر مادر فرزند تو باشـد«. اين 

شـوخی ها در ضمـِن جنبه هـای تغزلی، به شـعر تجربه ی 
زيسـته ی فـردی و جزيی نگرانه می بخشـد.

مهتـاب  غزل هـای  در  عشـق  از  موقعـی  كـه  بنابرايـن 
از عشـق زمینـی  واقـع  سـاحل سـخن می گويیـم، در 
سـخن می گويیـم كه اين عشـق بیش تـر جنبـه ی بازی، 
سـرگرمی و دل مشـغولی های تنانه دارد. اما عشـق چندان 
جنبـه ی زيسـته و جزيی نگرانـه پیـدا نمی كنـد، بیش تـر 
زبـان غزل هـا معاصـر اسـت.  كلـی توصیـف می شـود. 
تناسـب های معنايی تداعی گرايانـه و تصويری به خصوص 
در سـطح معنا خـوب جا می افتد؛ گاهـی جنبه های زبانی 
و تناسـب های آوايـی نیـز مطـرح می شـود اما كم اسـت. 
زيبايی شناسـی غزل هـا تقلید از سـنت نه بلکـه جان مايه 
و ژرف سـاخت سـنتی دارنـد. تناسـب های تصويـری  كـه 
بیان گـر زيبايی شناسـی مـدرن باشـند نیـز در شـعرها 
مطـرح اسـت: »زن كـه باشـی و دلت گريه بخواهـد، بايد/ 

آشـپزخانه و چاقـو و پیازی باشـد«.
بايـد عـرض شـود: مهتاب سـاحل از شـاعران غزل سـراِی 
بـا  عاشـقانه  غزل هـای  اسـت  كـه  افغانسـتان  معاصـر 
ويژه گی هـای زنانـه و جنبه هـای اجتماعی می سـرايد. اگر 
چند شـاعر غزل سـرا در اين جنبه ها داشـته  باشـیم، يکی 

از آن هـا مهتاب سـاحل اسـت.

تشـويق كـرر كـه درس هـای مانرا ادامـه بدهیم.
و او در روز گار سـخت دسـت مانرا گرفت و ما را بسـوی 

دانايـی و روشـنايی رهنمای كرد.
و مـن در كنـار درس و ديگـر فعالیـت هـای اجتماعی و 
فرهنگی ام توانسـتم عضو يکی از تیم های فوتبال شـوم 

و بـا حمايت دوسـتان و خانواده ام موفقانه بدرخشـم.
آنچـه كـه امـروز باعـث موفقیت ام شـده حمايـت زنان 
چـون مـادر و خواهـرم و همچنـان ايسـتادگی و تـالش 

خـودم بـوده كـه نهايت خوشـحالم بابـت اش.
و  قاطعانـه  سـرزمینم  دختـران  كـه  كنـم  مـی  آرزو 
هدفمندانـه بـرای احقـاق حقـوق شـان مبـارزه كننـد 

ناماليمـت هـای روز گار نشـوند. و  وتسـلیم جبـر 
با توانايی و علمیت شـان به جای گاه برسـند كه افتخار 

همه كشـور شان باشند 

 ادامه از صفحه اول

  فروغ فرخزاد

اندوه
كارون چو گیسوان پريشان دختری

بر شانه های لخت زمین تاب می خورد
خورشید رفته است و نفس های داغ شب

بر سینه های پر تپش آب می خورد
دور از نگاه خیره ی من ساحل جنوب
افتاده مست عشق در آغوش نور ماه

شب با هزار چشم درخشان و پر زخون
سر می كشد به بستر عشاق بی گناه

نیزار خفته خاُمش و يک مرغ ناشناس
هر دم ز عمق تیره ی آن ضجه می كشد

مهتاب می دود كه ببیند در اين میان
مرغک میان پنجه ی وحشت چه می كشد

بر آب های ساحل شط، سايه های نخل
می لرزد از نسیم هوس باز نیمه شب

آوای گنگ همهمه ی قورباغه ها
پیچیده در سکوت پر از راز نیمه شب

در جذبه ای كه حاصل زيبايی شب است
رويای دور دست تو نزديک می شود

بوی تو موج می زند آن جا، به روی آب
چشم تو می درخشد و تاريک می شود

بیچاره دل كه با همه اّمید و اشتیاق
بشکست و شد به دست تو زندان عشق من

در شّط خويش رفتی و رفتی از اين ديار
ای شاخه ی شکسته ز طوفان عشق من

جعِدگیسو
ازعشقکهمیگوییم…/خوانشیازمجموعهشعری

»سورهیگیسو«اثرمهتابساحل

دخترسگ،تو...

ارادهوجسارتجنسیت...
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در افغانسـتان هم چنـان تیتـر درشـت خبرهای 
ناگوار رسـانه ها اسـت؛ چقـدر ظرفیت خـود زنان 
در راسـتای تغییـر اوضاع و بهبـود کیفیت حضور 

شـان تاثیرگذار اسـت؟
بانـو نرگـس نهـان يکـی از وزيـران كابینه افغانسـتان در 
پاسـخ يکـی از رسـانه ها گفته بـود كـه »ازدواج نمی كنم 
چـون بـه فعالیت هايـم آسـیب می رسـاند«  جامعـه بـه 
راحتـی از كنـار ايـن موضـوع گذشـت، امـا ايـن اعتـراف 
نشـان می دهـد كـه زنـان ظرفیـت الزم بـرای رهبـری و 
تصمیم گیـری دارند، ولی حمايـت الزم را ندارند. دختران 
زيـادی بـه دانشـگاه می روند ولی هـر كدام بـرادر و پدری 
دارنـد كه به جـای حمايت از آنان، برای شـان محدوديت 
ايجـاد می كننـد. در كل، زنـان ظرفیـت دارنـد چـون مـا 
نمی توانیـم كـه ديوار مصنوعی شـعوری میـان زن و مرد 
بسـازيم ولی آن چه در افغانسـتان محصول جنسیت را به 
نامتوازنی رسـانده اسـت، نبود حمايت است. پتانسیل كار 
در وجـود زنـان هسـت، اما حمايت از اين حقـوق زنان در 
افغانسـتان حتا در تطبیق قانون هم اتفاق نیافتاده اسـت. 
البتـه گاه رفتـاری در زنان رونما می شـود كه تاثیر جامعه 

سـنت زده را می تـوان در آن بـه خوبـی ديد.

امـا در مباحـث قانونـی، قانـون اساسـی، قانـون منـع 
خشـونت و ديگـر اسـناد و لوايحـی هسـتند كـه از زنـان 
حمايـت می كنـد و تـوازن جنسـیتی را اصل می پنـدارد.

قوانیـن بـه صـورت كلی بحـث كرده اسـت. خـال قانونی 
در مـورد  حمايـت زنان بسـیار زياد اسـت. وزير عدلیه در 
مـورد قضیـه فرخنده گفـت: برای مجـازات عامـالن اين 
روی داد مـا بـه خـال قانونـی برمی خوريـم. آن چـه باعـث 
شـده كـه مـن يقیـن داشـته باشـم كـه حمايـت قانونی 
موجود نیسـت تجربه شـخصی خـودم در مـورد حضانت 
فرزندم هسـت. مـن در مورد حق حضانـت فرزندم با خال 
قانونـی برخـورده ام. مـن می خواهم فرزنـدم را ببینم، اما 
قانـون به مـن درس اخـالق می دهد و می گويـد حاال كه 
فرزنـد را پـدر گرفته شـما »صبـوری كنیـد«.   بحث اين 
اسـت كه چه كسـی ايـن قوانین را  اصـالح كند تا عدالت 
تامیـن شـود. امـروز در كل دنیـا حتـا بـرای  چگونه گـی 
زنده گـی و برخـورد با حیوانات قانون تدوين شـده اسـت، 
امـا در افغانسـتان در يک محیط اجتماعـی قوانینی برای 
زنده گـی مسـالمت آمیـز بـا زن قانـون حمايتـی  وجـود 
نـدارد. زيـرا اكثريـت قانـون گـزاران مـردان هسـتند و 
آنـان هـم اراده ی الزم را  بـرای تغییـر شـرايط  ندارنـد. 
زنـان هـم در سـمت های طـرح و تدويـن قوانیـن كم تـر 
حضـور داشـتند و يـا با انديشـه ی مردانه حضور داشـتند 

كـه نتوانسـته انـد اين خالهـای قانونـی در مـورد حقوق 
زنـان را پـر كننـد. اگـر كلیـات قانونـی هم وجود داشـته 
باشـد، چون مجريانـش مرد بوده انـد كم تر قانون تطبیق 

شـده است. 

بـا ایـن وجـود، وقتی کـه خـا قانونی هـم وجود 
دارد، ایـن حمایـت قانونـی را بـرای پیش رفـت و 
بهبـود وضعیـت زنده گـی زنان مـا از کجـا کنیم؟

هرچنـد نمی خواهم نسـبت به بهبود وضعیت زنان شـما 
را ناامیـد كنـم، امـا مـن بـاور نمی كنـم كه ايـن وضعیت 
بـه زودی تغییـر كنـد. قوانیـن بايـد بـه گونـه ای تدوين 
شـود كه برقع زنان به وسـیله سیاسـت برداشـته نشـود 
بلکـه بـه وسـیله انقـالب زنانـه برداشـته شـود. امـان اهلل 
خـان براسـاس يـک سیاسـتی آمـد و چـادر از سـر زنان 
بـر داشـت طالبان بـا يک سیاسـت ديگر آمدند و بر سـر 
زنـان چـادر گذاشـتند و سـپس دولت هـای خارجـی بـا 
بهانه هـای حمايتـی آزادی هايی ديگـری را ارايه می كنند. 
ايـن آزادی هايـی كه طعم بیگانه گـی با اراده ی زنـان دارد  

و هرگـز پابرجـا نخواهـد بود.
 

چنیـن  يـک  در 
وضعیتـی كـه حمايـت قانونـی  وجـود نـدارد، حمايـت 
فرهنگـی وجـود نـدارد، مـن فکـر نمی كنم كـه وضعیت 
يابـد. بهبـود  زودی  بـه  افغانسـتان  در  زنـان 

در يـک چنیـن وضعیتـی كـه حـدود حجـاب يـک زن 
براسـاس پالیسـی سیاسـی حکومت هـا تعیین می شـود 
نـه اراده ی خـودش، پـس زنانـی تحصیل  كرده و بـه ويژه 
آنانی كه در رسـانه ها دسـت دارند چه مسـوولیت دارند؟ 
چـون رسـانه ها هـم ابـزار دادخواهـی اسـت و هـم بـرای 
آگاهی دهـی و حمايـت از زنـان می توانـد موثر عمل كند.

در مـورد نقـش زنـان از طريـق رسـانه  بايـد گفـت كـه 
مجلـس  در  -كـه  گـروپ«  »كلیـد  گـزارش  تازه تريـن 
وضعیـت  از  داشـتم-  سـخنرانی  آن  همه گانی سـازی 
جنـدر در رسـانه ها نشـان می دهـد كـه زنـان در همیـن 
رسـانه ها از حقـوق برابـر بـا مـردان و مصوونیـت شـغلی 
برخوردار نیسـتند. يـک زن در فرصتی قـرار می گیرد كه 
بايد از آن جا فرهنگ سـازی شـود، پالیسـی های سیاسـی 
بـه پالیسـی فرهنگـی تغییـر كنـد، نـگاه جنسـیتی را از 
جامعـه بردارنـد، كدگزاری هـای جنسـیتی را بردارند؛ اما 
در يـک چنیـن محیطـی بازهـم خـود همیـن زن دچار 
مشـکل اسـت. پس كار مهمـی  نمی توانند انجـام بدهند 
چـون مـردان پاسـدار سـتم سـنت ها و مردسـاالران  در 
رسـانه ها نیـز در راس رسـانه ها قـرار دارنـد. در مـورد 
دختـران  كـه  اسـت  درسـت  تحصیل كـرده،  دختـران 

زيـادی بـه دانشـگاه می روند. آن هـا تنها  مـدرک فراغت 
از رشـته های مختلـف دريافـت می كننـد ولـی در كجـا 
بـه آنـان آمـوزش داده می شـود كـه از حقـوق خودشـان 
دفـاع كننـد؟ زن بـودن به معنـای انقالبی آن كـه بتواند 
وضعیـت ناگوار را تغییر بدهد و شـرايط زنده گـی را برای 
زنـان و مـردان مصوون بسـازد در هیچ كجا آمـوزش داده 
نمی شـود. بنابرايـن فقـط دخترانی می تواننـد قیام كنند 
كـه در دانشـگاه های انقالبـی و موافق با توازن جنسـیتی 

درس بخواننـد.

سـاختن  و  جنسـیتی  نگاه هـای  تغییـر  بـرای 
فرهنگی کـه مصوونیت زنان در آن تضمین شـده 
باشـد، هنـر، ادبیات و رسـانه چـه نقشـی دارد؟

بسـته گی بـه ايـن دارد كـه رسـانه را چـه كسـی پیـش 
می بـرد؛ اگـر رسـانه را مـردان رهبـری كنـد كـه هیـچ 
اتفاقـی نمی افتـد. ادبیـات  و هنـر هـم در اين سـرزمین 
هیچ گاهی از سیاسـت غالب، دور نبوده اسـت. اما در مورد 
هنـر و ادبیـات، زنانـی كـه در عرصه خالقیت هنـری كار 
می كننـد و می نويسـند تاثیرگـذار خواهند بـود. معمولن 

مـا زنـان خـالق و زنـان خلـق شـده داريـم. زنـان خالق 
گروهی هسـتند كه می تواننـد تاثیرگذار باشـند و الگوی 
زنـان را تغییر بدهند. زنـان در اين دو عرصه هنر و ادبیات 
می تواننـد زنانـی را خلـق كنند كه بايد باشـند نـه زنانی 
كـه اكنون هسـتند. در كتاب  های نوشـته ی مـردان همه  
زنـان بازنمايـی تصويـر زنان موجـود جامعه اسـت؛ زنانی 
كـه قالـی می بافنـد و خامـک می دوزنـد ولـی بـر درآمد 
خـود حقـی ندارند. مردان نويسـنده اين زن همیشـه گی 
افغانسـتانی را هیچ گاهی به چالش نمی كشـند... بنابراين 
می شـود بـه كار زنانـی امیـدوار بـود كـه زنـان خالقـی 
هسـتند و الگوهای متفاوتی را بـرای زنان خلق می كنند.

اگر زنـان و مردان حامی حقوق زن در راس باشـند 
؟ چه

همـان مردانـی كـه در ايـن كشـور حامـی  حقـوق زن 
هسـتند، بازهـم يـک جـای كار شـان می لنگـد. امـا اگر 
دارنـد كـه حامـی  و خواسـتار  واقعـن مردانـی وجـود 
پیش رفـت جامعـه هسـتند، ای كاش كـه در راس امـور 

بگیرند. قـرار 
تشکر. در آخر اگر سخنی داشته باشید.

هرچند نشـريه های ديگری هـم وجود دارد، امـا امیدوارم 
هفته نامـه نیمـرخ جـز نخسـتین رسـانه هايی باشـد كه 
برابـری جنسـیتی را در درون سـاختارش حفظ و همین 
انديشـه را بـه جامعـه نیـز  وارد كنـد. بـرای همـه شـما 

جوانـان قهرمـان آرزوی موفقیـت و بهـروزی دارم. 

خانـم قـادری، قبـل از همـه، سـپاس گزاریم از 
این کـه جهـت گفت وگـو بـا ما وقـت گذاشـتید. 
در مـورد مسـئله ی جندر)تـوازن جنسـیتی( در 
افغانسـتان، به نظـر شـما نگاه هـای اجتماعی در 

متـن جامعـه چگونه اسـت؟
نـگاه جامعـه افغانسـتان به مسـايل جنسـیت يـک نگاه 
سـنتی اسـت. در كشـورهای اسـالمی در مورد زنان سـه 
نـگاه وجـود دارد: 1. نگاه سـنتی؛ ۲. نگاه دينـی و 3. نگاه 
مـدرن. امـا در اين گفت وگـو فقـط روی نگاه های سـنتی 
و مـدرن بحـث خواهـم كـرد. چـون مباحـث دينـی در 

تخصـص من نیسـت.
فـرد با جنس مشـخص پسـر يا دختـر زاده می شـود، اما 
نگاه جنسـیتی كاملن اكتسـابی اسـت و جامعه با رفتارها 
و پندارهـای خويـش بـه فـرد از بدو تولـد تزريق می كند. 
در نگاه سـنتی اگر گامی فراتر از حدود رفتاری جنسـیت 
داشـته باشـید، جامعـه نـگاه طرد و تنبیـه به شـما دارد. 
در افغانسـتان حتـا رشـته كار و تحصیـل زنـان و مـردان 
براسـاس جنسـیت شـان توسـط جامعه توصیه می شود. 
مثلـن جامعـه می گويد اگر دختر معلم باشـد بهتر اسـت 
تـا اين كـه مهنـدس. در چارچـوب نـگاه سـنتی اسـت 
كـه در افغانسـتان هنوزهـم راننده گـی، دوچرخه سـواری 
و پوشـیدن كاله ايمنـی بـرای دختـران پديـده  جديـد 

اسـت. امـا در نـگاه مـدرن تـوازن جنسـیتی به 
مفهـوم آزادی عمـل و آزادی كردار بـرای هر دو 
جنسـیت اسـت و هـر دو در جامعـه و پیشـگاه 
قانـون از حقوقی برابـر برخوردارند. يعنی نگاهی 

فراجنسـی بـر ديـدگاه مدرن غالب اسـت.

يعنـی هـدف تـان ايـن اسـت كـه ديدگاه های 
سـنتی فرد را نمی گذارد تا مناسـبات اجتماعی 

حاكـم را به هـم بزند؟
در نـگاه سـنتی، جامعـه افغانسـتان جبرگرايی 
را ترويـج می كنـد و نگاه ديکتاتورانه نسـبت به 
جنسـیت دارد، يعنی جنسـیت فـرد در اختیار 
خـودش نیسـت. جامعه حتـا قبل از تولـد برای 
افـراد پیـش رفتارهايی را تعیین كـرده و پس از 
تولـد تلقیـن می كند كه دختر و يا پسـر چگونه 
رفتـار كند. اين نگاه سـنتی عواطف مـرد را نیز 
سـركوب می كنـد كه يـک مرد حق گريسـتن 
نـدارد. بنابراين اگر شـما از محدوده های تعیین 
شـده گامـی  فراتـر بگذاريد مـورد غضب جامعه 
قـرار می گیريـد. اسـتفاده از زبـان دينـی  باعث 

تقويت و دوام  نگاه سـنتی شـده اسـت.

شـما در افغانسـتان، ابعـاد سیاسـی این 
مسـئله را چگونه دریافتید؛ یعنی بازتاب 
مسـایل  بـه  نسـبت  مـردم  نگاه  هـای 
جنسـیتی چـه تاثیـری بـر روی کردهای 
سیاسـی در سـطوح دولتـی دارد؟ آیـا 
ایـن نگاه های سـنتی قانون و مناسـبات 
سیاسـی را نیـز تحـت تاثیـر قـرار داده 

؟ ست ا
در سـرزمین مـا  نـگاه سـنتی جنسـیت زده به 
بحـث مـدرن نمی رسـد و نگاه هـا فراجنسـی 
نشـده اسـت، سـد حضور مردان در مقابل زنان 
در سـطوح بـاالی حکومتـی موجودسـت.  اين 
نـگاه ريشـه عمیـق تـر در افغانسـتان دارد. بـه 
محتوای درسـی كتاب هـا نگاه كنیـد. در كتاب  

درسـی خیلـی كم تـر زنـان حضـور دارنـد. از زنـان موفق 
يـادآوری نمی شـود، تصاويـری هـم اگـر هسـت بیش تـر 
بر اسـاس نقشی سـت كـه جامعه تعريـف كـرده. زنی در 
حصـار خانـه ... و ايـن طرز نـگاه از مکتب بـه تحصیالت 
عالـی راه يافته اسـت. اكنون شـماری هسـتند كـه با كد 
گزاری جنسـیتی  دانشـگاه را با حمام عمومی  به اشـتباه 
گرفتـه اند كه بخـش زنانـه و مردانـه ی آن را می خواهند 
بسـازند و دانش جويان را از هم جدا كنند. با تداوم همین 
چرخه ی سـنتی اسـت كـه هرآن كس كه از ايـن نظام در 
سـطوحی از حکومـت دسـت می يابـد بازهـم نسـبت به 
زنـان بـا همیـن نـگاه معمـول برخـورد می كنـد. ببینید 
زنانـی كـه در راس حکومـت صالحیـت تصمیم گیـری 
داشـته باشـند، كم تر ديده می شـوند.  توازن جنسیتی در 
افغانسـتان بر كمیت حضور زنان متمركز شـده اسـت. به 
طـور نمونـه، وزارت كار و امـور اجتماعی مدعی اسـت كه 
پنـج هزار معلـم دارد در حالی كه همه معلم كودكسـتان 
هسـتند و كم تـر تـوان و اجـازه ايـن را دارنـد تـا بحـث 
برابـری جنسـیتی را در كودكسـتآن ها مطـرح كنند. اين 
زنـان هرگـز در رده های بـاالی تصمیم گیری ايـن وزارت 

نقـش ندارند. 

وزارت،  ماننـد  مختلـف  سـمت های  در  زنـان 
معینیـت، سـفارت، نمایند ه گی مجلس، سـفارت 
و... دسـت یافته انـد، امـا وضعیـت زنده گـی زنان 

آزادیبایدباارادهیزناناتفاقبیفتد
نهپالیسیسیاسی

برقع زنان نباید دست آویز سیاسی حکومت ها باشد، زنان باید با عزم و اراده آزادی، 
خواسته های شان را بر اساس انقالبات زنانه به دست بیاورند.

اگر رسانه را مردان رهبری کند 
که هیچ اتفاقی نمی افتد. ادبیات  و هنر 

هم در این سرزمین هیچ گاهی از سیاست 
غالب، دور نبوده است. اما در مورد هنر و 
ادبیات، زنانی که در عرصه خالقیت هنری 
کار می کنند و می نویسند تاثیرگذار خواهند 

بود. معمولن ما زنان خالق و زنان خلق 
شده داریم. زنان خالق گروهی هستند که 
می توانند تاثیرگذار باشند و الگوی زنان را 
تغییر بدهند. زنان در این دو عرصه هنر و 

ادبیات می توانند زنانی را خلق کنند که 
باید باشند نه زنانی که اکنون هستند. در 

کتاب  های نوشته ی مردان همه  زنان 
بازنمایی تصویر زنان موجود جامعه است؛ 
زنانی که قالی می بافند و خامک می دوزند 

ولی بر درآمد خود حقی ندارند. مردان 
نویسنده این زن همیشه گی افغانستانی را 
هیچ گاهی به چالش نمی کشند... بنابراین 
می شود به کار زنانی امیدوار بود که زنان 

خالقی هستند و الگوهای متفاوتی را برای 
زنان خلق می کنند.

گفت و گو

    حسین احمدی

گفت وگو با دکتر حمیرا قادری، 
نویسنده و فعال حقوق زن



امـا ايـن موضـوع بخشـی كوچـک از كار هـای بزرگـی 
بـود كـه بايـد انجام میـدادم و تنها كسـی كـه در اين راه 

قاطعانـه حمايتـم می كـرد مـادر بود.
مـادرم زنـی كه بـا تحمل مشـکالت فراوان امـا همچنان 
نیـرو مند و جسـورانه بـرای ادامه زندگی تـالش می كرد 
و دلخـوش ايـن بود كـه روزی دخترانـش بتواند زحمات 

اورا جبـران نمايد.
مـن نیزنیمـه روز را كـه از مکتـب رخضت می شـدم در 
كنـار مـادرم سـر زمینـا رفته كار مـی كرديم مـادرم بعد 
از مـرگ پـدر بـرای ما هم سـرپناه بود و هم تکیـه گاه او 
زنی رسـیده، اجتماعی و جسـور بود اما سـواد خواندن و 

نوشـتن را نداشت.
و سـرانجام با تحمل و سـپری كردن روز های بد و خوب 
زندگی بعد از اتمام صنف دهم مکتب قريه و كاشـانه ای 

كوچـک مان را ترک كـرده و به كابل آمديم.
زندگـی در محیـط شـهری بـا تمام دشـواری هايـش باز 
هـم خـوش آينـد بـود و مـا امیـدوار بوديم كـه بهتر می 
توانیـم بـه درس های مان رسـیدگی نمايیم بـا اين امید 
در سـال 1393 بـه صـورت موفقانه از مکتِب بنام لیسـه 

نسـوان بـی بی زينـب كبری فارغ شـدم
امـا روحیـه سـركش و انگیـزه بـی نهايـت ام نسـبت به 
درس و تعلیـم بـه انـدازه بـود كـه هرگـز بـه ايـن مقطع 
بسـنده نکردم،بـا ايـن كـه رسـم و رواج هـای حاكـم در 
جامعـه همه و همـه برعلیه من در كابل هـم بود باالخره 
بـا همـکاری و حمايـت مـادرم بعـد از دو سـال تاخیر در 
سـال 1395وارد يکی از دانشـگاه های خصوصی در شهر 

كابل شـدم.
از اوايـل تحصیـل ام چـون جامعـه به شـدت مرد سـاالر 
بـود و هـر گونـه تفـاوت و ارزش ها و هنجـار های خالف 
رسـم و رواج سـنتی حاكم را قبول نکرده و رد می كردم. 
چـون رفتـن من بـه دانشـگاه گنـاه بـود و بدتـر اين كه 
حتـی بـه نـوع لبـاس پوشـیدن مـن و انتخـاب كـردن 
كتابچـه نیز دخالـت می كردند،يادم می آيد در سمسـتر 
 love اول يـک كتابچـه را خريـده بودم كه در پشـت آن
نوشـته بود يکـی از فامیل های نزديک مـا درحالی كه از 

دانـش و تجربه خـوب برخوردار 
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 ادامه در صفحه 2...

دختـری از تبارغـم در ديارسـتم، در زمـان جنـگ هـای 
داخلی  دوره طالبان در قريه پشـت مزارولسوالی جلريز 
واليـت میـدان وردک زاده شـدم.ازآوان كودكـی تنهـا 
چیـزی را كـه بـه يـاد دارم فـرار و بیجـا شـدن از خانه و 
كاشـانه ام بـود، دوران را كـه  بايـد در آرامـش و امنیـت، 
مشـغول سـرگرمی وبـازی های كودكانـه ام می بـودم را 
با ترس و وحشـت به دنبال سـرپناه و خوراک و پوشـاک 
بـرای زنـده مانـدن بوديم. و بـد ترين روز هـای زندگی را 

سـپری كرديم.
تـا زمـان كـه رژيـم سـیاه طالبـان شکسـت خـورد من 

واعضايـی خانـوداه ام دوبـاره توانیسـتیم بـه قريـه مـان 
برگرديـم و زندگـی جديـد را آغـاز گـر باشـیم.

بـر عکـس تصـوورم آن چنان كه فکر مـی كرديم زندگی 
خوش و آسـوده ای نداشـتیم اين زندگـی جديد و نو هم 
بـدور خسـتگی های فرار، بـی جا و بی خانه شـدن نبود.

امـا با وجود همه ای نابسـانی های را كـه جبر زمانه بر ما 
روا میداشـت دلخـوش وجـود مردی بنام پـدر در زندگی 
مـان بوديـم او كـه تکیـه گاه محکمی بـرای ما بـود و در 
تمـام روز هـای دشـوار زندگـی در مقابل مشـکالت و بد 

بختـی ها سـینه سـپر می كـرد و در فصل سـرما و گرما 
بـدون اينکـه انـدک خسـته گـی را احسـاس كنـد برای 
پیـدا كـردن خوراک و پوشـاک بـرای ما تـالش می كرد 
امـا انـگار ايـن تالش هـای بی وقفـه و سـخت اورا مجال 
بـرای بیشـتر زيسـتن نـداد و باعث شـد بـه درد نا عالج 
سـرطان جگرمبتال شـود اين درد چنان زجر آور و طاقت 
فرسـا بود كه نتوانسـت در مقابل اش بیشـتر از شش ماه  

مقاومـت نمايـد و در نهايت با زندگـی وداع كرد.
ده سـاله بـودم كـه پـدرم را از دسـت دادم و در نبـود وی 
بـا  مشـکالت ورسـم وعنعنـات سـنتی، دسـت و پا گیر 

دروس ابتدايـی خويش را در لیسـه عالی امام محمد باقر 
شـروع كردم، از آغاز مکتب با مشـکالت فراوانی رو به رو 
بـودم،در روزگار و جغرافیايـی كـه خواندن و نوشـتن يک 
موضـوع ناشـناخته شـده و جديـد به حسـاب مـی آمد.

در جامعـه ای كـه حـرف اول و آخـر را مـردان آن جامعه  
مـی زدند.جامعه ای مرد سـاالر و سـنتی كـه حتی برای 
پسـران شـرايط درس خوانـدن چنـدان مهیا نبـود بدون 
شـک رفتـن يـک دختـر به مکتـب گنـاه نا بخشـیدنی 

محسـوب می شد.

تالشبرایرسیدنبهموفقیت،سرگذشت
جنسیتنمیشناسد     ام البنین محمدی


