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رادا اکبر؛ عکاس.

بانوان باید به خاطر استعداد 
و ظرفیت های شان جدی 
گرفته شوند، نه بدن شان که قرن ها به 
صورت های مختلفی مورد سواستفاده 
قرار گرفته  اند.
هستی عاصی

این جا، چراغی روشن است

اسـت. بنابرایـن زن یـک موجـود برزخـی 
بـا برچسـپ های مردانـه اسـت کـه تعریف 
مشـخص اجتماعـی و هویتـی ندارد. ریشـه   
فارسـی  در  مـردم  و  عربـی  در  آدم  واژه ی 
اشـاره بـه مـرد دارد. می توان تاکیـد کرد که 
در قامـوس و فرهنـگ جامعـه ی مردسـاالر، 
جایـگاه  زن بـه عنوان انسـان و بشـر چندان 

مشـخص نیسـت. 
»زِن مردصفـت« یـک اصطـاح فرهنگـی 
جامعـه ی مردسـاالر اسـت. این اصطـاح را 
بـرای این، عنـوان انتخاب کردم تـا روی کرِد 
فرهنـِگ جامعـه ی مردسـاالر را نسـبت بـه 
زنـان نشـان داده  باشـم. ایـن اصطـاح در 
جامعـه ی مردسـاالر برای یـک زن به عنوان 
صفـت مطـرح می شـود. موقعی که مـردان 
می خواهنـد بـه زنـی امتیـاز بدهند یـا زنی 
زن  »فـان  می گوینـد  کننـد  تحسـین  را 

مـردواری اسـت« و 

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

زنان در کجای تکت های انتخاباتی قرار دارند؟؟

زنان و فرصت ورود
 در عرصه بین الملل

 ادامه در صفحه 2...

زِن مردصفت؛
 تهی کردن اعتبار هستی شناسانه ی زن

حضــور زنــان در عرصه هــای سیاســی و اجتماعــی یکــی از مهم تریــن مباحــث 
دوره ی دموکراســی نویــن در افغانســتان اســت. رســیدن زنــان در ســمت های 
مدیریتــی و صالحیــت  تصمیم گیــری اداره هــای حکومــت، بحــث جدی تری 
بــوده کــه زنــان و حامیــان حقــوق زن بــرای حضــور موثــر زنــان خواســتار آن 
بودنــد و هســتند. هرچنــد نهادهــا و ســازمان های زیــادی بــرای توان مندســازی 
زنــان تاســیس و انجیوهایــی نیــز در ایــن عرصــه فعــال شــدند کــه هــر یــک بــه 
نوبــه ی خــودش تاثیرگــذار بــوده انــد. امــا آن چه بــرای زنــان افغانســتان اهمیت 
ــود،  ــته می ش ــز پنداش ــان نی ــت ش ــت سرنوش ــده ی کیفی دارد و تضمین کنن
ــان  انگیــزه ی دولــت در فراهم ســازی فرصــت جهــت ارتقــا و توان منــدی زن

اســت.
در زمــان حکومــت وحــدت ملــی، ضمــن افزایــش میــزان حضــور زنــان در 
دوایــر دولتــی، هرچنــد شــمار معــدود، امــا زنانــی هســتند کــه بــه ســمت های 
ــی  ــی دایم ــال، از نماینده گ ــدت چهارس ــن م ــد. در ای ــت یافته ان ــی دس مهم
افغانســتان در ســازمان ملــل متحــد تــا ســفارت در دولت هــای خارجــی و از 
ــا معینیت هــای پالیســی وزارت خانه هــا و  وزارت خانه هــا در داخــل کشــور  ت
از شــهرداری و معاونــت نواحــی تــا ریاســت اداره هــای مســتقل؛ زنــان صاحب 
صالحیــت شــدند و عملــن رهبریــت اداره هــا را تجربــه می کننــد. هرچنــد نظر 
بــه حقــوق زنــان و شــعار حکومــت مبنــی بــر رعایــت تســاوی جنســیتی، ایــن 
اقدامــات بســیار ناچیــز و انــدک اســت. امــا گام نخســتین و خشــت بنیــادی 
همیــن اســت کــه گذاشــته شــده و از ادارات داخلــی تــا عرصــه بین الملــل، راه 
بــرای ورود زنــان بــاز شــده اســت. حــاال، تــداوم ایــن راه مســوولیت خــود زنان 
شــمرده می شــود تــا براســاس لیاقــت فــردی خودشــان به ســمت های یادشــده 

و فراتــر از آن هــا دســت یابنــد.
در ایــن میــان، آن چــه بســیار مهــم و ارزنــده بــه نظــر می رســد ایــن اســت کــه 

زنــان بایــد بــرای ورود در عرصــه بین الملــل بیــش از هــر 
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فضای بغرنج امنیتی و سیاسی، 
فرهنگ و سینما را به حاشیه رانده است

 صفحه 3  

برای نمایش قدرت زنان آماده شویم!
فصـل انتخابـات فصـل تیم سـازی و فصل مبـارزه برای کسـب قدرت  
اسـت. اکنـون که تیم هـای انتخاباتـی در حال شکل گیری سـت نصف 
از پیکـر جامعـه انـگار در خـواب زمسـتانی به سـر می بـرد. تجربـه 
سـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری در افغانسـتان نشـان می دهـد کـه 
تکت هـای انتخاباتـی بـا نگاه فصلـی، انتخاباتـی و ابزاری به مشـارکت 
سیاسـی زنـان در زمـان تدویـن منشـور انتخاباتـی و تکـت انتخاباتی 
موضوع مشـارکت سیاسـی زنـان را در سـطح رای دهنده تنزیـل داده 
انـد. در جریـان کمپاین هـای انتخاباتـی هم فقـط تمام تمرکز بر سـر 
جلب آرای زنان اسـت نه داعیه حقوق شـهروندی زنان. گذراندن سـه 
انتخابـات تجربـه بزرگ و آموختنی سیاسـی بـرای زنان اسـت. این که 
چگونـه در متـن برنامه هـا قرار بگیریـم، معیار حمایت مان چه باشـد، 
تعهـدات قابـل اجرا برای مشـارکت زنان در سـاختار قـدرت را چگونه 
بدسـت آوریـم و چگونـه نـگاه ابـزاری با نگاه تعهـد مـدار و ارزش مدار 

بـه حقـوق زنـان را تقکیـک نماییـم از مواردی هسـت که می تـوان به 
راحتـی بعـد از مشـاهده برنامـه، نیـت و گذشـته سیاسـت تکت های 

انتخاباتی اسـتنتاج نمود.
وضعیـت اکنـون زنـان بـا پنج سـال و یک دهـه قبل کاملـن متفاوت 
اسـت. در کنـار هـزاران چالش و نگاه های سـنتی؛ ظرفیـت بلند  برای 
مبارزه سیاسـی در میـان زنان وجـود دارد. اکنون میدان بـازی به روی 
مـا نیـز باز اسـت. هیچ تکـت انتخاباتـی نمی توانـد بدون حضـور زنان 
برنـده شـود.اما موضـوع مهم این اسـت که صـدای مـان را بلند کنیم 
بجـای این کـه در زمان انتخابات به یاد مشـارکت زنان بیفتند از همین 
حـاال مشـارکت زنـان را به عنـوان اجندای جدی در دسـتور کار شـان 
قـرار دهند. برنامه هـای تکت های انتخاباتی یک طرف قضیه اسـت اما 
این کـه زنـان با چـه مطالباتی و با چـه برنامه ای در مبـارزات انتخاباتی 
ریاسـت جمهـوری سـهم می گیرنـد جانـب بسـیار مهم قضیه اسـت. 
تـا اکنـون به دلیـل ظرفیت پاییـن، عـدم همبسـته گی، بی برنامه گی 
و عـدم آگاهـی پاییـن سیاسـی زنـان؛ آن چـه زنـان می توانسـتند در 
انتخابـات انجـام دهنـد رفتـن بـه پـای صندوق هـای رای بـر اسـاس 

شـعار های دوران کمپایـن انتخاباتی بود.
امـا معیـار قضـاوت مـان در انتخابات سـال آینده باید متفاوت باشـد و 
آن که فضا را متفاوت می سـازد خودمان هسـتیم نه نامـزدان انتخابات 

ریاسـت جمهوری. قدرت مشارکت مان در 
انتخابـات برای سرنوشـت سیاسـی مان در 

انـواع  مردسـاالر  جامعـه ی  فرهنـگ  در 
برچسـپ ها، توهیـن، تحقیـر و تمسـخر بر 
زنـان وارد می شـود. بـدی ایـن برچسـپ ها 
در ایـن اسـت  که توهین، تحقیر و تمسـخر 
بـه حسـاب نمی رونـد، بلکـه بـه عنـوان امر 
فرهنگـی جاافتـاده، پذیرفته شـده و نهادینه 
زن  کـه  می پذیرنـد  نیـز  زنـان  می شـوند. 
همـان چیـزی اسـت کـه فرهنـِگ غالـِب 

مردسـاالر دربـاره ی آن هـا می گوینـد. 
مسـخ  زن  واقعیـت  کـه  اسـت  این جـا 
می شـود. یعنـی زن آن چـه کـه می توانـد 
امـری تحریف شـده  بلکـه  باشـد، نیسـت؛ 
و تسخیرشـده توسـط فرهنـگ مردسـاالر 

  عارفه پیکارتحلیل

استاد دانشگاه و فعال حقوق زن

دشواری های زن... 4

تحلیل

    یعقوب یسنا
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چهـار سـال آینـده نهایت مهـم اسـت. اما آن چـه در کنار 
فرصت هـا نـا امیـد کننـده اسـت پراکنده گی میـان زنان 
فعال افغانسـتان اسـت. حلقه های کوچک فقط برای بیان 
مطالبات کوچک مناسـب اسـت اما آن چه سرنوشت زنان 
افغانسـتان را تغییـر خواهد حضور قدرت منـد و تاثیرگذار 
در مناسـبات قـدرت اسـت. در انتخابات هـای گذشـته بـا 

شـعار حضـور %30 زنـان تیم هـای انتخاباتـی را همراهی 
کردیـم. ولـی در انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال آینده 
بـا شـعار%50 مشـارکت از تیم هـای انتخاباتـی حمایـت 
نماییـم. اکنون ظرفیـت برای سـهم گیری در کارو زارهای 
انتخاباتـی و مشـارکت در کابینـه و کلیـت نظـام وجـود 
دارد. زنانـی کـه درکابینه و سـاختارهای مختلف حکومت 

»زِن مردصفـت« اسـت. 
بـه زنـی  کـه در جامعـه ی مردسـاالر چنیـن برچسـپی 
زده می شـود، آن زن ایـن را برچسـپ نمی دانـد؛ بـه ایـن 
برچسـپ افتخـار می کنـد و می بالـد کـه او مردماننـد 
یـا مردصفـت اسـت. این کـه بـه ایـن برچسـپ می بالـد 
دلیل هـای زیـاد اجتماعـی و فرهنگـی دارد. بـرای این که 
در فرهنـگ جامعـه ی مردسـاالر هرچه کـه متعلـق بـه 
زنان اسـت بد، زشـت، ناپسـند و محقر دانسـته می شـود؛ 
برخـاف هرچه کـه به مـردان نسـبت دارد، عالـی، خوب، 

پسـندیده و باشـکوه اسـت. 
از نظـِر فرهنـگ  بنابرایـن مردصفـت خوانده شـدن زن 
مردسـاالر، مرتبه بخشـیدن به زن است. این که در فرهنِگ 
مردسـاالر بـه یـک زن، زِن مردصفـت گفتـه  می شـود؛ 
چنیـن برخـوردی بهتریـن موضـِع فرهنگـی روادارانـه ی 
مردانـه نسـبت به زنان اسـت. با چنین برخـوردی در واقع 
بـه زنان حرمت گذاشـته  می شـود. یعنی فرهنـگ مردانه 
رواداری می کنـد کـه اجـازه می دهـد، زن بـا اوصـاف مرد 
خوانـده شـود. اگرنـه حقیقـت این اسـت کـه در فرهنگ 
مردسـاالر، هـر نسـبت مـرد بـه زن زشـت و بـد تلقـی 
می شـود. حتـا لباس مـردان را نباید با لبـاس زنان یک جا 
بسـت. »من خود شـاهدم که مادرم بسـتن لبـاس مردان 

خانـواده را بـا زنـان خانـواده گناه می دانسـت.«
»زِن  اصطـاح  معرفتـی  ژرف سـاخت  و  معنـا  بـه  اگـر 
مردصفـت« دقـت کنیـم، متوجـه می شـویم کـه در این 
اصطاح، توهین و تحقیر نهفته اسـت و زن سـتیزانه است. 
درصورتی کـه بـه جنبـه ی معرفتـی این اصطـاح بیش تر 
توجـه نکنیـم، از ظاهـر آن چندان متوجه نمی شـویم که 
زن سـیزانه باشـد و برچسـپی بـرای تحقیـر زنان باشـد. با 
توجـه بـه جنبـه ی معرفتـی ایـن اصطـاح پی ببریـم که 
در ایـن اصطـاح زن به صـورت هستی شناسـانه توهین و 
تحقیر شـده اسـت. شاید پرسـیده شـود به اعتبار هستی 
و وجـود زن چگونـه در این اصطاح توهین شـده اسـت؟ 
نخسـت این اصطـاح ارزش وجودی و هستی شناسـانه ی 

فعالیـت کردند به هیـچ وجه مدیریت ضعیف تـر از مردان 
را به نمایش نگذاشـتند.

کان  مطالبـه  یـک  بـرای  این بـار  این کـه  کنـار  در 

برنامه ریـزی می کنیـم بایـد سـنجش و تحلیـل آسـیب 
پذیری هـای رای و مشـارکت زنـان را نیـز فراموش نکنیم. 
تجربـه انتخابـات پارلمانی امسـال نشـان داد کـه فرصت 
برای پراکنده سازی رای، خرید رای و سواستفاده از میزان 
پایین آگاهی سیاسـی زنان از جمله مواردی اسـت که در 
اسـتعمال رای بـدون نتیجـه در میان زنان بـه عنوان یک 

زن را زیـر سـوال می بـرد و نفـی می کنـد. در ایـن نفـی، 
زن فاقد ارزش وجودی و اعتبار هستی شناسـانه می شـود. 

گویـا زن هیـچ صفت و ارزشـی نـدارد. 
اگـر فرهنـگ مردسـاالر بـه زن صفـت و اعتبـار وجـودی 
قایـل باشـد، چـرا زن را به صفت و اعتبار خود زن نسـبت 
نمی دهـد. فرهنـگ و زبـان جامعـه ی مردسـاالر زن را از 
اعتبار و ارزش وجودی و هستی شناسـانه تهی کرده؛ همه 
اعتبـار را بـه هسـتی و وجـود مـرد خاصه می کنـد. این 

تهی کـردن اعتبار هستی شناسـانه ی زن موجب شـده که 
زن دچـار فقـدان اعتبار بشـری و سـوژه گی شـود. تبدیل 
بـه ابژه شـود؛ ابـژه ای  که مـرد می تواند هرگونه برچسـپ 
بـر آن وارد کنـد. یعنی این  که زن زیر نگاه  مرد مهندسـی 
و خلـق می شـود؛ آن هـم به عنـوان ابژه ی محض جنسـی 

مرد. 
پـس از این کـه اعتبـار وجودی و بشـری زن دچـار فقدان 
شـد، زن و هرچـه رفتـار زنانه تبدیل به ضـد اعتبار و ضد 
ارزش می شـود. این جـا اسـت کـه نیش توهیـن و حقارت 
ایـن اصطـاح مردانـه آشـکار می شـود: »زِن مردصفت«. 
زِن مردصفـت یعنـی چـه؟ از نظـر عقانی مـدرن و خرد 
انتقـادی ایـن اصطـاح تناقـض دارد. زن دارای صفـت، 
اعتبـار، رفتـار، بـدن و ویژه گی هـای خـود اسـت. چـرا و 

چالـش جدی وجـود دارد. ما بـا دو گـروه از زنان تحصیل 
کرده و زنان خانه نشـین به سـوی انتخابات و سـهیم شدن 
در قـدرت می رویـم. ایـن مسـوولیت زنان تحصیـل کرده 
اسـت که با کاربـرد ابزارهای مختلف انگیزه دهـی را برای 

بسـیج کارا در میـان زنـان فراهم نماید.
رسـانه ها و نشـریه هایی که در محور حقـوق زنان فعالیت 
دارنـد مسـوولیت دارنـد مشـارکت فعـال سیاسـی زنـان 
را بـا هـم کاری زنـان تحصیـل کـرده بـه تحلیـل گرفته و 
ذهنیت هـا را بـرای انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال 
آینـده فراهـم سـازد. قدرت بازی مـا در انتخابات ریاسـت 
جمهـوری نـه تنهـا که بـرای مشـارکت سیاسـی ما مهم 
اسـت بلکـه می توانـد جدیـت زنـان را در بازی قـدرت نیز 
بـه نمایش بگذارد. موضوع رای و مشـارکت زنان را آن قدر 
جـدی و برجسـته معلـوم نماییـم کـه هیچ تیمـی  بحث 
زنـان را بـه عنوان اجندای دسـته چندمی  مطرح نسـازند. 
مشـارکت سیاسـی زنان را آن قدر جدی مطرح نماییم که 
تعریـف اقتـدار مردانه جایـش را به اقتدار شـهروند مدار و 
فراتر از جنسـیت بدهد. آن قدر حسـاب شـده و بر مبنای 
مطالبـات روشـن  موضـع بگیریـم کـه به جـای رفتـن به 
سـراغ تیم هـا، آن هـا خود بـه دنبـال جلب حمایـت زنان 

بیایند.

چگونـه مردصفت باشـد؟ ایـن زِن مردصفـت چگونه زنی 
بایـد باشـد؟ از نظر روان شناسـی مـدرن به نظر می رسـد 
کـه ایـن زِن مردصفـت، دچـار مشـکل رفتار و سـوژه گی 

جنسـی اسـت. یعنـی که بیمار اسـت. 
امـا در فرهنـِگ جامعـه ی مردسـاالر این اصطـاح از نظر 
چارچـوب فرهنگـی و معرفتـی تناقـض نـدارد. زیـرا در 
دروِن مناسـباِت فرهنـِگ مردسـاالر هرچیز بـی ارزش که 
بـه »مـرد«، »نـر«، »خایـه« و... ربـط پیـدا کنـد، اعتبار و 

ارزش فرهنگـی و بشـری پیدا می کنـد. اگر چند دقیقه به 
سـخنان مردان جامعه ی ما گوش بدهیـم بیش از چندبار 
شـاید این جمله ها را بشـنویم: »مرد نیسـتی. نر استی بیا 

این جـا. خایـه نـداری بچیش«. 
بنابرایـن معنای اصطاح این اسـت کـه زن، اعتبار، صفت 
و ارزش نـدارد؛ ضـد ارزش و ضـد اعتبـار اسـت. هرچـه 
بی ارزشـی و بی اعتبـاری در وجـود زن جمـع اسـت. پس 
از ایـن بی اعتباری هـا دور می شـود،  زنـی  کـه نسـبتن 
از خـوی و کـردار مـردان تاثیـر می پذیـرد. زن بـا ایـن 
تاثیرپذیـری مردصفـت می شـود. مثـل ایـن اسـت که به 
کسـی بگویی: تو یک دروغ گـو، بی اعتبار، هـرزه، بی ارزش 
و پلیـدی، از روزی کـه کنـار من آمدی، کمـی اعتبار پیدا 

کردی.  
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 هیا صدیقی
خانه ات را باد برد 

تو هنوزم نگراِن وزِش باد، در موی منی؟
مسـِخ افیونـِی افسـانه ی اصحـاِب کدامیـن 

غـاری؟
در کدامین خوابی؟

خواب در چشِم تو ویرانِی صد طایفه است...
تشِت رسوایِی دزداِن امارت افتاد
تو نگه دار، هنوزم دو سِر شاِل مرا

پشـِت ایـن پـرده ی پوسـیده، تـو در خوابی و 
من

با همین زلفِک ممنوعه ی خود
نردبانی به بلندای سحر می بافم

تا برآرم خورشید
و تو در خوابی و آب

از سرت می گذرد
و ندیدی هرگز

توی جنگل، کاج را
شب به شب، جای سپیدار زدند

و نبودند پلنگان، وقتی
 که دماونِد اساطیری را

از کمر، دار زدند
و به هر دانه برنجی که به رنج

بر سِر سفره ی ما آمده بود
توی شالی زاران

آهن و آجر و دیوار زدند
و تو در خوابی و آب
تشنه ی هامون شد

خوِن زاینده برید
 و نفس های شِب شرجِی هور

زیر ِگل، مدفون شد
خانه ات را باد برد

تشِت رسوایی و غارت افتاد
تو نگه دار به چنگت، شِب گیسوی مرا
 تا مبادا شِب قحطی زده ی سفره ی ما

مشِت خالی تو را باز کند
 تا مبادا که ببینند همه خوی تو را

موی مرا
من حجابم

نه حجاِب تِن آزاده ی خود
 من حجاِب تِن یغما زده و خواِب توام

 پشـِت ایـن پـرده ی پوسـیده تـو در خوابی و 
من

با همین زلفِک ممنوعه ی خود
نردبانی به بلندای سحر می بافم

 تا برآرم خورشید

جعِدگیسو زنان در کجای تکت های انتخاباتی قرار دارند؟؟

جنسـی عـذاب آور و فرسـاینده اسـت. ما حسـاس تر از 
دیـن داران سـنتی به سـکس فکـر می کنیم؛ چـون به 
آن  مرحلـه ای از آگاهـی رسـیده ایم که با وزش بی سـر 
هـوا به هـم می ریزیم و حتا معشـوقه های رسـمی مان 

آن ایده آل هـای قانـع کننده ما نیسـتند.
بـه خانه های مسـتقل و زنده گی های تنهایـی ما وقتی 
سـر می زنیـد فقط یـک مهمـان عزیـز و بزرگ وارید نه 
جوره ی جنسـی گم شـده ی ما. هرچنـد طبق معمول 
شـروع بـه غیبـت از زن رسـمی تان کـرده، زنده گـی 
مشـترک تـان را تار نمایـش داده و اظهـار عاقه و حتا 
ادعـا داریـد کـه عشـق تـان نسـبت بـه مهمان دار)مـا 
زن های روشـن فکر( با پیشینه اسـت و در هر دقیقه ای 
کـه بگـذرد تـاب و تب تقای شـما بیش تـر و بیش تر 

شـود؛ اما ما فاحشـه نیسـتیم، روشن فکریم.
مـا به روابـط مختلف زنان بـا مردان احتـرام قایلیم؛ به 
شـرطی که منطق و اصول داشـته باشـد. مـا وقتی در 
حضور شـما چـادر نداریـم یا راحـت صحبت می کنیم 
و یـا طبـع طنز و فکاهـی خویش را زحمـت می دهیم 
بابـت ارسـال ایـن پیـام اسـت کـه ما بـه شـما اعتماد 

داریم، شـما قابل احترام هسـتید و شـما ظرفیت دارید 
آقا! نه این که به شـما زیگنال سـکس کردن بفرسـتیم.

شـما در بحـران گـذار از رفتار  سـنتی به رفتـار مدرن 
بـا زنـان قـرار داریـد، لطفن مـا را نترسـانید و خـود را 
نشـرمانید !زمانـی  که زن روشـن فکری را بـه گفت وگو 
برنامـه  اصـل  در  نظـر دعـوت می کنیـد  تبـادل  یـا 
معشـوقه بازی و سـکس بـا او را نریزیـد. او را تحـت 
شـکنجه روانی و فشـار روحی بعدی قرار ندهید. لطفن 
بیـن هم دیگـر از مـا بـه غیبت هـای واهی جلـق زننده 
نکنیـد. به افواهات ذهنی خـود و دیگران از ما مبنی بر 
دهنـده گان تنـی یا سکسـرها آن قدر تاکیـد نکنید که 
تبدیـل به باورهای تان شـده اسـت. از ما بـدون تأمل و 
پرسـان تقاضای نامشـروع آن هم به طرز مضحک شود 
نداشـته باشـید. تصاویر دزدی شـده ی مـا، عکس های 
بـه زورگرفتـه از مـا و فلم هـای پنهانـی گرفتـه شـده 
را در تلفـن تـان نگـه نداریـد. زیـرا نمایـش آن بـرای 
هم جنسـان تان بـه عنـوان یـک ارزش قدرت مندانه ی 

بی شـخصیتی  نشـان گر  می پنداریـد  کـه  سکسـی، 
خودتـان بیش نیسـت. وقتی می دانید زنی روشـن فکر 
بـه هر ترتیب، جـوره ای نـدارد و آن جـوره مخصوصن 
شـوهر نیسـت، شـماره اش را برای چندین ماه اشـغال 
نکنیـد. با ایـن کار تان شـاید بابت کم رویـی، بانزاکتی 
و چـه می دانم انسـانیت بیـش از حد که تحمـل اش را 
بـاال برده اسـت باعث امـراض روحی و بروز شـخصیت 

عصبانـی اش می شـوید .
با تداوم این همه قصد و سـوتفاهم  از شـما فقط کینه 
و نفـرت بـر می داریـم و میانه ما بـا شـما اصول گرایان 
سـنتی و نکتایـی پوشـان دگراندیش به هـم می خورد. 
چنان کـه در مقاله هـای بعـدی مـا زنـان روشـن فکر 
مسـتعار نویسـی نمی کنیـم؛ بلکه بـا آدرس و شـماره 
بـوت شـما شـخصیت شـکافی خواهیـم کـرد. آسـان 
اسـت، اگرچه گـذار از فرهنگ ارتباط سـنتی به مدرن 
چـون تغییـر تغذیـه از گوشـت خواری بـه گیاه خواری 

می خواهد. ریاضـت 

دشواری های زن روشن فکر در افغانستان

زِن مردصفت؛....

مرد می تواند هرگونه برچسپ بر آن وارد کند. یعنی این  که زن زیر نگاه  مرد که زن دچار فقدان اعتبار بشری و سوژه گی شود. تبدیل به ابژه شود؛ ابژه ای  که وجود مرد خالصه می کند. این تهی کردن اعتبار هستی شناسانه ی زن موجب شده را از اعتبار و ارزش وجودی و هستی شناسانه تهی کرده؛ همه اعتبار را به هستی و را به صفت و اعتبار خود زن نسبت نمی دهد. فرهنگ و زبان جامعه ی مردساالر زن اگر فرهنگ مردساالر به زن صفت و اعتبار وجودی قایل باشد، چرا زن 
مهندسی و خلق می شود؛ آن هم به عنوان ابژه ی محض جنسی مرد.

آن چه سرنوشت زنان افغانستان را تغییر خواهد حضور قدرت مند و 
وجود دارد. زنانی که درکابینه و ساختارهای مختلف حکومت فعالیت کردند به برای سهم گیری در کارو زارهای انتخاباتی و مشارکت در کابینه و کلیت نظام آینده با شعار%50 مشارکت از تیم های انتخاباتی حمایت نماییم. اکنون ظرفیت زنان تیم های انتخاباتی را همراهی کردیم. ولی در انتخابات ریاست جمهوری سال تاثیرگذار در مناسبات قدرت است. در انتخابات های گذشته با شعار حضور 30% 

هیچ وجه مدیریت ضعیف تر از مردان را به نمایش نگذاشتند.

چیــز تمرکــز کننــد و فرصــت فراهم شــده را گــران شــمرده، از آن به 
عنــوان زمینــه ی ظرفیت ســازی و صحنــه ی نمایش اســتعدادهای برتر 

شــان اســتفاده کنند.
بــدون شــک بــرای پُســت نماینده گــی افغانســتان در ســازمان ملــل 
ــه ی  ــا تجرب ــل و ب ــط بین المل ــه ی رواب ــردان دانش آموخت ــد، م متح
دیپلماتیــک نیــز وجــود دارنــد کــه هم شــناخت بهتــر از ســازمان های 
ــا  ــا ســبک و ســیال مناســبات افغانســتان ب بین المللــی دارنــد و هــم ب
دولت هــا آشــنا انــد؛ امــا تصمیــم رهبــری حکومــت وحــدت 
ــن  ــه در ای ــر گزینــش یــک زن جــوان و دانش آموخت ــی ب ــی مبن مل
ــزه  ی  ــت انگی ــری حکوم ــد کــه در ســطح رهب ــام، نشــان می ده مق
فرصت ســازی بــرای زنــان وجــود دارد و عملــن راه ورود بــه میــدان 
سیاســت و عرصــه بین الملــل بــرای زنــان باز شــده اســت. پــس اکنون 
زنــان بایــد ایــن مســئله را جــدی بگیرنــد و بــا اســتفاده از فرصت مهیا 
شــده، دایــره ی کار، مبــارزه و بــازی سیاسی شــان را فراتــر از حــوزه ی 

اعتقــادات انفــرادی و چالش هــای داخلــی کشــور، ترســیم کننــد.

زنان و فرصت ورود....

 ادامه از صفحه اول

ادامه روی کرد
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بـه یـک صنعـت پـر درآمـد شـده، امـا پرسـش 
این جـا اسـت که چـرا در افغانسـتان روی سـینما 
سـرمایه گذاری نمی شـود؟ و بُعـد اجتماعـی ایـن 
مسـئله هـم جـای بحـث اسـت؛ این کـه آیـا فلم 

سـینمایی افغانسـتان متقاضی دارد؟
جنگ و ناامنی در کار سـینمای افغانسـتان یک گسسـت 
بـه وجود آورده و فرهنگ سـینما رفتـن و فلم دیدن نیز به 
شـدت آسـیب دیده اسـت. مـردم حتا فرصت فکـر کردن 
بـه این مسـایل را ندارند. در کشـوری که هفتـاد درصد آن 
بـه دنبـال نان سـرگردان باشـد، چـه لزومـی  می بینند که 
بـرود دروازه ی یـک سـینما را باز کند. از یک سـو مسـایل 
اقتصـادی و از سـویی هـم مسـایل فرهنگـی نیـز تاثیـر 
گذاشـته اسـت. این جـا پارادوکسـی اسـت کـه هم دیگر را 
هـم جـذب و هـم دفع می کنـد. در شـرایط ناامنـی و فقر 
اگر سـینمای فعالی وجود داشـته باشـد، حداقل دریچه ای 
بـه روی مـردم بـاز می شـود کـه نـه بـه عنـوان یـک نیاز 
اجتماعـی بلکه به عنوان تفنـن ببینند. اما در افغانسـتان، 
تاجـران ملی مـا نیز در این مـورد توجه نکرده اند و شـاید 
اصلـن شـناخت کامل از سـینما ندارند. شـاید هـم در نزد 
تاجـران ملـی ما دانشـی در مورد سـینما وجود نـدارد که 
بـا سـرمایه گذاری روی این صنعت، هم تجـارت کند و هم 
یـک بخشـی از هنر را توسـعه ببخشـد که نیـاز اجتماعی 
نیز هسـت. اکنـون بهترین و آخرین گزینـه خود حکومت 

اسـت. حکومـت بـا ترویج فرهنگ سـینمایی می توانسـت 
سـینما را به عنوان یک نیاز اجتماعی پنداشـته، سـاختن 
سـالون سـینما را در تمامـی  مراکـز بـزرگ تجارتـی و 
بلند منزل هـا از طریـق شـاروالی ها  اجبـاری می کـرد. در 
شـرایط کنونی که هر روز جنگ و کشـتار روان انسان های 
ایـن سـرزمین را متشـنج می کنـد و تاثیـر ناگـوار ناامنی، 
فقـر و بـی کاری و دیگـر مشـکات، انگیزه ی زنده گـی را از 
مـردم می گیرد، ایـن راه کار می توانسـت از طرفی زمینه ی 
تجمـع و هم پذیـری، گسـترش ارتباطات و تفنـن و تفریح 
را بـرای مـردم فراهـم کنـد و از طـرف دیگـر بـا تغذیه ای 
تصویـری موثـر بـر روان مردم تاثیـر گذار باشـد راه جنگ 
امروز اسـلحه گرم نیسـت مبارزه یا بنیـاد گرای-افراطیت، 
درک حقـوق فـردی و اجتماعـی- هویـت بخشـی ... همه 
و همـه نیـاز بـه کار و جهـش فرهنگی از طریق سـینما و 

دارد. رسانه 

و یـک بحـث دیگـر؛ شـاید امـروز در داخـل هـر 
خانـه ای یـک تلویزیونـی هسـت کـه از چهـار 
سـوی دنیـا فلم هایـی را به نمایـش می گـذارد، اما 
اندیشـه ی تکفیـر هنـر کـه در زمـان جنگ هـای 
داخلـی و رژیم طالبـان وجود داشـت، هنوزهم در 
اندیشـه بخش هـای زیـادی از جوامـع سـنتی به 

ویـژه مـردان افغانسـتان باقی مانده اسـت. شـما 
روی کـرد جامعـه با هنر بـه ویژه سـینما را چگونه 

می بینیـد؟
مـن فکـر می کنـم ایـن مسـئله تاثیـرش کم تـر اسـت. 
رشـد و عاقه منـدی مـردم نسـبت به سـال های گذشـته 
را اگـر مطالعـه کنیـم؛ تعداد زیـادی از بانـوان جـوان وارد 
سـینما شـده انـد و نقش بـازی می کنند و فلم می سـازند. 
ایـن خـود یـک تغییـر اسـت. انقـاب  فکـری و تغییراتی 
کـه در دیگـر کشـورها رخ داده و تجربـه ی کشـورهای در 
حـال توسـعه نشـان می دهد کـه آسـیب پذیری مـردم از 
تعصبـات و سـنت باعث شـده اسـت در برابر هر نـوع ابزار 
و فرآورده هـای مدرن مثل سـینما، موسـیقی و تکنولوژی 
حساسـیت نشـان بدهنـد.  ولـی می تـوان بـا همیـن ابزار 
اندیشـه آنـان را تغییـر داد. به طور نمونه حتا کسـی را که 
سـینما را دوسـت ندارد شـما می توانید با یک فلم مغلوب 
بسـازید و نـه تنها سـینما را بر او بقبوالنید بلکـه دیدگاه او 
را نسـبت به یک مسـئله می توانید تغییر بدهید. در سـال 
2014 میـادی فسـتیوال بین المللی فلم زنان  کسـی که 
اصلـن فلـم دیدن را دوسـت نداشـته آمد و مـی گفت که 
»فلـم زنـان« و »بین المللـی« باعث کنجکاوی اش شـده و 
می خواهـد بدانـد کـه این جا چه چیزی نشـر خواهد شـد.  
روز اول خـودش تنهـا در نمایشـگاه آمـده بـود، روز دوم 
همـرای پسـرانش آمـد و روز سـوم عروس و همـه اعضای 

خانـواده اش را بـه تماشـای فلم هـای جشـن واره بـه ارگ 
هـرات آورد. وقتـی با مـن صحبت می کرد چنـان از فلم ها 

تاثیرپذیرفتـه بـود که اشـکش درآمـده بود. 
مـردم مـا مـردم تغییـر پذیرنـد باید بـا پدیده هـای مدرن 
آشـنا شـوند مردم را باید با زنده گی آشـتی داد و از خشـم 

شـان کاست.
جامعـه وقتـی که سـینما و آثار سـینمایی را قبـول ندارد، 
یـک آسـیب فرهنگی اسـت کـه در واقع شـناخت نـدارد. 
امـا سـینما می توانـد بـا فلم هـای خـودش مردم را شـایق 
ایـن هنـر کند و ذهنیت مـردم را تغییر بدهـد. این که یک 
تعدادی از مردم سـینما و فلم را قبول نداشـته باشـد، این 
نمی توانـد مانـع کلی کار سـینما شـود. ما بایـد بیش تر به 
ایـن باور برسـیم که سـینما نیـاز یک جامعه اسـت. ما هر 
روز در جامعه شـاهد این هسـتیم کـه دیدگاه های افراطی 
در جامعـه چقـدر زیـاد می شـود؛ فرخنـده در قلـب کابل 
در میـان صدهـا انسـان بـه آتش کشـیده می شـود که در 
سـطح کشـور و جهان همه را تکان داد. دولت روی جنگ 
هزینـه می کنـد؛ امـا روی ابـزار فرهنگـی که جوانـان ما را 
سـمت و سـو بدهـد و بـه یـک بالنده گـی و رشـد فکـری 

برسـاند کم تـر کار مـی کند.

اگرچـه در افغانسـتان سـینمای بزرگـی وجـود نـدارد، اما 

مجموعه هـای کوچکـی کـه تشـکیل شـده و یـا افـرادی 
کـه بـه صـورت آزاد فلـم می سـازند هرکـدام کلکسـیونی 
از جوایـز بین المللـی را در بـر دارنـد. ولـی یک مسـئله در 
اکثریـت فلم هـا و مسـتندهای ایـن مجموعه هـا  و افـراد 
خیلـی متبـارز اسـت؛ بیش تـر بیان گـر درد و رنج اسـت و 
دادخواهانـه می نمایـد، نظـر شـما در ایـن مورد چیسـت؟

ایـن فلم ها بیش تر نـگاه انتقادی دارنـد و منتقد اجتماعی 
اسـتند. وقتـی که مـن اولیـن فلم نامـه خودم)سـه نقطه( 
کـه چگونـه سـاختم.  نفهمیـدم  هیـچ  مـن  نوشـتم  را 
وضعیـت ناگـوار زنانـی کـه همسـران شـان الدرک بودند 
و در خشک سـالی ها از مناطـق مـرزی بـه مرکـز می آینـد 
چنـان مـرا درگیـر کـرده بود کـه مـن بسـیاری وقت ها با 
»گل افروز«)یکـی از شـخصیت های سـه نقطـه( صحبـت 
را  افغانسـتان  فلم سـازان  مـن حتـا  آن زمـان  می کـردم. 
نمی شـناختم و از جشـن واره ها هیچ آگاهی نداشـتم. فقط 
خـودم می خواسـتم ایـن فلـم را بسـازم و قبـل از آن کـه 
بـرای خواننـده چیـزی بگویـم من صـدای خـودم را فریاد 
می کشـیدم. از آن جـا که فلمی  خوبی بـود در حدود چهل 
جشـن واره رفت و نمایش داده شـد. درسـت اسـت که این 
نـگاه کـه بیش تـر تراژدی های مـردم را نمایـش می دهد و 
بـه ویـژه قصه هایـی که در مورد زنان سـاخته شـده اسـت 
بیش تـر تصویـر همیـن بـوده اسـت کـه یـک زن مظلوم 
مـورد خشـونت قـرار می گیرد. درسـت اسـت کـه بیش تر 
تمرکـز فلم سـازان در ایـن مورد بـوده ولی از یـک طرف ما 
واقعـن یک کشـور آسـیب دیده هسـتیم. از لحـاظ حقوق 

زنـان کشـور مـا واقعن مشـکات دارد.
امـا زن شـجاع نیـز تصویـر شـده اسـت مثلـن در فلـم 
» نامـه ای بـه رییـس جمهـور« من ایـن نقـش قهرمانی را 
بـه یـک زن داده ام کـه رییـس پولیـس یـک اداره اسـت و 
در سـریال »خـط سـوم« کـه اکنـون فصـل دوم آن تحت 
کار هسـت، وژمه و یلدا دو دختری اسـتند که در دانشـگاه 
در برابـر تمـام نابرابری هـا وسـنت ها مبارزه می کننـد و در 
جامعـه خواهـان تغییر اسـتند. چون معضـات اجتماعی 
چیـزی نیسـت کـه بـه زودی از بیـن بـرود؛ بنابرایـن من 
فکـر می کنـم کـه نقـد اجتماعـی بـرای سـال ها در قالب 
فلم هـا وجود داشـته باشـد. در مـورد مظلوم نمایـی زن نیز 
فکـر می کنـم چون قصـه، یک قصـه زن اسـت و دوربین، 
دوربیـن یـک زن اسـت بایـد اجـازه داده شـود که مسـیر 
خـود را طـی کنـد و فلم هـا فریاد کنـد. تعدد ژانـر و تولید 
فلـم می توانـد بـه ابعاد بیش تـری بپـردازد؛ اما بـا تولیدات 
اندکی که در سـینمای افغانستان وجود دارد ما نمی توانیم 
قضـاوت مطلـق کنیم که مسـیر تولیـد ما واقعن بـه کدام 

سـمت است.

و در آخـر؛ بیش تـر فلم هایـی که در افغانسـتان از 
طریـق شـبکه های تلویزیونی پخش می شـود و به 
ویـژه مجموعه های سـینمایی کـه در خانه بیش تر 
اندیشـه  روی  شـما  نظـر  بـه  می شـود،  تماشـا 
زنـان چـه تاثیـری خواهـد گذاشـت؟ در حالی که 
شـخصیت های زن ایـن فلم ها بیش تـر در چهره ی 
تجمل گـرا ظاهـر می شـود تا شـجاع و مسـتقل و 
مبـارز، آیـا این هـا الگـو قرار گرفته خواسـت زنان 

را تقلیـل نخواهد داد؟
زنده گی هـای متفـاوت روایت هـای متفاوتـی دارنـد. زنـی 
کـه در اسـتانبول ترکیـه و یـا امریکا و حتا هندوسـتان و... 
زنده گـی می کنـد از نـگاه بافـت اجتماعی و از نگاه سـطح 
زنده گی با زنان افغانسـتان متفاوت هسـتند. آنان شـرایط 
زنده گـی و دغدغه هـای خاص خود شـان را دارنـد با آن که 
در مفهمـوم کلـی و عمومـی هنـوز زنـان در تمـام دنیا به 
شـدت آسـیب پذیـر هسـتند درد همـه جـا درد اسـت و 
احسـاس همه جـا احسـاس؛ ولی متاسـفانه گاهی ممکن 
اسـت این شخصیت های سـینمایی الگوهای بسیار خوبی  
برای زنان و مردان افغانسـتان نباشـند. شاید این سریال ها 
و قصه هـا از آن جامعـه ای کـه برخواسـته ضعیـف نباشـد 
ولـی نـوع روایت هـای زنده گی هـای مـا متفـاوت اسـت. 
هرچنـد که سـطحی نگری بـه زنده گی و نگاه تجـاری در 
تولیدات بیش تر سـریال های خارجی قضاوت را مشـکل تر 
می سـازد و ایـن ممکـن اسـت تاثیـرات منفـی را نیـز در 
پی داشـته باشـد هم چنـان کـه از پیامدهـای مثبتش نیز 

نمی تـوان چشـم پوشـی کرد.
در همیـن بخـش سـریال های تلویزیونـی کـه شـما یـاد 
کردیـد  نظـر بـه تجربـه ام می گویـم تولیـدات محـدودی 
کـه در بخـش سـریال های تلویزیونـی داشـتیم بـه عنوان 
مثـال سـریال »خـط سـوم« تولیـد »خانـه فلـم رویـا و 
کابـورا« میلیون ها بیننده در افغانسـتان و سرتاسـر جهان 
داشـت. بحث بسـیار خوبی را در بین تماشـاچیان به وجود 
آورده بـود و ایـن خـود بیان گر همین ادعاسـت کـه ما اگر 
تولیدات داشـته باشـیم به خوبی اسـتقبال می شـود و اگر 
اسـتمرار داشـته باشـد تجربه های بهتری را شکل می دهد 
و مخصوصـن این کـه ما قصه هـای زیادی بـرای مردم خود 

و جهـان داریم.

خانـم سـادات، در ابتـدا سـپاس از این کـه بـرای 
گفت وگـو بـا نیـم رخ وقـت گذاشـتید. در مقدمه 
اگـر نظـر تـان را در مورد سـینما و جایـگاه آن در 

بگویید؟ افغانسـتان 
تشـکر از شـما.  مـن بـاور عمیق نسـبت بـه سـینما دارم،  
سـینما بـرای مـن مهم تریـن رسـانه ی اجتماعـی اسـت. 
سـینما مجموعـه ای از هنرهـا و علوم اسـت، سـینما برای 
مـن مجموعـه ای از الهـام و احسـاس اسـت . بنابرایـن 
سـینما می توانـد تاثیر بسـیار ژرف روی انسـان ها داشـته 
باشـد روی اندیشـه و افکار شـان روی سـلوک و رفتارهای 
اجتماعـی و فـردی شـان.... سـینما هم چنـان انسـان ها را 
در شـناخت بهتـر از دنیـا و محیـط پیرامـون شـان کمک 
می کنـد. همان طور که سـینما از حالت صامت بـه صدادار 
و از سـیاه و سـفید بـه رنگـه تبدیـل شـد، بـه پخته گی و 
تاثیرگـذاری و شـناخت بهتـری نیـز رسـید حـاال در دنیا 
سـینما تنها وسیله سـرگرمی نیسـت، امروز در کنار تهیه 
کننـده گان فلـم، حکومت ها و سـکتور خصوصـی نیز روی 
سـینما سـرمایه گذاری و حمایت می کننـد نادیده گرفتن 
سـینما بـه شـدت امـر غیرعقانـی بـوده و مخصوصـن 
سیاسـت گذاران عرصـه فرهنگ، سیاسـت و اجتماع نباید 

از ایـن امـر غافل باشـند.
بـه قـول یکـی از سیاسـت مداران »سـینما بـا مـا و تمـام 
ارتش هـای دنیا بر علیه ما، سـرانجام پیروز خواهیم شـد«.

کارهای سـینمایی را در افغانسـتان چگونه بررسی 
؟ می کنید

در نخسـت می خواهـم بـه ایـن نکتـه تاکیـد کنـم کـه 
سـینما هنری سـت، کـه به سـرمایه نیـاز دارد؛ به ویـژه در 
دنیـای امـروز که هـرروز ابـزار کار و ابزار  تکنیـک  در حال 
تغییـر اسـت عوامـل متغییرو ثابت ابـزار کار نیز به شـدت 
پـر مصـرف می باشـد. در افغانسـتان، اما مسـئله ی ناامنی 
هماننـد دیگـر ابعـاد زنده گی مـردم، بر سـینما نیز صدمه 
وارد کـرده اسـت.  فلم سـازان و ظرفیتـی هنـری که وجود 
دارد می توانست راه را برای ورود تهیه کننده گان و سرمایه 
گـذارن جهانـی بـاز کند. اما عـدم بیمـه و در کل وضعیت 
آشـفته ای سیاسـی و امنیتـی مانـع سـرمایه گـذاری بـه 
این جـا می شـود. فلم نامه ی خـودم در کوریـای جنوبی جز 
سـی فلم نامـه برتر آسـیا انتخـاب شـد و از فلم مارکت های 
گـوا و گوتنبـرگ جایزه گرفـت. بـا آن کـه ایـن فلم نامه در 
سـطح رقابت هـای بین المللی راه یافته بـود، اما برای تولید 
ایـن فلم کـه باید در افغانسـتان صورت می گرفـت؛ عوامل 
خارجـی فلـم حاضـر نشـدند و دلیـل شـان هـم ایـن بود 
کـه در افغانسـتان امنیـت و بیمه صحـی و تضمینی برای 
مصوونیـت اعضـای  گـروه وجود نـدارد. هرچند فلم سـازان 
مـا تـاش کرده انـد، اما فلم سـازان خارجی بـه خاطر نبود 

امنیـت حاضر نیسـتند در افغانسـتان کار کنند.
بـا آن کـه فلم هـای بلنـد در افغانسـتان بسـیار کـم تولید 
شـده، امـا دسـت آوردهای قابل ماحظه ی داشـتند. توجه 
منتقدین سـینما، جشن واره های فلم، و تماشاچیان داخلی 
و خارجـی جـذب نمودنـد و در کنـار این فلم هـای کوتاه و 
مسـتند از افغانستان  توانسته اند که جایگاه خوبی در دنیا 
بـه خود اختصاص دهند ولی در افغانسـتان فضای امنیتی 
و سیاسـی چنـان بغرنج و پیچیده اسـت که بـه فرهنگ و 

سـینما توجه الزم صـورت نمی گیرد.

جـدا از مسـایل مالـی و چالش هـای امنیتـی، از 
لحـاظ نیـروی کاری و دانش سـینمایی، هنرمندان 

سـینمایی افغانسـتان چگونه اسـت؟
خوش بختانـه در بخـش دانـش سـینمایی، چنـد اکادمی 
 بـه وجـود آمـده و دیپارتمنـت سـینما در دانشـگاه کابـل 
فعالیـت دارد که دانش جویان سـینما بیش ترین و بهترین 
فلم های کوتاه را در این سـال های اخیر سـاختند. هرچند 
ایـن هسـته های تولیـد، بسـیار کـم  و محدود بـه پایتخت 

است.
از طرفـی در سـینما، تجربـه، بخشـی از دانش سـینمایی 
اسـت کـه برای تولیـد فلم خوب، نـه تنها دانـش تیوریک 
سـینمایی بلکه فرد باید تجربه کار در سینما را نیز حاصل 
کنـد. تجربه خـوب بدون تولیـد مستمرشـکل نمی گیرد. 
تیم هـای کاری فلـم سـازی  وقتـی بـرای تولیـدی شـکل 
مـی گیرند پـس از مدت زمانـی، اعضای آن  بـه دلیل عدم 
اسـتمرار کار مجبـور بـه تغییـر شـغل می شـوند. بنابراین 
مـا می توانیـم افـراد بـا تجربـه و بـا دانـش در بخش هـای 
تخنیکی داشـته باشـیم. اما ریشـه های علل و عوامل ترک 
شـغل و حتا مهاجـرت این نیروی مجهز بـا دانش و تجربه 

سـینمایی، برای مـن قابل تأمل اسـت.
»خانـه فلـم رویـا« در تولیداتـش اعـم از سـاخت فلم های 
بلنـد داسـتانی،  مسـتند و سـریال های تلویزیونـی تولیـد 
مشـترک بـا تلویزیـون طلـوع از کدرهـای جـوان این جـا 
در بخش هـای مختلـف تخنیکـی داشـته کـه تـاش و 
توانایی هـای شـان قابـل تامـل و تمجیـد اسـت امـا دوام 
و قـدرت کار شـان بـه علـت عدم تولید مسـتمر همیشـه 

آسـیب پذیـر بوده اسـت.

از آن جـا کـه سـینما در شـماری از دولت ها تبدیل 

فضای بغرنج امنیتی و سیاسی، 
فرهنگ و سینما را به حاشیه رانده است

گفت و گو

    حسین احمدی

یا سادات، نویسنده و فلم ساز گفت وگو با رو



مثال مسـتند:
دوسـتی کـه بیش از هفـت سـال اسـت از راه کار، مجالس 
فرهنگـی و فضـای مجـازی می شناسـمش خواسـت بابت 
صحبت هـای اخیـر سیاسـی بـه دیدنـم بیاید. شـخصیت 
عـادی و سـواد خوبـی داشـته، پسـت بـرون مـرزی بـا نام 
و نشـانی را نیـز ایفـای وظیفـه می کنـد که بیش تـر قابل 
حسـابش می سـازد. دروازه زنـگ خـورد، بـاز کـردم احوال 
جویـی... و نشسـت روی کـوچ. بی تابی اش شـروع شـد! تا 
توانسـتم رخصتـش کنم حـدود ده بـار جا 
عوض کـرد، از اذیت های احساسـی اش که 
بابـت تصویـرم از صفحه تلویزیون کشـیده 
نالیـد و از عشـق کهنـه اش بـه عکس هایم 
تـا رنجـی کـه از تنهایـی در کنـار زنـی که 

دوسـت نـدارد می کشـد نیـز گفت.
آشـنای دیگری که کتاب هـای فراوانی انگار 
خوانـده و دنیـا دیـده و جـوان شـده ی اروپا 
هم هسـت، سـری به سـرایم زد و از در وارد 
نشـده خواسـت دسـتم را ببوسـد و تـا اتاق 
پذیرایـی رسـید گپ هـا و توقعاتـش چنان 
بـاال گرفـت که مجبور شـدم چپـن عربی ام 
را بپوشـم و بـا شـاکر برقی ام مسـلح شـوم. 
بـا گرفتن چنـد عکس بـدون اجـازه از من 
اراده رفتـن کرد. خاطره ی کـه از طرف یک 
مستشارسـیکوالر و ظاهرن بسیار چیزفهم در دفتر رسمی 
 کارش بـه عـزم معرفی و تبـادل افکار، دعوت شـده بودم را 
نیـز بـه یـاد دارم. وقتـی کـه آماده گی هـای خـاص محیط 
مثل شـمع های روشـن و تهیه کباب های مخصـوص برای 
تـن فروشـان حرفه ای که برایم تـدارک دیده بـود را دیدم، 
متوجـه شـدم کـه طـرف نیز طبـق معمـول در مـورد زن 

روشـن فکر دچار سـوتفاهم اسـت.
و نوبت عرض عاجزانه!

شـما نیکتایی پوشـان کوبـای به پا یـا پیرهن تنبـان داران 
کاه سـفید؛ هـر اصـل و تعریفـی کـه از ارتبـاط و نحوه ی 
برخـورد یا زیسـتن با چنیـن زنی را به قامـوس روزمره تان  
اختصاص داده اید و فکر می کنید برای ما زنان روشـن فکر 
عادی و معمول اسـت برعکس، تجاوز و خشـونت جنسـی 
آشـکار و پنهـان محـض اسـت : نـگاه تـان به ما بـه عنوان 

در  ارزان  ذهنـی  شـده های  رهـا 
جاده هـای قیمتـی و قحطـی زده 
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مـن در زمـان تنهایـی ام از شـوهر مـردم کام نمی گیـرم . 
در دم غمگینـی بـه سـیگار و الکـول پنـاه نمی بـرم و دم 
تنگ دسـتی جیب های کسـی را خالی نمی کنـم . ولی من 
یک روشـن فکرم. روشـن فکر نه به تعریف سـوتفاهمی اش؛ 
بلکـه روشـن فکر بـا کل اصـول، قوانیـن و واجباتـش. مـن 
ورزش می کنـم، چـادر نمی پوشـم، تنها زنده گـی می کنم، 
بـه عـوض اسـتعمال واژه ی عربـی »سـام، »وقـت بخیر« 
گفتـه دسـت می دهم. به زنان جدا شـده از همسـر به دید 

مثبتـی نگاه می کنم، کافه نشـینی و شب نشـینی می کنم، 
می خوانـم، سـاز می زنـم و گاهـی می رقصـم.

 امـا! همـه ی آن چـه گفتـم را فقـط در رویا هـای ذهنـی ام 
هم زادپنـداری می کنـم. چـون جاده هـا مملـو از شـوی 
شـارهای پاچه برزده و نکتایی پوشـان چشـم چران اسـت 
که زنان به قصد ورزش بیرون آمده در نظر شـان سکسـی 

و لونـد می آیند.
چـادر می پوشـم و در الماری لباس هایم بیـش از چهارصد 
رنـگ چـادر وجـود دارد و هنگام ورود بـه اجتماع دقیقه ی 
پانـزده بـار گوشـه کنارهـای یخن، روی سـینه ها و پشـت 
گردنـم را چـک می کنـم کـه مبـادا برهنه گی و سـفیدی 

اش عابریـن را پاپچلـک دهد.
تنهـا زنده گـی کـرده نمی توانـم و از ترس این که همسـایه 
ندانـد کـه تـو در خانـه ی ما نیسـتی شـمع و چهـل چراغ 
مصنوعی دیگر را روشـن نگه مـی دارم و گاهی مهمان ها یا 

بـرادرم را شـوهرم معرفـی می کنم. 

اصلـن سـام نمی کنـم و بـرای این کـه زن خوبـی به نظر 
بیایم چشـم اندر چشـم هیچ مامـور و معذوری نمی شـوم 
و تـاش می کنـم بـه سـبک چینـی نیـم خـم شـدن از 
فاصلـه ی نیم متـری را ترویج کنم تا کم ریسـک تر ارتباط 

برقرار شـود.
بـا زنـان جـدا شـده غم شـریکی می کنـم و از آینـده و بـار 
سـنگینش می نالـم و در موضـع جدایـی خـودم، خـود را 
مظلـوم  تـرد شـده و بی چاره طاق شـده ، نه طـاق گرفته 

می کنم. معرفـی 
کافـه از چشـم نکتایی پـوش جایگاه واقعـی الس زدن ها و 
جلق زدن های ناکام اسـت که انـرژی را برای صاحب اصلی 
تـن کـم می کنـد و از دید سـنتیان که مخلوق بی حسـاب 
ایـن مملکـت اند نمـاد اصلی روسـپی خانه اسـت. آن جاها 
نمـی روم و تـاش می کنـم حتـا هم شـکل هایم  اصلـن 

آن جاها دیده نشـوند.
شـب نشـینی؟ مگر من غربـی ام؟ بخوانم؟ مگر مـن اوالد 
دالکـم؟  برقصـم؟ مگـر مغـز خـر خـوردم که فـردا کلیپ 
اش بـه عنـوان فرزانـه نـاز ثانی تحـت پی گرد منتقـدان از 
پاچـه کشـیده ی نظـام و بیـرون نظام قـرار گرفتـه تبعید 
اجتماعی شـوم ؟ توبه... !. مـن زنده گی نمی کنم و پذیرفته 
ام  زنده گـی کـه شـماها تعریفـش را کـرده ایـد و بـه من 
فهمانده ایـد کـه چنین باشـم تـا راحـت باشـید و در امن، 

مـن را بکند.
قبـل از عریضـه ام یکـی دو تـا تجربه شـخصی بـه عنوان 

دیدگاه
    ویدا ساغری

دشواری های زن روشن فکر در افغانستان
در مقاله های بعدی ما زنان روشن فکر مستعار نویسی نمی کنیم؛ بلکه با آدرس و شماره بوت شما 

شخصیت شکافی خواهیم کرد 

شما نیکتایی پوشان کوبای به پا یا پیرهن تنبان داران کاله سفید؛ هر اصل و تعریفی 
که از ارتباط و نحوه ی برخورد یا زیستن با چنین زنی را به قاموس روزمره تان  اختصاص 
داده اید و فکر می کنید برای ما زنان روشن فکر عادی و معمول است برعکس، تجاوز و 

خشونت جنسی آشکار و پنهان محض است : نگاه تان به ما به عنوان رها شده های ذهنی 
ارزان در جاده های قیمتی و قحطی زده جنسی عذاب آور و فرساینده است. ما حساس تر از 
دین داران سنتی به سکس فکر می کنیم؛ چون به آن  مرحله ای از آگاهی رسیده ایم که با 

وزش بی سر هوا به هم می ریزیم و حتا معشوقه های رسمی مان آن ایده آل های قانع کننده ما 
نیستند.


