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نگار و فعال حقوق زن.

فکر می کنم بیش تر زنان 
برای مردان زنده گی شان 
لباس می پوشند.

ملیسا هلسترن
این جا، چراغی روشن است

بی عمـل رفتـار می کنند. خود را روشـن فکر 
و مدافـع حقـوق زن می گیرند و یکسـره در 
ایـن زمینـه می نویسـند، امـا همیـن هـا به 
همسران شـان خیانت می کنند. دنبال زنان 
دیگـران را می گیرنـد و هیچ به همسرشـان 
در خانـه فکر نمی کننـد. این هـا را مخاطب 
قـرار داده، سـوالی را کـه حافـظ شـیرازی 
از مالهـا مطـرح کـرده بـود، بایـد ازشـان 
بپرسـیم: توبـه فرمایان چرا خـود توبه کم تر 

می کننـد؟!
ایـن بسـیار خـوب اسـت کـه یـک مـرد در 
عرصـه تیوریـک در خـط دفـاع از حقـوق 
زنـان قـرار بگیـرد. مـا داریـم مردانـی را  که 
در ایـن خـط قـرار دارنـد-  کـه ایـن یکی از 
دسـت آوردهای امیدوارکننـده در سـال های 
پسـین در افغانسـتان اسـت امـا از دید یک 
مدافـع  بهتریـن  کـه  گفـت  می تـوان  زن 
و  روشـن فکر  فمینیسـت،  زن،  حقـوق 
مردمدنی همان اسـت که با همسـر خودش 
رفتـار خوب داشـته باشـد و از روشـن فکری 
خود پرده  ی بر خیانت با همسـرش درسـت 

نکند...

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت
زنذلـــیل

رسالتبزرگ

 ادامه در صفحه 2...

»توبهفرمایانچراخودتوبهکمتر
میکنند«؟!

تــا زنــان افغانســتان خــود اراده ای بــرای رهایــی از قید باورهای ســنتی و زن ســتیزانه 
نشــان ندهنــد هم چنــان فرمان بــرداران و تهی دســت باقــی می ماننــد.

زنــان افغاســتان تــا زمانــی کــه بــرای رهایــی از قیــد باورهــای ســنتی و پدرســاالرانه 
تــاش نکننــد و برنامــه ای بــرای رشــد فکــری، توان مند ســازی، کســب دانــش و 
دانایــی نداشــته باشــند و از فرصت هــای کــه بــرای شــان مهیــا اســت اســتفاده بهینــه  
بــرای بلنــد بــردن ظرفیت شــان نداشــته باشــند هم چنــان بایــد خشــونت را تحمــل 

. کنند
زنــان در افغانســتان همــواره قربانــی خشــونت های خانواده گــی، اقتصــادی، 
ــر  ــل فرهنــگ ســنتی حاکــم ب ــه دلی ــا ب ــد. ام ــی بوده ان فرهنگــی، روحــی و روان
جامعــه هیــچ گاه اعتــراض نکرده انــد و هم چنــان در ســکوت بــه وضعیــت 
ــرف  ــک ط ــر ی ــده اند. اگ ــع ش ــوم واق ــد و مظل ــه داده ان ــی  ادام ــامان زنده گ نابس
قضیــه جنــگ، باورهــای ســنتی، عــدم حمایــت خانــواده و جامعــه از آنــان باشــد 
بــدون شــک یــک طــرف قضیــه عــدم بــاور بــه توانایــی زنــان و مظلوم نمایــی و 

حضــور ســمبولیک خودشــان هســت.
ــام و نشــان قبیلــه ای، تــرس از جهنــم، از هــم نپاشــیدن کانــون گــرم  ــه خاطــر ن ب
خانــواده، قضــاوت مــردم جامعــه، زیــر ســوال رفتن غیــرت مــردان خانــه، فرزندان، 
ــور  ــک  کش ــتقانه در ی ــی  مس ــرد زنده گ ــرای پیش ب ــی ب ــدم توانای ــرپناه و ع س
ــراض  ــه اعت ــدون این ک ــد ب ــل کرده ان ــونت را تحم ــذری و خش ــنتی ازخودگ س
نماینــد. ایــن در حالــی اســت کــه طوالنــی بــودن پروســه قانونــی و عــدم حمایــت 
ــای  ــه نهاده ــان ب ــار زن ــدم اعتب ــی و ع ــکایت و عدالت خواه ــد ش ــفاف از رون ش
عدلــی و قضایــی دلیــل محکمــی بــرای نرفتــن زنــان و شــکایت نکــردن اســت.

آن چــه را کــه نســل آگاه و باورمنــد بــه ارزش هــای انســانی بایــد بــه طــور جــدی 
و دوام دار دنبــال کننــد ایــن اســت کــه برنامه هایــی را بــرای رهایــی زنــان از قیــد 
باورهــا و ســنت های محصــور کننــده  و حــق انتخــاب نــوع زنده   گی شــان را روی 

ــت بگیرند. دس
رســالت بــزرگ نســل جــوان، باورمنــدی بــه برابــری و ارزش هــای انســانی اســت 
ــد فرامــوش شــود. ایــن را هم چــون رســالتی در نظــر بایــد گرفــت کــه  کــه نبای

ــرای یــک جامعــه ی دارای ارزش هــای انســانی اســت. ــن اصــل ب مهم تری

جشنطالق؛
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در یادداشـت های پیشـین اشـاره کـردم زبـان و فرهنـگ جامعـه ی 
مردسـاالر، هویـت زن را از اعتبـار، صفـت و ارزش هستی شناسـانه 
و وجـودی تهـی می کنـد. بـرای توضیـح ایـن ادعـا بـه تعبیرهـای 
»بهتریـن زن، زِن گمنـام«، »زِن مردصفـت« و... اشـاره شـد کـه ایـن 
تعبیرهـا چگونه هویت هستی شناسـانه ی زن را فاقد اعتبار می سـازد. 
انسـان در درون مناسـبات زبانی زندگی می کند، این مناسـبات زبانی 
در معنا و اعتبار فرهنگی انسـان تعیین کننده اسـت. آنچه را که اعتبار 
و هویت هـای هستی شناسـانه می گوییـم در حقیقـت در مناسـبات 

معنایـی و فرهنگـی زبـان پدیـد می آیـد و شـکل می گیـرد. 
فرهنـِگ مردسـاالر در مرحلـه ی نخسـت زبـان را از زن می گیـرد. در 
فرهنـگ مردسـاالر زن زبـان مشـخص به خـود را نـدارد؛ اگـر زبانـی 
هـم دارد، ایـن زبـان خیلـی خصوصی اسـت که جنبـه ی عمومی پیدا 
نمی کنـد. چنان کـه در عنوان »بهتریـن زن، زِن گمنام« توضیـح دادم؛ 
می توان از تعبیری دیگر مانند این تعبیر در فرهنگ مردسـاالر سـخن 
گفت کـه آن تعبیـر »بهتریـن زن، زن بی زبان« اسـت. زیـرا در فرهنگ 

مردسـاالر، زن هرچه خاموش و سـاکت باشـد، آن زن، زِن خوب است. 
معمـوال مـادرم بـه عروس های خـود می گفت کـه زن زبان دار نباشـد 
بهتـر اسـت. در برابـر مـردان خانـواده سـکوت کنـد. اگر شـوهر زن را 
منـت می کنـد، زن زبـان نکنـد. اگـر زن نمی توانـد در برابـر سـخنان 
شـوهرش حوصلـه کند، در آن موقع میده سـنگی را وسـط دندان های 
خـود بگـذارد و فشـار بدهـد تـا باعـث شـود کـه سـخن نگویـد. این 
سنگ گذاشـتن زیر دندان قصه دارد؛ از این که یادداشـت دراز نشـود، از 
روایت آن می گذرم. در جامعه ی مردسـاالر اگر به زنی تجاوز می شـود، 
مصلحت این اسـت، آن زن خاموشـی پیشـه کند و آن تجاوز را پنهان 
کنـد. اگر پنهان نکند، بیشـتر از همه خودش آسـیب می بینـد، زیرا او 

حـرام و مایه ی ننـگ خانواده می شـود. 
در زبان جامعه ی مردسـاالر تعبیرهای بسـیار وجود دارد که به تحقیر 
زنـان می پـردازد و تحقیر را در زنان نهادینه می کند. در والیت کاپیسـا 
بـه زنان »پرشکسـته« می گویند. پرشکسـته یعنـی پرنده ای که بالش 
شکسته اسـت. در بیـن مـردم مـا زنـان را »مشـتی پَـر« می گوینـد. 
مشـتی پَـر این کـه زن چیـزی نیسـت. مثـل پرنده مملـو از پَر اسـت. 
پرنده را در دسـت نگیری بزرگ به نظر می رسـد. در دسـت که گرفتی 
دیده می شـود حقیر و کوچک اسـت. مشـتی پَر خواندن زن به تعبیر 

مـردم مـا ایـن اسـت که مـرد می تواند به 

می گوینـد، مـال در نمـاز جمعـه بـه مـردم 
تبلیـِغ خّیـر بـودن می کـرد. می گفـت کـه 
جهـت خشـنودی خداونـد، گاو و گوسـفند 
فربـه تـان را ذبـح کنیـد و گوشـت آن را بـا 
همسـایه گان قسـمت کنیـد. همسـر مـال 
ایـن را شـنید، پیـش از آمدن مال بـه خانه، 
گاوخانه گـی خـود را کشـت تا گوشـتش را 
بـا همسـایه گان قسـمت کنـد. وقتـی مـال 
خانـه آمـد، دیـد کـه همسـرش مصـروف 
تقسـیم کردن گوشـت اسـت، گفت چه کار 
می کنـی؟ همسـرش گفـت کـه بـه فرموده 
شـما عمـل می کنـم. مـال گفـت، مـن بـه 
مـردم گفتـه بودم نـه به خودمـا، خانـه ام را 

خـراب کـردی!
و  کتـاب داران  از  تعـداد  یـک  امـا  حـاال، 
مـالی  همـان  مثـل  مـا  کتاب خوان هـای 

تحلیل
 فرزانه فرهمند

تا زمانی که یک نظام... 4

تحلیل
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زنان فراموش می شوند، به این دلیل که در سمت های باصالحیت
 و تصمیم گیری حضور ندارند

 راحله یار

هم صدا! برخیز کاخِ  آرزوهایت شکست

قامتِ  کاج و بلندای تماشایت شکست

دخترت بر سر بساط شعله برپا کرده است

حاصل عمر عزیزت سوخت فردایت شکست

با دروغ دین وفریاد تساوی، حریت

هرکسی باحیله ی نو دست یا پایت شکست

بر تو شورید و تجاوز کرد و در بندت کشید

برتو خندید و رهایت کرد و دنیایت شکست

سـرای  وحشـت  چنیـن  بـا  بـادش  مـرگ 

ه گـی بند

مسـیحایت   ِ لب خنـد  کـه  برجانـی  خـاک 

شکسـت

با هیوالی پلشتی اختیارت را گرفت

باسر ِباز و غرور و بال  عنقایت شکست

خواهرم برخیز! راه چاره ی برخود بیاب

بشـکن آن دسـتی کـه کاخ ِ سـبز ِ رعنایـت 

شکست

جعِدگیسو جایخالیزناندرتکتهایانتخاباتی

سـادگی غرور زن را بِشَکند. 
یکـی از اسـتادان دانشـگاه کـه اسـتاد و رییـس یکـی از 
دانشـکده های حقوق بود، روزی گفت زنان بار شیشـه است. 
منظـورش ایـن بود که سـفر کردن بـا زنان )زنـان متعلق به 
یک مرد( درسـت نیسـت. چون همیشـه بایـد مواظب زنان 
باشـی. این کـه زنـان به طـرف مردان نـگاه نکنند یـا مردان 
بـه طـرف زنـان نـگاه نکننـد و... زیـرا به حیثیت مـردی که 

زنـان متعلق بـه او اسـت، برمی خورد. 
نظـر مـن ایـن اسـت که بایـد زبـان و تعبیرهـای فرهنگـی 
جامعـه ی مردسـاالر را مـورد نقـد قـرار داد تـا از تعبیرهای 
زن سـتیزانه ی زبان و فرهنگ جامعه ی مردسـاالر روشنگری 
ارایه شـود. اصطـالح »زن ذلیل« که در این یادداشـت عنوان 
شده اسـت، این اصطالح نیز یکی از تعبیرهای زن سـتیزانه ی 
زبـان و فرهنـگ مردانـه اسـت. ایـن اصطالح، ظاهـرا مقابل 
اصطـالح »زِن مردصفت« اسـت. اما از نظـر کارکرد معنایی 
بـه نوعی هر دو یکی اسـت. ظاهرا بـرای این مقابل اصطالح 
»زِن مردصفـت« اسـت که ایـن اصطـالح )زن ذلیـل( بـرای 

توهین مـردی بـه کار می رود. 
اگـر توجـه کنیـم در ایـن اصطـالح زن تحقیـر و توهیـن 
معنـا  فرمایه مایـه  و  ناچیـز  حقیـر،  »ذلیـل«  شده اسـت. 
می دهـد. معنـای ایـن اصطالح ایـن اسـت که زن، موجودی 
حقیـر ناچیـز و فرمایـه اسـت. این که ایـن اصطـالح را برای 

خـوب اسـت، که همان را هم بلد نیسـتیم. گنـد می زنیم به 
هرچه عشـق اسـت و عاطفه... فقط وقتی می خواهیم ژسـت 
روشـنفکری بـه خودمان بگیریـم، حرف های قُلمبه سـُلمبه 
می زنیـم و از حافـظ و زلـف یـار می گوییـم. بعـد بخاطـر 
یـک تـار مـوی خواهر یا مـادر مان در بشـقاب غـذا؛ قیامت 
بـر پـا می کنیـم و خـاک بـه دهان مان کـه چه هـا بارشـان 

نمی کنیـم...
 در جامعـه ی سـنتی  مـا؛ حتـا بـر لبـاِس زنـان خشـونت 
روا می دارنـد و دیده شـدن لبـاس زیـر زنانـه را روی تنـاب 
یـا هرجـای دیگـری بی شـرمانه شـرم می داننـد و الکـی 
رگ غیـرت و جهالـت شـان بـاد می کند...ولـی بنـد ایـزار 
خودشـان کـه یـک متـر آویـزان اسـت و حیـن راه رفتن به 
سـاق پای شـان می خورد؛ از جمله ُمحسنات شـان به شـمار 

مـی رود و بی خیالـش انـد. 
زنی کـه در جامعـه مـا کم و بیـش هفتـاد سـال را این طوری 
زنده گـی می کنـد؛ یـک زن غربـی هفـت روز ش را تـاب 

زنـان و هـر قشـری که به بیـداری و خودآگاهی نرسـد، حق 
شـان فرامـوش شـدن اسـت. زنـان افغانسـتان بازهـم بایـد 
رای دهنـده باشـند. این رای دادن هـم ادامه دارد تـا در برابر 
هـر پنج کاندیـدای مـرد، چهار-پنـج کاندیدا از سـوی زنان 
وارد میـدان نیایند. بحـث رای دادن در یک دسـت قرار دارد 
و بسـتگی به تصمیـم و انتخاب هر فـرد دارد و بحث حضور 
زنـان در قـدرت تصمیم گیـری  و در تکت هـای انتخاباتـی 
در دسـت دیگـر قـرار دارد کـه در تکت هـای انتخاباتی هیچ 
توجهـی بـه آن نشـده اسـت. می شـود زنـان به مـردان رای 
بدهنـد و مـردان بـه زنـان یـا ایـن کـه درصـدی بلنـدی از 
مـردان و زنان به یک کاندیدای الیق و شایسـته رای بدهند، 
مهـم نیسـت که مرد باشـد یـا زن؛ امـا در این سـرزمین، با 
درد و تاسـف می تـوان گفت که بحث حضور و ارزش اسـت. 
مـا بـر سـر این که بـه چه  کسـی رای می دهیـم هیچ گپی 
نداریـم؛ امـا این چه کسـی از آدرس ما وارد میدان می شـود 
و از چپـن و لنگـی اش تعریـف می کنـد و ایـن کـه زنـان به 
حیـث نیـم رخ اجتمـاع در سیاسـت و در انتخابـات در چـه 

جایگاهـی قـرار دارند، مهم هسـت.

چرا جایگاه زنان در تکت های انتخاباتی انتخابات 9۸ 
خالی است؟

آیـا با وجـود ایـن خالـی گاه کالن، تکت هـای انتخاباتی چه 
بهایـی برای زنـان در مد نظر گرفتـه و در مرام نامه های خود 
بـرای زنـان کدام حقـی قاییل شـده اند؟ زنان هم به شـکل 
و نظـم تکت هـای تشـکیل شـده نـگاه کـرده اند کـه دیده 
باشـند، هیچ زنی در هیچ یک از این تکت ها ایسـتاد نشـده 
اسـت و هیـچ تکتـی هـم از زنان بـه حیث نیم رخ سیاسـی 

جامعـه نام نبرده اسـت؟
تکـت انتخاباتـی )صلـح و اعتـدال( با ریاسـت محمدحنیف 
اتمـر و معاونـت محمدیونـس قانونی و محمـد محقق، عالم 
سـاعی نیز بـه عنـوان نماینده اقوام شـامل این تکت شـده، 
شـکل گرفـت و سـخنرانی های شـان انجام شـد. مـردم هم 
دیدنـد که شـعار شـان صلـح، عدالـت و اقتصاد اسـت؛ اما از 
انسـانیت و برابری انسـانی هیچ کسـی چیزی نگفت و یا هم 

ایـن مورد برای کسـی مهم نیسـت.
یونس قانونی در سـخنرانی خود گفت: ببخشـید که موضوع 
حقـوق زنـان و تبعیـض علیـه آن هـا در توافق نامـه کامـال 

توهیـن مـردی بـه کار می برنـد، دوبـار زن توهیـن و تحقیر 
می شـود. مرحلـه ی نخسـت در خود ایـن اصطالح بـه زنان 
توهیـن شده اسـت، در مرحلـه ی دوم کـه مرحلـه ی کاربرد 

ایـن اصطـالح اسـت، عمـال زنـان توهین می شـود. 
بـا توجـه بـه معنـا و کارکـرد این اصطـالح به امـری خیلی 
معنـاداری در فرهنـگ و زبـان مردسـاالرانه پـی می بریـم؛ 

نمـی آورد. اگـر فـرض کنیـم کـه داسـتان بهشـت و جهنم 
افسـانه نباشـد؛ بی تردیـد اینجـا هـم جهنمـی بـرای زنـان 
بـوده اسـت. و فقط یـک زن در ایـن جامعه؛ درد یـک زن را 
می فهمد که چقدر سـوخته اسـت و ساخته اسـت...این زنان 
انـد کـه مبـازان واقعی و با شـرافت انـد. چون حتـا در خانه 

هـای شـان در امان نیسـتند!
 بسـتر تمـام ایـن خشـونت ها، بی عدالتی هـا، نا هنجاری هـا 
و دور شـدن از اصـل انسـانیت؛ خـود خانواده اسـت. البته نه 

خانواده ها!  همـه 
اصلن خشـنونت، تبعیض و تفکیک جنسیتی و مردساالری 
در نهاد خانواده و دیگر تشـکالت بزرگ یا کوچک اجتماعی؛ 
همه را نظام خانواده به صورت خواسـته یا ناخواسـته طرح و 
اعمـال کـرده اسـت. در جوامع سـنتی مردان نه تنهـا با زنان 

فرامـوش شـده اسـت؛ اما  کوشـش می کنیـم در برنامه های 
دیگـری کـه اعالم می شـود بـه آن توجه کنیـم. این حرکت 
بـه ایـن معناسـت که هیـچ زنـی در چنین تکتی نیسـت و 
حضـور نـدارد کـه در وقـت نوشـتن توافق نامه هـا و خـط 
مشـی ها از گوش مردان بکشـد و بگوید که ما هم هسـتیم. 
همـان طوری کـه به قومیـت ارزش قاییل هسـتید، متوجه 
مـا هم باشـید کـه ما نصف پیکـر و نیم رخ جامعه هسـتیم. 
بـه سـوی مـا، تنها بـه حیـث رای دهنـده و چوب سـوخت 
انتخابـات نـگاه نکنیـد. برای ما فقـره ای از متن و بخشـی از 

تشـکیل را اختصاص بدهید.

در این جـا مردانه گـی و مـرد بـودن بـه معنـای سـهم گیری 
در سیاسـت و ارزش دهـی در تصمیم گیـری اسـت. وقتی از 
جامعـه ی تاجیک، یونس قانونـی، از هزاره ها محمد محقق و 
از ازبـک آقـای عالم سـاعی به میدان می آیند، فکر می شـود 
و واقعیـت هـم دارد که زنـان در چپن و کریوات آنان بسـته 
شـده انـد و دیگـر ضرور نیسـت به آنـان پرداخته شـود و به 

حیث بخشـی از جامعـه به آن ها نـگاه کنیم. 
ایـن وضعیـت دوام خواهـد داشـت و تـا روزی این چنین به 
پیـش می رویم که دغدغه ها و مسـأله های زنـان تغییر کند. 
روزی کـه دختران ارزش هـای بزرگ تر و مهم تری برای خود 
تعریـف کننـد. روزی که در یـک انتخابات نصف یـا کم تر از 

این کـه مـردان موقعی کـه می خواهـد بـه یک دیگـر شـان 
دشـنام بدهنـد، بازهـم می خواهنـد زنـان را دشـنام بدهند، 
توهیـن و تحقیر کنند. سـخن اشـرف غنـی رییس جمهور 
افغانسـتان را بـه یـاد داریـد کـه چنـدی پیـش خطـاب به 
حریفـان سیاسـی اش گفـت ماننـد زنـان چـادر بپوشـید. 
ایـن کنایـه که ماننـد زنان چادر بپوشـید، معنایـش معادل 

که با خودشـان هم خشـن اند. حتا در خانواده های با سـواد 
و روشـنفکر، وقتی پسـربچه ای از تاریکی می ترسـد یا جایی 
بـه تنهایی نمـی رود پـدر مـادر اش می گویند؛ نتـرس، مرد 
باش...مـرد کـه نمی ترسـد...یا بدتر از این، مثلـن می گویند، 
مـرد کـه گریه نمی کند!. حتا بـه گریه کردن و نکـردن آدم؛ 
نـگاه جنسـیتی دارنـد. بـا ایـن برداشـت غلط؛ یعنـی گریه 
مـال زنـان اسـت...یعنی اگر زنان گریـه کنند اشـکال ندارد. 
در حالی کـه گریـه یـک نیاز انسانی سـت عین خندیـدن، و 
ربطـی بـه زن و مـرد نـدارد. همان طـور کـه تـرس هم یک 
واکنـش طبیعی سـت، و کودک باید که بترسـد. کودکی که 
بـه موقـع نترسـد، یعنی پیـش از وقـت بزرگ شـده و بیمار 

است. 
طبیعـی اسـت کـه از اینطـور یـک جامعـه ی بشـدت مرد 

نصف کاندیدا های ریاسـت جمهـوری زنان باشـند و بتوانند 
از قـدرت و سیاسـت سـخن بگوینـد. امروز سـخن گفتن از 
قـدرت و سیاسـت برای زنـان چندان مفهومی  نـدارد و برای 
دختـران نـورس و مهـم هم نیسـت. خیلی تأسـف بار اسـت 
کـه چنین می نویسـم: برای بسـیاری از دختـران جوانی که 
درس خوانـده  و قـد و بـر خود را شـناخته انـد، هیچ چیزی 
به سـویه ای داشـته های آرایشی، نشسـتن در کافه ها، رفتن 
در طالفروشـی ها و بدتـر از همـه رابطـه داشـتن و دوسـت 
دختـر بودن بـرای برخی از مـردان زورمنـد و کارمند ارزش 
نـدارد. روزمره گـی و خوش گذرانـی تـا حـدی در زندگـی ما 

و دختـران سـرزمین مـا چیـره شـده اسـت کـه خـود هـم 
نمی دانیـم چـه می کنیم و به کدام سـو در حرکت هسـتیم. 
کتـاب و قلـم، سرنوشـت و انتخابـات که هیچ بـرای ما مهم 
نیسـت. با این وصف و حسـاب؛ حتمی  اسـت کـه چند مرد 
قدرت منـد بـه جـای و برای همـه  ی ما تصمیـم می گیرند و 
سرنوشـت همه ی مـا را دچار خطر و بحـران می کنند. ما در 
آب و خـاک قربانی بسـیار داده ایـم؛ اما این که قربانی ضعف 
فکری و ظرفیت نداشـته ای خود می شـویم خیلی اسـفناک 
اسـت. امید اسـت که این وضعیـت تغییر کند. اگـر زنان در 
انتخابـات پیش روی بـه حیث کاندیدا قد راسـت نکرده اند، 
کـم از کـم در نظام و در تشـکیل حکومت فراموش نشـوند.

اصطـالح »زن ذلیـل« اسـت. یعنی شـما نر و مرد نیسـتید؛ 
ذلیـل و فرومایـه مانند زن اسـتید. 

منظـور از کاربـرد اصطـالح »زن ذلیـل« از طـرف مـردان 
بـه مـردی ایـن اسـت که بـه آن مـرد بگوینـد تـو حقیـر و 
ناچیـز اسـتی. معمـوال مردانی کـه بیشـتر بـا زنان سـر وکار 
داشته باشـند بـه آن مـرد زن ذلیـل می گوینـد. در خانـواده 
معمـوال مـردی کـه تـازه ازدواج کـرده، بـه همسـر خـود 
بیشـتر توجـه می کنـد، بـه آن مـرد نیـز از طـرف اعضـای 
خانـواده، زن ذلیـل گفته می شـود. ایـن اصطـالح می توانـد 
معناهـای ضمنـی داشته باشـد کـه یک معنـای این اسـت: 
اگـر مـردی بـه زنش یا به زنان بسـیار توجه کند و سـر وکار 
داشته باشـد، آن مـرد حقیـر و فرومایـه می شـود؛ زیـرا زنان 
حقیرنـد، بودِن بسـیار و توجه ی بیـش از حد به زنان موجب 

حقیـری و فرومایه گـی مـرد می شـود. 
این کـه گفته شـد، ایـن اصطـالح از نظر معنایی بـا اصطالح 
»زِن مردصفـت« یکـی اسـت؛ بـرای ایـن اسـت که معنایی 
کنایـی زِن مردصفـت نیـز این اسـت که زن حقیـر و فرومایه 
اسـت، صفـت نـدارد؛ اگـر زنـی می توانـد صفـت و اعتباری 
داشته باشـد ایـن صفـت، نسـبتی اسـت که از خـوی و رفتار 
مـرد کمایی می کند. اصطـالح زِن مردصفـت و زن ذلیل هر 
دو هویت، اعتبار وجودی و هستی شناسـانه و جوهِر بشـری 
زن را نشـانه می گیرند تا جوهر و ماهیت بشـری زن را فاقد 
اعتبـار کنـد و حقـارت را در فرهنـگ مردانـه و در ذهنیـت 

زنـان نهادینه کند.

سـاالر، آشـفته و نابسامان و خشن؛ نیلسون ماندیال و گاندی 
بیـرون نمی آیند...نتیجـه اش می شـود؛ داعـش و مـال عمر و 

اسـامه بن الدن!
 کـودک را بایـد کـودک قبـول کنیـم، بی توجـه بـه نـگاه 
جنسـیتی و  این که پسـر اسـت یا دختر. ازش نخواهیم که 
در کودکـی مـرد باشـد یـا زن. بگذاریـم که کودک باشـد و 

یـادش بدهیـم که انسـان خوبی باشـد.
 پسـر بچه یـا دختر بچه ای کـه در کودکـی بـه بزرگ سـالی 
رسیده باشـد، در بـزرگ سـالی جـای کودکـی اش خالـی 
خواهـد بود. و این یعنـی کمبود...یک نوع فقـر، که می تواند 

جایـش را هـر نـوع ناهنجاریی پـر کند.
 لطفـن بیایید بعد از این چیـزی را در نظام خانواده و تربیت 

بی موقع و ناسنجیده جابجا نکنیم.

تحلیل
  امین آرمان

چندسطردرمورِدزناِنمبارزجهانسومی

زنذلیل
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تأثیـری کـه یـک مـرد از جامعـه سـنتی و مردسـاالر 
افغانسـتان می پذیرد، شـخصیت محمـد را وارونـه  کرد.«

    رخ دیگر مردی که عاشق است
در  لت وکـوب  مثـل  بـارز  خشـونت های  هرچنـد 
زنده گـی مشـترک ایـن دو نفـر راه بـاز نکـرده؛ امـا گاهی 
خشـونت هایی در درون خانـه وجـود دارد کـه هیـچ وقت 
بـه چشـم نمی آید؛ مانند خشـونت روحی، خشـونت مالی 

و عـدم اسـتقالل بـرای زن.
سـه سـال پـس از ازدواج، دیگـر زمـان آن فرارسـید تـا 
محمـد »مـرد افغانـی« باشـد. می گوید، محمـد رخ عوض 
کـرد. احسـاس و عاطفـه ای برایـش نمانده بـود. وقتی من 
می خواسـتم لحظه ای باهم بنشـینیم و جـدول حل کنیم 
ویـا حداقـل باهم چای بنوشـیم، امـا محمـد رد می کرد و 

می گفـت هرکـس بـه کار خودش برسـد. دیگـر آن هوای 
تفریـح و قدم زدن هـای دو نفـری را هـم نداشـت؛ ترجیـح 

مـی داد بـا موبایل خـودش را سـرگرم کند.
نادیـده گرفتـن احسـاس و خواسـت های یـک زن بـه 
طـور قطـع می توانـد منجر به گسسـت رابطه شـود. مردم 
بـه چنیـن پنداری هسـتند که یـک زوج وقتی بـه صورت 
رسـمی نامـه ی طالق را نوشـتند از هم جدا می شـوند؛ اما 
گسسـتی کـه در روابـط زن و مـرد به وجود می آید شـاید 
سـال ها پیش تر از نوشـتن ایـن نامه، طـالق را جاری کند. 
طـالق وقتـی اتفاق می افتـد که یک زن و مـرد هیچ وقتی 
از هیـچ نگاهـی نتواننـد هم دیگـر  را ارضـاع بکننـد؛ چـه 

رابطـه ی روحی باشـد، چه رابطه ی جنسـی.
شـاید گسسـت رابطه فاطمه و محمـد از آن زمـان آغاز 
شـد کـه دیگـر هـوا و حوصلـه ی باهم بـودن را نداشـتند. 
»مـن فکـر می کنـم رابطه ی مـا از آن وقت شکسـت که ما 
دیگـر هیـچ عکـس دونفـری نگرفتیـم و هیچ وقـت باهم 
بیـرون نرفتیـم تا تفریح کنیـم؛ حتا یـادم نمی آید آخرین 
بـاری کـه باهـم بیـرون رفتیـم کـی بـود)؟(. گاهـی برای 
بریـدن از یـک رابطـه آدم می خواهد تا با بررسـی و حذف 
عکس هـای باهمـی، دلـش را خالـی کنـد ولـی وقتـی به 
پایـان رابطـه خـودم بـا محمد فکـر می کـردم، عکس های 

باهمـی ما مـال این روزها نبـود، از آن روزهـای باهمی که 
روح و وجـود هم دیگـر  را در کنـار خـود حـس و لمـس 

می کردیـم خیلـی وقت ها گذشـته بـود.«

    تحملم تمام شد و خواستم خودم را رها کنم
»مـن فکـر می کنـم تنهـا محمد نیسـت که احسـاس 
و عاطفـه ی یـک زن برایـش مهـم نیسـت؛ بلکـه اکثریت 
مطلـق زن هـای افغانسـتان از ایـن ناحیـه رنـج می برند و 
همسـران شـان درک شـان نمی کننـد. اولین بـاری که به 
بریـدن از ایـن رابطه فکر کـردم، حس می کـردم که دیگر 
تحملـم تمام شـده اسـت و همـان زمانی بود کـه پی بردم 
واقعـن از لحـاظ روحـی در آن خانـه ارضـاع نمی شـوم. به 
همیـن دلیـل هم اولین بار من قضیه ی طالق را پیشـکش 

کردم.«
در جامعـه ی مـا، رسـم برایـن اسـت 
کـه یـک زن صبـح تـا شـب بـه درس و 
کار بیـرون از خانـه مصـروف باشـد ولـی 
وقتـی بـه خانه می رسـد تازه شـفت دوم 
کارش بـرای غـذا پختن، لباس شسـتن، 
پـاک کاری و خانه داری و بچـه داری آغاز 

می شـود.
»زمانـی کـه بـرای ریاسـت انجمـن 
دانشـگاه  بـودم، در  نامـزد  دانش جویـی 
کمپایـن می کـردم ولـی دغدغـه ی مـن 
ایـن بود که اگر شـب به خانه دیر برسـم 
چـه بپـزم و اگـر غـذا دیـر پخـت محمد 
گاهـی  داشـت.  خواهـد  واکنشـی  چـه 
فکـر می کـردم اگـر محمـد نبـود و یـا 
محمـد با مـن هـم کاری می کـرد چقدر 
پیش رفـت می کـردم. اولیـن بـاری کـه 
خانـه را تـرک کـردم هم به خاطـر درک 
نشـدن بود. حـدود یک مـاه از خانه رفتم 
بیـرون و در خـواب گاه زنده گی می کردم. 
از او خواسـتم کـه اگـر می خواهـد با من 
باشـد بایـد شـرایط مـرا درک بکنـد ولی 
نـه تنهـا بهتر نشـد بلکـه بدتر هم شـد. 
بـا مـن جبهه گرفته بـود؛ نه تنهـا در کار 
خانه کمـک نمی کرد بلکه تاکید داشـت 
کـه وظیفه ی یـک زن این اسـت که باید 
ابتـدا بـه کار خانه، غذا و لباس شـوهرش 
اصـرار  مـن  بـرود.  بیـرون  بعـد  برسـد 
داشـتم کـه بـرای کارهـای خانـه خدمه 
می گیـرم و نصـف مصـارف خانـه را هـم 
مـن می پـردازم ولـی من آشـپز این خانه 
نیسـتم. اگـر قـرار باشـد مـا تا آخـر عمر 
باهـم زنده گـی کنیـم عیبـی نـدارد کـه 
یـک وعـده غذا شـور باشـد یـا بی نمک؛ 
بلکـه لـذت زنده گـی در تفاهـم اسـت.«

    تفاهم و هم اندیشی نخستین 
وارونه شده بود

»در کجـای دنیـا نوشـته اسـت کـه 
زن بایـد آشـپزی کنـد؟ مـن اصلـن نیاز 
نـدارم کـه تو کارگـر خانه باشـی.« این ها 
دقیق تریـن واژه هایـی اسـت کـه قبـل از 
ازدواج محمـد بـرای فاطمه گفته اسـت. 
ولـی پـس از ازدواج حتـا وقتـی فاطمـه 
از محمـد خواهـش می کنـد »وقتـی من 
از بیـرون می آیـم چـه می شـود تـو یـک 
پیالـه چـای به دسـتم بدهی« اما پاسـخ 
محمد این اسـت: »دو روز بیرون گشتی، 
فمینیسـت شـدی! نه، من َمرَدم. تو زنی و مسوولیت داری 
کـه بایـد در خانه مانده کار بکنی.« پایـان یک رابطه از این 

مسـایل هـم نشـأت می گیرد.
حـاال فاطمـه حـس می کند که همـه  مردان بـه نحوی 
قـوه ی بازدارنده ی زن هسـتند و به خاطر امـور درون خانه 
نمی گذارنـد زنـان در کارهـا و برنامه هـای بزرگ تـر شـان 
برسـند. هیچ زنـی از خوش بختـی فرار نمی کنـد؛ اگر مرد 
یک گام برای سـاختن یک زنده گـی آرام بردارد، مطمینن 

زن چندیـن گام برمی دارد.

    خشونت خاموش
یکـی از مشـکالت عمـده  در زنده گـی زنان کـه همواره 
نادیده گرفته می شـود، مشـکالت در روابط جنسـی است. 
فاطمـه و محمـد بارهـا به روان پزشـک مراجعـه می کنند. 
روان پزشـک نیـز بخشـی از چالش هـای زنده گـی شـان 
را ناشـی از روابـط جنسـی می خوانـد. »ولـی این مشـکل 
جـدی گرفتـه نمی شـد بلکـه سـرکوب می شـد. هرچنـد 
محمـد بـا هیـچ زن دیگـری رابطـه نداشـت و کسـی بود 
کـه حـال و حوصله ی این کارها را هم نداشـت ولی شـبیه 
اکثریـت مردان، نسـبت به همسـرش، با زنـان دیگری که 
در کنارش بود احسـاس راحتی می کرد. گسسـت رابطه ی 

مـا از آن جـا نشـأت گرفت که محمد بارهـا تعریف می کرد 
»فـالن زن چقـدر زن فعالـی اسـت، کار می کند و انسـان 
اجتماعی اسـت« ولی از سـوی دیگر فعالیت های اجتماعی 
مـرا محـدود می کـرد. وقتـی می گفتم چه می شـود تو هم 
مـرا کمـک کن تا مثـل آنان فعال باشـم، بـاز می گفت: دو 

روز با فمینیسـت ها رفتـی...«.
ایـن زوج جـوان هنـوز بچـه نیـاورده بودند؛ چـون فکر 
می کردنـد ایـن مسـوولیت باشـد در محیطی کـه بتوانند 
بچـه را درسـت تربیـت اش کننـد و در زمانـی که شـرایط 

زنده گـی و چـرخ روزگار نیـز طبـق آمـال آنـان بچرخد.

    نگرش جامعه نسبت به طالق
فاطمـه در پیـام جشـن طالقـش نوشـته اسـت: »هـر 
بـار کـه بـا مـادرم تمـاس می گرفتـم اشـک می ریخـت و 
بـه حـرف طـالق کـه می رسـید انـگار صدایـش می لرزید 
و ایـن واژه را آرام و بـا دلهـره ادا می کـرد. برایـش چیـزی 
دور از تصـور و بسـیار ترسـناک جلـوه می کـرد. او از ایـن 
نگـران بـود کـه اگـر کسـی از زنده گی مشـترک دخترش 
سـوال کنـد، چه جوابی بـرای گفتـن دارد؟« می گوید حتا 
دوسـتان دانش آموختـه اش نیـز اصرار داشـتند کـه نیازی 
نیسـت طالق گرفتنـش را همه گانـی کنـد. روزی که قرار 
بـود جشـن طـالق بگیـرد، فـردای همـان روز مصاحبه ی 
کاری داشـت ولـی دوسـتانش می گفتند اگـر در مصاحبه 
»حالت مدنی«  خود را مطلقه)جدا شـده از همسـر( بگویی 

شـاید برایت مشـکل بـه بار بیـاورد.

    طالق چیزی بدی نیست؛ پایان تلخی ها و 
آغاز رهایی ست

»نظـر مـن ایـن اسـت کـه نیـازی نیسـت زنـان ایـن 
مسـایل را کتمـان کننـد و سـرپوش بگذارنـد. در حالـی 
کـه قبـل از جدایـی مان، محمد بـه خانـواده اش گفته بود 
»فاطمـه را طـالق داده ام« و حتـا فیسـبوکی هـم با حالت 
مدنی »مجرد« برایش سـاخته بود. هرچند در افغانسـتان، 
مـردان ضمن تحمیل دیگر خشـونت ها حق طـالق را هم 
از صالحیت هـای خـود شـان می داننـد ولی جدا شـدن ما 
یـک گسسـت دوجانبـه بود؛ نه محمـد مرا طـالق داد و نه 
مـن محمـد را طـالق دادم بلکه در اثـر از بین رفتن تفاهم 
از زنده گـی مـان از هـم فاصلـه گرفتیـم تا این کـه به کلی 
جدا شـدیم. بـه تاریخ هجدهـم جدی 1397 خورشـیدی 
بـه صـورت رسـمی از هم دیگـر  طـالق گرفتیم. حـاال که 
محمـد از کشـور هم خـارج رفتـه و دیگر این جا نیسـت و 
مـن بـا دوسـتانم زنده گـی می کنم، پـی برده ام کـه طالق 
چیـز بدی نیسـت. طـالق بـرای زنی که از همسـرش جدا 
می شـود یـک نقطـه  پایـان بـر تجربه هـای تلـخ زنده گی 
اسـت و یـک آغـاز نـو؛ پـس نبایـد بـه زن مطلقـه نـگاه 

داشـت.« ترحم آمیزی 
»بـاورم ایـن اسـت که طـالق هـم مثـل ازدواج یک امر 
عـادی هسـت و فصـل نـو بـرای ادامـه  لحظه هـا. ]طالق[ 
پلی سـت بـرای تجربه کـردن روزهای خوب باقـی مانده از 
عمر... و به زیبایی ازدواج نیاز به شـکوه و جشـن و شیرینی 
دارد. دلیلـی بـرای پنهان کردن این اتفاق سـبز نیسـت.«

فاطمـه جشـن گرفته اسـت تـا این مسـاله بـرای زنان 
عادی شـود. زنان دیگـر از طالق ننگ نکنند بلکه طالق را 
بـه عنوان یک مرحلـه ی گذار از زنده گی رنـج آور برای آغاز 
یـک صبـح آزادی بپندارند. »اگر زنی دیگـر از طالق واهمه 
نداشـته باشـد و برایش بدنامی تلقی نشـود من احسـاس 

می کنم بـه آرزویم رسـیده ام.«

    ازدواج گاهی یک پندار پوچ است
»ازدواج گاهـی خـوب اسـت و گاهـی یـک پنـدار پوچ 
اسـت. شـاید جامعـه ی سـنتی افغانسـتان نگـذارد کـه 
شـما بـه راحتـی از کنار یـک رابطـه بگذریـد و حتا نیش 
و کنایه هـای مـردم مانـدگار اسـت مبنـی بـر این کـه چرا 
نتواسـته اید رابطه ی همسـری تان را حفظ کنید. در حالی 
کـه یـک مـرد هرزمان کـه بخواهد قـادر به شکسـتن این 
رابطه هسـت و حق هم دارد که ازدواج مجدد کند. دسـت 
یافتـن بـه آرامـش روحـی و روانـی بـرای مـن مهم بـود و 
مهم تـر این اسـت که زنان پـس از این بایـد از کنار چنین 
قضایای حاشـیه ای راحت تر عبور کننـد. جدایی به معنای 
آزادی هـم هسـت، امـا نـه به معنـای رایـج آن؛ بـل با این 
تعبیـر کـه یک زن بـه اساسـی  ترین حقوقش دسـت یابد. 
تنهایـی گاهـی هـم نعمت اسـت. گاهـی با طـالق، نامه ی 
پایـان خدمـت یـک زن نوشـته می شـود. یک زن سـال ها 
در خانـه کار و خدمـت می کند ولی یک سـپاس و تشـکر 
سـاده هم نمی شـنود، امـا گاهی بریدن از یـک رابطه پایان 
ایـن خدمت بی مـزد و معاش اسـت. زنان اگـر در کنار هم 
باشـند و نسـبت به کسـی که خودش را رها شده احساس 
می کنـد، پنـدار خوبی داشـته باشـند و از سـویی هم زنان 
از مسـایل حاشـیه ای گـذر کننـد و طـالق را عزا نـه، بلکه 
جشـن بگیرنـد زنده گـی جدیـد شـان بهتـر خواهـد بود. 
گسسـتن از یک رابطه ولو که ازدواج باشـد ننگ نیسـت و 

تابـو هم نباید باشـد.«

بـر بال کبوتر سـفیدی نوشـتند: »آزادی«. کبوتـر را به 
زنـی هدیـه داد کـه بـاور دارد، امـروز در زنده گـی او یـک 
صبـح آزادی سـت. دریافت این هدیه لب خنـدی بر لبانش 
نشـاند و هدیـه اش را بـرای همیشـه آزاد کـرد. کبوتـر بـا 
واژه ی »آزادی« پـر کشـید و بـه هوا رفت، شـاید به سـراغ 
کبوترهـای دیگـر؛ امـا زن جـوان مسـرانه می خندیـد و 
برگشـت بـه درون کافـه تـا کیکـی را ببرد که دوسـتانش 
در دور آن حلقـه زده و هرکـدام پـس از دیگـری بی صـدا 
می خوانـد: »صبـح آزادی«. صبـح آزادی، خـط قهـوه  ای 
اسـت در کنـار زنی کـه با کاکائو بر روی کیک نقش شـده 
اسـت، مـردی هـم از روی کیک پریـده و در حال پیمودن 

سراشـیبی سـقوط است.

پـس از آن کـه جشـن تمـام می شـود، ضمن برگـزاری 
چند نگاره از این جشـن در صفحه ی فیسـبوکش نوشـت: 
»مـا زنـان مدت هاسـت این گونـه مسـایل را دیده ایـم و بار 
تمـام غصه هـا را بـه دوش کشـیده ایم. همیشـه محکـوم 

بوده ایـم بـه سـاکت مانـدن و سـرپوش گذاشـتن 
بر اشـتباهات و خشـونت هایی کـه از جانب جامعه 
سـنتی و افـراد بـر ما تحمیل شـده اسـت. مـردان 
بـه راحتـی و با افتخـار می گویند »طالقـش دادم« 
ولـی زنـان بـا پنهـان کـردن ایـن موضـوع و ترس 
از عواقـب بعـدی آن همیشـه سـاکت می ماننـد و 
مدت هـا رنـج می کشـند.« آری، جشـن کوچـک و 
صمیمـی کـه نزدیک تریـن دوسـتانش به شـمول 
بیـش از دوهـزار دوسـت دنیـای مجـازی اش برای 
حضـور در کافه ای در پل سـرخ شـهر کابـل، کارت 
دعـوت دریافتـه بودنـد. نامـش فاطمه مـددی، زن 
24 سـاله، دانش جوی حقوق اسـت. او چند سـالی 
در رسـانه  ها کار کـرده و اکنون انجمن دانش جویی 

دانشـگاه ابـن سـینا را نیـز رهبـری می کند.

    عشق در زنده گی تک فرزند خانواده راه 
باز کرد

فاطمه مثل میلیون ها انسـان افغانسـتانی دیگر، 
در سـرزمین مهاجـرت زاده شـده و تازه پنج سـال 
اسـت. می گویـد:  آمـده  بـه کابـل  می شـود کـه 
»زنده گـی در ایـران معمولـی و محدود بـود. زمینه  
فعالیت اجتماعـی مهاجران در آن جا مهیا نیسـت. 
راه خانـه تـا مکتـب یـک مسـیر تکـراری و تنهـا 
روزنـه ای بـود کـه نـور امیـد از آن می تابیـد. وقتی 
پـدرم از هوای سـرد و روحیه مـردم کابل می گفت؛ 
خیلی دوسـت داشـتم کابل را هم ببینم. اما سـنت 
اجتماعـی وخانواده گـی بـه مـا اجـازه نمـی داد که 
دختـر بـدون اجـازه یـا تنهایی سـفر کنـد. آرزوی 
دیـدن کابـل، پـس از ازدواجم به واقعیت پیوسـت. 
یـک هفتـه پـس از ازدواج بـه افغانسـتان آمدیم تا 

زنده گـی در کابـل را نیـز تجربـه کنیم.«
او تک فرزند خانواده اسـت که هجده سـال پس 
از ازدواج پـدر و مـادرش بـه دنیا آمـده و با تجربه ی 
پنـج سـال زنده گـی مشـترک می گویـد تـا یـک 
شـخص ازدواج نکند، قدر زنده گی قبـل از ازدواج را 
نمی دانـد. فاطمه: »کانـون خانواده ی سـه نفری ما 
گـرم بـود و با تمام محدودیت هـای مهاجرت، پدرم 
هـر شـب بر سـفره ی ما لب خنـد مـی آورد و مادرم 
تمـام خانـه را آرامـش می بخشـید. ولی شـب های 
سـرد زمسـتان دلم بـرای گرم شـدن خانه بـا تولد 
یـک خواهـر یا بـرادر، تقال می کـرد، امـا رؤیایی که 
هرگـز محقق نشـد؛ پدرم درگذشـت و مـادرم پس 
از آن زیـر طعنـه ی قوم و آشـنا قـرار گرفت که چرا 
فرزنـد پسـر به دنیا نیـاورده اسـت. این سرنوشـت 

محتوم زنان در جوامع سـنتی اسـت.«
مجـدد  ازدواج  مـادرش  پـدر،  مـرگ  از  پـس 
می کنـد. ازدواج مجـدد مـادرش سـبب شـد تـا 

فاطمـه بـا پسـر خوش فکـری بـه نـام محمد آشـنا شـود. 
محمد، پسـر عموی ناتنی  فاطمه اسـت. هم زمـان با اولین 
نگاه هایـی کـه بـا حـس عاطفـی آمیختـه بـود، فاطمـه و 
محمـد را متعجـب کردند کـه متوجه چقـدر باهم هم فکر 
انـد. »آن روزهـا دل مـان بـرای دیـدن هم دیگـر  گـرم بود 
و زنده گـی را بـا عشـق معنـا می کردیـم. همه خواسـت ها 
و نـگاه مـان نسـبت بـه چگونـه زیسـتن، مشـترک بـود. 
تصمیم گرفتیم به صورت رسـمی باهم نامزد شـویم. سـه 
سـال باهـم نامـزد ماندیـم؛ محمـد در کابـل آمـده بـود تا 
درس هایـش را ادامـه دهـد. او بـا خیلـی از مردانـی کـه تا 
آن زمـان دیـده بودم فـرق می کـرد؛ دقیقن کسـی بود که 

مـن می خواسـتم همرایش باشـم.«
ایـن دو جـوان سـه سـال پـس از نامـزدی، عروسـی 
شـان را در ایـران جشـن گرفتنـد. یک هفته بعـد به کابل 
آمدنـد و اکنـون پنج سـال از آن روز می گذرد. »پنج سـال 
زنده گـی مشـترک میان مـن و مردی که پنج سـال از من 
بزرگ تـر بـود، فـراز و نشـیب هایی هـم داشـت. روزهـای 
نخسـت زنده گـی با لذت بـردن از تازه گـی و تفاوت محیط 
می  گذشـت. تفاهـم بر سـر مسـایل خانه گـی کانـون ما را 
گـرم کرده بـود. اما مشـکالت در درون زنده گی همـواره از 
آن جـا درز می کند که انسـان ها از محیط متأثر می شـوند. 

جشنطالق؛ایمانبیاوریمبهآغازفصلسبز
گسستن از یک رابطه حتا ازدواج ننگ نیست و تابو هم نباید باشد!

گزارش

    حسین احمدی



در قسـمت دیگر بانو شـاه گل رضایی حضور  و مشـارکت 
زنـان را مشـروعیت دهنـده حکومت هـا دانسـته و گفـت: 
بی بدیـل در  نقـش  زنـان  اخیـر  در طـول هفـده سـال 
صلـح، حکومـت داری خـوب و قانون مـداری داشـته انـد. 
امـا زنـان نیازمنـد آن هسـت که نقـش و حضـور موثر در 

تصمیم گیری هـا در سـطح کشـور داشـته باشـند.

در اخیـر ایـن کنفرانس، اشـتراک کننده ها بـه گروپ های 
مختلف تقسـیم شـده و در رابطه با موضوعات مشخص در 
مـورد زنـان، چالش ها، حکومـت داری خوب و صلـح پایدار 
بحـث کردنـد. برنامـه بـا صحبت های آقـای فـرزام رییس 
کمیسـون سـاحوی کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر به  

پایان رسـید.

می گوینـد »مـال مـردم« یـا خیلـی محترمانـه اش »چهار 
صبـا مهمـان«! می گوینـد دختر چهـار صبا مهمـان خانه 
پـدر اسـت. با این حـال، این مهمـان هرجایی کـه می رود 
فقـط کار می کنـد و بچـه داری و پرسـتاری. معلوم نیسـت 
کـه این مهمان خانه خودش کجاسـت!؟ چـون ازدواج هم 
کـه می کنـد بـا یک چمـدان مـی رود، و شـوهر هم کـه از 
خانـه بیرونـش کنـد با همـان یک چمـدان بـر می گردد.

از عشـق کـه چیـزی حالی مـان نیسـت؛ نمی فهمیـم چه 
جـوری بـه خواهر هامـان یـا مادرها مـان ابراز عالقـه کنیم. 

فکـر می کنیـم دوست داشـتن 
معشـوقه  مقـام  در  فقـط  زن 
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کنفرانـس ملی؛ نقش زنان در حکومـت داری خوب و صلح 
پایـدار بـا ابتکار دانشـگاه گوهرشـاد و کمسـیون مسـتقل 

حقـوق بشـر در کابل برگزار شـد.
در ایـن برنامـه جمع کثیـر از بانـوان از ارگان های مختلف 
اسـاتید  کابـل،  والـی  شـمول  بـه  غیردولتـی  و  دولتـی 

دانشـگاه ها و فعالیـن مدنـی حضـور داشـتند.
بانـو سیماسـمر رییـس کمسـیون مسـتقل حقـوق بشـر 
اففانسـتان در این برنامه در رابطه به حقوق بشـری افراد و 
تامین آن از سـوی حکومت ها صحبت نموده افزود: حقوق 
بشـر مرز و جغرافیا  نمی شناسـد حقوق انسـانی اسـت که 
تمـام افـراد بشـر از آن برخـوردار اند. اما در کشـور های که 
همیشـه جنـگ و ناامنـی وجـود داشـته انـد زیر پا شـدن 
حقوق بشـر و تامین نشـدن آن یکی از چالش های اساسی 

در جامعه اسـت.
چنان چـه  در افغانسـتان و سـایر کشـور های پسـا منازعه 
جنـگ و ناامنی همـواره از انسـان ها قربانـی می گیرند، که 
در این میان آسـیب پذیرترین افراد جامعـه زنان و کودکان 
بـوده انـد و زنـان خواسـته یـا ناخواسـته محدود شـده اند 
و از زنـان در زمان هـای جنـگ و صلـح اسـتفاده ابـزاری 
صورت گرفته اسـت. خشـونت های جنگی هنـوز هم برای 
خانم هـا وجـود دارد. گروه هـای ماننـد بکوحـرام و داعـش 
هنـوز هـم از بانـوان برده جنسـی می سـازند. بانو سـمر در 
ادامـه صحبت هایـش برابـری حقوق مـردان و زنـان را یک 
اصـل قـرار داده بـه  قانون مـداری و جلو گیری از انارشـیم 
تاکیـد نمـود. بـه بـاور وی حمایـت از حقوق بشـر، رعایت 
حقـوق زنـان و حضـور موثـر زنـان در تصمیم گیری هـا در 
کنـار مـردان می توانـد منجـر بـه انکشـاف، دموکراسـی و 

صلح پایدار شـود.
در ادامـه ی محفـل آقایـی... والـی کابـل ضمـن تاکیـد بر 

یـک زن غربـی دو دوره در زنده گـی مـادری می کنـد! در 
کودکـی برای عروسـک هایش و در جوانی برای بچه هایش. 
ولی یک زن شـرقی و یک زن جهان سـومی؛ تمام عمرش 
را مـادر اسـت... . وقتی کودک اسـت مادرِ عروسـک هایش، 
همین کـه پـا به نوجوانی گذاشـت مـادرِ بـرادر هایش. بعد 
کـه ازدواج کرد می شـود مادرِ بچه های خـودش ... مادرِ پدر 

مشـارکت زنان در تصمیم گیری ها و  فعالیت های سیاسـی 
کشـور افـزود که تا هنـوز به دلیل نبود  زمینـه و فرصت ها 
زنـان نتوانسـته انـد که مشـارکت آگاهانـه و فعال داشـته 

باشند.
محمـد جـواد صالحـی رییـس دانشـگاه گوهرشـاد نیز به 

مشـارکت دوام دار و منسـجم زنـان در عرصه هـای مختلف 
سیاسـی، اقتصـادی، و تصمیـم گیری ها  تاکید نمـود. وی 
شایسـته گی و حضـور کیفـی بانـوان را  مهم تریـن عامـل 
پیش رفـت  در زنده گـی آنـان دانسـته افزود:  تـا زمانی که 
یک نظام هدف رسـیدن به توسـعه را نداشـته باشد تغییر 

در جامعـه بـه وجـود نمی آید.

شـوهر و مادر شـوهر بـرادر شـوهر و خواهر شـوهر...گاهی 
هم می شـود مادرِ مـادرِ خودش...یا مادرِ پـدرِ خودش، حتا 
از همـان روز اول ممکـن اسـت مـادر به دنیـا بیایـد... هنوز 
پایـش بـه زمیـن نرسـیده ممکـن اسـت شـوهری برایش 

انتخاب کرده باشـند!..
بـه ایـن موجـودی کـه تمـام عمـرش را مـادری می کند؛ 

تازمانیکهیکنظامهدفرسیدنبهتوسعهرانداشتهباشد،
تغییردرجامعهبهوجودنمیآید

چندسطردرمورِدزناِنمبارزجهانسومی

آمینه امیدگزارش

بیژن سیامکتحلیل


