
حکومت در عرصه اقتصادی
 به زنان فرصت بیش تری بدهد

ــی مــورد  ــان، دخالــت ب در تصمیم گیری هــای سیاســی و اجتماعــی زن
مــردان حــذف نشــدنی اســت، مگــر ایــن که زنــان از لحــاظ اقتصــادی و 
ــان  ــانی ش ــوق انس ــان حق ــه زن ــم ک ــر می خواهی ــوند. اگ ــا ش ــی خودکف مال
رعایــت شــود و مشــارکت موثــر سیاســی و اجتماعــی داشــته باشــند، فراهــم 
کــردن فعالیت هــای مســتقل و موثــر اقتصــادی شــرط اول بــرای تحقــق ایــن 
آرمان هــا می باشــد. زنــان ســال هــا زندگــی دور از جامعــه و در پنــاه مــردان را 
ســپری کــرده انــد، بــر آنهــا ســتم شــده و حقوقــی نداشــته انــد. تــاش هــا و 
فضــای نــو هــژده ســال اخیــر فرصــت بی پشــینه ای بــرای مــردم افغانســتان و 
زنــان اســت. در ایــن مــدت زنــان پیشــرفت هایــی خوبــی هــم داشــته انــد، امــا 

کافی نیست.
در یــک ســال گذشــته، تنها یــک زن توانســته در داوطلبــی پروژه هــای دولتی 
کــه از ســوی اداره تــدارکات ملــی اعــام می شــود، پیمــان بگیــرد. مســوولین 
اداره تــدارکات ملــی می گوینــد کــه  ظرفیــت شــرکت هــای تولیــدی زنــان 
پاییــن اســت و توانایــی رقابــت در داوطلبــی هــا را نــدارد. حکومــت وحــدت 
ــرای  ملــی ارجحیــت هایــی، همچــون فیصلــه شــورای عالــی اقتصــادی را ب
حمایــت از زنــان در نظــر گرفتــه اســت. ایــن شــورا در فیصلــه ای کــه ســال 
گذشــته کــرد، در داوطلبی هــا بــه شــرکت هــای کــه از ســوی زنــان مدیریــت 
ــد  ــج درص ــت، پن ــان اس ــدان آن زن ــد کارمن ــم 50 درص ــا ه ــود و ی می ش
ارجحیــت در نظــر گرفــت. بــا آن هــم تاثیــر بزرگــی بــه کســب و کار زنــان 

نداشــته اســت.
در جامعــه ســنتی افغانســتان کــه تــک تک قــدم هــای زنان وارســی می شــود، 
زنــان بایــد در عرصــه اقتصــادی حمایــت جــدی شــوند. زنان با مســتقل شــدن 
در عرصــه اقتصــادی می تواننــد کــه قدم هــای جــدی را در سیاســت و اجتمــاع 
بردارنــد. مهیاکــردن زمینــه هــای اقتصــادی، فرصــت ســرمایه گــذاری و ارایــه 
خدمــات قرضــه بــه زنــان می توانــد، راه حــل عمــده ای بــرای آزادی و حقــوق 
ــد کــردن  ــرای توان من ــر کار انــدک ب ــر از دو دهــه اخی ــان باشــد. در کمت زن

زنــان در عرصــه هــای اقتصــاد و تجــارت انجــام شــده اســت. 
ــن المللــی  ــی، حکومــت و کشــورهای بی ــا حفــظ دســت آوردهــای کنون ب

ــان  ــت زن ــه در حمای ــد ک ــا تعه ــتان ب ــی افغانس حام

این جا، چراغی روشن است
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رفتــاری بیــرون آمــده از ماشــین تولیــد اجتماعی اســت. 
زنانــی کــه بــرای بیــرون شــدن از حصارخانــه و نقــش 
آفرینــی در بیــرون مبــارزه کــرده و قربانــی داده انــد، نیز 
ــکار نقــش شــان،  ــا چالش هــای هویتــی و ان هــر روز ب

ــد. ــه رو ان رو ب
ــان همیشــه  هویــت، قابلیــت، خاقیــت و اندیشــه ی زن

ــتیز،  ــاالر و زن س ــرد س ــتم م ــه و سیس ــوی جامع از س
تصــرف و بــه تــاراج بــرده شــده اســت. بدیــن ســان بــا 
ــد  ــه نمی توانن ــتیم ک ــه رو هس ــه ای رو ب ــردم و جامع م

ــی و  ــل دین ــای تجاه از پرده ه

بــکارت،
 شیفته گی مرد به خون
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مژگان ساغر شفا؛ 
شاعر که مارا به سجده ی گل های سرخ می خواند

زنان نقش ها و هویت پنهان

ادبیات
اشرف فروغ

تحلیل
 آمنه امید

ــر  ــرا و مهاج ــزل س ــوی غ ــنده، بان ــاعر، نویس ش
افغانســتانی در  آلمــان، مــادر بچه های افغانســتانی 
ــه  ــا را ب ــه م ــم، آن ک ــران، معل ــای مهاج ــپ ه در کم
ــی  ــم خیل ــا ه ــد ی ــای ســرخ می خوان ســجده ی گل ه

ساده تر مژگان ساغر شفا.
بانــو مــژگان ســاغر شــفا کــه 20 ســال قبــل رخت ســفر 
ــی  ــرای زندگ ــان را ب ــبورگ آلم ــهر ولفس ــته و ش بس
ــنا و  ــره ای آش ــک چه ــرد، ی ــاب ک ــرت انتخ و مهاج
ــتان در  ــان افغانس ــزل زن ــعر و غ ــام آور در ش ــا ن کام
ــن  ــژگان در دام ــی کــه م مهاجــرت اســت. از آن جای
ــعر و ادب را  ــون ش ــه خ ــت ک ــده اس ــادری زاده ش م
از طــرزی هــا بــه ارث بــرده و دختــر پــدری بــود کــه 
بــه کتــاب خوانــدن عشــق می ورزیــد، اولیــن شــکوفه  
هــای شــعر و شــاعری در ایــن دختــری بلنــد قامــت و 
بلنــد همــت در ســال هــای آغازیــن مکتــب و هنگامــی 
ــه زد.  ــود، جوان کــه شــاگرد لیســه محمــود هوتکــی ب
ــه  ــش ک ــادر جوان ــوگ م ــعرش را در س ــن ش او اولی
ــاک  ــاب خ ــرت رخ در نق ــا آرزو و حس ــک دنی ــا ی ب
ــش  ــران فرزندان ــن اش نگ ــود و روح غمگی ــیده ب کش

ــود، ســرود.  بعــد از آن هرگــز از شــعر جــدا نشــد.   ب
در زندگــی مهاجــرت مــژگان ســاغر در کنــار زندگــی 
شــخصی و خانوادگــی از شــعر غافــل نمانــد. در ســال 
ــود و  ــازی نب ــای مج ــبکه ه ــری از ش ــه خب ــی ک های
ــود،  ــده ب ــریع نش ــوی و س ــد ق ــن ح ــا ای ــات ت ارتباط
مــژگان پیوســته وباگــش را بــروز کــرده و تــاز ه تریــن 

ــاعران  ــا ش ــت و ب ــا می گذاش ــش را آن ج ــزل های غ
ــج  ــه ی گن ــود. برنام ــاس ب ــعرش در تم ــان ش و مخاطب

آشــنای  رادیــو  شــایگان 
هفتــه ای  آمریــکا  صــدای 

ببــا نگــرش انســانی و فراجنســیتی همــه ای زنــان و 
مــردان در یــک جامعــه بــه انــدازه ی شــعاع 
ــاد  ــد ایج ــد و در رون ــش می آفرینن ــان نق ــودی ش وج
ــری  ــکار ناپذی ــهم ان ــی س ــه ی زندگ ــاختارها و ادام س
ــردان در  ــی تر از م ــمت های اساس ــی قس ــه و گاه گرفت
ــاری و  ــا برخوردهــای رفت ــد. ام ــا گذاشــته ان جامعــه بن
تناقضات در ماشــین تولید اجتماعی، همیشــه گســترش 
دهنــده ی فرادســتی مردهــا و فرودســتی زن هــا و یا انکار 
و تصــرف تمــام ابتــکارات زنــان و ثبــت همــه ی ایــن ها 
ــوده  ــه ب ــام هویــت مردان ــه ن ــوان مــرد ســاالری ب در دی
ــا  ــواده ت ــا اقتصــاد و سیاســت، خان ــات ت اســت. از ادبی
جامعــه و حــوزه ی کان اجتماعــی همیشــه از مردها در 

ــه  ــام گرفت ــت ن ــری و مدیری رهب
شــده و بــه آنهــا امتیــاز قایــل شــده 

است. 
روی نقــش، کار و ابتــکار زنــان 
ــرده ی ننــگ  ــا پ در تمــام عرصه ه
ــان  ــده و زن ــه ش ــوس آویخت و نام
هیــچ وقتــی نتوانســته اند بــا هویت 
خــود شــان ابــراز وجــود و ایفــای 
ــیاری  ــان در بس ــد. زن ــش نماین نق
در  خصــوص  بــه  و  جوامــع  از 
افغانســتان در تمــام زندگــی شــان 
یــک روز هــم بــا هویــت خــودش 

ــای  ــت ها و نیازه ــای خواس ــر مبن ــی ب ــته و زندگ نزیس
خویــش نداشــته انــد. نخســت بــه عنــوان دختــر یــک 
مــرد بــه دنیــا آمــده، بعــد زن و یــا همســر مــرد دیگــری 
ــه او داده  ــادر مــرد دیگــری ب شــده و بعدهــا هویــت م
می شــود. همــه ی ایــن هویــت، محصــول تناقض هــای 



تعصــب جنســی عبــور کننــد کــه بــا انســان دیگــری از 
ــد. ــا ســازگاری زندگــی کن ــوع خــود در تفاهــم و ب ن

ــان  ــی زن ــاختاری در زندگ ــع س ــه موان ــن هم ــود ای وج
بــه عنــوان نیمــی از جامعــه جامعــه ایجــاب جســتجوی 
ــه خــود فکــر کــردن و  راه حل هــای اساســی می کنــد. ب
چــاره اندیشــیدن بــا مبــارزه ی پیگیــر و هدفمند بــه خاطر 

ســاعت ســوم نیــز تمــام شــد و زنــگ تفریــح را نواختند. 
بیــرون برآمــدم و در ســایه دیــوار مکتــب نشســتم. نــگار 
نیــز آمــد و در کنارم نشســت: »بیگم از داســتان تمنا خبر 
شــدی؟«. بلــه حلیمه قصــه کــرد، و ادامــه دادم: بــا فاطمه 
از چــه دِر حــرف مــی زدی؟ وی چــه مــی گفــت؟ 
ــر.  ــت دیگ ــی گف ــه م ــه چ ــه فاطم ــت ک ــوم اس »معل
جــواب نامــه ی میــر را طلــب داشــت«. عجــب! برایــش 
چــه گفتــی؟ هیــچ. »گفتــم: مــن بایــد فکــر کنــم. نمــی 
شــود کــه یــک شــبه امــا، تصمیــم یــک عمــر زندگــی 
را گرفــت. بگذریــم. راســتی خبــر خوشــحال کننــده ای 
ــرش  ــت، خواه ــه اس ــی نجم ــردا عروس ــت دارم. ف برای
در وقــت برآمــدن از صنــف، متــن کارت دعــوت 

ــرای همگــی ابــاغ نمــود«.  عروســی اش را ب
مــادرم صــدا کــرد: »نــگار! بیگــم! زودتــر آمــاده شــوید 
کــه وقــت کــم داریــد. روز از نصف اش گذشــته اســت، 
مــردم تــا چــه وقــت منتظــر تــان بماننــد؟«. نــگار آیینــه 
را در دســتش گرفتــه بــود و صورتــش را آرایــش مــی 
ــه شــکل مخصــوص  ــره زده و ب کــرد. موهایــش را گی
ــاش کــه  ــم: زود ب ــود. گفت همیشــگی خــودش بســته ب
ــرار نیســت کــه  ــس اســت، ق ــد. ب ــی کن ــادر صــدا م م
تــو عــروس باشــی. وی براشــفت: »در عــوض ایــن 
ــرخم را از  ــادر س ــن و چ ــف ک ــت، لط ــر دادن های گی
ــن لطــف را خــود  ــم: اگــر ای ــدا کــن«. گفت المــاری پی
در حــق ات بکنــی بهتــر نیســت؟ وی نگاهــش را از 
آیینــه برداشــت و بــه مــن دوخــت. »بیگــم! هیــچ شــرم 
نــداری. مــی بینــی کــه دســتم بنــد اســت و نمــی توانــم. 
آســمان بــه زمیــن نمی آیــد اگــر همیــن قــدر یــک کار 
کوچکــی را انجــام دهــی!«. درســت اســت، جــدی 
ــا اینــم چــادر ســرخ ات. وی چــادرش را روی  نگیــر. بی
موهــای آرایــش کــرده اش انداخــت: »بیگــم! ببیــن کــه 
ــب  ــه عق ــک گام ب ــت؟«. ی ــده اس ــی نمان ــکلی باق مش

جراحــی و بــدور انداختــن ایــن مــرض هــای اجتماعــی 
ــه  ــدن ب ــب ش ــا راه غال ــانی، تنه ــد انس ــای ض و هنجاره
ــن و  ــه تآمی ــیدن ب ــت رس ــی در جه ــکات تحمیل مش

تضمیــن زندگــی انســانی اســت.
مــرض هــای ناشــی از تحجــر دینــی و تعصــب جنســیتی 
در پیکــر اجتماع انســانی، بســیار کشــنده تر از مرض های 

ــا دقــت بیشــتری نظــاره اش کنــم.  برداشــتم تــا بتوانــم ب
از فــرق ســر تــا انگشــتان پاهایــش را بــه دقــت برانــداز 
کــردم. از تماشــایش بــه یکبارگــی شــگفتی زده شــدم: 
فکــر نمــی کنــم کــه تــو نــگار خواهــر مــن باشــی. ایــن 
لبــاس مخمــل چقــدر بــه تــن ات مــی نیشــیند و اندامــت 
را برازنــده نشــان مــی دهــد. واقعــا عالــی شــده ای دختــر! 
ببیــن کــه دامــاد بجــای نجمــه در کنــار تــو ننشــیند؟ وی 
ــر رنگــی  ــِد پ ــزم لبخن از شــنیدن ســخنان تحســین آمی
بــر لبانــش انداخــت: »نمــی دانــم کــه تــو دختــر تــا چــه 
ــد جنســی هایــت ادامــه خواهــی داد«.  ــن ب ــه ای وقــت ب
ــت  ــد وق ــا چن ــا! ت ــرد: »دختره ــدا ک ــاره ص ــادرم دوب م

دیگــر منتظــر تــان بمانــم؟«.
در مشــایعت همدیگــر خانــه هــا را یکی پــس از دیگری 
در نوردیدیــم و در نزدیکــی ای خانــه عــروس رســیدیم. 
جمعیــت هــر لحظــه در حــال افزایــش بــود. تعــدادی بــر 
بام هــای خانــه هــا تجمــع کــرده و عابریــن را زیــر نظــر 
ــادر  ــیدیم، م ــه رس ــتانه ای در ک ــد. در آس ــه بودن گرفت
نجمــه بــه مــادرم گفــت: »زنکــه! خــودت اگــر ناوقــت 
آمدنــی بــودی، حداقــل نــگار و بیگــم را کــه وقت تــر 
مــی فرســتادی. دو ســاعت اســت کــه نجمــه انتظار شــان 
ــه جــان،  ــدم: خال ــش دوی ــان حرف ــی کشــد....«. می را م
گنــاه مــادرم نیســت. بلکــه گنــاه غفلــت خودمان اســت. 
بیچــاره مــادرم یــک ســاعت جلوتــر از مــا آمــاده شــده 
بــود امــا.... مــادرم حرفــم را قطــع کــرد: »زنکــه بنظــرم 
ــا  ــه ت ــه مــی کنــی و اگرن کــه هــر ســه نفــر مــان را تنبی
ــودی. مگــر  ــه راهنمایــی کــرده ب ــه داخــل خان بحــال ب
ــه در انتظــار شــان  ــی دو ســاعت اســت کــه نجم نگفت
نشســته اســت؟ بــرای قضــاوت، وقــت زیــاد داریــم. امــا 
فعــا اجــازه بــده کــه داخــل برویــم«. میزبــان هم چنــان 
ــرف.  ــن ط ــد از ای ــت: »بفرمایی ــی زد گف ــد م ــه لبخن ک
دخترهــا شــما بــه اطــاق عــروس برویــد، مــن مــادر تــان 

ابتــا بر اجــزای فزیکــی اعضای جامعه ی انســانی اســت. 
زیــرا، زمانــی کــه کل پیکــر جامعــه را بــه مریــض مبتــا 
ــان  ــا آن زم ــد، ام ــالم نمی مان ــوی س ــج عض ــود، هی ش
ــود،  ــار می ش ــی گرفت ــه مرض ــه ب ــوی از جامع ــه عض ک
ــه  ــا ب ــرد ت ــداوی ک ــرار داد و ت ــان ق ــر درم ــوان زی می ت
ــرای  ــر ب ــد. تفک ــرایت نکن ــه س ــای جامع ــر اعض دیگ
ــر  ــی بهت ــرای زندگ ــه ب ــود، اندیش ــی خ ــات زندگ نج
داشــتن و مبــارزه بــرای عبــور از موانــع، چالش هــا و بــر 
طــرف کــردن مــرض هــا در جهــت رســیدن بــه رضایت 
از زندگــی، شــرط مهــم انســان بــودن بــرای اثبــات 
ــت  ــی هوی ــدن در تجل ــش آفری ــر نق ــه خاط ــانیت ب انس

اســت.

را بــه اطــاق دیگــر راهنمایــی مــی کنــم«. درســت اســت 
ــر و  ــم، عط ــاز کردی ــاق را ب ــان. دروازه ای اط ــه ج خال
عــرق مدعویــن درهــم آمیختــه بــود و زننــده مــی نمود. 
اطــاق مملــو از دختــران جــوان دهکــده کــه هــر کدامی 
ــد،  ــه بودن ــور یافت ــان حض ــگ ش ــای رنگارن ــا جامه ه ب
شــده بــود. هــردو ایســتاد مانــده بودیــم و جــای خالــی 
ــه  ــگار را ب ــا اشــارت چشــم ن مــی نگریســتیم. نجمــه ب
پهلــوی خــودش دعــوت کــرد و مــن رو بــه روی شــان، 
میــان دخترهــای دیگــر جــا خــوش کــردم. هــر یکــی بــا 
مصاحبــش ســرگرم صحبــت بــود. نجمــه از روز هــای 
ــفید و  ــه ای س ــید. جام ــی رس ــر م ــر بنظ ــی مقبول ت قبل
قشــنگی را کــه معمــوال عــروس هــا مــی پوشــند، بــه تن 
کــرده بــود. چــادر ســفید بــا گلبرگ هــای ریــز گندمی 
را روی موهــای آرایــش کــرده اش انداختــه و انحنایــش 
را از شــانه ی چــپ اش آویختــه بــود. گونه هایــش از 
فــرط اســترس گلگــون بنظــر مــی رســید. خوشــه های 
طائــی رنگــی از گوش هایــش آویــزه بــود. النگوهــای 
ــار کــه دســتش را روی  قشــنگی را پوشــیده بــود و هرب
دســت نــگار مــی گذاشــت، آهنگــی بــه نواختــن مــی 
ــا آنکــه آواز تَیــپ از حالــت عــادی اش  گرفــت. مــن ب
خیلــی بلندتــر بــود امــا، بازهــم کوشــش مــی کــردم که 
بــا مصاحبانــم حــرف بزنــم. دخترهــای خــورد ســال که 
ــی از ده و دوازه بیشــتر نمــی نمــود، در  ســن هــر کدام
خالیــگاه اطــاق مــی رقصیدنــد. یکــی از آنهــا کــه پراهن 
بلنــدی پوشــیده بــود و شــال آبــی رنگــی را روی موهای 
مجعــدش انداختــه بــود، عالــی مــی رقصیــد. انــگار بنظر 
ــه  ــو هرچ ــن س ــه ای ــالگی ب ــج س ــه از پن ــید ک ــی رس م
ــک تماشــا  ــه ی ــک ب ــوده اســت، را ی ــدی ب ســریال هن
کــرده اســت. با ظرافــت متحیــر کننــده ای هنرنمایی می 
کــرد. لحظــه ای نگذشــته بــود کــه ســفره را پهــن کردند 
و همــه مشــغول غــذا خــوردن شــدند. بــرای هــر چهــار 

ــا  نفــر، یــک کاســه شــوربای پُــر رنــگ و پُــر چــرب ب
یــک قــاب گوشــت گاو و یکــی دو دانه کچالــو. هوای 
اطــاق از شــدت گرمــا بــه طرز وحشــتناکی حبس شــده 
و عــرق از انحناهــای صورتم ســرازیر گشــته بود. نفســم 
بنــد می آمــد و احســاس دلتنگــی مــی کــردم. ســفره را 
برچیدنــد و چــای را آوردنــد. تَیــپ دوبــاره نغمه هایــش 
ــاق،  ــه ای اط ــای گرفت ــا فض ــود. ام ــه ب ــر گرفت را از س
دقیقــه هــا را دیرگــذر می کــرد. در فکــر ایــن بــودم کــه 
کاش زودتــر تمامــش کننــد. پــس از ســاعتی، جمعــی 
لبــاس عــروس را آوردنــد. بُقچه هــای کــه روی ســینِی 
ــتند و  ــاق گذاش ــگاه ات ــود، در خالی ــده ب ــده ش گذاری
عــروس را در جایــگاه اش خواندنــد. شــابال هــای 
عــروس بقچه هــا را گشــوده و بنــای لبــاس پوشــاندنش 
ــا  ــن جامه ه ــل بی ــه از قب ــر ک ــگار عط ــد. ن را گذاریدن
جــا زده شــده بــود، را گرفــت و بعــد از آن کــه تمامــی 
ــر ســر و صــورت ســایر  لباس هــا را عطراگیــن کــرد، ب

ــز پاشــید ــش نی همراه هان

ــه ســجده ی گل  ــام )تــرا ب مــژگان ســاغر شــفا تحــت ن
ــعر در  ــد ش ــتر از ص ــه بیش ــم( ک ــرخ می خوان ــای س ه
قالــب غــزل، دو بیتــی، شــعر ســپید و ترجمــه چنــد شــعر 
بانــو ســاغر بــه زبــان جرمنــی را در خــودش جــا داده بود 

امیــری  انتشــارات  از ســوی 
ــت  ــاپ رف ــر چ ــل زی در کاب
گســترده  اســتقبال  بــا  و 
شــیفتگان  و  دوســتان  شــعر 
ادبیــات در داخــل و خــارج 
افغانســتان قــرار گرفــت.  از 
بنیان گــذار  ســاغر  مــژگان 
ــی  ــی و شــعر خوان محفــل ادب
ــه  ــت ک ــت( اس ــدار دوس )دی
ایــن برنامــه ســال یــک بــار در 
یکــی از شــهرهای اروپایــی 
شــاعران  و  شــده  برگــزار 
دور  هــای  شــهر  از  مهاجــر 
شــرکت  آن  در  نزدیــک  و 
کــرده و شــعر می خواننــد و 
تازه تریــن خبرهــای فرهنگــی 
ــا  ــان را ب مهاجــران فارســی زب
هــم مبادلــه می کننــد. مــژگان 
ســاغر شــفا شــاعر و زن خــود 

ســاخته اســت. او در عرصــه ی شــعر و ادب اســتاد 
نداشــته و از تــاش و ممارســت خــودش بــه ایــن مقــام 
رســیده اســت. در کنــار شــعر و ادبیــات مــژگان ســاغر 
در زندگــی خصوصــی اش هــم زنــی بــه شــدت موفــق 

ــرای  ــت او ب ــت.  در حقیق ــان اس ــی زب ــران فارس مهاج
ــل  همــه بچــه هــای جــوان افغانســتانی کــه دور از فامی
و بــدون هیــچ نــوع تجربــه و شــناخت از آلمــان در آن 
ــادر و فرشــته ی  ــد نقــش م ــا زندگــی می کنن کمــپ ه
نگهبــان را بــازی می کنــد و دســت 
ــه ســوی  یــاری و لطفــش همیشــه ب
آنــان دراز اســت. مــژگان ســاغر 
شــفا بــرای همــه زنانــی کــه زندگی 
زن و شــوهری و بچــه داری باعــث 
می شــود دســت از آرزوهــای شــان 
شســته و بــه نشســتن در کنــج خانــه 
اکتفــا کننــد، الگویــی خیلــی خوب 
اســت . مــژگان ســاغر بــار آخــر کــه 
بــه افغانســتان آمــد ســال قبــل بــود.  
او آمــده بــود تــا بــا پــدر مرحــوم اش 
وداع ابــدی کنــد و بــا چشــمان 
اشــکبار وطــن را تــرک کــرد و 
گفــت کــه شــاید یــک مــدت 
ــه  ــدن ب ــد آرزوی آم ــی نتوان طوالن
وطــن را در دلــش بپرورانــد. امــا 
ــه وطــن  او اواخــر همیــن تابســتان ب
برخواهد گشــت و مجموعــه ی دوم  
شــعرهایش را چــاپ خواهــد کــرد.

ــادر  ــم، م ــنده، معل ــاعر، نویس ــوی ش ــاغر بان ــژگان س م
ــد:  ــودش می گوی ــی؟ خ ــال اجتماع ــا فع ــد ی ــه فرزن س
»دوســت دارم بیشــتر از هرچیــز یــک مــادر خــوب 

ــم.« باش

ــود کــه مــژگان  ــار پخــش می شــد، در آن برنامــه ب دوب
ــی اش  ــا آن صــدای جادوی ــار و ب ــن ب ــرای اولی ســاغر ب
ــه دکلمــه گرفــت و بعــد  یکــی از اشــعار خــودش را ب
از آن هرچــه اتفــاق افتــاد تاریــخ بــود. تریبــون شــعر و 
شــاعران افغانســتانی مقیــم در خــارج و داخــل افغانســتان 

ــود. ب
ــد شــعر از داخــل  ــان و عاقمن هــزاران نفــر فارســی زب
افغانســتان و بیــرون از افغانســتان در آن زمانــی کــه رادیو 
تنهــا وســیله ی ســرگرمی شــهروندان افغانســتان بــود، تــا 
ــاغر  ــژگان س ــا م ــتند ت ــدار می نشس ــب بی ــه ی ش 12بج
در برنامــه ی گنــج شــایگان رادیــو آشــنا تمــاس گرفتــه 
ــاغر  ــژگان س ــال ها م ــد.  در آن س ــه کن ــعر دکلم و ش
جــز الینفــک و همیشــگی برنامــه ی گنــج شــایگان بــود 
ــزاران مخاطــب را  ــش ه ــا شــعر و صدای ــود ب ــادر ب و ق
ــد. فعالیــت هــای فرهنگــی  ــو میخکــوب کن ــای رادی پ
ــی  ــه شــعر خوان ــژگان ســاغر در مهاجــرت ب ــی م و ادب
در رادیــو آشــنا خاصــه نشــده و او بــا حضــور فعــال و 
همیشــگی اش در محافــل و نشســت هــای ادبــی در تمام 
ــان مهاجــر  ــا، همیشــه چــراغ شــعر زن ــای اروپ شــهر ه
افغانســتانی را روشــن نگــه داشــته و نگذاشــته ایــن 
سلســله متوقــف شــود. مــژگان ســاغر بعــد از مهاجــرت 
اولیــن بــار در ســال 2هــزار و شــش بــرای اشــتراک در 
شــب شــعر گویتــه کــه در انجمــن قلــم افغانســتان دایــر 
شــده بــود بــه وطن برگشــت و ســال بعــدش در پنجمین 
ــه  ــخ ب ــات معاصــر در بل ــان و ادبی جشــنواره شــعر و زب
ــد.  ــعر خوان ــرد و ش ــتراک ک ــژه اش ــان وی ــوان مهم عن
در ســال 2هــزار و چهــارده اولیــن مجموعــه اشــعار بانــو 

و کامیــاب اســت. بانــو مــژگان معلــم تمــام وقــت یکــی 
از مکتــب هــای دولتــی در آلمــان اســت. او ســه فرزنــد، 
دو دختــر بــه نــام هــای ســمن و  مرواریــد و یــک پســر 
بــه نــام خیــام دارد. بانــو مــژگان تــاش کرده کــه دوری 

از وطــن باعــث نشــود کــه فرزندانــش  از آمــوزش 
ــه  ــتن ب ــدن و نوش ــور خوان ــن ط ــد و همی ــروم بمان مح
ــدون  ــه و ب ــکل داوطلبان ــه ش ــژگان ب ــی. م ــان فارس زب
هیــچ نــوع مــزد، مترجــم زبــان آلمانــی در کمــپ هــای 
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دارنــد، بایــد یــک بــار دیگــر و جدی تــر 
ــز  ــان متمرک ــازی زن ــه توانمندس ــته ب از گذش
شــوند. هنگامــی کــه زنــان نمی تواننــد بیشــتر 
از یــک پــروژه کان اقتصــادی در ســال برنــده 
شــوند، نشــان گر ایــن اســت کــه فرصــت های 
الزم اقتصــادی در اختیــار زنــان نیســت و زنــان 
بــه صــورت کافــی نیــز در ایــن بخــش توانمند 
نشــده انــد. دســت آورد هــای زنــان هنــوز هــم 
شــکننده بــوده و تهدیدهــا از هــر طــرف نیز در 
کمیــن بــه فنــا دادن آن اســت. زنــان افغانســتان 
ــه  ــد ک ــب کنن ــدی را کس ــن توان من ــد ای بای
ــا حداقــل محدودیــت هــا، تهدیــد، فشــار و  ب
ــه  دلهره گــی تصمیم گیــری کــرده و دســت ب
انتخــاب هــای سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی 
بزننــد. انتخــاب بــه تصمیــم خــود زنــان، 
امــکان نــدارد مگــر ایــن کــه از لحــاظ مالــی و 

اقتصــادی اســتقال کامــل داشــته باشــند. 

حکومت در عرصه اقتصادی
 به زنان فرصت بیش تری بدهد

زنان نقش ها و هویت پنهان

آخــرین اعتراض 



دهانــه ی واژن ارتجاعی تــر یــا حتــا برطرف 
می شــود. 

امــا بحــث اساســی دربــاره ی بــکارت بحث 
فرهنگــی و بــاور فرهنگــی جامعه  هــای 
ســال ها  به نوعــی  اســت.  مردســاالر 
بــاره ی  در  فرهنگــی  بــاور  اســت که 
بــکارت در جامعه هــای بشــری وجــود 
دارد و بــر داشــتن بــکارت دختــران تاکیــد 
ــی  ــکارت در چگونگ ــی ب ــت. یعن شده اس
ــده  ــران تعیین کنن ــر و سرنوشــت دخت تقدی
کشــورهای  در  امــروز  بوده اســت. 
اســکناندوی بحــث بکارت از نظر پزشــکی 
دیگــر  در  نیســت.  مطــرح  فرهنگــی  و 
ــی  ــر فرهنگ ــی از نظ ــورها به گونه های کش
خفیــف یــا شــدید مطرح اســت. امــا موضع 
ــد.  ــرق می کن ــکارت ف ــاره ی ب ــن درب قوانی
معمــوال قوانیــن کشــورهای غربــی از الک 
و مُهــری بنــام بــکارت حمایــت نمی کنــد. 
ــل ســن  ــد از تکمی نخســتین ســکس را بع
ــد. ــران می دانن ــراد و دخت ــق اف ــی ح قانون

ــن اســت که نشــانه ی فرهنگــی  پرســش ای
فرهنگــی  نشــانه ی  چیســت؟  بــکارت 
ــنتی  ــر س ــه تعبی ــون ب ــن خ ــکارت ریخت ب
ــه تعبیــر مدرن تــر آن  ــا ب در شــب زفــاف ی
در نخســتین ســکس اســت. ایــن خــون 
ــر  ــک دخت ــدی ی ــت بع ــت که سرنوش اس
را رقــم می زنــد. ســال ها بایــد دختــران 
ــه در  ــند ک ــون باش ــره خ ــد قط ــران چن نگ
خون ریــزی  شــان  واژن  زفــاف،  شــب 
ــد  ــان چن ــیفته ی هم ــز ش ــردان نی ــد. م کن
دختــر  واژن  از  اســت که  خــون  قطــره 
ــا دیــدن ایــن خــون، شــیفتگی  ــزد. ب می ری
و عطــش شــان بــرای دریــدن بــکارت 

واژن دختــران باشــد، وجــود نــدارد. یعنــی 
ــن  ــد ای ــکس نکن ــا س ــری ت ــه دخت این ک
الک و مُهــر بــر دهانــه ی واژن او باقــی 
ــکارت  ــام ب ــری بن ــن الک و مُه ــد. ای باش
اســت. دختری کــه ســی ســاله  افســانه 
اســت؛ هیــچ ســکس نداشته باشــد، واژنــش 
آســیب پذیری دختــر شــانزده ســاله را موقع 
نخســتین ســکس نــدارد، حتا ممکن اســت 

هیــچ خونریــزی نداشته باشــد. 
ســر آلــت پســران نیــز در کودکی پوشــیده 
از پوســت اســت. اگــر ختنــه نشــوند و ایــن 
ــا  ــود ت ــیده نش ــس کش ــه زور پ ــت ب پوس
دوره ی بلــوغ پســران ایــن پوســت چســپیده 
ــه  ــا این ک ــد ت ــان می مان ــت ش ــر آل ــه س ب
جــوان می شــوند و کــم کــم پوســت عقب 
ــم،  ــس کنی ــه را برعک ــر قضی ــی رود. اگ م
بگوییــم کــدام پســر باکره اســت، بایــد دید 
کــه پوســت ســر آلــت کــدام بچــه هنــوز 
ــع  ــت. در موق ــانده اس ــش را پوش ــر آلت س
نخســتین ســکس بایــد پوســت ســر آلــت 

ــس کــردن پوســت  ــس کــرد. پ شــان را پ
ــت، موجــب خــون می شــود. اگــر  ســر آل
رســم می شــد کــه بایــد پســران بــرای 
حفــظ بــکارت متوجه ی پوســت ســر آلت 
شــان باشــد، طبیعتــا ایــن پوســت ســر آلــت 
تــا شــانزده و هــژده ســالگی می توانــد باقــی 
بمانــد. ایــن پوســت، اندامــی خاص نیســت 
کــه بکارتــش بنامیــم؛ بلکــه جزیــی از آلت 
مــرد اســت کــه بــا جــوان شــدن پســر ایــن 
ــار مــی رود.  ــت مــرد کن پوســت از ســر آل
ــل  ــز مث ــران نی ــکارت در دخت ــانه ی ب افس
ــت.  ــران اس ــت پس ــر آل ــت س ــن پوس همی
ــتی  ــت پوس ــران محدودی ــد دخت ــه رش بناب

بــکارت  بنابرایــن  می کنــد.  فروکــش 
ــه اســت  ــه و فرهنــگ مردان مســاله ی مردان
نــه مســاله ی زنــان. زیرا بــکارت بــه واقعیت 
بدنــی زنــان چنــدان ارتباطــی نــدارد. بلکــه 
بیشــتر برداشــت و تصــور فرهنگــی مــردان 
بــاور  حقیقــِت  زنــان،  واژن  دربــاره ی 

ــت. ــاخته اس ــکارت را برس ــی ب فرهنگ
بــا وصــف وجــود بــاور فرهنگــی بــکارت 
مردســاالر،  و  بــدوی  فرهنگ هــای  در 
بحــث ایــن اســت که »ارزش و اعتبار انســان 
در کلیــت انســان مطــرح اســت یــا در چنــد 
قطره خونــی کــه از واژن یــک زن بریــزد؟«؛ 
»خــود انســان مقــدم اســت یــا آلــت و واژن 
ــان  ــران و زن ــاره ی دخت ــا درب ــان؟«؛ »آی انس
ــرد؟«؛  ــاوت ک ــد قض ــش بای ــط پای از وس
ــد از  ــران را بای ــر و سرنوشــت دخت و »تقدی

وســط پایــش تعییــن کــرد؟«. 
ــد قطره خــون،  ــرار باشــد بحــث چن اگــر ق
مقــدم از خــود انســان یــا زن باشــد و مــردان 
شــیفته ی دیــدن ایــن چنــد قطره خــون 

باشــد، کشــور چیــن بــرای 
عقب مانــده  ملت هــای 
و بــدوی بــکارت چینــی 
اســت.  کــرده  تولیــد 
اســت.  رفــع  مشــکل 
نیــز  در ضمــن پزشــکی 
ــه ی واژن را  ــد دهان می توان
بــدوزد و موقــع ســکس، 
خون ریــزی  دچــار  واژن 
شــود. حتــا امــروز فرهنــگ 
شــده  موجــب  مردانــه، 
اســت، همســران مــردان 
برونــد واژن خود را بدوزند 
و بــه همســر خــود بگوینــد 
ــم.  ــه ای داری ــما هدی ــه ش ب
آقــا ایــن هدیــه ی مــورد 
عاقــه را می پذیــرد و یک بــار دیگــر شــب 
زفــاف را بــا رختانــدن چنــد قطره خــون در 
ــد.  ــرار می کن ــود تک ــه ی خ ــی نرین زندگ
ــار  ــت  که معی ــرف اس ــدر مزخ درکل چق
روابــط دو انســان زیــر نــام ازدواج بــا چنــد 
ــه اســاس  ــه ب قطره خــون آغــاز می شــود، ن
کلیــت  و درک  تفاهــم، گفــت وگــو 
یــک انســان بــه نــام زن. یعنــی چنــد قطــره  
خــون مقــدم بــر روابــط بشــری در روابطــی 
انســان  دو  بیــن  اســت  قــرار  اســت که 
صــورت بگیــرد. پــس می تــوان گفــت در 
ــار  ــاور فرهنگــی، اعتب ــن برداشــت و ب چنی
آلــت و واژن مقــدم از خــود انســان اســت. 

از جمله ی اندام های زنانه، بکارت یکی از اندام هایی است که 
ک ترین تابو است. نخست اندکی به بحث اندام شناسی  برای زنان وحشتنا

درباره ی بکارت اشاره می شود، بعد به جنبه ی فرهنگی پرداخته می شود. زیرا 
بکارت تا واقعیتی به عنوان اندام باشد، بیشتر باور و روایت فرهنگی درباره ی 

واژن زنان است. از نظر فیزیولوژی و اندام شناسی، اندامی بنام بکارت در واژن 
ک و ُمهری  زنان وجود ندارد. کلتوریس وجود دارد، اما بکارت نه. بکارت، ال
ک و ُمهر را با  نیست که بر دهانه ی زهدان گذاشته شده  باشد تا مردی آن ال
آلت خود برطرف کند. اساسا زهدان و دهانه ی زهدان تا سال های جوانی 

دختران کارکردی ندارد. ...
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فرهنــگ مردســاالر و بــدوی از انــدام و 
بــدن زن، بــه زن یــک زنــدان فرهنگــی 
ــت،  ــا واقعی ــدن زن ت ــدام و ب ــازد. ان می س
زن  بــرای  زندگــی  فرصــت  و  امــکان 
ــه  ــاور فرهنگــی مردان باشــد، تهدیدهــای ب
بــرای زن اســت که بنابــه ایــن تهدیدهــا 
واقعیــت و امــکان بــدن زن کتمــان و انــکار 
ــدن زن  ــت کِل ب ــن نخس ــود. بنابرای  می ش
تابــو می شــود، بعــد هــر انــدام و عضــو 
بــدن زن جــدا جــدا نقش هــای تابویــی پیدا 
می کننــد. ایــن اندام هــای تابویــی موجــب 
احســاس گنــاه و عــذاب وجــدان در زن 
می شــود. یعنــی، هر اندامــی را کــه در خود 
می بینــد به نوعــی بــرای او شــرم برانگیز 

ــت.  اس
در واقــع تابوســازی بــدن و انــدام زن نوعــی 
از اســتراتیژی فرهنــگ مردانــه اســت که 
ــژه ی  ــوان اب ــان را به عن ــدن زن ــد ب می خواه
جنســی بــرای مــرد مدیریــت و کنتــرل 
ــه هویــت مســتقل  ــان نتواننــد ب ــا زن کنــد ت
بشــری در خــود فکــر کننــد و آنچــه را کــه 
دربــاره ی شــان فکــر کننــد ایــن باشــد کــه 
ــردان  ــژه ی جنســی م ــان( فقــط اب آنهــا )زن
اســتند و فراتــر از آن اهمیــت و جایــگاهِ 

ــد.  بشــری ندارن
بــکارت  زنانــه،  اندام هــای  جملــه ی  از 
ــان  ــرای زن ــت که ب ــی اس ــی از اندام های یک
نخســت  اســت.  تابــو  وحشــتناک ترین 
ــاره ی  ــی درب ــث اندام شناس ــه بح ــی ب اندک
ــه جنبــه ی  بــکارت اشــاره می شــود، بعــد ب
فرهنگــی پرداختــه می شــود. زیــرا بــکارت 
ــتر  ــد، بیش ــدام باش ــوان ان ــی به عن ــا واقعیت ت
دربــاره ی  فرهنگــی  روایــت  و  بــاور 
واژن زنــان اســت. از نظــر فیزیولــوژی و 
اندام شناســی، اندامــی بنــام بــکارت در واژن 
زنــان وجــود نــدارد. کلتوریــس وجــود 
دارد، امــا بــکارت نــه. بــکارت، الک و 
ــدان  ــه ی زه ــر دهان ــه ب ــت ک ــری نیس مُه
گذاشــته شــده  باشــد تــا مــردی آن الک و 
مُهــر را بــا آلت خــود برطــرف کند. اساســا 
ــال های  ــا س ــدان ت ــه ی زه ــدان و دهان زه

ــدارد.  ــردی ن ــران کارک ــی دخت جوان
ــم  ــدان ک ــه ی زه ــدان و دهان ــن زه بنابرای
کــم بــا رشــد و بلــوغ دختــران رشــد 
ــالگی و  ــژده س ــه در ه ــا این ک ــد ت می کن
ــرای ســکس  ــه رشــد الزم ب ــر از آن ب باالت
و قابلیــت بــارداری می رســد. پیــش از ســن 
هــژده ســالگی طبیعتــا واژن کارکــردی 
ــت.  ــوردار نیس ــد الزم برخ ــدارد و از رش ن
واژن، اندامــی خــاص بنــام بــکارت نــدارد، 
ــود  ــه می ش ــکارت گفت ــه ب ــه آنچه ک بلک
دهانــه ی واژن اســت که هنــوز بــه رشــد 
ــت.  ــگ اس ــت، تن ــوغ الزم نرسیده اس و بل
ــران  ــه دخت ــوال همین ک ــته ها معم در گذش
ــه  ــران را ب ــدند، دخت ــاله می ش ــارده س چه
شــوهر می دادنــد. طبیعتــا دختــری کــه 
پایین تــر از هــژده ســال دارد، واژن بالــغ 
و آمــاده بــه ســکس را نــدارد؛ نــه تنهــا 
موقــع نخســتین ســکس، بلکــه چندیــن ماه 
دچــار خونریــزی و آســیب می شــود، زیــرا 

واژنــش آســیب می بینــد. 
ازدواج  در  واژن  آســیب پذیری  ایــن 
ــانه ی  ــب افس ــران، موج ــن دخت ــن پایی س
ــام  ــی بن ــه اندام ــکارت شــده اســت. اگرن ب
ــه ی  ــر دهان ــری ب ــه الک و مُه ــکارت ک ب

افــراد روابــط برقــرار نمی کنــد، بلکــه واژن 
ــد.  ــرار کن ــط برق ــد رواب ــت می خواه و آل
ــط  ــکس در ازدواج و رواب ــه س درحالی ک
بخشــی از روابــط اســت نــه همــه ی روابــط. 
معلــوم دار اســت در چنیــن برداشــت و بــاور 
ــاره ی  ــاوت درب ــکارت، قض ــی از ب فرهنگ
زنــان از وســط پای زنــان صــورت می گیرد 
و فرهنــگ مردانــه، سرنوشــت و تقدیــر 
ــان و  ــای زن ــط پ ــان را از وس ــران و زن دخت
ــی واژن،  ــد. زن یعن ــن می کن ــران تعیی دخت
ــب  ــه در ش ــد قطره خونی ک ــی چن زن یعن
زفــاف از واژن اش بریــزد. درصورتی کــه 
ــت  ــزد سرنوش ــون نری ــد قطره خ ــن چن ای
دختــران کامــا دیگرگــون می شــود. حتــا 
بــه قتــل ناموســی و انــواع حقــارت و توهین 

ــود.  ــر می ش منج
ــاور فرهنگــی  ــر ب ــن نیســت که ب ــد ای تاکی
ــن  ــت و ای ــکارت تاخ ــاره ی ب ــه درب مردان
ــه  ــت. بلک ــده گرف ــی را نادی ــاور فرهنگ ب
ــبت  ــت که مناس ــن اس ــر ای ــتر ب ــد بیش تاکی
اجتماعــی، شــرایط زندگــی و روابــط بشــر 
ــا  ــتی ب ــت، بایس ــرده اس ــر ک ــول و تغیی تح
مــدارا بــه مســاله ی بــاور فرهنگــی بــکارت 
ــران را در  برخــورد کــرد. در گذشــته دخت
ــه  ــد. ب ــه شــوهر می دادن شــانزده ســالگی ب
ــرق دارد.  ــردن ف ــا ازدواج ک ــوهردادن ب ش
ازدواج کــردن بــه معنــای ایــن اســت که دو 
ــد  ــرار کن ــرد )زن و مــرد( روابطــی را برق ف
ــد. در  ــه ازدواج بینجام ــط ب ــن رواب ــه ای ک
ــکارت  شــانزده ســالگی بی آنکــه بحــث ب
ــن  ــر درکل در ای ــد، واژن دخت ــرح باش مط
ســن، رشــدی الزم را نکــرده اســت، در 
خون ریــزی  دچــار  ســکس  نخســتین 
می شــود. امــا دختــر امــروز می خواهــد 
ازدواج کنــد. مکتب را تمام کند، دانشــگاه 
ــرد  ــا ف ــرد ب ــم بگی ــد تصمی ــد و بع بخوان
مــورد عاقــه ی خــود ازدواج کنــد. دختــر 
تــا دانشــگاه را تمــام می کنــد و شــغلی 
بــرای خــود پیــدا می کنــد تقریبــا ســی 
ســاله می شــود. بنابرایــن دیگــر نبایــد توقــع 
داشــت که واژن دختــر ســی ســاله آن واژن 
آســیب پذیر دختــر شــانزده ســاله یــا هــژده 
ســاله باشــد کــه چنــد مــاه خون ریــزی 
نیــز تخته تختــه و  داشته باشــد و شــوهر 
سنگین ســنگین بــر زمیــن قــدم بگــذارد که 
الک و مُهــر واژن را برداشته اســت. واژن 
ــه  ــر بیچاره ای ک ــدارد. دخت ــر ن الک و مُه
نرســیده؛ آســیب پذیری  بلــوغ الزم  بــه 
ــزی  ــار خونری ــت. دچ ــتر اس واژن اش بیش
ــدید  ــزی ش ــن خونری ــود. ای ــدید می ش ش
موجــب اســطوره ی مقــدس بــکارت بــرای 
ــده  ــان ش ــرای زن ــکارت ب ــو ب ــردان و تاب م

ــت.  اس
بــه هرصــورت از این کــه بحــث را مطــرح 
ــتین  ــاید نخس ــرا ش ــندم؛ زی ــم خرس می کن
ــه ی مردســاالر  ــردی باشــم کــه در جامع ف
و مردانه بــاور افغانســتان ایــن بحــث را از 
آدرس یــک مــرد در میــان می گــذارم. 
بــه ایــن برداشــت اســتم کــه بــاور فرهنگــی 
ــه  ــان و زنان ــاله ی زن ــکارت مس ــاره ی ب درب
نیســت، بلکــه مســاله ی مــردان و فرهنــگ 
و بــاور مردانــه اســت. بنابرایــن مــردان بایــد 
ــد  ــردان بای ــد. م ــر بدهن ــود را تغیی ــر خ نظ
نســبت بــه انســانیت، هویــت و بشــریت زن 
توســعه ی دیــد و نظــر پیــدا کنند؛ دربــاره ی 
زنــان از وســط پــای زنــان قضــاوت نکننــد؛ 
سرنوشــت و تقدیــر زنــان را از وســط پــای 
ــه  ــط بشــری را ب ــد؛ رواب ــن نکنن ــان تعیی زن
ــل  ــون از واژن تقلی ــد قطره خ ــن چن ریخت
ــوان  ــه زن را به عن ــر از هم ــد؛ و مهم ت ندهن
انســان مقــدم از واژن زن و آلــت خــود 

بداننــد.

بـکارت،  شیفته گی مرد به خون

تحلیل
یعقوب یسنا
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راســت نشســتم: چــه گفتــی؟ راســتی! 
خــب، قصــه کــن کــه چیــکار کــرده 
انــد؟ وی بــا اشــتیاق پاســخ داد: »امــا تمنــا 
بــرای شــان جــواب رد داده اســت. وی 
گفتــه اســت کــه هنــوز زود اســت و بــرای 
عروســی کــردن آمــاده نیســت. گفتــه 
اســت کــه حــاال بایــد درس بخوانــد«. 
خــب کــه اینطــور! پــدر و مــادر تمنــا چــه 
گفتــه انــد؟ هیــچ. »آنهــا نیــز بــا تنمــا همنوا 
شــده انــد«. گفتــم: عالــی اســت. هم چنــان 
ــی زدم،  ــا حلیمــه حــرف م کــه داشــتم ب
چشــمم بــه فاطمــه خواهــر میــر افتــاد کــه 

ــی زد.  ــرف م ــگار ح ــراه ن ــت هم داش
معلم مــان آمــد و همــه ایســتاد شــدیم. 
دخترهــا از وی پرســیدند کــه چــرا ناوقــت 
کــرده اســت؟ اســتاد لیلــی هم چنــان کــه 
ــذرت  ــن مع ــا لح ــد، ب ــری می خوان حاض
ببخشــید.  »دخترهــا  گفــت:  خواهانــه 
کاری برایــم پیــش آمــد کــرد و نتوانســتم 
کــه ســر وقــت در صنــف حاضــر شــوم. 
بیگــم، درس در صفحــه ای چنــد رســیده 
اســت؟«. کتــاب را تنــد تنــد ورق زدم: 
اســتاد صفحــه ی بیســت و پنــج، محلــول 

هــای متجانــس و 
ــر متجانــس.  غی

زیر نظر هیئت تحریر
شماره تماس: 0798898894

آدرس الکترونیکی:
Nimrokhweekly7@gmail.com

خــاص  جهت گیــری  بــدون  نیــم رخ  عزیــز  خواننــده گان 
سیاســی مقــاالت و نوشــته ها را از صاحب نظــران منتشــر 

. می کنــد

ــه  ــایر نوشــته ها مســوولیتش ب ــم رخ س ــرد نی ــه جــز روی ک ب
دوش نویســنده گان می باشــد.

هفته نامه نیم رخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.

 ادامه در صفحه 2...

افغانسـتان  بشـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون 
نشسـت برنامـه تحقیق ملی زنـان، صلح و امنیت 
را بـه تاریخ 11 حمل سـال جـاری در والیت بلخ برگزار 
کـرد. این نشسـت کـه در تـاالر کنفرانس کمیسـیون 
مسـتقل حقوق بشر افغانسـتان دفتر والیتی بلخ برگزار 
شـد در آن ده هـا تن از فعالیـن مدنی، فعالین حققوق 
بشـری و فعالین حقوق زن اشـتراک کرده بود. اشتراک 
کننـدگان در ایـن نشسـت مـوارد زیـر را بـه عنـوان 

نکته های کلیدی در روند صلح  مهم شمردند:
1- زنـان قربانـی اصلـی جنـگ هسـتند، اما نبایـد در 
نتیجـه صلـح حقـوق آنـان یک بـار دیگر پایمال شـود

2- زنـان باید سـهم مناسـب در مذاکرات صلح داشـته 
باشـند و تمـام خواسـت های آن ها عملـی گردد

3- زنـان بایـد بـه تمام حقـوق خود از جملـه حق کار، 
تعلیم و تحصیل دسترسـی داشـته باشند

4- قانون اساسـی از خطوط اساسـی مصالحه با طالبان 
است

5- صلـح نبایـد برای زنان محدودیـت وضع کند و آنان 
را از دسترسـی بـه فعالیـت هـای اجتماعی سیاسـی و 

اقتصادی بـاز دارد
6- عدالـت محـور اصلی صلح باشـد و نبایـد در نتیجه 

صلـح عدالـت زیر پا شـود
7- زنـان بایـد در مذاکرات صلح حضور داشـته باشـند 

و خـود شـان صـدای خـود را بلنـد کنند. مـردان نمی 
تواننـد نمایندگـی از زنـان در مذاکـرات صلح کنند

8- زنانـی کـه با طالبـان مذاکره می کنند بایـد توانایی 
اسـتدالل و دفـاع از حقـوق و آزادی های زنان را داشـته 

باشند
9- زنـان نبایـد به وعده های ناشـفاف و نامعلـوم در باره 

صلـح و حقوق زنان قانع شـوند

داکتـر سیماسـمر رییـس کمیسـیون مسـتقل حقوق 
بشـر افغانسـتان در سـخنرانی خـود در اولیـن جلسـه 
اسـتماع عامـه تحقیـق ملـی زنان، صلـح و امنیـت در 
کابـل گفـت: »در گذشـته نیز مردم افغانسـتان شـاهد 
متاسـفانه  ولـی  بوده انـد؛  پیمان هـای صلـح  امضـای 
نتیجه آن کشـتار، ویرانـی، آوارگی و مصیبت هایی بوده 

کـه بیش تـر زنـان از آن متاثـر شـده اند.«
کمیسیون مسـتقل حقوق بشر افغانستان تحقیق ملی 

»زنـان، صلـح و امنیت« را به تاریخ اول ماه حوت سـال 
گذشـته، برابـر بـا 20 فبـروری 2019 آغـاز کـرد. ایـن 
تحقیـق بـه منظور دریافـت دیدگاه ها و مطالبـات زنان 
در بـاره صلـح بـا طالبـان راه اندازی شـده و قرار اسـت  
بـا تکمیـل این تحقیق، نظـرات و خواسـت های زنان از 

سراسـر افغانسـتان در باره صلح جمع آوری شـود.  

تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت در والیت بلخ؛
 زنان وعده های گنگ در روند صلح را نمی پذیرند
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بعد از من قلبم را
به شفاخانۀ پیوند اعضا

اهدا کنید
تا با یک عمل جراحی سی و شش ساعته

درون سینۀ مردی جایش دهند
تا در فردا های دور

مهربانی را از زبان خدا سخن بزند
و چشمانم را به آنهایی هدیه کنید

که دنیا را از دایرۀ کوچکتر از گودی های 
چشم 

روی جمجمه
به نظاره نشسته اند

تا باشد جهان را
زیبا تر و فرا تر

از تصور انسانی به تماشا بنیشینند
دستانم را

سایبان بی پناه ترین زنان  روسپی بسازید
تا در فاصلۀ زمان

در انتظار
فاحشه - مردی
در  کنار جاده

باد و باران، موهایشان را بر هم نزند
جگرم آخ... نه !

پاره پاره  ، داغ داغ  
دستان تان را خونین می سازد

پا های آواره ام را
تا جادۀ آسمایی

کوچه های بلخ و بامیان
رهنما باشید

تا نقش های شان بر خاک های آنجا
اسطورۀ نشان یک رفتۀ  بی باز گشت را بنویسد

و مغزم را پیش سگی بیاندازید
تا جای یک وعده  غذا از سفرۀ  مردمان متمول 

شهر
شکمش سیر گردد

رگ هایم را
به بازار ابریشم فروشان به حراج بگذارید

سفارش کنید
برای دخترانم شالی ببافند
و به دستان تندترین باد ها

فصل فصل، بار بار
به آدرس محترم شان  پُست کنند
و زبانم را در دهان زنی بگذارید

تا باشد بعد از من
پس از  قرن ها

در گوش هایتان
افسانۀ رهایی بخواند

و چشمانم را
برای قانون کور هدیه دهید

تا حداقل یکبار بتواند سراپای جذامی خود را 
بنگرد

و گیسوانم را
به شامهای کابل گره بزنید

تا جبر زمان را
هر شب به سوی افق های روشن رهگشا باشد

و پیکرم را بعد از من
به آتش بکشید

تا باشد در آغوش زمین
مرا به بهانه های مختلف
به خاطر گناهان  ناکرده

اذیت نکنند

مژگان ساغر

پیوند  اعضا  

جعِدگیسو

رمان
مهدی شریفی

بخش  دوم

ســپری  ســکوت  در  را  چنــدی 
چــه،  خــودت  نــگار،  کردیــم: 
عاقمنــد میــر هســتی؟ در قلــب تــو بــرای 
ــه او  ــر ب ــر؟ اگ ــا خی ــت ی ــی هس وی جای
قاقــه نــداری، در جــواب نامــه اش بنویس 
کــه فعــا بــرای زندگــی آینــده ات هیــچ 
تصمیمــی نــداری. و اگــر عاقمنــدش 

هستی نیز بنویس.
صبــح روز پنــج شــنبه بــود. حــس کــردم 
کــه کســی بــه شــدت تکانــم مــی دهــد. با 
چشــمان نیمه بــاز و خواب آلــود پرســیدم: 
نــگار چــه مــی کنــی بگــذار کــه بخوابــم، 
ــواب دارم؟ وی  ــه خ ــی ک ــی بین ــر نم مگ
برآشــوفت و قهرآلــود گفــت: »برخیــز 
کــه مکتــب برویــم، ناوقــت شــده. مگــر 
ندیــدی کــه روز پیــش غیــر خاضــر مــان 

کــرده بــود؟«.
تــا بــه صنــف رســیدیم، ســاعت از هشــت 
ــود. امــا خوشــبخانه کــه  و نیــم گذشــته ب
معلم مــان تــا هنــوز نیامــده بــود و دخترهــا 
دســته دســته بــا همدیگــر مجلــس کــرده 
ــده و  ــدا ش ــی ج ــه از جمع ــد. حلیم بودن
در کنــار مــن نشســت: »بیگــم خبــر داری 
کــه دیشــب پــدر و مــادر علــی نــادری بــه 
ــت؟«.  ــوده اس ــه ب ــا رفت ــتگاری تمن خواس

آخــرین اعتراض 


