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ــد دو  ــزه ای خــاص می توان ــا وجــود انگی شــرایطی تنه
نفــر را بــه زندگــی در کنــار هــم وادار کنــد کــه معموالً 
ــا  ــا در کشــور م ــدان و ی ــز وجــود فرزن ــزه نی ــن انگی ای

مسایل خاص اجتماعی، عرفی و سنتی است. 
ــه  ــی و ادام ــل زندگ ــه تحم ــر ب ــه منج ــایلی ک مس
ــر  ــی ه ــه زندگ ــن گون ــه ای ــی ک ــود در حال آن می ش

ــد  ــاده رخــداد جدی لحظــه آم
ــی  ــود. طــاق عاطف ــد ب خواه
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مُهرشــده باشــد، بیشــتر جنبــه ی ارتجاعــی دارد کــه 
ــورت  ــه ص ــردد ب ــاز برگ ــود و ب ــوده ش ــد گش می توان
نخســت خــود؛ بی آنکــه خونریــزی داشته باشــد. بنابراین 
آن چنــان تصــور و برداشــتی که دربــاره ی بــکارت 
دختــران به عنــوان یــک پــرده ی مخصــوص وجــود دارد 
ــود و  ــاره ش ــکس پ ــتین س ــد در نخس ــا و بای ــه حتم ک

ــی  ــای فزیولوژیک ــر پژوهش ه ــد؛ از نظ ــزی کن خونری
وجود چنین پرده ای افسانه است. 
و  بــدن  بــا  برخــورد 
و  پزشــکی  بــه  زنــان  انــدام 

محبوبه ابراهیمی؛  شاعر  و فیلم ساز
هفته

 ادامه در صفحه 2... ادامه در صفحه 2...

بدن زن، میل جنسی مردانه
 و گفتمان قدرت

طالق عاطفی؛
 احساس های مرده ی یک زندگی  

تحلیل
یعقوب یسنا

دیدگاه
ریحانه فرهنمند

در یادداشــت »بــکارت، شــیفته گی مــرد بــه 
خــون« بحــث مــن اساســا بحــث فزیولوژیکــی 
نیســت. اصــا بحث هــای مربــوط بــه بــدن زنــان؛ 
این کــه: »زنــان چگونــه بنشــینند، چــرا دوچرخه ســواری 
نکننــد، چــرا آب بــازی و شــنا نکننــد، چــرا باکــره بایــد 
باشــند، چــرا درصورتی کــه در شــب زفــاف خون ریــزی 
نداشــتند آزمایــش بــکارت بدهنــد، چــرا بــدون محــرم 
شــرعی ســفر نکننــد، چــرا حجــاب داشته باشــند، چــرا 
اســم خانوادگــی و هویــت خــود را از نام شــوهر بگیرند، 
چــرا بنــام زن فانــی و مــادر فانــی یــاد شــوند، چــرا نــام 
زنــان و گرفتــن اعضــای بــدن زنــان تابــو اســتند و...« بــه 
ــه  ــدارد. هم ــاط ن ــکی ارتب ــک و پزش ــث فزیولوژی بح
می دانیــم زن پســتان دارد. همــه می دانیــم دهانــه ی واژن 
داخلــی دختران گوشــت نازکــی دارد کــه از یک دختر 
ــه  ــازک ک ــت ن ــن گوش ــت ای ــر کیفی ــر دیگ ــا دخت ت
پــرده ی بــکارت می نامنــد، تفــاوت می کنــد. یعنــی 
ــری نیســت که حتمــا در نخســتین  ــکارت، الک و مُه ب
ســکس پــاره شــود و خونریــزی کنــد. دهانــه ی داخلــی 
واژن دختــران از نظــر فزیولوژیــک تــا پــرده ای الک و 

ــان و مــردان   در کشــور ســنتی مــا در میــان زن
متاهــل افــراد زیــادی هســتند کــه در زیــر یــک 
ســقف خانــه در ســایه ی طــاق عاطفــی زندگــی 
از شــکایت و  معمــوالً  می کننــد. طــاق عاطفــی 
ــه هــم شــروع می شــود،  گله گــزاری زوج هــا نســبت ب
ــان آورده می شــود، ولــی تحقــق  ــه زب انتظاراتــی کــه ب
ــد،  ــر را می بینن ــوهر یکدیگ ــگار زن و ش ــد. ان نمی یاب
ولــی صــدای هــم را نمی شــنوند و بــه وجــود، یکدیگــر 

تنهــا عــادت کرده انــد. ماننــد کتابــی که بارهــا آن 
را خوانده انــد و دیگــر از خوانــدن آن لــذت 
نمی برنــد. مرحلــه ی آغــاز طــاق عاطفــی بدیــن 
گونــه اســت. در مرحلــه بعد دعــوا میــان دو طرف 
رخ می دهــد و انتظاراتــی کــه در گذشــته بــه 
ــاد و داد و  ــا فری ــاال ب ــد ح ــرح می ش ــی مط آرام
ــردی کــه دچــار طــاق  ــان می شــود. ف ــی داد بی ب
عاطفــی شده اســت بــه خــود و ســامت فــردی و 
ــه  ــی ب ــود و حت ــه می ش ــود بی توج ــی خ اجتماع
ســامت دیگــر افــراد خانــواده نیــز اهمیــت 
کم تــری می دهــد، وظایــف خــود را بــه درســتی 
انجــام نمی دهــد و مســوولیت های خــود را در 
ــی  ــردی و ب ــه س ــواده ب ــراد خان ــر اف ــل دیگ مقاب

رغبتــی انجــام می دهــد. روابــط کــه با گذشــت زمــان و 
گــذر از ایــن پروســه منجــر بــه متفــاوت شــدن 
خواســته ها، نگرش هــا و نیازهــای زن و مــرد و متعاقــب 
آن دورشــدن آن هــا از هــم شــده اســت. در چنیــن 

ــه ای در فضــای مجــازی عمــل  ــه گون ــب مخاطــب ب ــر جــذب و جل هن
می کنــد کــه بــی آنکــه مخاطــب میلیونی بفهمــد جــذب اول ویدیــو بعــد تصویر و 
بعــد متــن شــما می شــود. در فیســبوک کــه از اســمش پیداســت فیــس یــا همــان 
چهــره در صــدم ثانیــه جلــب مخاطب کــرده و بــرای دســت یابی به معلومات بیشــتر 
در مــورد همــان عکــس نوشــته شــما را تــاش می کننــد بخواننــد. اگــر نوشــته شــما 
یــک متن فلســفی باشــد کدهای فلســفی، اگــر ادبی باشــد کدهــای رمانتیــک، اگر 
ــات  ــته و اطاع ــد نوش ــورن باش ــر پ ــه و اگ ــدرت طلبان ــای ق ــد کده ــی باش سیاس

تان،کدهای سکسی را ذهن تان در مورد عکس مرتبط تولید می کند.
اصــول نشــر تصویــر و عکــس در رســانه هــا واضــح اســت، چنانکــه در جاهایــی 
مــی تــوان پایمــال کــردن حقوق جنســیتی و تاثیــرات و تبعــات آن را مشــاهده کرد. 

بــرای نمونــه مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کنیم. 
ــینمایی  ــای س ــز برنده ــه ج ــهور ک ــروف و مش ــراد مع ــای اف ــر تصویره 1. نش
و سیاســی کــه همــان انــواع نمایــش ظواهــر بــه قصــد تجــارت و سیاســت اســت، 
مقیــدات چندانــی نــدارد، بــه خصــوص اگــر فضــا دمکراتیــک باشــد. زیــرا ایــن 

ــد. ــش می ده ــان را نمای ــرر و آزادی بی ــه ض ــود ک ــرف می ش ــع ط ــث نف باع
2. نشــر تصویــر مــردم عــام بــی اجــازه کار شایســته ای نیســت، زیــرا کــه زندگــی 
روزمــره شــان بــه اســاس اصــول و ضوابط خاصــی جریــان دارد و ما مطمین نیســتیم 
کــه برخــورد رســانه یی مــا بــا صاحــب عکــس چــه تبعاتــی بــه بــار مــی آورد. توجیه 
هایــی مثــل ایــن کــه گفتــه شــود؛ )عکســش پخــش شــد و مــن هــم نشــر کــردم، 
همــه جــا بــود و عــام شــده بــود، بگــذار به میــدان شکســتن تابوهــا بیایــد یــا...(، قابل 

پذیرش نیســت.
3. ارزش گذاشــتن و تکریــم بــه عنــوان دلیــل در نشــر عکــس موجــه نیســت و 
اگــر صاحــب عکــس زنــده باشــد، گاهــی غــرورش خدشــه دار شــده یــا در معرض 
ــرد و اگــر مــرده باشــد، اجازهــی وابســته گانش آنهــم اگــر  ــرار می گی قضــاوت ق
مغرضانــه نباشــد در صورتی کــه روان اجتماعــی را تضعیــف یــا تحریــک بــه ضــرر 

نکنــد، نیــاز اســت.
4. دیــد ســنتی و عــاری از قانــون بــه شــخصیت حقوقــی و حقیقــی افــراد اســت 
کــه یــک نــگاه غریزی و مســلط بر جوامع ســنتی جنــگ زده و جنســیتی دارد. نشــر 

چنیــن تصاویــر بحران ســاز و غیــر انسانی ســت. 
دالیل سنتی بر نشر تصویر افراد به موارد زیر بستگی دارد:
1. اگــر از آبــرو و حیثیــت بــرای شــخص مهــم بــود، 



به عنــوان عــورت و شــرمگاه نــگاه می شــود، این کــه 
زن بــه ابــژه ی جنســی و نامــوس تقلیــل پیــدا می کنــد و... 
ــد؛  ــن نمی کن ــوژی و پزشــکی تعیی ــوارد را فزیول ــن م ای
ایــن مــوارد را بــاور فرهنگــی، دینــی و مذهبــی جامعــه ی 
مردســاالر مشــخص و تعییــن می کنــد کــه بــکارت زن، 
ــدن زن  ــد، ب ــانی زن ارزش داشته باش ــت انس ــد از کلی بای
بایــد عــورت باشــد، زنان بایــد ناموس مــردان باشــند و... . 
ــث  ــدن زن، بح ــث ب ــث زن، بح ــاس بح ــن اس ــه ای ب
مردانــه  جنســی-حیثیتی  بحث هــای  زن،  اندام هــای 

ــدا  ــوم پی ــا و مفه ــرد معن ــی م ــل جنس ــه می ــت که بناب اس
کرده اســت. بــدن زن و انــدام زن از چشــم انداز فرهنــگ 
ــی  ــژه ی جنس ــه اب ــده و ب ــی ش ــه، مهندس ــی مردان جنس
تبدیــل شده اســت. در نتیجه ی برداشــِت فرهنِگ جنســی 
مردانــه بــدن زن و انــدام زن بــه عــورت و نامــوس تبدیــل 
شده اســت. چــرا نخســت کل بــدن زن و بعــد هــر عضــو 

بــدون این کــه تفاهمــی داشــته باشــند زیــر یــک ســقف 
ــه  ــن زن و مردب ــات بی ــن اختاف ــد. بنابرای ــی کنن زندگ
تدریــج باعــث دوری و ســرخوردگی آن هــا شــده و 
طــاق عاطفــی پیــش می آیــد. بســیاری از مــواد طــاق 
عاطفــی منجــر بــه طــاق قانونــی می شــود. از مهم تریــن 
ــان  ــی می ــاق عاطف ــکل ط ــان مش ــرای درم ــا ب راه کاره
ــاتی  ــردن جلس ــی ک ــاوره و ط ــه مش ــه ب ــن، مراجع طرفی
ــی و  ــان روحــی و روان ــرای درم ــردی ب ــرای معالجــه ف ب
جلســاتی بــرای معالجــه دو نفــره بــا حضــور طرفیــن برای 
ترمیــم روابــط بیــن آن هــا اســت. راه حــل دیگــر پاییــن 
آوردن توقعاتــی اســت کــه زن و مــرداز یکدیگــر دارنــد، 
آن هــا بایــد بــه یکدیگــر بفهماننــد کــه در هــر شــرایطی 
ــن اســت،  ــات طرفی ــر از توقع ــرای او مهم ت ــرد ب خــود ف
ــان  ــل احســاس آرامــش و اطمین ــه طــرف مقاب ــن ب همی
ــرداز  ــاال، زن و م ــات ب ــه توقع ــی ک ــد، در حال می بخش
ــر  ــد و باعــث ســوتفاهم هــای غی یکدیگــر جــدا می کن
واقعــی میــان آن هــا می شــود؛ بایــد اوضــاع را بــه گونــه ی 
تغییــر دهیــد کــه دو طــرف احســاس کننــد می تواننــد بــه 

یکدیگــر تکیــه کننــد.
ــن  ــد: در ای ــراری می ده ــردرا ف ــه زن و م ــه ای ک خان
ــه  ــی ک ــود حس ــه خ ــه خان ــبت ب ــراد نس ــا اف خانواده ه
ــه  ــواده ب ــراد خان ــه اف ــد. هم ــند را ندارن ــته باش ــد داش بای
هــر نحــوی می خواهنــد زمــان کمتــری را در خانــه 
ســپری کننــد. جــو ســرد، بــی روح و ســکوت خالــی از 
شــور و نشــاط در خانــه حاکــم اســت و ایــن جــو همــه 

ــند.  ــکارت باش ــال ب ــد دنب ــردان نبای ــن م ــدارد؛ بنابرای ن
ــه تحــوالت فکــری، فرهنگــی،  ــکارت ب مطرح نبــودن ب
ــردد.  ــورها برمی گ ــردم آن کش ــادی م ــی و اعتق اجتماع
ــردان آن  ــی م ــی و اجتماع ــت فرهنگ ــه برداش ــژه ب به وی
کشــورها ارتبــاط می گیــرد. زیــرا در آن کشــورها کلیت 
بشــری زن مطــرح اســت نــه این کــه زن تقلیــل پیــدا کنــد 

ــه ی واژن خــود. ــا دهان ــه واژن ی ب
ــرای  ــه ب زن، بــدن زن و اندام هــای زن، گفتمــان مردان
ــن  ــان در ای ــت. زن ــان اس ــر زن ــردان ب ــدرت م ــم ق تعمی
ــردان  ــرای م ــگاهِ جنســی ب گفتمــان، فقــط نقــش و جای
دارنــد. بیشــتر از ابــژه ی جنســی، اعتبــار اجتماعــی و 
ــه ی  ــان در جامع ــد. زن ــه ندارن ــری در جامع ــوق بش حق
ــتند.  ــردان اس ــت م ــی از ملکی ــوز بخش ــا هن ــتان ت افغانس
زنــان تــا دختــر اســتند، نامــوس پــدر و بــرادر خود اســتند. 
هنگامی کــه شــوهر کردنــد نامــوس شــوهر، پدر شــوهر، 

ــرادر شــوهر، قبیلــه و قــوم شــوهر خــود اســتند.  ب
دختــران در جامعــه ی مــا توســط مــردان به عنــوان متاع 
جنســی توزیــع و تقســیم می شــوند. یــک مــرد نــزد یــک 
مــرد دیگــر مــی رود، می گویــد دختــرت را بــه پســر مــن 
یــا بــه خــود مــن بــه زنــی بدهیــد. اختیــار دختــر را مــردان 
خانــواده دارنــد. موقــع نــکاح، دختــر حضــور نــدارد؛ این 

مــردان اســتند کــه بین هــم دختــر را معاملــه می کننــد. 
درهرصــورت، بایــد عــرض کنــم بحــث زن، بحــث 
ــی و  ــث فرهنگ ــای زن، مباح ــث اندام ه ــدن زن و بح ب
ــرای  ــردان ب ــان اســت. م ــر زن ــه ب ــدرت مردان گفتمــان ق
تحقــق میــل جنسی شــان زنــان و انــدام زنــان را بــه ابــژه و 
ابژه هــای جنســی تبدیــل می کننــد تــا بــا ایــن ابژه ســازی 
ــر  بتواننــد مالکیــت جنســی و برتــری جنســی خــود را ب
زنــان مســلط نگــه بدارنــد. بــه زنــان بقبوالننــد کــه میــل 
جنســی و نفســانیت جنســی زنــان، زشــت، بــد و شــیطانی 
اســت. فقــط مــردان بایــد میل جنســی، نفســانیت جنســی 
ــن  ــان در ای ــگاهِ فاعــل جنســی را داشته باشــند؛ زن و جای
ــن  ــند. ای ــردان باش ــی م ــژه ی جنس ــد اب ــط بای ــط، فق وس
ابژه ســازی جنســی زن، بــدن زن و انــدام زن بــه ســادگی و 
خــود به خــودی صــورت نگرفته اســت؛ بلکــه به اســاس 
گفتمــان فرهنگــی مردانــه صــورت گرفته اســت که ایــن 
گفتمــان فرهنگــی مردانــه در جامعــه بــه گفتمــان قدرت 
مردانــه تبدیــل شده اســت. ایــن گفتمــان قــدرت مردانــه، 
ــه عــورت، بــکارت، نامــوس، عاجــزه، سیاه ســر،  زن را ب
ــادر  ــی، م ــچ، زن فان ــچ و ک ــوچ، ب ــا، ک ــادر اوالده م
فانــی، پرشکســته، بــار شیشــه، دختــر فانــی، خاصه به 
ــت که  ــل کرده اس ــت تبدی ــام و هوی ــود بی ن ــک موج ی
حتــا در گفتمــان فرهنگــی جنســی و قــدرت مردانــه، نــام 
و هویــت زنــان نیــز عــورت و شــرمگاه اســت که گرفتــن 
نــام و هویــت زنــان موجــب ســرافکندگی و شــرم مــردان 

می شــوند.

بچه هــا بــه جمــع خانــواده  اضافــه می شــوند و زوج 
ــد. ایــن مســئله  ــه قبــل دارن ســرگرمی بیشــتری نســبت ب
ــدان  ــر شــدن فرزن ــا بزرگ ت ــی ب ــر احتمــال دارد ول کمت
ــود. ــگ می ش ــی پررن ــاق عاطف ــال ط ــم احتم ــاز ه ب

در یــک زندگــی زناشــویی زوج هــا در طــول مســیر 
ــل  ــه حداق ــا ب ــن هدف ه ــی ای ــد و وقت ــی دارن هدف های

ــت. ــی را داش ــاق عاطف ــار ط ــوان انتظ ــد می ت می رس
ــه  ــت ب ــده اس ــی ش ــاق عاطف ــار ط ــه دچ ــردی ک ف
خــود و ســامت فــردی خــود بی توجــه می شــود و 
ــت  ــز اهمی ــواده نی ــراد خان ــر اف ــامت دیگ ــه س ــی ب حت
ــه درســتی انجــام  کمتــری می دهــد؛ وظایــف خــود را ب
نمی دهــد و مســئولیت های خــود را در مقابــل دیگــر 
ــی  ــل و رغبت ــچ می ــردی و بی هی ــه  س ــواده ب ــراد خان اف
انجــام می دهد.اگــر ایــن فــرد یــک خانــم باشــد نســبت 
بــه نظافــت منــزل و دیگــر امــور مربــوط کندتــر از قبــل 
عمــل می کنــد و اکثــرا همیشــه کارهــای عقب مانــده یــا 
نیمــه کاره دارد ولــی حوصلــه و رغبتــی بــرای انجــام دادن 
آن هــا نــدارد اگــر یــک مــرد باشــد نســبت بــه کار کردن 
و وظایــف خــود ســردتر از قبــل می شــود و ایــن مشــکل 
موجــود را 2برابــر می کنــد، آشــفتگی روحــی و ذهنــی 
بــه آشــفتگی ظاهــری گــره می خــورد و وضــع را بدتــر 
از قبــل می کنــد. شــخص از لحــاظ روحــی در شــرایطی 
قــرار دارد کــه هیــچ رغبتــی بــرای شــاد بــودن یــا حضــور 
ــح  ــی را ترجی ــا تنهای ــدارد و عموم ــای شــاد ن در جمع ه
ــود و  ــار می ش ــردگی دچ ــه افس ــم ب ــا کم ک ــد ت می ده
بــه جــز ســامت روحــی کــه بیمــار شــده اســت ســامت 
ــه ی  ــفانه درجامع ــد. متاس ــر می افت ــه خط ــز ب ــم نی جس
کنونــی افغانســتان اکثــرا مــردان و زنــان جــوان و متاهــل 
یــا زیــر بــار فشــارهای مختلــف اجتماعــی و ســنتی قــرار 
ــراز   ــرای اب ــی ب ــرات کاف ــی و ج ــم آگاه ــا ه ــد و ی دارن

عاطفــه ی مــرده در در ون خویــش نیســتند.

فزیولوژی شناســی ارتبــاط نــدارد. زیــرا برخــورد بــا بــدن 
و انــدام زنــان اعتقــادی، مذهبــی، فرهنگــی و اجتماعــی 
ــن شــکی نیســت.  اســت. این کــه زن پســتان دارد، در ای
ــده  ــود، دی ــان ش ــد کتم ــتان زن بای ــرا پس ــه چ ــا این ک ام
ــد  ــا موقعی کــه کــودک را شــیر می دهــد بای نشــود، حت
دیــده نشــود؛ مهــم این گونــه برخــورد اعتقــادی، مذهبی، 
فرهنگــی و اجتماعــی بــا انــدام زنان اســت. بــرای من قابل 
بحــث نیســت که پــرده ی بــکارت وجــود دارد یــا نــدارد؛ 
اصــا 10 پــرده ی بــکارت وجــود داشته باشــد. مهــم برای 
مــن »پــرده« نیســت، بلکــه مهــم »بــکارت« اســت. معنــای 
ــکارت ایــن اســت، دختری کــه دســت نخورده اســت،  ب
فقــط بــرای اولیــن و آخرین بــار دســت یــک مــرد بایــد 
ــه  ــه ب ــد ک ــت نداشته باش ــود او دس ــا خ ــورد ام ــه او بخ ب

ــد.  کســی دســت بزن
این جــا اســت که دختــر یــا زن بــه یــک ابــژه ی 
جنســی تبدیــل می شــود. انــدام زن، چــه واژن، چــه 
ــه  ــد، چ ــش می خوانن ــه بکارت ــی واژن ک ــه ی داخل دهان
ــازو زن، چــه روی زن  پســتان زن، چــه باســن زن، چــه ب
ــل  ــژه ی جنســی، نامــوس و عــورت تبدی ــه اب و... همــه ب
ــدن آن  ــی دی ــد یعن ــورت را می دانی ــای ع ــود. معن می ش
عضــوی از بــدن کــه موجــب شــرم شــود، عورت اســت. 
بنابرایــن همه ســا ی بــدن زن بــه شــرم گاه و عــورت تبدیل 
ــن شــرمگاه  ــد ای ــی شــرمگاه. بای ــدن زن یعن می شــود. ب

پوشــانده و کتمــان شــود. 
از نظــر فیزیولوژی شناســی و پزشــکی ایــن بحــث 
اساســا نمی توانــد مطــرح باشــد کــه زن و بــدن زن 
عــورت اســت. زن نیــز مثل مــرد، انــدام دارد. چشــم دارد، 
دســت دارد، پــای دارد و...، فقــط زن و مــرد چنــد انــدام 
نســبتا متفــاوت دارنــد کــه ایــن تفــاوت اندام هــا کارکــرد 
مشــترک دارنــد، زیــرا زن و مــرد را به عنــوان یــک گــرهِ 
بیولوژیــک بــرای رابطــه ی جنســی و تولیــد مثــل به هــم 
وصــل می کنــد. از نظــر بیولوژیــک و زیست شناســی این 
تفــاوت اندام هــای زن و مــرد نمی توانــد افتخــار بــه مــرد 
ــدی  ــه زن تلقــی شــود. در زیست شناســی دی ــا شــرم ب ی
مثبــت و منفــی بــه تفــاوت اندام هــای زنانــه یــا مردانــه یــا 

درکل بــه جنــس مــرد و جنــس زن وجــود نــدارد. 
این کــه یــک کارمنــد خدمــات پزشــکی حکــم 
ــکی و  ــوع پزش ــط موض ــکارت فق ــرده ی ب ــد پ می کن
ــت که  ــب اس ــن جال ــرای ای ــت؛ ب ــی اس فزیولوژی شناس
ایــن حکــم خیلــی ســاده انگارانه اســت. بــدن زن و انــدام 
ــه  ــی و اجتماعــی ب زن از نظــر مناســبات جنســی، اخاق
پزشــکی و فزیولوژی شناســی ارتبــاط نمی گیــرد، بلکــه 
ــاط  ــه ارتب ــی جامع ــی و مذهب ــی، دین ــاور فرهنگ ــه ب ب
ــه ی واژن  ــه دهان ــانی زن ب ــه ارزش انس ــرد. این ک می گی
ــر زن  ــه تقدی ــد، این ک ــدا می کن ــل پی ــش تقلی ــا بکارت ی
ــه زن  ــه ب ــود، این ک ــن ش ــد تعیی ــش بای ــط پاهای از وس

ــه یکدیگــر کــم  باعــث می شــود میــزان اعتمــاد افــراد ب
شــده و نســبت بــه یکدیگــر دچــار ســوء تفاهــم شــوند 
ــل  ــه دلی ــده و ب ــتباه ش ــار اش ــدام دچ ــواده م ــراد خان اف
نداشــتن تکیــه گاه جــدی در زندگــی احســاس یــاس و 
ســرخوردگی می کننــد و بــا انــواع بیماری هــای روانــی و 
روحــی دچــار می شــوند. از یــک ســو زنانــی هســتند کــه 
صاحــب فرزنــد بــوده و فاقــد پشــتوانه و حمایت مــادی و 
معنــوی هســتند و امــکان تامیــن معــاش خــود را ندارنــد. 
بنابرایــن ناچارنــد بــا وضعیــت موجــود ســازگاری کننــد 
ــقف  ــه س ــوهر ب ــی ش ــری و بی توجه ــم بی مه ــه رغ و ب
مشــترک زناشــویی در کنار فرزندان تن دهند و از ســوی 
دیگــر مردانــی هســتند کــه اســتطاعت پرداخت مهریــه را 
ــح  ــود را ترجی ــرایط موج ــل ش ــن تحم ــد، بنابرای ندارن
ــرای پرکــردن  ــل این کــه هــر یــک ب ــا غاف ــد، ام می دهن
ــن  ــری را جایگزی ــرد دیگ ــود، ف ــی خ ــای عاطف خاه
کرده انــد. در طــاق عاطفــی زن و مردهیــچ گونــه حس، 
نشــاط و درک متقابلــی نــدارد و در واقــع بــه اجبــار زیــر 
یــک ســقف زندگــی می کننــد ممکــن اســت خانمــی به 
دلیــل فشــار اقتصــادی و ایــن که شــغل و درآمــدی ندارد 
مجبــور اســت بــا همســرش زندگــی کنــد. مــادر همــواره 
از دوری فرزنــدش نگــران اســت و ایــن کــه در صــورت 
جــدا شــدن ممکــن اســت فرزنــدش را از او بگیرنــد یــا 
فرزنــدش آســیب روانــی وعاطفــی می بینــد، بنابرایــن بــه 
دلیــل فرهنــگ جامعــه یــا حتــی فشــار خانــواده نمی تواند 
طــاق بگیــرد، در چنیــن خانــواده ای زن و مردمجبورانــد 

ــت؟  ــل شده اس ــورت تبدی ــه ع ــب ب ــه مرات ــدام زن ب و ان
مــن از آن کارمنــد خدمــات پزشــکی می پرســم: »آیــا از 
ــدن و اندام هــای زن عــورت )شــرمگاه(  نظــر پزشــکی ب
اســت؟«. طبعــا کــه نیســت. پــس چــرا از نظــر فرهنگــی 
و مذهبــی زنــان عــورت اســتند؟ بنابرایــن نبایــد دربــاره ی 
ــن  ــان در ای ــدن زن ــان و ب ــگاهِ زن مباحــث جنســی و جای
ــه  ــن مباحــث ب مباحــث دچــار مغالطــه شــد؛ این کــه ای
پزشــکی ارتبــاط می گیــرد. مباحــث جنســی و جایــگاه 
ــی،  ــی، دین ــت های فرهنگ ــه برداش ــان ب ــدن زن ــان و ب زن

ــرد.  ــاط می گی ــه ارتب ــادی جامع ــی و اعتق مذهب
ــه بدهــم: در تعــدادی از کشــورهای  می خواهــم نمون
جهــان دیگــر بحــث بــکارت مطــرح نیســت. این کــه در 
ــه دانــش  ــکارت مطــرح نیســت ب آن کشــورها بحــث ب
پزشــکی یــا فزیولوژی شناســی ارتبــاط نــدارد کــه 
پزشــکی و فزیولوژی شناســی گفته باشــد بــکارت وجــود 

را فــراری می دهــد. کــودکان در ایــن خانــه هیــچ حــس 
ــل  ــد و بیشــتر تمای ــت و آرامشــی دریافــت نمی کنن امنی
دارنــد وقــت خــود را بیــرون از خانــه و بــا دوســتان خــود 
ــراد  ــن اف ــرش ای ــاده پذی ــن آم ــه ناام ــد؛ جامع بگذرانن
اســت و متاســفانه ایــن کــودکان و نوجوانــان تمایــل بــه 
اســتفاده از موادمخــدر، ارتباط هــای ناســالم و نامشــروع 
و انجــام کارهــای خــاف و غیرعــرف را از خــود نشــان 
ــه جامعــه آســیب وارد  ــه خــود و هــم ب می دهنــد؛ هــم ب
می کننــد و برخــی نیــز دچــار افســردگی و در خــود 
فرورفتــن می شــوند. مســلما چنیــن کــودکان و نوجوانانی 
بــرای آینــده خــود و تشــکیل یــک زندگــی جدیــد هیچ 
الگــوی مناســبی پیــش رو نداشــته  و شــاید آن هــا نیــز در 
ــوند. ــود ش ــای خ ــدر و مادره ــکل پ ــار مش ــده دچ آین

در هرســنی و بــا هرشــرایطی می تــوان انتظــار بــه وجــود 
آمــدن طــاق عاطفــی را داشــت؛ نمی تــوان گفــت کــه 
ــه  ــه وجــود آمــدن طــاق عاطفــی خانواده هــا ب علــت ب
هــم شــباهت دارد؛ ایــن مشــکل می توانــد در رابطــه یک 
زوج جــوان کــه ســن ازدواج آن هــا 20 تــا 30 ســال اســت 
ــد  ــه چن ــواده ای ک ــک خان ــد در ی ــا می توان ــد ی رخ ده
کــودک کوچــک و بــزرگ دارنــد باشــد یــا حتــی در 
ــه حــدی رســیده اند کــه  ــواده ی کــه کودکانشــان ب خان
ــد  ــد رخ ده ــود رفته ان ــی خ ــال زندگ ــه دنب ــدام ب هرک
کــه بــه اصطــاح بــه ایــن مرحلــه ســندرم آشــیانه خالــی 
ــزان طــاق عاطفــی  ــه می شــود.اما بیشــترین می ــز گفت نی
در ســال های اول ازدواج رخ می دهــد، وقتــی کم کــم 
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عشــق هدیــه می دهــد. اشــعارهم ماننــد آدم هــا 
خصوصیــات خــاص خــود را دارنــد کــه آن هــا 
را از هــم متمایــز می کنــد طــوری کــه در 
موقعیت هــای متفــاوت احســاس های متفــاوت 
می آفرینــد و هــر خواننــده از آن برداشــت 
خــاص خــودش را خواهــد داشــت. در لحظات 
ــه  ــوان ب ــگ می ت ــراض و جن غــم، شــادی، اعت
شــعر پنــاه بــرد. تفکــر، محیــط اجتماعــی، نــوع 
ایدئولــوژی و اومانیســم اســت کــه طیف هــای 
نــگاه شــاعر را جهــت می دهــد و هــر شــاعری با 
توجــه بــه همیــن چنــد مقولــه بــه مســایل درونی 
و اجتماعــی خــود می نگــرد و برداشــت اش را از 
مســایل اجتماعی روز می ســراید. مطالعه ســبب 
می شــود کــه شــاعر قــدرت برقــراری ارتبــاط با 

جهــان را داشــته و بــر مســایل روزگار خویــش 
آگاه باشــد. شــعر می تواند دادگاه عدالت باشــد 
ــر خــود تعهــد داشــته  ــه هن اگرشــاعر نســبت ب
ــرای خرافــه و  ــد بازویــی ب باشــد و هــم می توان
افراط گرایــی باشــد اگــر از یــک تفکر پوســیده 

نشــآت گرفتــه باشــد.

بــا توجــه بــه اینکــه در غرب هســتی 
عالقه منــدی مــردم و رســانه ها بــه 
ــی  ــاعر غرب ــت؟ ش ــه اس ــعر چگون ش
مــورد عالقــه ی تــان کیســت و چــرا؟

عــده ای از مــردم، جهــان را بــا کلمه هــا 
می فهمنــد، نــه بــا اعــداد و تصاویــر. فــرق 
نمی کنــد کــه در کــدام جغرافیــا زندگــی 
کننــد. بــرای درک مســایل اجتماعــی، سیاســی 
یــا عاطفــی کلمــه نیــاز شــان اســت. غــرب هــم 

تمــام اینهــا شــاعرانی ماننــد موالنــا و حافــظ را 
ــت  ــش را روای ــای درون خوی ــه فض ــم ک داری
ــوت و  ــه ی ق ــان نقط ــفه و عرف ــرده اند.فلس ک
دلیــل مانــدگاری اشــعار  حافــظ  و موالناســت 
ــن  ــر ای ــی ب ــا گواه ــه ه ــن نمون ــام ای ــا تم .آی
نیســت کــه ادبیــات روایتگــر اتفاقــات اجتماعی 

ــت؟  ــنده اس ــاعر و نویس ــی ش و درون
وقتــی شــاعر تجربــه یا احســاس تــازه ای دارد 
نــاآرام مــی شــود تــا اینکــه آن را در قالــب شــعر 
ــن شــاعر و زندگــی  ــد بی ــزد. کلمــات پیون بری
اســت وقتــی تجربــه هــا و عواطــف اش را مــی 
ــا  ــع م نویســد شــاد و ســرزنده می شــود. در واق
از نامایمــات و حتــی گاهــی از شــعف به شــعر 
پنــاه مــی بریــم .شــعرمی تواند صــدای هزارانــی 

چــون مــا ونقطــه ی عطــف بیــداری باشــد.

ــی و  ــه زندگ ــاعر ب ــگاه ش ــوع ن ن
ــات  ــا نش ــایل از کج ــات و مس جریان
ــد  ــا چــه حــد مــی توان می گیــرد و ت
اثــر شــخصی یــا جمعی داشــته باشــد؟

ــک  ــای ی ــه معن ــی ب Poem واژه ای یونان
ــعرمجموعه ا ی از  ــت، ش ــده اس ــز ساخته ش چی
تکنیک هاســت کــه شــاعر بــه وســیله ی آن 
ــای  ــکوه واعتراض ه ــق ، ش ــاس های عش احس
سیاســی، اجتماعــی زمــان خویــش را در قالــب 
تکنیک هــای  هرچــه  می ریــزد.  کلمــات 
بیشــتری بدانیــم الگوهــای بیشــتری از تجربیات 
واحســاس هایمان خواهیــم ســاخت. الگوهایــی 
ــر  ــان را ب ــترک مخاطب ــاس های مش ــه احس ک
ــد و گاه  ــا می کن ــر پ ــزد. گاه انقــاب ب می انگی

در ایــن مقولــه اســتثنا نیســت. کتابخانــه هــا پــر 
رونق تریــن مــکان فرهنگــی اســت و مــردم 
عاقــه ی خــاِص بــه مطالعــه و برنامه هــای 
ــه  ــی ک ــد در حال ــی دارن ــی کتاب خوان گروه
می شــود.  روز خلوت تــر  بــه  روز  کلیســاها 
ماننــد  ادبیــات غــرب  جایــگاه داســتان در 
جایــگاه شــعر در ادبیــات شــرق اســت. در 
ســده ی معاصــر ادبیــات در غــرب چهــره ی 
ــده  ــن س ــت. ای ــه اس ــود گرفت ــه خ ــی ب متفاوت
ســده ای پــرش از ســنت گرایی بــه مدرنیتــه 
ــا  ــی ب ــروز شــاعران غرب اســت. دغدغه هــای ام
دغدغــه هــای ذهنــی مــا کامــا متفــاوت اســت. 
ــوق  ــرای حق ــوان در این جــا دیگــر ب شــاعر بان
ــی  ــگ وب ــی جن ــد، ول ــان نمی جنگن ــه ش اولی

عدالتــی را همچنــان محکــوم می کننــد. جوانان 
ــی  ــند، ول ــعر نمی نویس ــق ش ــراز عش ــرای اب ب
هنــوز تیآتــر هملــت و شــاه لیــر تماشــا می کنند. 
ارضــای  دوران  غربی هــا  بــرای  دوره  ایــن 
فــوری نیازهاســت، ولــی هم چنــان در مکاتــب 
تاریــخ ادبیــات می خواننــد و از شکســپیر قصــه 
ــل  ــنت گرایی را دلی ــذر از س ــی گ ــد. یعن دارن
بــر کنــار گذاشــتن فرهنــگ و ادبیــات گذشــته 

نمی داننــد.
 اشــعار آنتونیو گامونــدا مهم تریــن شــاعر 
ــاد  ــان را زی ــم جه ــاید ه ــا ش ــپانیا ی ــده ی اس زن
می خوانــم. آثــار ارزش منــدی ازایشــان ترجمــه 
شــده اســت. رنــج نهفتــه درشــعر گامونــدا 
را دوســت دارم. رنجــی کــه ماننــد آیینــه ای 
ــخ  ــرد. تاری ــرار می گی ــان ق ــخ م ــروی تاری روب
ــه  از جمله ی اندام های زنانه، بکارت یکی از اندام هایی است که اســپانیا در ســلطه ی وحشــت فاشیســم، تجرب

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 زنان وجود ندارد. 

ک و ُمهری نیست که بر  کلتوریس وجود دارد، اما بکارت نه. بکارت، ال
ک و ُمهر را با آلت خود  دهانه ی زهدان گذاشته شده  باشد تا مردی آن ال
برطرف کند. اساسا زهدان و دهانه ی زهدان تا سال های جوانی دختران 

 ادامه از صفحه 1

 ادامه از صفحه 4

تــا چــه حــد  ادبیــات  شــعر و 
می توانــد روایتگــر اتفاقــات جامعــه یــا 
ــد؟ ــاعر باش ــک ش ــی ی ــان احساس بی

روایت هــا در تمــام جلوه هــای فرهنــگ 
جامعــه حضــور دارنــد ؛ »در داســتان، شــعر، 
اســطوره، تاریــخ، رقــص و ... در همــه جــا ؛ 
هــر جــا انســان باشــد روایــت نیــز هســت. عــده 
ای از نظریــه پــردازان روایــت را فقــط مختــص 
بــه داســتان مــی داننــد ولــی شــعر هــم میتوانــد 
روایتگــر گذشــته بــرای مــا و حــال بــرای 
ــاهنامه را  ــال ش ــوان مث ــه عن ــد. ب ــدگان باش آین
میتــوان متنــی تاریخــی دیــد و بــا کمــک دانش 
ــک  ــري ایدئولوژی ــی، روایت گ ــت شناس روای
و هدفمنــد را در آن ردیابــی کــرد. فردوســی و 
نظامــی دو تــن از بزرگ تریــن شــاعران فارســی 
زبــان هســتند کــه داســتان زندگــی اســکندر را، 
ــه نظــم  ــت کــرده و ب ــا مــرگ، روای ــد ت از تول
ــل  ــعار خلی ــوان ازاش ــن میت درآورده اند. همچنی
اهلل خلیلــی یــاد کــرد کــه روایت گــر مبــارزات 

ــان شــاعر اســت. سیاســی و اجتماعــی زم
جنــگ  زمــان  در  کــه  داســتان هایی  در 
خلــق شــده اســت. کوچک تریــن لحظــات 
ــدی و فرومایگــی  وحشــت و بی دادگــری، پلی
وحشــی گری و رقــت و تــرس و بزرگ منشــی 
روایــت شــده اســت. سرگذشــت ســربازان 
زنــان  و  یــا کــودکان  جــوان و ســرگردان 
تنهــا  کــه در پیــچ و خــم گــرداب جنــگ 
گرفتــار شــده و مصیبــت کشــیده انــد حکایــت 
داســتان های زمــان جنــگ اســت. در کنــار 

هــای ناامیدانــه و دروغ هــای بــزرگ بــا تاریــخ 
روایت گــر  گامونــدا  اســت.  مشــترک  مــا 
ــرای گریــز  ــِخ اســت. تاریــخ کــه ب چنیــن تاری
ــی  ــه ام. جای ــمالی گریخت ــای ش ــه اروپ از آن ب
کــه نــه گرمــای خورشــید هــرات را دارد و نــه 

ــهدی را.  ــه ی مش ــت لهج صمیمی

مهاجــرت تاثیــر منفــی یــا مثبــِت بر 
روی کــرد ادبــی تــان داشــته اســت؟ 

ــی را از مــن  این کــه مهاجــرت فرصــت های
گرفتــه اســت قابــل انــکار نیســت. کار شــعر و 
داســتان رابطــه ی تنگاتنگ بــا زبــان دارد. زمانی 
کــه تمــام روزمرگــی های مــان بــا زبانــی غیــر از 
زبــان مــادری گــره خــورده باشــد بــرای تولیــد 
ــا  ــد تــاش مضاعــف داشــته باشــی و ب ــر بای اث
ــان فارســی را  ــی زب ــاد جــای خال ــه ی زی مطالع
پــر کنــی. از طرفــی هــم آزادی هــای فــردی در 
یــک کشــور غربــی مــرا جســورتر کــرده و بــه 
حقیقــت وجودی خویــش آگاه شــده ام. نگاهم 
بــه خیلــی از مســایل عوض شــده اســت. محیط 
جغرافیایــی کــه روزهای مــان را در آن بــه شــام 
می رســانیم و کســانی کــه روزانــه بــا آنهــا 
برخــورد داریــم تاثیــر عمیقــی بــر طــرز تفکــر 
و شــناخت ارزش هــای واقعــی اجتماعــی دارند. 
مــن ارزش هــا را بــرای فرزندانــم طــوری دیگــر 
ــه ی  ــه کــه جامع ــه آن گون ــم، ن تعریــف می کن

ســنتی مــا معــرف آن بــود.

ــرخ  ــدگان نیم ــه خوانن ــر، ب در آخ
در مــورد مجموعــه هــای کــه از شــما 
چــاپ و نشــر شــده اســت، معلومــات 

دهیــد.
ــت  ــت داده اس ــن فرص ــه م ــر ب ــت خاط امنی
کــه در ایــن 10 ســال اخیــر 4 اثــر چاپــی تقدیــم 
جامعــه ی ادبــی افغانســتان کنــم و خرســندم که 
بــا تمــام کمــی و کاســتی ها مــورد اســتقبال قرار 
گرفتــه اســت. مجموعــه شــعر )می خواهــم 
ایســتاده بمیــرم( از آدرس انتشــارات امیــری 
در کابــل، مجموعــه شــعر )قطــره ای مانــده بــه 
دریا شــدنم( از آدرس انتشــارات شــعر جــوان در 
هــرات، )داســتان نیمــه ی تاریــک یک رویــا( از 
آدرس نشــر نبشــت بــه صــورت الکترونیکــی و 
چاپــی و مجموعــه ی ) در جســت و جوی صبــح 
برگزیده ی اشــعار برا ت علــی فدایــی( از آدرس 
انتشــارات تــاک در تهــران، کتاب هــای اســت 

کــه از مــن چــاپ و نشــر شــده اســت. 
ســپاس از دســت انــدرکاران نشــریه ی نیمرخ 

کــه  بــاب این گفتگــو را گشــودند. 

گفت و گو:
  مینا نصر
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اشاره: حمیده میرزاد یکی از مطرح ترین 
شاعر بانوی است که نزدیک به دو 

دهه در عرصه ادبیات و شعر فعالیت 
می کند. خانم میرزاد سال های طوالنی 

است که در مهاجرت به سر می برد، با 
این حال، شعر و شاعری را با جدیت 

بسیار دنبال می کند. از او تا حاال 
چندین مجموعه شعری چاپ شده 

است. 

کلمه ها پیوند بین  شاعر و زندگی ست

 ادامه از صفحه 1

ادامه روی کرد

چنیــن لباســی نمی پوشــید و اگر می پوشــید عکســش 
ــه  ــه ب ــل ن ــه موبای ــت ب ــت و اگــر می گرف را نمی گرف
ــم  ــس من ــت، پ ــه می داش ــوظ نگ ــای محف ــک ج ی

ــم. ــرش می کن نش
عکــس  چنیــن  می بــود  خــوب  زن  اگــر   .2

نمی گرفــت.  وسوســه انگیز 
3. ایــن ژســت و لبــاس و آرایــش از یــک فاحشــه 
اســت، پــس عکــس فاحشــه جهــاد اســت اگــر نشــر 

شــود.
4. عکــس زن زیبــا و دلبــر درخــور و الیــق شــعر و 
ادبیــات اســت، پــس نشــر عکــس یــک چیــز یــا کس 
ــت و  ــد داش ــده نخواه ــتانم خوانن ــا داس ــعر ی ــا ش زیب

طــرف خــوش هــم باشــد کــه الیــق اش دانســتم. 
چــاپ عکــس زنــان بــه هــر دلیــل نمایان گــر 
ــه در  ــت ک ــه اس ــر جامع ــم از پیک ــود اراده ای نی وج
پــی اظهــار و اثبــات هویــت خــود اســت. در جامعــه 
ــر  ــش تصاوی ــروز نمای ــا ســنتی و بحــران زده ام کام
ــر  ــوع تثبت گ ــه ن ــد ب ــازی می توان ــای مج زن در فض
ایــن مســله باشــد کــه نیمــه ای جامعــه در پــی کســب 
هویــت خــود از راه مجــاز و مشــروع می باشــد و ایــن 
اتفــاق دیــر یــا زود تنــاب تیره ســنت و تعصــب را پاره 

خواهــد کــرد. 

هـویت کشی زن
 در فضای مجازی

ــود از  ــر اریکــه ی قــدرت نشســته ب ــی کــه ب ــود و در زمان ب
تجــاوز جنســی بــه عنــوان »ابــزار ســلطه« و »ســاِح نظامــی« 

ــرد. ــتفاده می ک ــی اش اس ــاِن سیاس ــه مخالف علی
خــوراک  »لذیذتریــن  می نویســد:  کــوژان  آنیــک 
دیکتاتــور، یــا »شــکاری« کــه او بیــش از هــر شــکار دیگری 
آرزوی شــکارش را داشــت، همســران و دختران پادشــاهان 
و رؤســای کشــورهای خارجــی بــود. قذافــی بــرای این کــه 
»شــاه شــاهان افریقا« شــود و این آرزوی دیرینــش را حداقل 
در عالــم خیــال تحقــق بخشــد راه ویــژه ای را در پیش گرفته 
ــران پادشــاهان و رؤســای  ــود: تصاحــب همســران و دخت ب
جمهــوری کشــورهای آفریقایــی. تصاحب همســر یا دختر 
فــان حاکــم آفریقایــی از نظــرش بــه معنــای از دور خــارج 
کــردن آن حاکــم و نشســتن بــر جایــگاه او بود. ایــن طوری 
ــه ی  ــا را از اریک ــک آن ه ــک ت ــت ت ــه می خواس ــود ک ب
قــدرت بــه زیــر بکشــد و بــر جــای آن هــا بنشــیند، هرچنــد 

در عالــم خیــال«.)ص، 2۷3(
قذافــی بــا مصــرف پول هــای هنگفــت، ماحظــه کاری 
مخصــوص خــودش و اســتفاده از دســتگاه دیپلماســی، 
توانســت پــای بســیاری از ایــن زنــان و دختــران را بــه اتــاق 
خــواب اش بکشــاند. یکــی از کســانی کــه بســیار بــه قذافــی 
نزدیــک بــود لیــا طرابلســی، همســر بــن علــی دیکتاتــور 
تونــس بــود. او بارهــا بــه دیــدِن معمــر آمــد و هــر بار بــا پول 
و طــای هنگفــت بر می گشــت. نیکا ســارکوزی، همســر 
رییــس جمهــور ســابق فرانســه یکــی از دیگــر کســانی بــود 
کــه چندبــاری بــه خوابــگاه قذافــی رفــت و هربار بــا هدایای 
فــراوان برگشــت. تونــی بلــر، نخســت وزیــر بریتانیــا را نیــز 
دخترهــای حــرم ســرای قذافــی در کاروان او دیــده بودنــد.

قذافــی بــه دلیــل تعارضــات جــدی کــه بــا ملــک عبداهلل 
داشــت نیــز تــاش کــرد دختــر او را تصاحــب کنــد و بــه 
نحــوی از پــدرش انتقــام گیــرد. وی از طریــق یــک واســطه 

ــا در  ــاورد، ام ــی بی ــه لیب ــر را ب ــی می خواســت آن دخت لبنان
نقشــه اش گــول خــورد  و موفق نشــد. زیــرا آن واســطه لبنانی 
دختــر مراکشــی  را کــه در عربســتان زندگــی کــرده بــود بــه 

جــای شــاه دخت عربســتانی بــه معمــر پیشــکش کــرد. 
ــه  ــت ک ــکی نداش ــچ ش ــی، هی ــا قذاف ــدای از این ه ج
»شــوهر مــردم لیبــی« اســت و بــه هــر زن و دختــری می تواند 
در کشــورش تجــاوز کنــد. زندگــی دختــران و زنــان زیادی 
ــوس  ــا کاب ــی آن ه ــرد و از جوان ــان ک ــاک یکس ــه خ را ب
ــاب ســبز« از  ــردی کــه در »کت وحشــت ناکــی ســاخت. م
برابــری زن و مــرد ســخن زده بــود و چندهمســری را ممنوع 
قــرار داده بــود. اوقــاِت فراغــت اش را بــا ســکس و تجــاوز 
جنســی پــر می کــرد. ثریــا یکــی از ایــن دختــران بــود. او در 
هفدهــم فوریــه 1۹۸۹ در مرج، شــهر کوچکــی در منطقه ی 
جبــل اخضر )کوهســتان ســرخ( از یــک مادر تونســی و پدر 
لیبیایــی بــه دنیــا آمــد. مــادرش آرایش گــر بــود و جوانی اش 
را در پاریــس گذرانــده بــود و پــدرش نیــز شــغل خدمــت 
گــذاری در ســفارت خانــه لیبــی در پاریــس داشــت. ثریــا 
ــای شــهر ســرت، زادگاه  ــی کــه در یکــی از مکتب ه زمان
قذافــی، درس می خوانــد. در یکــی از روزهــای مــاه آپریــل 
2004 در حالــی کــه در صــف دختــران زیبــای دانش آمــوز 
ایســتاده و بــه قائــد اعظــم لیبــی گل تقدیــم می کــرد توســط 
دیکتاتــور نشــانی شــد و بعــد از آرایــش گاه مــادرش ربــوده 
ــده پزشــک شــود  ــری کــه می خواســت در آین شــد. دخت
ــای  ــر زمینی ه ــش را در یکــی از زی ــرای همیشــه رویاهای ب
ــد  ــدل ش ــی ای مب ــه قربان ــرد و ب ــن ک ــه« دف ــاب العزیزی »ب
کــه مــردم لیبــی پــس از قذافــی نمی خواهنــد در مــورد آن 
ســخن بزننــد. لیبی )نــام مســتعار(، لیا، هــدی و... بــه ترتیب 

دختــران و زنانــی هســتند کــه قذافــی زندگــی آن ها را ســیاه 
ســاخت. قذافــی بــه همســر و زن یکــی از جنرال هــای 
ارتــش اش نیــز تجــاوز کــرد و وقتــی جنــرال از ایــن ماجــرا 

خبــر شــد، در جــا ســکته کــرد و مُــرد.
قربانِی شرم آور

متأســفانه، قربانیــاِن تجــاوِز جنســی در تمــاِم کشــورهای 
ــواری  ــِت دش ــنتی در وضعی ــای س ــوم و رواج ه داراِی رس
ــوع  ــر ن ــی نیســت کــه ه ــا قذاف ــن تنه ــد. ای ــه ســر می برن ب
صــدای مخالفــی را در کشــورش خفــه می کــرد و جــزای 
ــرکوب  ــاوز و س ــکنجه، تج ــا ش ــی اش را ب ــان سیاس مخالف
ــی  مــی داد. در تاریــخ کشــورهای جهــان، مثال هــای فراوان
از ایــن نــوع حاکمــان وجــود دارد. تاریــخ افغانســتان 
ــدِن  ــت. خوان ــی اس ــاوز و تباه ــت، تج ــان از دهش درخش
ــر  ــش از ه ــوای آن، بی ــی« و محت ــرای قذاف ــاب »حرم س کت
مردمــی بــرای مــا افغانســتانی ها آشــناتر اســت و حــس هــم 
ذات پنــداری خلــق می کنــد. ایــن تنهــا، ثریــا و لیــا و هدی 
نیســتند کــه بــه دســت جبــاِر دیکتاتــور و روانــی رویاهــاِی 
خویــش را از دســت می دهنــد و بــا کابــوِس ناشــی از 
ــی،  ــای داخل ــوند. در دوراِن جنگ ه ــم راه می ش ــاوز ه تج
ده هــا ثریــا در افغانســتان مــورِد تجــاوز قــرار گرفتنــد و تا ابد 
شــرِم آن را بــا خــود یــدک کشــیدند. ثریــای لیبــی می تواند 
صدایــش را بلنــد کنــد و داســتان اش را بــه جهانیــان قصــه 
کنــد. ثریــای افغانــی امــا، تــا ابــد بــا ایــن کابــوس زیســت و 
آن را بــا خــود بــه گــور بــرد. ثریاهــا در هیــچ کجــای جهــاِن 
مقصــر وضعیــت خویــش نیســتند. آن هــا طعمه های هســتند 
کــه شــکار شــدند و تنهــا گنــاه شــان زن بــودِن شــان بــود/ 

اســت.

حرم سرای قذافی؛ 
سندی بر صفحه ی تاریخ
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در اختیــاِر خواننــدگان و نســل های آینــده ی 
ــه پنــداِر مــن، کتــاِب »حــرم  لیبــی قــرار گیــرد. ب
ــر  ــندی ب ــه س ــن ک ــدای از ای ــی« ج ــراِی قذاف س
ــرای  ــه ای ب ــرت نام ــت، عب ــخ اس ــه ی تاری صفح
تمــاِم دیکتاتــوراِن دنیــا نیــز می باشــد. ایــن کتــاب 
بــه مــا می گویــد، کــه »چــراِغ ظلــم تــا ابد روشــن 
نمی مانــد« و باالخــره کســی پیــدا خواهــد شــد تــا 

دمــاِر از روزگاِر دیکتاتــور در آورد.
ــی  ــور لیبیای ــی، دیکتات إســرهنگ معمــر قذاف
بــود، کــه در ســال 1۹4۸ در خانــواده ای فقیــر 
ــه  ــات ب ــاِن تحصی ــس از پای ــد. او پ ــا آم ــه دنی ب
ــری روی آورد.  ــه نظامی گ ــت و ب ــش پیوس ارت
معمــر قذافــی در ســال 1۹۶۹ در حالــی کــه فقــط 

2۷ ســال ســن داشــت و بــه عنــواِن رییــس ســتاد 
ــک  ــرد در ی ــه می ک ــام وظیف ــی انج ــش لیب ارت
کودتــاِی بــدوِن خون ریــزی توانســت بــر مســند 
قــدرت بنشــیند و یکــی از مخوف تریــن نظام های 
ــد. دیدگاه هــای  ــری کن ــا را رهب ــوری دنی دیکتات
سیاســی قذافــی در کتــاب ســه جلــدی موســوم به 
ــه تفصیــل آمــده اســت. غــرور،  »کتــاب ســبز« ب
بلندپــروازی و قــدرت بــدون حــد و حصــر قذافی 
در دنیــای عــرب، زبــان زد خــاص و عــام بــود. او 
خــودش را »شــاه شــاهاِن افریقــا« لقــب داده بــود 
و ادعــای حکومــت بــر تمــام ملــت عــرب را در 
ســر می پرورانیــد. قذافــی، 42 ســال بــر لیبــی 
ــر 2011  ــره در 20 اکتب ــرد و باالخ ــت ک حکوم
توســط مــردم و انقابیــون لیبــی دســتگیر و اعــدام 
ــزو  ــراییل و ج ــم اس ــِف رژی ــی، مخال ــد. قذاف ش
چهــار عــرِب پرمدعــای چــون جمــال عبدالناصر، 
ــدون  ــه ب ــود ک ــد ب ــظ اس ــین و حاف ــدام حس ص
هیــچ تــرس و لــرزی علیــه سیاســت های جهانــی 
ایــاالت متحــده آمریــکا موضــع می گرفتنــد. 
ــت،  ــق قومی ــا تلفی ــرواز ب ــرب بلندپ ــن چهارع ای
ــت  ــرای مل ــتند ب اســام و سوسیالیســم می خواس
پــا  و  دســت  رهایی بخــش«  »هویــت  عــرب 
کننــد. قذافــی، ناصــر، صــدام و اســد مشــهور بــه 
»ناســیونال سوسیالیســت های عــرب« هســتند. 
رژیــم قذافــی نیــز توســط انقابیــون و بــه کمــک 

نیروهــای ناتــو نابــود شــد.
تجاوز جنسی همچون ابزاِر سلطه

قذافــی مبتــا بــه جنــون جنســی و یــک 
ــت و  ــود. او از آزار، اذی ــار ب ــاِم عی ــت تم سادیس
ــور  ــرد. دیکتات ــذت می ب ــران ل ــر دیگ ــاوز ب تج
لیبــی از تأثیــراِت منفــی تجــاوز جنســی بــر رواِن 

قربانــی بــه خوبــی آگاه 
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توزیع: شبکه زنگ صبح 0744021952
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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 3...

دفتر سـاحوی کمیسـیون مسـتقل حقوق بشر 
افغانسـتان نشسـت برنامه » تحقیـق ملی زنان، 
صلـح و امنیت« را در شـهر نیلی مرکـز والیت برگزار 
تاکیـد  ایـن نشسـت اشـتراک کننـدگان  کـرد. در 
داشـتند کـه خواسـت خانواده های شـهدا و معلولین 
فرامـوش نشـود و حقـوق انسـانی و بشـری زنـان در 
گفتگوهـای صلـح از نظرهـا پنهـان نمانـد. مهم ترین 

تاکیـد و نقطـه مشـترک اشـتراک کنندگان در ایـن 
نشست در باره  صلح موارد زیر است:  

1. صلـح زمینـه همدیگر پذیری، عدالـت اجتماعی و 
حکومـت داری خـوب را فراهم کند

2. قانـون اساسـی در گفتگوهای صلـح مدنظر گرفته 
شـود و معامله نگردد

3. دسـت آوردهـای یـک و نیـم دهـه گذشـته در 
نتیجـه صلـح معاملـه نشـود

4. بـه خانواده هـای شـهدا و معلولیـن توجـه شـود و 

خواسـت آن هـا در پروسـه صلـح مدنظر گرفته شـود
5. مخالفیـن مسـلح بـه تمـام حقـوق بشـری زنـان 

احتـرام گذاشـته و بـه حضـور زنـان به عنـوان نیم از 
نفـوس جامعـه اذعـان کنند

6. سـازمان ملل متحـد از رونـد صلـح نظـارت کند و 
افغانسـتان را پـس از توافـق صلح تنهـا نگذارد

7. در نتیجـه صلـح حقوق اساسـی و کرامت انسـانی 
در افغانسـتان یـک بـار دیگر قربانی نشـود

8. حـق کار و تحصیـل در نتیجه صلح از زنان سـلب 
نگردد

9. انتخابـات شـفاف و دموکراتیـک بـه عنـوان نمـاد 
برابـری و دمکراسـی نبایـد قربانی صلح شـود. انتقال 

قـدرت سیاسـی تنهـا از راه انتخابـات ممکن اسـت
داکتـر سیماسـمر رییس کمیسـیون مسـتقل حقوق 
بشـر افغانسـتان در سـخنرانی خود در اولین جلسـه 
اسـتماع عامه »تحقیق ملی زنـان، صلح و امنیت« در 
کابل گفت: »در گذشـته نیز مردم افغانسـتان شـاهد 
متاسـفانه  امـا  بوده انـد،  پیمان هـای صلـح  امضـای 
نتیجـه آن کشـتار، ویرانـی، آوارگـی و مصیبت هایی 

بـوده کـه بیش تـر زنـان از آن متاثر شـده اند.« 
کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر افغانسـتان تحقیق 
ملـی »زنـان، صلـح و امنیـت« را بـه تاریـخ اول مـاه 
حـوت سـال گذشـته، برابـر بـا 20 فبـروری 2019 
آغـاز کـرد. این تحقیق بـه منظور دریافـت دیدگاه ها 
و مطالبـات زنـان در رونـد صلح با طالبـان راه اندازی 
شـده اسـت. در برنامـه تحقیـق ملـی »زنـان، صلح و 
امنیـت« دیـدگاه هـای حـدود 4هـزار زن از سراسـر 

افغانسـتان منعکس می شـود. 
***

تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت در والیت دایکندی
 خواست خانواده های شهدا و معلولین در پروسه صلح مدنظر گرفته شود

داکتر سیماسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سخنرانی خود در اولین جلسه 
استماع عامه »تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت« در کابل گفت: »در گذشته نیز مردم افغانستان شاهد امضای 
پیمان های صلح بوده اند، ولی متاسفانه نتیجه آن کشتار، ویرانی، آوارگی و مصیبت هایی بوده که بیش تر زنان از 
آن متاثر شده اند.«  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحقیق ملی »زنان، صلح و امنیت« را به تاریخ اول 
ماه حوت سال گذشته، برابر با ۲۰ فبروری ۲۰۱۹ آغاز کرد. این تحقیق به منظور دریافت دیدگاه ها و مطالبات 
زنان در باره صلح با طالبان راه اندازی شده است. در برنامه تحقیق ملی »زنان، صلح و امنیت« دیدگاه های 

حدود 4هزار زن از سراسر افغانستان را منعکس می شود. با تکمیل این تحقیق قرار است که نظرات و 
خواست های زنان از سراسر افغانستان در باره ی صلح جمع آوری شود.  
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سرسخت مثل سنگ ، غریبانه مثل درد
این ماجرا مرا چه صمیمانه مسخ کرد
امروز روز زوج و به تقویم کهنه ای 

تکرار میشود مِن من روزهای فرد
برخورد ساده ی دل و یک کامیون شکر

برخورد اشک و الشه ی یک قلب دوره گرد
پیوند قلب تازه ! َو پس میزند بدن

گویا از آستان وفا ، زن نگشته طرد!
بی تو چگونه؟ بی تو قدم میزنم هنوز

َکْشک است عشق ! شاعر  دیوانه ول بگرد!!

گاهی تصور کن که خانه گرم و روشن بود
آن شب همه بودند و خانه بی مِن من بود
تو می گشودی پنجره! بر روی ساری که

نف-فس کم  آورده ولی درگیر رفتن بود
با لرزش پلک ات  قناری می پرد در من

پرواز زردی که شکوه نبض یک زن بود! 
دیوانه ای! مستم کن از مخلوط افیونی 

که در رگان مولوی، شمس و تهمتن بود
سردرگمی های مرا امشب بغل وا کن

صبح گذشته در جهانم بحث مردن بود
بین کمدهای لباس فاخرم دردی است

دردی که فقدان تو و جنگ من و تن بود
نوشیدی ام؟ این آخرین فنجان برای تو 
تکوین عشق و فلسفه نوشیدن از من بود

 حمیده میرزاد
جعِدگیسو

مرور برکتاب
غام سخی حامیس

»حــرم ســراِی قذافــی«، کتابــی از »آنیک 
کــوژان« نویســنده و ژورنالیســِت زِن 
فرانســوی اســت. ایــن کتــاب را »بیــژن اشــتری« به 
فارســی ترجمــه کرده اســت. کتــاِب حرم ســرای 
قذافــی، همــان گونــه کــه مترجــِم فارســی آن نیــز 
اشــاره کــرده اســت، زندگی نامــه ی سیاســی معمر 
قذافــی نیســت. در ایــن کتــاب فقــط به یــک وجه 
هولنــاک از زندگــی او پرداختــه شــده اســت. نثــِر 
فارســی »حــرم ســرای قذافــی« روان، شــیک، 
ــی از  ــه خوب ــه می باشــد و مترجــم ب شســته و رفت
پــِس کارش برآمــده اســت. نویســنده نیــز تــا حــِد 
ــه صــورت  زیــادی کوشــش کــرده اســت کــه ب
مســتند بــه شــرح و بســِط وقایــع بپــردازد. اگرچــه 
حــرف و حدیث هایــِی در مــورد صحــت و ُســقِم 
برخــی از ادعــای کتــاب می تــوان مطــرح نمــود، 
امــا ایــن گمانــه بــه آن حد نیســت کــه حــوادث و 
ــار  ــد اعتب ــاس فاق ــاب را از اس ــاِت دروِن کت اتفاق

سازد.
شــخصیِت اصلــی »حــرم ســرای قذافــی«، ثریــا 
ــه قــوِل نویســنده »او دلیــِل شــکل گیری  اســت. ب
ــا  ــاب اســت«. جســارت و شــجاعِت ثری ــن کت ای
ــان  ــرده و کتم ــت پ ــِق پُش ــاِن حقای ــر بی ــی ب مبن
ــر  ــی حاض ــرد و زِن لیبیای ــر م ــه کم ت ــده ای ک ش
می شــود، در بــاره ی آن ســخن بزنــد، باعــث 
شــده کــه ایــن کتــاب نوشــته شــود و نشــر شــود. 
در لیبیــای پــس از قذافــی، حــرف زدن در مــورد 
ــرم  ــی »ش ــه ی نوع ــه مثاب ــی« او ب ــاِت جنس »جنای
ــی« پنداشــته می شــود و پرده برداشــتن  ســارِی مل
از ایــن »رازهــاِی خجالــت آور« را موجــِب آبــرو 
ریــزی و مایــه ی حقــارت می داننــد. ثریــا امــا 
کــه  می کنــد  بیــان  را  داســتان اش  جســورانه 
همچــون »شــهادت نامــه« و »ســندی تاریخــی«ای 

حرم سرای قذافی؛ 
سندی بر صفحه ی تاریخ
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