
آیند ه زنان
 در پایان نشست دوحه

بازتاب تمام رخ زنان

  صفحه3 ... 

تفســیر  به صــورت جداگانــه  را  مجموعــه  ایــن 
ــاط  ــاد ارتب ــال ایج ــن به دنب ــال، م ــا این ح ــم. ب کن
بــا فضایــی هســتم کــه اکثــر اشــعار ایــن مجموعــه 
ــن رویکــرد کمــی  ــه ای ــد. البت ــرار می گیرن در آن ق
بنیادگرایانــه به نظــر می رســد، واقــع امــا ایــن اســت 
ــی دارد  ــل درک ــاده و قاب ــی س ــه ی خیل ــه دغدغ ک
کــه می پرســد: انســان در چــی موقعیتــی بایــد قــرار 

ــی شــود؟ ــن پدیده ی ــق چنی ــا مســتعد خل ــرد ت بگی
ــه  ــا را در مجموع ــن دو فض ــاس، م ــن اس ــر ای ب
تشــخیص داده ام کــه ظاهــرن نــه آن قدر برجســته اند 
و نــه خــود مجموعــه جهــت تفکیــک ایــن دو فضــا 

و  روشــن  مــرز  هــم،  از 
اختیــار  در  عبورناپذیــری 

اســت( رد او را بگیــرد.«
اگرچه بعضی از خصوصیات افراد خودشــیفته شــبیه 
بــه افــراد بــا اعتمــاد بــه نفــس اســت، امــا بــه هیــچ عنوان 
یکی و یکســان نیســتند، زیــرا خودشــیفتگی از مرزهای 
اعتمادبــه نفــس ســالم عبــور می کنــد و بــه خودگرایــی 
ــوع  ــک ن ــن ی ــل می شــود کــه ای و غــرور کاذب تبدی
ناراحتــی و بیمــاری ذهنــی اســت. ایــن افــراد می پندارند 
ــتند،  ــو هس ــذاب و الگ ــان ج ــتان ش ــرای زیردس ــه ب ک
ــرا  ــه نظــر می رســند زی ــا ب ــر و پرمدع ــردی متکب ــا ف ام
دیگــران را پایین تــر از خــود می داننــد و زمانی کــه 
ــران  ــد از دیگ ــود می دانن ــور خ ــه در خ ــاری را ک رفت
دریافــت نکننــد بســیار عصبانــی و پریشــان می شــوند. 
دیگــران،  احساســات  و  عواطــف  نکــردن  درک 
ترجیــح دادن منافــع خــود بــه دیگــران، حســادت کردن 
ــر  ــا پایین ت ــه از آنه ــانی ک ــر کس ــران، تحقی ــه دیگ ب
هســتند و بــزرگ جلــوه دادن اســتعداد خــود و داشــتن 
اعتمادبه نفــس شــکننده از ویژگــی ایــن نوع شــخصیت 
اســت. طبــق گفتــه ی روان شــناس ها بــا تمریــن و درک 
ــوان  ــیفته می ت ــخص خودش ــت ش ــکل از هم ــن مش ای
ــرای ایــن  ــاره برقــرار کــرد، ب تعــادل شــخصیتی را دوب
ــازه  ــودش اج ــه خ ــد و ب ــکاو باش ــرد کنج ــد ف کار بای
دهــد احساســات و باورهــای خــود را امتحــان کنــد و به 
دنبــال واقعیــت بــود.   هم چنیــن، ایــن افــراد بایــد تمرین 
کننــد تــا دنیــا را از چشــم دیگــران ببیننــد و خودشــان را 

بــه جــای دیگــران بگذارنــد.
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خود شیفتگی را می توان نشانه هایی 
از اغوا دانست یا اعتماد به نفس؟ 

کیف معلق
نقد و نگرش بر مجموعه شعر  »که زنی در سایه ام« از مینا نصر
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تحلیل
ارائــه ی خوانشــی منســجم از متنــی کــه در واقــع مینا نصر

ــده ی  ــه در برگیرن ــری ک ــه اث ــن، بلک ــک مت ــه ی ن
متن هــای متعــدد اســت، ناممکــن اگــر نباشــد، 
نتیجــه ی رضایت بخشــی در پــی نــدارد. این جــا مــا 
ــی  ــر هدف ــویم: اگ ــه رو می ش ــض رو ب ــک تناق ــا ی ب
ــیدن  ــم، رس ــعری اراده می کنی ــدن ش ــه از خوان ک
بــه لذتــی باشــد کــه در غیرشــعر و یــا ناشــعر وجــود 
نــدارد، مــا قایــل بــه یــک ماهیــت در شــعر شــده ایم. 
ایــن ماهیــت صورتــی کلــی و همه شــمول دارد کــه 
جنبــه ی هنجارگذارانــه ی آن می گویــد هــدف 
ــژه اســت.  ــی وی ــه لذت ــدن شــعر، رســیدن ب از خوان
ــد:  ــکار می کن ــودش را آش ــا خ ــض در این ج تناق
چــرا مــن آن لذتــی را کــه از خوانــدن اشــعار 
اشــعار موالنــا در  نصیبــم می شــود، در  حافــظ 
مثنــوی نمی بینــم؟ غزل هــای عفیــف باختــری مــرا 
بــه اوج لــذت می بــرد امــا شــعر آن دوســت دیگــر 
نه فقــط لــذت، بلکــه هیــچ احساســی در مــن خلــق 
ــم کــه قصــه ی  ــن را بگوی ــد. می خواهــم ای نمی کن
آن ماهیتــی کــه بــرای شــعر فــرض شــده بــود، 
ــم  ــه می توان ــن ن ــن رو، م ــوچ و باطــل اســت. از ای پ
از ماهیــت مجموعــه ی »کــه زنی در ســایه ام« ســخن 
بگویــم و نــه آن فرصتــی مهیاســت کــه تمــام اشــعار 

 زنده یاد عمران  راتب

ــا آرایــش خــود، چــه چیــزی را پنهــان مــی  ــان ب زن
کننــد؟، از چــه کســی پنهــان می کننــد؟، آنچــه پنهــان 
ــی  ــان م ــود پنه ــه از خ ــت ک ــوِد زن اس ــود، خ می ش
ــع  شــود. او خــود را از خــود پنهــان مــی ســازد. در واق
ــپس  ــود و س ــت خ ــش، نخس ــاب آرای ــس نق زن در پ

ــد.  ــوا می کن ــری را اغ دیگ
بودریــار بــا تمثیلــی ایــن موضــوع را این گونــه بیــان 
ــک  ــوا، ی ــک ن ــطه ی ی ــی واس ــه ی ب ــد: »جاذب می کن
ــه ی بــوي پلنــگ در عهــد  ــو. جاذب ــا یــک ب صــدا و ی

باســتان«. 
پلنــگ تنهــا حیوانــي اســت کــه بــوي خــوش منتشــر 
مي کنــد. بویــي کــه از آن بــراي اســیرکردن قربانیانــش 
ــد پنهــان شــود )ظاهــرش  ــد. پلنــگ بای ســود مي جوی
وحشــت آفریــن اســت( و طعمــه هایــش توســط بــوي 
ــه  ــراي این ک ــي ب ــک دام نامرئ ــوند، ی ــون مي ش او افس
ــن قــدرت اغواگــري  ــا ای ــه چنــگ آورد.  ام آنهــا را ب
مي توانــد بــه ســوي خــود پلنــگ بازگــردد: یک انســان 
مي توانــد همچــون یــک طعمــه بــا اســتفاده از بوهــاي 
خوشــي مثــل بــوي گیاهــان )کــه مشــابه بــوي پلنــگ 

امضــای ده زن در پــای قطعنامــه ای نشســت دوحــه نشــان می دهــد 
کــه حضــور هــر چنــد نمایشــی آنــان در عرصــه توافقــات بین المللــی نتیجه 
مثمرثمــر دارد. هرچنــد تعداد کمی حضور داشــتند و بایــد برگزارکنندگان 
اجــاس دوحــه از زنــان کارامــد و متخصــص و فعــاالن سیاســی و اجتماعی 
ــدک و  ــن عــده ان ــا این حــال  حضــور همی ــد ب بیشــتری دعــوت می کردن
نگــرش آنــان دربــاره ی حقــوق زنــان، آزادی بیــان، آزادی هــای اجتماعــی 
متفــاوت بــا آن چــه کــه طالبــان در پــی آن هســتند، می باشــد. وجــود نکات 
مثبــت و ارزشــمندی از جملــه رضایــت طالبــان و تصویــب ادامــه تحصیــل 
زنــان در مراتــب علمــی و دانشــگاهی کــه در قطعنامــه دیــده می شــود، ایــن 
ــه  ــه هیــچ عنــوان حاضــر ب ــی ب ــان افغان مطلــب را متذکــر می شــود کــه زن
عقب گــرد و بازگشــت بــه دوران تلــخ تســلط طالبــان نیســتند.گرچه بایــد تا 
رســیدن بــه وضــع مطلــوب و ایــده آل و مــورد نظرشــان بــا صدایــی رســاتر و 

کشیده تر در مجامع بین المللی حضور بهم رسانند.
طالبــان نیــز گرچــه بارهــا اعــام کردنــد کــه در چــوکات دیــن و احــکام 
اســامی بــا آزادی هــا و مطالبــات زنــان مشــکل ندارنــد، ایــن مطلــب را باید 
بــه خوبــی بداننــد کــه دختــران و زنــان افغانســتان بــا عبــور از ســد ســنت و 
تحجــر هزینــه گزافــی پرداختنــد و بــه هیــچ وجــه حاضــر نیســتند بــه عقــب 

برگردنــد و دوبــاره در آبســتنی از رنــج و دشــواری گــذران کننــد.
ــن  ــاد ای ــه مف ــح ب ــرات صل ــد مذاک ــد از رون ــان بع ــد طالب ــدون تردی ب
قطع نامــه و توافقــات بعــدی اســتناد می کننــد و بــا تدویــن برنامــه هایــی در 
جهــت اهــداف خــود حرکــت می کننــد. بنابرایــن شایســته و بایســته اســت 
کــه بانــوان قدرتمنــد و فعــاالن حقوقــی و جامعه مدنــی با هــدف و متعهدانه 
در برابــر طالبــان قدعلــم کننــد تــا در آینــده و پــس از روند مذاکــرات هیاتی 
متعهــد بــه ارزش هــای بوجود آیــد و بتوانــد از دســتاوردها در بخش حقوق 
زنــان و ازادی هــای اجتماعــی دفــاع کنــد تــا افغانســتان پــس از مذاکــرات 
صلــح یــک نظــام دموکراتیک داشــته باشــد و روند پیشــرفت را بــی پیماید. 

زنان افغانستان هیچ چیزی
 از زنان منطقه و جهان کم ندارند

هما همتا ؛  شاعرونویسنده



از ســفر در زمــان ســخن می گوینــد و یــا همیــن 
ــا  ــگاه م ــام »جای ــی دارد به ن اســتیون هاوکینــگ کتاب
ــر  ــد اگ ــا می کن ــه در آن ادع ــتی« ک ــان هس در جه
ــم و  ــا آن نظ ــه م ــت ک ــود می داش ــکان وج ــن ام ای
قاعــده ی حاکــم بــر جهــان را وارونــه کنیــم، آن وقت 
می توانســتیم از پیــری بــه جوانــی برســیم کــه معنــای 
ــه  ــورت، فاصل ــه در آن ص ــت ک ــن اس ــر آن ای دیگ
میــان خاطــره و امرواقــع بیــش از پیــش کــم و ناپدیــد 
می شــد؛ رخــدادی کــه در نتیجــه ی آن، حســرت 
از موضوعیــت و معنــای خــود تهــی گردیــده و 
ــه ی آن حســرت-زمان اســت،  شــعری کــه پس زمین
ضرورتــی  چــون  نمی شــد.  خلــق  هیچ گاهــی 
ــان  ــرت انس ــه ی حس ــه مای ــزی ک ــت و آن چی نداش
ــد و آن گاه  ــن می گردی ــت ممک ــود، در واقعی می ش
دســتی پیشــانی مضطــرب را واقعــن لمــس می کــرد.

دو: اشــتیاق-تصویر. مــن بــاز هــم بــه ســراغ 
هاوکینــگ مــی روم. تنهــا صــورت یــا جنبــه ی 
بــر  حاکــم  قاعــده ی  وارونه ســازی  پدیــداری 
ــه شــکم مــادر نیســت،  کائنــات، رجعــت انســان ها ب

ــازی گرفتــن زمــان موهــوم، یعنــی آینــده،  بلکــه به ب
ــه  ــی ک ــه نظم ــت ک ــدان معناس ــن ب ــت. ای ــز هس نی
همچــون خطــی مســتقیم زمــان را در قالــب گذشــته، 
حــال و آینــده بــرای مــا تعریــف کــرده بــود، در هــم 

ــا او  ــا ب ــبت م ــه نس ــت، بافاصل ــی اس ــه ی جنس رابط
ــتیم،  ــقش نیس ــط عاش ــر نه فق ــد و دیگ ــر می کن تغیی
ــرای نفــرت ورزی  ــی ب ــم بهانه ی بلکــه تــاش می کنی
در برابــرش پیــدا کنیــم. آن زمــان، بــا وجــود  آن کــه 
ــا  ــل م ــژه ی می ــر اب ــری در ظاه ــچ تغیی ــم هی می دانی
به وجــود نیامــده ولــی آن چیزهایــی کــه پیشــتر بــه او 
ــا را  ــت، م ــه زیباس ــل این ک ــم، از قبی ــبت می دادی نس
درک می کنــد، خردمنــد اســت و… همــه دود شــده 
ــه هــوا رفتــه. شــاید ذکــر ایــن نمونــه ی تاریخــی  و ب
خیلــی گویا باشــد: ذلیخــا در واپســین روزهــای عمر، 
ــی رســیده اســت باالخــره.  ــه یوســف می رســد، ول ب
امــا چــرا جــوان می شــود؟ یعنــی چــی نیــازی اســت 
بــه جــوان شــدن او؟ این نمونه اســتعاره ی برجســته یی 
ــی  ــو، یعن ــق به ماه ــه عش ــا ک ــن معن ــل ای ــت حام اس
ــوی دارد و  ــمه ی معن ــه سرچش ــود، ن ــت خ در ماهی
ــورت  ــق ص ــه عش ــی، بلک ــی و روان ــم فرهنگ ــه ه ن
غریــزه ی  یــک  بیان پذیر شــده ی  و  فرهنگی شــده  
طبیعــی اســت کــه هنگامــی کــه ایــن غریــزه در 
فراینــد تخلیــه ی خــود دچــار تعلیــق می شــود، شــکل 
می گیــرد. انســان نــه بــه فــردی کــه قبلــن مــرده 
ــی کــه  ــه زمان ــورزد و ن ــد عشــق ب اســت می توان
بــه ابــژه ی میــل خــود دســت می یابــد آن عشــق 
ــن، عشــق، اشــتیاقی  ــد. بنابرای ــدا می کن ــه پی ادام
ــده  ــه آین اســت کــه همیشــه پیشــاپیِش انســان ب
پرتــاب می شــود، یعنــی همیشــه دچــار تعویــق و 
تعلیــق اســت. یــک نمونــه از مجموعــه، بخــش 

ــه ی 55: ــماره 27، صفح ــعر ش دوم ش
»عزیــرم/ روســپی نیســتم/ کــه آغوشــم تنــگ 
ــدت  ــا لبخن ــه یی را/ تنه ــر آواز و بوس ــود/ ه ش
ــی  ــوند/ وقت ــم ش ــم متاط ــت/ رگ های کافی س
کنــد/  ســیراب  را  درختــان  رودخانه یــی/ 
ــان  ــود«  هم ــزان می ش ــقف آوی ــکوت از س س

ــان کار. ــنگین پای ــکوت س س
چیــزی کــه در قــدم اول در ایــن شــعر متوجــه 
می شــویم، ایــن اســت کــه زمــان آن، زمانــی در 
گذشــته نیســت، پــس موضــوع شــعر از جنــس 
حســرت و خاطــره نمی توانــد بــود و بنــا بــر آن، 
ــی کــه در  ــا اگــر کلمات یــک اشــتیاق اســت. ام
ــه کار بســته شــده، در زمــان جــاری  ایــن شــعر ب
معنــا شــوند، شــعر نابــود و عمــل جایگزیــن آن 
ــرای  ــر ب ــا اگ ــرگاه، حت ــا ه ــی م ــود. یعن می ش
لحظه یــی که فاصله ی بســیار کمــی با مــا دارد، از 
یــک هم آغوشــی ســخن می گوییــم، آن ســخن 
ــده.  ــا آین ــود و ی ــته می ش ــه گذش ــوط ب ــا مرب ی
چــون نفــس همیــن بیــان، روشــن می کنــد کــه 
مــا داریــم ســخن می گوییــم و عمــل نمی کنیــم. 
لــذا، تنهــا عمــل اســت کــه بــه زمــان حــال جاری 
مربــوط می شــود. امــا بگذاریــد در همیــن شــعر، 
ــم:  ــاره کن ــو اش ــذاری چندپهل ــک ُکدگ ــه ی ب
آغــوش و بوســه و تاطــم رگ هــا تبــار دایــره ی 
واژگانی یــی را تعییــن می کننــد کــه ایــن واژه هــا بــه 
ــزم  ــم از اروتی ــا داری ــی م ــد، یعن ــاص دارن آن اختص
ــن از  ــه م ــود ک ــث می ش ــن باع ــم. ای ــرف می زنی ح
رودخانــه معنــای خاصــی را مــراد کنــم و همین طــور 
ــیراب  ــه س ــن رودخان ــا ای ــه ب ــی ک ــان و جنگل درخت
می شــوند. اشــتیاق به تصویرکشیده شــده یی کــه از 
ــد:  ــدا می کن ــا پی ــودم، این جــا معن ــه ب آن ســخن گفت
ــزی؟  ــی چی ــه چ ــی ورزد، ب ــل م ــوق و می ــردی ش ف
ــان  ــس از بی ــن اســتعاره ها پ ــا ای ــزی کــه ب ــه آن چی ب
ــان کلمــات بوســه و آغــوش و تاطــم رگ هــا  عری
متنــی  قبــل  ســال های  اســت.  گردیــده  تصویــر 
اروتیــک خوانــده بــودم کــه نتوانســتم بــه یــاد بیــاورم 
کــدام متــن و از کــی بــود؛ در یــک صحنــه، پــس از 
آمــاده شــدن فضــا بــرای پــا گذاشــتن بــه آن مرحله ی 
ــد:  ــتعاری، از زن می پرس ــی اس ــا بیان ــرد، ب ــی، م نهای
ــم  ــعر ه ــن ش ــاز ای ــه در آغ ــزم«ی ک ــزم )»عزی »عزی
ظاهــر شــده اســت(، شــمردن ســتاره های آســمان را 
ــن  ــرش را؟ و ای ــای ف ــا گل ه بیشــتر دوســت داری ی
ــقف« را  ــا واژه ی »س ــن حت ــه م ــردد ک ــبب می گ س
نیــز یــک ُکــد و یــک اســتعاره بدانــم و آن ســکوتی 
کــه در چنیــن فضایــی، از ســقف آویــزان می شــود. 
تصویــر در این جــا کامــل می شــود و در حالتــی کــه 
ــت  ــده اش را از دس ــته و آین ــات گذش ــان مختص زم

ــردد. ــز می گ ــف لبری ــان از کی ــود انس داده، وج

مــا می گــذارد. بــا این حــال، خوانش گــری کــه 
ــه ایــن دریافــت رســیده ام: آن دو فضــا  مــن باشــم، ب

اشــتیاق-تصویر. و  حســرت-زمان  این هاینــد: 
بــا  زمــان  و  حســرت  حســرت-زمان.  یــک: 
هــم  زمــان  دارنــد.  هم پوشــانی  رابطــه ی  هــم 
بــرای  را  آن  هــم  و  می کنــد  تولیــد  را  حســرت 
شــخصی کــه ایــن حســرت در او پدیــد آمــده، 
حســرت  بنابرایــن،  می ســازد.  دســت نیافتنی ترش 
ــل حاصل نشــده. حســرت به خــودی خــود  ــی می یعن
ــل حاصل نشــده،  ــه می ــی اســت و ب یــک مفهــوم کل
میــل  از  معمــول  به صــورت  معنایــی کــه  در آن 
مــراد می کنیــم، خاصــه نمی شــود، امــا یکــی از 
ــا  برجســته ترین مــواردی کــه حســرت در آن هــا معن
ــدی اســت کــه ســوژه  ــل هدف من ــد، می ــدا می کن پی
آن هــدف را تصاحــب نکــرده و امــکان تصاحب آن 
ــا  ــدو ی ــدارد. الکان به جــای لیبی ــز دیگــر وجــود ن نی
ــرد،  ــتفاده می ک ــد از آن اس ــه فروی ــی ک ــذت جنس ل
بــه کار می بــرد.  یــا کیــف را  واژه ی ژوئیســانس 
ــز  ــد را نی ــل هدف من ــه می ــت ک ــی اس ــف مفهوم کی

در خــود شــامل می شــود، چــون میــل در 
رابطــه ی جنســی صرفــن تاشــی اســت 
درونــی جهــت خنثاســازی فــوران غریــزه ی 
جنســی و کیــف به عنــوان یــک مفهــوم، 
توضیــح می دهــد کــه ایــن فــوران و شــدت 
از یک ســو و تــاش ســرخوردگی زا جهــت 
تخلیــه ی آن از ســوی دیگــر، دارای چــی 
معنایــی اســت. شــاید نمونــه ی روشــن تر 
و  اتــاق  میــان  نســبت  تعییــن  امــر،  ایــن 
ــه  ــه ن ــه خان ــر ک ــن تذک ــا ای ــد، ب ــه باش خان
ــر  ــاق را در ب ــه ات ــت ک ــی اس ــن فضای صرف
ــه  ــی، بلک ــا به تنهای ــا فض ــه حت ــرد و ن می گی
ــت.  ــم هس ــی ه ــوم فرهنگ ــک مفه ــه ی خان
کیــف نیــز همیــن نســبت را بــا میــل و لــذت 
ــه ایــن  جنســی دارد. امــا عــدم دست رســی ب
ــرت زده  ــب را حس ــان کیف طل ــف، انس کی
می کنــد و چــون کیــف، همان طــور کــه 
ــت،  ــز هس ــی نی ــی فرهنگ ــد، مفهوم ــان ش بی
جهــت بــروز و بازتولیــد خــود، انســان را 
ــی روی  ــردار فرهنگ ــه ک ــه ب ــی دارد ک وا م
ــه، بلکــه  ــه کــردار فرهنگــی بالذات ــاورد؛ ن بی
هنگامــی  رســالت مند:  و  سمت وســویافته 
در  امیدمــان  نشســتن  به خــاک  از  کــه 
ــه  ــا دســت یافتن ب ــرآوردن لــذت جنســی ی ب
کیــف ســرخورده می شــویم، در کــردار 
فرهنگــی مــا همیــن رخــداد ســر بــاز کــرده 
و بیــرون می ریــزد. رخ دیگــر مســأله در ایــن 
اتفــاق، نــرم و مرمــوز جلــوه می کنــد، یعنــی 
زمــان. هنگامــی کــه بــا حســرت، می گوییــم 
فانــی رفــت، یعنــی نوســتالژی بــه ســراغ مان 
می آیــد، معنــای آن ایــن اســت کــه آن 

ــرده  ــاب ک ــری پرت ــای دیگ ــه فض ــان ب ــی را زم فان
اســت. مــن یــک نمونــه از ایــن مجموعــه مــی آورم، 

ــه ی 13: ــج، صفح ــماره ی پن ــعر ش ش
ــد  ــوز/ مانن ــا هن ــوی/ ت ــو نمی ش ــم مح »از خاطرات
بهــار/ صــدای قدم هایــت/ درخــت انــار را پرشــکوفه 
ــن  ــط ای ــتنت/ فق ــود دوست داش ــتباه نب ــد/ اش می کن
ــت  ــتی ُک ــا دس ــه ب ــوم/ ک ــردی می ش ــق م ــار/ عاش ب
از  را  اضطــراب  دیگــر/  بــا دســتی  قهوه یــی اش/ 

ــا کنــد« پیشــانی ام پ
ــه  ــعر را جداگان ــن ش ــای ای ــک از بنده ــر هری اگ
نشانه گذاری شــده  مســیر  آن  کنیــم،  تفســیر 
ــی  ــره آن واقعیت ــردد: خاط ــیم می گ ــنی ترس به روش
ــک  ــه ی ی ــش به مثاب ــان آن را از ماهیت ــه زم ــت ک اس
ــه  ــوان چنان ک ــت. نمی ت ــاخته اس ــی س ــع، ته امرواق
در  را  خاطــره  می گیریــم،  دســت  در  را  ســنگی 
مشــت خــود گرفــت و فشــرد و یــا بــه ســمتی پرتــاب 
ــع دارد،  ــه در امرواق ــره، پای ــن خاط ــا همی ــرد. ام ک
در واقعیت هایــی کــه اگــر از منظــر زمــان حــال 
جــاری به ســوی آن هــا نــگاه کنیــم، جزئیــات ریــز و 
روزمــره ی زندگــی مــا را تشــکیل می دهنــد: پیشــانی 
ــردی را  ــت م ــس دس ــتیاق لم ــر اش ــا میل گ ــل ی فاع
دارد کــه دســت دیگــر آن ُکــت قهوه یــی اش را 
محکــم گرفتــه. البتــه معنــای خاطــره و حســرت نیــز 
ــور  ــان ام ــع و در می ــان واق ــن اســت کــه در جه همی
واقــع جایگاهــی ندارند. امــروزه دانش منــدان فیزیک 

ــی مواجــه می شــویم کــه  ــا موقعیت ــا ب می شــکند و م
مفاهیــم گذشــته و آینــده در آن معنایــی ندارنــد. 
بنابرایــن، در ایــن موقعیــت، همان گونــه کــه خاطــره 
و حســرت تبدیــل بــه مفاهیــم پــوچ و باطــل گردیــده 
ــه  ــه ب ــز عبــث می شــوند. ن ــد، آرزو و اشــتیاق نی بودن
ــت نیافتنی  ــری دس ــه ام ــل ب ــه آرزو تبدی ــا ک این معن
ــد.  ــرورت می افت ــود آن از ض ــه وج ــردد، بلک می گ
چــون زمــان تنهــا در آن چیــزی کــه مــا بــا آن عملــن 
ــی از  ــاد پاره ی ــه ی ــد. ب ــا می یاب ــم معن ــروکار داری س
ــم.  ــوس در »تأمــات« می افت ــار مارکــوس اورلی گفت
تأمــات، در تفســیر پدیــده ی  او در کتــاب دوم 
مــرگ، می گویــد: »تنهــا زندگی یــی کــه انســان 
ــی اســت  ــد از دســت بدهــد همــان زندگی ی می توان
کــه در حــال حاضــر وجــود دارد… ایــن امــر بدیــن 
ــی  ــن زندگ ــن و کوتاه تری ــه طوالنی تری ــت ک معناس
ــه  ــال ب ــان ح ــرا زم ــد، زی ــی ندارن ــر فرق ــا یک دیگ ب
یــک انــدازه بــه همــه تعلــق دارد، ولــی زمــان گذشــته 
ــزی جــز  ــن، چی ــا نیســت. بنابرای ــار م دیگــر در اختی
همــان لحظــه ی گــذرا را از دســت نمی دهیــم، چــون 

هیچ کــس نمی توانــد گذشــته یــا آینــده را از دســت 
بدهد-زیــرا چگونــه می تــوان کســی را از چیــزی کــه 
بــه او تعلــق نــدارد محــروم کــرد؟« چیــزی کــه متعلق 
بــه مــا نیســت، نســبتش بــا مــا، نســبتی وثیق و مســتقیم 
هــم نیســت، بلکــه یــک نســبت معلــق اســت. منظــور 
مــا امــا ایــن اســت: در صورتــی کــه انســان بتوانــد هــر 
آن چــه را کــه آرزو می کنــد به دســت بیــاورد، دیگــر 
ــاد  ــن را به ی ــد. ای ــی نمی مان ــتیاقی باق ــرت و اش حس
داشــته باشــیم کــه اشــتیاق بــه همــان انــدازه معلــق و 
مبهــم اســت کــه حســرت آن گونــه اســت. حســرت 
را زمــان از مــا گرفتــه و اشــتیاق در زمــان باقــی مانــده 
ــته دارد و  ــه گذش ــی رخ ب ــال، یک ــا این ح ــت. ب اس
دیگــری موقعیــت در آینــده کــه مــا رخ به ســوی آن 
داریــم. از این منظــر، عشــق نیــز یــک اشــتیاق اســت و 
ــژه ی  ــر اب ــوژه ی میل گ ــا س ــان ی ــه انس ــر این ک بیان گ
مشــخصی را در نظــر دارد کــه بــه آن میــل مــی ورزد. 
روان شناســی اســاس پدیــده ی عشــق را کــه همچــون 
کیــف تبدیــل بــه امــری فرهنگــی نیــز شــده اســت، 
ــی  ــد، یعن ــویافته می دان ــی سمت وس ــزه ی جنس غری
زمانــی کــه مــا عاشــق کســی می شــویم، ایــن تصــور 
ــه  ــرد ک ــکل می گی ــا ش ــودآگاه م ــدار در ناخ ــا پن ی
ــذت  ــترین ل ــا بیش ــی دوام دار ب ــه ی جنس ــک رابط ی
و کیــف را بــا آن کــس خواهیــم داشــت. بــرای 
همیــن، اگــر روزی متوجــه شــویم کــه آن دیگــری 
کــه ابــژه ی میــل مــا قــرار گرفتــه، عاجــز از برقــراری 
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اطره آن واقعیتی است که زمان آن را از 
ماهیتش به مثابه ی یک امرواقع، تهی ساخته 
است. نمی توان چنان که سنگی را در دست 

می گیریم، خاطره را در مشت خود گرفت و فشرد 
و یا به سمتی پرتاب کرد. اما همین خاطره، 

پایه در امرواقع دارد، در واقعیت هایی که اگر از 
منظر زمان حال جاری به سوی آن ها نگاه کنیم، 

جزئیات ریز و روزمره ی زندگی ما را تشکیل 
می دهند: پیشانی فاعل یا میل گر اشتیاق لمس 

دست مردی را دارد که دست دیگر آن ُکت 
قهوه یی اش را محکم گرفته. البته معنای خاطره 
و حسرت نیز همین است که در جهان واقع و در 

میان امور واقع جایگاهی ندارند.



کار مــا مشــخص ســاختن اقــام و مشــخص 
کــردن اینکــه کی هــا در ایــن بخــش خــوب 
تولیــد می کننــد و چگونــه بتواننــد بــا جنــس 

ــد فعالیــت داریــم. خارجــی رقابــت کنن

ــا  ــد، آی ــه داری ــی ک ــا تجارب ب
فعالیت هــای اقتصــادی زنــان 
ــان را  ــه زن ــونت ها علی ــزان خش می

می توانــد کاهــش دهــد؟
ســطح خشــونت ها علیه زنان در افغانســتان 
ــه، بلکــه در ســال های گذشــته  افزایــش نیافت
ســطح اطــاع رســانی و دانــش زنــان در برای 

دفــاع از حــق شــان پاییــن بــوده اســت. ولــی 
ــان  ــه و زن حــاال آگاهــی دهــی افزایــش یافت
خودشــان نیــز تــا حــدودی تغییــر کــرده انــد 
و حــق خواهــی می کننــد.  بــدون شــک کــه 
ــدی اقتصــادی در کاهــش و افزایــش  توانمن
خشــونت علیــه زنــان نقــش  برجســته ی خود 
ــن  ــدم ای ــه ش ــن متوج ــه م ــه ک را دارد. آنچ
اســت کــه بــه فعالیــت نــان آور همــه توجــه 
ــان از نظــر اقتصــادی  می کننــد امــا اینکــه زن
چقــدر وقــت خــود را در خانــه صــرف 
می کننــد، آشــپزی می کننــد، کــودکان را 
بــزرگ می کننــد و کارهــای خانــه را انجــام 
ــزان  ــه و می ــادی توج ــر اقتص ــد از نظ می دهن

نمی شــود.
کار  خانــه  از  بیــرون  زنــان  قــدر  هــر 
ســطح  و  می خواننــد  درس  یــا  می کننــد 
ــل  ــی قاب ــی رود نقش ــد م ــان بلن ــی ش آگاه
ــاد  ــونت و اقتص ــش[ خش ــی در ]کاه توجه ی

دارد. خانــواده 
در والیــت هــا، میــزان حضــور 
ــادی  ــای اقتص ــان در برنامه ه زن

و اســناد موجــود اســت که رهبران سیاســی 
ــه  ــات و اتهامــات ســنگین علی ــا چــه ادبی ب
ــد از شــکل  ــا بع ــد ام ــی تاختن یکدیگــر م
گیــری تکــت هــای انتخاباتــی ایــن رهبران 
ــه تیــم  ــار هــم ب ــا پُــر رویــی تمــام در کن ب
ســازی پرداختنــد .امــروز علیــه آنچــه 
ــردم  ــد و م ــد ایســتاده ان ــی گفتن ــروز م دی
ــه همراهــی مــی کننــد و ایــن  را دعــوت ب
اعمــال خــود را سیاســت خوانــده و خطاب 
بــه مــردم مــی گوینــد:« سیاســت دوســت و 

ــدارد«. ــی ن ــمن دایم دش
موضــع گیــری هــای ناســنجیده و فصلی 
ــاوری  ــی ب ــت ب ــده اس ــث ش ــران باع رهب
هــای عمیــق در میــان تــوده هــا نســبت بــه 
ــردم  ــه و م ــکل گرفت ــی ش ــران سیاس رهب
نســبت بــه پروســه هــای دموکراتیــک 
ــری  ــع گی ــی موض ــوند. وقت ــاور ش ــی ب ب
هــا و ســخنان تنــد دیــروز سیاســیون را 
ــه  ــاح گرایان ــعارهای اص ــم و ش ــی بین م
ــه عنــوان  و عدالــت طلبــان امــروز شــان؛ ب

از چندیــن نــگاه، اول اینکــه همــه بداننــد زنان 
در بخــش اقتصــادی فعــال اند و حضــور زنان 
در ایــن نمایشــگاه ها خــود نمایــش حضــور 
زنــان در بخش هــای اقتصادی کشــور اســت. 
دوم این کــه زنــان تجــارت پیشــه تجربــه 
خوبــی کســب می کننــد تــا بــازار بــرای 
فــروش محصــوالت خــود را بیابنــد و بتواننــد 
ــد را  ــه دارن ــت ک ــارت و ظراف ــان مه خودش
در تولیــد محصــوالت خــود نشــان دهنــد. مــا 
تــاش داریــم کــه حضــور یــک وزیــر و یــا 
مســوالن حکومتــی در ایــن بخش هــا بتوانــد 
بــه زنــان انگیــزه بیشــتر و تشــویق بیشــتر شــان 

ــه  ــد ب ــاط دادن مول ــن ارتب ــر م ــه نظ ــد. ب کنن
مارکیــت کار مــا اســت و مــا در ایــن بخــش 

ــم. ــام می دهی ــود را انج ــای خ تاش ه

ــش  ــاد نق ــدر وزارت اقتص چق
داشــته بــه عنــوان پــل ارتباطــی 
میــان مولیدیــن و مارکیت هــای 
ــارج از  ــا خ ــور و ی ــود در کش موج

ــور؟ کش
مــا در مجمــوع بحــث می کنیــم کــه 
چگونــه فرصت هــا را بــرای همــه خلــق کنیم 
و کــدام فرصت هــا را زنــان مــی توانند خوب 
اســتفاده کننــد. شــما می دانیــد تولیدهــای مــا 
ــای  ــت، میوه ــران قیم ــنگ های گ ــرا س اکث
ــنتی  ــای س ــن و لباس ه ــازه، قالی ــک و ت خش
اســت کــه متوجــه هســتیم کــه حتــا در 
پروســس و بســته بنــدی آن زنــان نقــش 
ــان  ــه زن ــاط اینک ــا در ارتب ــد. م ــی دارن خوب
ــی و  ــای داخل ــد در بازاره ــه می توانن چگون
خارجــی حضور داشــته باشــند و تولیداتشــان 
را بفــروش برســانند کار می کنیــم.در مجموع 

شــان در مســیر دیگــر آب مــی خــورد ایــن 
ــون  ــرحد فرع ــا س ــا را ت ــروه ه ــراد و گ اف

توهیــن و نفریــن مــی کننــد.
ایــن وســط مــردم اســت کــه ســرگردان 
مــی شــوند. یــک عــده بــدون کنجــکاوی 
و ســنجش تقلیــد مــی کننــد  وبــا چرخــش 
گل آفتــاب پرســت ماننــد رهبــران آنها نیز 
مــی چرخنــد و علیــه آنچــه دیــروز گفتــه 
بودنــد موضــع مــی گیرنــد امــا یــک عــده 
بــا تکلیــف مــی ماننــد کــه چگونــه مــی 
ــی  ــف م ــیاه تعری ــروز س ــه دی ــود آنچ ش
شــد امــروز ســفید خوانــد و آنچــه دیــروز 
دوســت خوانــده مــی شــد امــروز دشــمن 

خوانــد.
 در افغانســتان هنــوز سیاســت شــکل 
اربابــی دارد و رهبــران توقــع دارنــد مــردم 
بــدون پرســش از آنهــا، تابــع تصامیــم 
سیاســی شــان شــده و در هــر مســیرکه 
آنهــا گام برمــی دارنــد مــردم فقــط دنبــال 
رو محــض باشــند. همــه مــا شــاهد هســتیم 

را چگونــه مــی بینیــد؟
ــان  ــان زن ــزرگ می ــیار ب ــای بس تفاوت ه
بیــن  دیگــر،  والیت هــای  و  کابــل  در 
کان شــهرها و ولســوالی ها در ســطح های 
مختلــف و بــه خصــوص در موضوعــات 
ــان  ــود زن ــش خ ــود دارد. نق ــادی وج اقتص
بســیار موثــر اســت. زنــان اگــر انتظــار داشــته 
ــد و  ــان اجــازه دهن ــه آن ــا ب باشــند کــه مرده
ــز آمــاده برای شــان داده  ــا این کــه همــه چی ی
ــه ا ی  ــند. جمل ــان نمی رس ــق ش ــه ح ــود، ب ش
معــروف اســت کــه می گویــد، حــق گرفتــه 
ــد  ــد بدانن ــان بای می شــود، داده نمی شــود. زن

کــه نقــش و حضورشــان در دســت های 
ــت. ــان اس خودش

از  گــذار  ســرمایه  زنــان 
بــودن  پیچیــده  و  طوالنــی 
رونــد دریافــت جــواز فعالیــت 
ــما  ــه ای ش ــد. برنام ــت ندارن رضای
بــرای کوتــاه کــردن و سهل ســازی 

ــت؟  ــه اس ــد چ ــن رون ای
در قســمت ثبــت و دریافــت جــواز فعالیت 
بــرای خانم هــا و آقایــان پروســه یکســان 
اســت. احتمــال دارد کــه آمادگــی یک خانم 
ــوده  ــل نب ــمیات کام ــدارک و رس ــر م از نظ
ــاش  ــی ت ــد. ول ــرده باش ــادی ب ــان زی و زم
داریــم کــه در ایــن قســمت زنــان را کمــک 
ــته  ــر داش ــی خوبت ــد آگاه ــه بتوانن ــم ک کنی
ــت  ــمت اس ــن قس ــا در ای ــه ی م ــند. توج باش
ــود  ــی ش ــاد م ــبث ایج ــک تش ــی ی ــه وقت ک
ــوده و  ــر منفعــت ب ــد پایــدار و پ چطــور بتوان
ــدود 33  ــاله ح ــود. هرس ــت نش زود ورشکس
ــا  ــود، ام ــاد می ش ــد ایج ــبث جدی ــزار تش ه
ــا  ــزار آن ب ــت حــدود 5 ه در ســال اول فعالی

یــک شــهروند متاســف مــی شــوم. تاســف 
ام بابــت آن اســت کــه هنــوز در ذهــن 
هــا  تــوده  افغانــی  سیاســیون  اکثریــت 
ــن  ــت همی ــفند را دارد و باب ــت گوس حیثی
از موضــع گیــری هــای خویــش هیــچ 
ــور  ــون تص ــد. چ ــی ندارن ــاس نگران احس
ــدک  ــای پرسشــگر ان ــوده ه ــد ت ــی کنن م
انــد تــا میــان ادعاهــای ســیاه و ســفید امروز 
و دیــروز مــا مکــث نمــوده و مــا را بــه 

ــند. ــش بکش چال
عدالــت اجتماعــی در کشــورهای جهان 
ــش دارد  ــش را در پی ــر چال ــیر پ ــوم مس س
ــرای  ــدی ب ــای ج ــه ه ــی از مولف ــی یک ول
همــوار ســازی مســیر مبــارزه، صداقــت در 
گفتــار و کــردار اســت. آنچــه در سیاســت 
افغانســتان بــی رنــگ و کــم رنــگ اســت 
اخــاق سیاســت ورزی ســالم اســت. تــوده 
ــیب  ــی آس ــت عقان ــدر از سیاس ــا آنق ه
ــی  ــر عقان ــد کــه از سیاســت غی ــده ان ندی
و اربــاب منشــانه آســیب دیــده اند.امــروزه 
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از  ســپاس  مســتور  آقــای 
ــه  ــا هفت ــو ب ــرای گفتگ ــه ب این ک
نامــه ی نیمــرخ فرصــت دادیــد، 
در نخســت در مــورد خودتــان و 
ســوابق کاری تــان بــرای مخاطبــان 
ــر  ــه نظ ــد. ب ــت کنی ــرخ صحب نیم
شــما وضعیــت اقتصــادی و فعالیــت 
ــان در افغانســتان چگونه  اقتصادی زن

ــت؟ اس
ممنــون از شــما. در افغانســتان بدون شــک 
کــه حالــت اقتصــادی زنــان بهتــر از وضعیــت 
اجتماعــی و صحی شــان نیســت، بلکه مشــابه 
اســت. زنــان همان گونــه کــه نیــم رخ جامعــه 
ــدی در  ــن درص ــه ای ــد، ب ــکیل می دهن را تش
ــادی  ــای اقتص ــا و در بخش ه ــام عرصه ه تم
ــور  ــک کش ــتان ی ــتند، افغانس ــور نداش حض
ــد کــه همــواره  ســنتی اســت و شــما می دانی
ــن  ــه همی ــد و ب ــا بودن ــه مرده ــان آور خان ن
ــان نقــش و قــدرت بیشــتر داده  ــه آن ــدازه ب ان
ــا شــاهد  شــده اســت. در19 ســال گذشــته م
ــام مشــکات و ســنت ها  ــا تم هســتیم کــه ب
زنانــی را داریــم کــه در بخــش تشــبث و 
فعالیــت  بــه  شــروع  اقتصــادی  کارهــای 
کردنــد و در حــال رشــد هســتند. در وزارت 
اقتصــاد بحــث کان مــا ایــن اســت کــه 
چگونــه از توانمنــدی و ســهم گیری زنــان 
در رشــد خودشــان، رشــد اقتصــادی کشــور، 
ایجــاد شــغل و کاهــش فقــر اســتفاده کنیــم و 
ــدود 8  ــان در ح ــم. زن ــک کنی ــان کم ــه آن ب
میلیــون نیــروی کاری را تشــکیل می دهنــد و 
از ایــن میــان 6 میلیــون بــی کار اســت که همه 
یــا عاقــه ی کار اقتصــادی نــدارد یــا این کــه 
مصــروف خانــه داری هســتند و یا هم فرصت 
کاری برایشــان نیســت، مــا تــاش داریــم کــه 
بــرای ایــن 6 میلیــون اگــر در بیــرون کار 
کــرده نمی تواننــد چگونــه فعالیــت اقتصــادی 
ــرای  ــی ب ــان بازوان ــم کــه آن ــه ببری ــه خان را ب

تنهــا نــان آور خانــواده شــان باشــند.

و  نمایش گاهــا  ایجــاد 
ــه  ــه گرفت ــاری ک ــای تج برنامه ه
می شــود چقــدر بــرای زنــان مفیــد 

اســت؟
نمایشــگاه ها یــک فرصــت خــوب اســت 

در آرشــیف رســانه هــا و حافظــه مــردم 
از میــان سیاســت مــداران؛ تنهــا اظهــارات 
موجــود  نخبــگان  برخــی  از  متناقــض 
ــان  ــن روزهــا کــه گفتگوهــا می نیســت. ای
کاندیــدای انتخابات ریاســت جمهــوری و 
هــواداران آن در حــال گــرم شــدن اســت 
ــه  ــکاو ب ــتجوگر و کنج ــای جس ــن ه ذه
آرشــیف رســانه هــا مراجعــه مــی کننــد و 
خوشــبختانه تکنالــوژی این مســتند ســازی 
هــا را ســهل کــرده اســت. متاســفانه از 
ــدار  ــداران نام ــق سیاســت م ــت مطل اکثری
افغانســتان اســناد قابــل مشــاهده ای وجــود 
دارد کــه نشــان مــی دهد چــون گل آفتاب 
ــت  ــا وضعی ــب ب ــت را متناس ــت عدال پرس
خــود تعریــف مــی کننــد. امروزفــرد و یــا 
گروهــی را تــا ســرحد پیامبــر توصیــف می 
کننــد و فــردا کــه منافــع حزبــی و سیاســی 

شکســت روبــرو می شــود کــه از ایــن تعــداد 
ــان  ــی آن را تشــبت هــای زن در صــدی باالی
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــی م ــت. نگران ــامل اس ش
تشــبث هــا بــه خصــوص تشــبث هــای زنــان 
در زمــان کوتاهــی بــا شکســت روبرو نشــود. 

زنــان  میــزان  چــه  بــه 
بــه  را  خودتــان  خانــواده ا ی 
ــویق  ــادی تش ــای اقتص ــت ه فعالی

ایــد؟  کــرده 
ــار  ــر و چه ــک پس ــد دارم؛ ی ــن 5 فرزن م
ــی رود و  ــگاه م ــزرگ دانش ــر ب ــر. دخت دخت
باقــی مکتــب. دو دختــر بــزرگ عاقــه دارند 
کــه کارهــای اقتصــادی و رســتورانت داری 
ــه  ــه، بلکــه ب ــر ن ــوان یــک وزی ــه عن ــد. ب کنن
عنــوان یــک پــدر تشویق شــان می کنــم کــه 
اگــر عاقــه دارنــد، در ایــن زمینه هــا فعالیــت 
کننــد.  متاســفانه در ســنت های قدیمــی 
ــر  ــا دکت ــان ی ــه زن ــت ک ــن اس ــتان ای افغانس
ــاید  ــه ش ــوند ک ــم ش ــا معل ــایی والدی ی نس
بیشــتر در امــان باشــند. مــن عقیــده دارم کــه 
زنــان نقــش بزرگــی در تولیــد اقتصــاد دارند، 
حتــا اگــر کار در بیــرون از منــزل نکننــد، زیرا 
ــد  ــام می دهن ــای را انج ــه کاره ــان در خان زن
کــه هرگــز فــردی متوجــه آن نیســت. در 
حالــی کــه ایــن فعالیــت زنــان در منــزل باعث 
رشــد کاری در شــغل همسران شــان در دفاتــر 

می شــوند و ایــن بســیار ارزش دارد.

در وزارت اقتصــاد چــه انــدازه 
زنــان را مــورد حمایــت تــان 

ــت؟  اس
وزارت اقتصــاد از نظــر تشــکیات وزارت 
کوچکــی اســت. تنهــا تغییراتــی که پیشــنهاد 
ــود کــه یــک معینیــت جدیــد  کــردم ایــن ب
ــار معینیــت اقتصــاد کان و انکشــاف  در کن
ــود.   ــاد ش ــک زن ایج ــت ی ــا مدیری ــدار ب پای
ــی هســتند کــه در ریاســت  ــون هــم زنان اکن
هــای کابــل و والیــت هــا کار می کننــد و از 

کار هــای شــان هــم راضــی هســتم.
ــا  ــت، ام ــده اس ــوا کار ش ــمت محت در قس
ــذب  ــه ج ــی ک ــه دلیل ــت ب ــمت کمی در قس
نداشــتیم افــراد جدیــد جــذب نشــده اســت. 
بــا آن هــم در پروژه هــای وزارت اقتصــاد 
در حــدود 2 هــزار نفــر در دو ســال گذشــته 

ــت. ــده اس ــذب ش ج

در پایــان، پیــام تــان بــه زنــان 
و مــردان افغانســتان چــه اســت؟

زندگــی  تمــام  در  کار  قســمت  یــک 
مربــوط  بــه خــود زنــان اســت کــه بایــد 
جــرات کــرده و حرکــت کننــد. در بعضــی 
ــرده  ــده نک ــان فای ــاید خودش ــا ش ــت ه حال
باشــند، امــا هم قطــاران و نســل بعــدی حتمــا 

ــد. ــد ش ــتفید خواهن مس

تعریف رهبری و شــیوه سیاســت ورزی در 
حــال متحــول شــدن اســت، همانطوریکــه 
شــیوه زندگــی مــا متحــول شــده اســت. در 
سیاســت ورزی دیــروز رهبــران کاریزمــا با 
تســلط بــر روان تــوده هــا، آنهــا را در هــر 
فصــل سیاســت بــا خــود بســیج مــی کــرد 
امــا در تعریــف امــروزی سیاســت ورزی؛ 
ــه  ــش ب ــک جای ــری کاریزماتی ــیوه رهب ش
رهبــر رهنماگــر و حمایــت گر داده اســت.

در تعریــف جدیــد و امــروزی رهبــری، 
هــواداران از گفتــار تــا کــردار رهبــران 
همــه را ســنجش مــی کننــد و متقاعــد 
ــه پیــروی بــدون پرســش دشــوار  کــردن ب
اســت. امــروز رهبــران سیاســی بــا دو گروه 
ــروز و  ــد؛ نســل دی ــا مواجــه ان مخاطــب ی
نســل دانشــگاهی امــروز و از ســوی دیگــر 
افغانســتان نیــز در گوشــه ای از دهکــده 
ــاز کــرده اســت کــه در آن  ــی جــا ب جهان
ــد،  ــل واقعــی دموکراســی را مــی بینن تمثی
ــران را مــی  ــی رهب ــی و عــدم کارآی کارای
بیننــد وایــن آشــنایی انتظــارات جدیــد 
ــار  ــه در آن رفت ــت ک ــرده اس ــق ک را خل
ــای  ــری ه ــع گی ــاً موض ــران خصوص رهب
متناقــض مــورد ســنجش قــرار مــی گیــرد.

گفت و گو:
  ریحانه  فرهمند
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شــاعری می گویــد که عشــق چیــه؟ دردســره، بي خانــه و دربــه دره. 
(. نخســت، عشــق جــزو ارتباطــات پــر تنــش و آســیب زا اســت کــه 
نهایتــا بــه هیــچ مــکان خاصــي هــم نمي رســد . دوم، در حالي کــه 
عشــق در بــه در ، نامعلــوم و گــور بــه گــور اســت، دوســت داشــتن 
ــن صــورت  ــه ای ــع مي باشــد. ب مشــغول ابادکــردن و توســعه جوام
ــر  ــه تدریــج محکم ت ــل را ب ــواده و ارزش هــاي اصی ــان خان کــه بنی
ــد. در صورتي کــه  مي کن
اگــر کســي بتوانــد بــه 
بکشــد  نفــس  راحتــي 
تعجــب  جــاي  واقعــا 
گذشــته  آن  از  دارد. 
عشــق فقــط در یــک نفــر 
خاصــه مي شــود و آن 
هــم باعــث نادیده گرفتــن 
ســایر نعمت هــاي الهــي و 
ــران نعمــت مي شــود  کف
کــه بــاز شــاعر به درســتي 
فرمــوده:)از کفــت بیرون 
کنــد ... (جدیــدي هــا 
)تــو  معتقدنــد:  هــم 
کفــش میمونــي !(و ایــن 
هــم نشــان دهنــده چــوب 
دو ســر طــا بــودن مقوله 
عشــق اســت. پــس عزیزانــم  بدانیــد کــه دوســت داشــتن از عشــق 
برتــر اســت. دوســت بداریــد و اگــر عافیــت طلبیــد ، عشــق را فقــط 

ــد.  ــک کنی ــوک الی ــس ب ــتاتوس هاي فی ــعرها و اس در ش
پ. ن: هــر گونــه تشــابه بــا نظریــات دکتــر شــریعتي 

ــزد بنــده مي باشــد . نشــانه تلمــذ ایشــان ن

صفحه آرا: اولیا عماد
توزیع: شبکه زنگ صبح 0744021952

زیر نظر هیئت تحریر
شماره تماس: 0798898894

info@nimrokh.af :آدرس الکترونیکی

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.
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آمده ای روی چرخ زمان بایستی 
+ چگونه؟  

با کفش های پاشنه بلندی که در دِل گذشته فرو 
می رود 

و کاردی که به استخوان  ات رسیده.  
تو پیش تر از آنی که به یاد بیاوری زخم میان بدن ات 

جا خوش کرده بود 
و هر بار یکی از آن ها سر باز می کند

حرف هایت وقتی تار آوا های مزخرف گلوت زاینده 
کلماِت غمگینی می شوند 

حرف ات این بار باید از دست هایت پخش شود 
ُب ر ی د ه 

بُر ی د ه 
بُریده

مثل همین کلمات افتاده ای از بافت تن ات
از گلویت صدای پرنده ای می آید 

آخ... که آدمی اگر دست و بال نداشت هر بار 
وسوسه ی کوبیدن سرش به پنجره را کجا می برد؟
مثل همین موجوِد تنها یک روز خبر فاتحه ات از 

بلند گو های مسجد پخش می شد و بی خیال بال هایت
و بی خیال صدای پرنده ای در گلویت 

زیر خرمن خرمن خاک برای سالیان متمادی 
می خوابیدی.

 هما همتا
جعِدگیسو

تحلیل

فرشته حسینی

دوســت داشــتن یکــي از اشــکال تعامــل مــا با جامعه بشــري 
ــم  ــرودار بودن ــه اســت کــه ) در گی مي باشــد و آن این گون
درگیــر بــا تــو بودنــم( یعنــي در زمانــي کــه در بــود و نبــود خودمان 
ــا کــس دیگــري وارد  ــزل و تــردد مي باشــیم، ناگهــان ب دچــار تزل
درگیــري مي شــویم ) در را بــراي او مي گیریــم(. البتــه مــا مي توانیــم 
درگیــر خیلــي هــا باشــیم و بــه طــور هم زمــان در را بــراي چندیــن 

از  و  داریــم  نگــه  نفــر 
دوســتي همــه بهــره ببریم 
)بهــره وري (. ولــي چــون 
آدم  اعصــاب  اصــوال 
طــوري طراحــي شــده 
کــه وقتــي بهــره وري آن 
زیــاد شــد دچــار عارضــه 
از  پیــش  اســتهاک 
بــراي  مي شــود  موعــد 
ــان  ــال خودت ــت ح رعای
هــم کــه شــده در گیــري 
بــا بیــش از چهــار نفــر 
ــده  ــود )بن ــه نمي ش توصی
عــدد چهــار را فقــط مــن 
قابــل  و  احتیــاط  بــاب 
ــم(  ــش گفت ــاد بودن اعتم
احســاس  اگــر  حتــي 

مي کنیــد ظرفیــت  تــان خیلــي  باالتــر از ایــن صحبت هاســت. بــاز 
هــم توصیــه اکیــد مــا درگیري هــاي زمان بنــدي شــده و هدف منــد 

است.  
حــاال چــرا دوســت داشــتن از عشــق یــک ســرو گــردن باالتــر 
اســت؟ اجــازه بدهیــد اول یــک تعریــف از عشــق داشــته باشــیم. 

چرادوست داشتن از عشق برتراست؟ 

  دفتـر سـاحوی کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر 
افغانسـتان در والیـت کنـدز نشسـتی را بـا عنـوان 
»جلسـه اسـتماع عامه تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت« 

برگزار کرد.
در ایـن برنامـه آقای سـید حفیظ اهلل فطـرت رییس دفتر 
سـاحوی کمیسـیون مستقل حقوق بشـر در والیت کندز 
گفـت که صلح و امنیـت در زنده گی سیاسـی، اجتماعی، 
اقتصـادی و فرهنگـی انسـان ها دو پدیـده ی الزم و ملزوم 
یک دیگـر اسـت کـه اگـر ایـن دو پدیـده باهـم متفقـن 
موجود نباشـد، یقینن جوامع انسـانی با مشـکالت عدیده 

و مختلـف مواجه می شـود.
تحقـق  بـا  انسـان ها  زنده گـی  پیشـرفت  کـه  افـزود  او 
و  مدنـی  اقتصـادی،  اجتماعـی،  فرهنگـی،  ارزش هـای 
سیاسـی و همـه فعالیت هایـی کـه از لحـاظ انسـانی در 
جامعـه ضرورت اسـت بسـته گی به صلـح و امنیـت دارد 
تـا در فضـای آرامـش، صلـح و امنیت بـه اهداف انسـانی 
خـود برسـیم و زنده گی مـا آبرومندانه، به اسـاس قوانین، 
ارزش هـای فرهنگـی و ارزش هـای حقوق بشـری شـکل 

بگیرد.
بـه گفتـه ی او در شـرایط فعالـی کشـور بایـد تـالش و 
اقدامـات بیش تـر صـورت بگیـرد و اراده ی الزم سیاسـی 
از سـوی دولـت، جامعـه جهانی و شـهروندان افغانسـتان 
باید موجود باشـد تا زمینه مشـارکت زنـان در عرصه های 
مختلـف اجتماعـی، اقتصادی، سیاسـی، فرهنگی و مدنی 

در جامعـه مـا فراهـم بکند.
در همیـن حـال، عبدال جبـار نعیمـی، والی کنـدز گفت 
کـه دوام جنگ، حتا بسـیاری از اسـتعداد های افغانسـتان 
را بـه یـک حالـت ناگـوار روحـی و روانی مبتال می سـازد. 
وی افزود که منفعت جنگ کنونی در افغانسـتان به هیچ 

یـک از افغان هـا نمی رسـد؛ هـر افغانـی کـه هسـت چـه 
جنـگ می کنـد و چه دفـاع می کند به هر نامی که باشـد 
از ایـن جنـگ منفعتـی نـدارد. پـس چـرا جنـگ؟ و چرا 

جنگ؟ دوام 
بـه گفتـه ی او، مذاکرات صلحی که جریـان دارد در بیرون 
از خاک افغانسـتان جریان دارد و شـهروندان از چگونه گی 
آن اطـالع ندارنـد؛ ولی در این مذاکرات باید مسـایل ملی، 
منفعـت اقتصـادی، حقـوق زنـان و مسـایل فرهنگـی و 

تاریخی مـا تمامن مطرح شـود. 
غـالم اهلل رحیمـی نماینـده ی ریاسـت محکمۀ اسـتیناف 
والیـت کنـدز نیـز در ایـن برنامـه گفـت: ناامنی هـای 
امـروزی حاکمیـت قانـون را نیـز بـا چالش مواجـه کرده 
اسـت. قضایـای مدنـی و شـخصی کـه بـه دیـوان احوال 
شـخصیه مراجعـه می کنند به جز ولسـوالی امـام صاحب 
این والیت در سـال دو تا سـه قضیه از سـایر ولسـوالی ها 
داریـم؛ ایـن آمار نشـان دهنده ی عدم حاکمیـت قانون در 

ایـن ولسـوالی ها و حکومـت صحرایی اسـت.
هم چنیـن، بانو کریمـه صادقی نماینده ی شـورای والیتی 
والیـت کنـدز گفـت: در چهـار دهـه جنـگ متضررترین 
قشـر جامعـه، زنان هسـتند، امـروز باالتـر از 50 درصد از 
خواهران ما از سـواد محروم هسـتند، در شـش ولسـوالی 
والیـت کندز هنوز مکتب وجود نـدارد و دختران از صنف 

شـش به باال تحصیـل کـرده نمی توانند.
او افـزود: »مـا زنـان نمی خواهیم کـه دسـت آوردهای 18 
سـاله ی مـان را از دسـت بدهیـم. زنـان بایـد همه گی در 
کنـار هم دیگـر متحدانـه از حقـوق انسـانی و قانونی مان 
صیانـت کنیـم. در مورد صلـح هم انتظار ما این اسـت که 
یـک صلح پایـدار بخواهیم که در آن نقش زنان هم باشـد 

و تمام اقشـار جامعـه خـود را در آن آیینه ببینند.«

محمدعـارف مبشـر رییـس سـارنوالی اسـتیناف والیـت 
کنـدز گفـت کـه ناامنـی، خشـونت را ایجـاد می کنـد. 
تعریفی که از خشـونت شـده هر نوع فشـار روحی، فکری 
و جسـمی تعریـف شـده اسـت، اما بـاالی ابعاد خشـونت 
روحـی و روانـی کم تر بحث صورت گرفته اسـت. در حالی 
کـه تاثیـرات روحـی خطرناک تـر از آثار خشـونت فزیکی 
اسـت و هـر روز این جنگ و خشـونت از زنان افغانسـتان 

می گیرد. قربانـی 
نصیبـه هولکـر رییس امور زنـان والیت کنـدز تاکید کرد 
کـه اگرحـرف  صلـح و مصالحـه درمیـان باشـد بایـد در 
نخسـت »آتش بس« صـورت بگیـرد. به گفتـه ی او، یکی 
دیگـر از نگرانی هـای زنان بحث ارزش ها و دسـت آوردهای 
هفده سـاله  شـان اسـت؛ زیـرا در جایگاه و وضعیـت زنان 
درهمه عرصه های زندگی تغییراتی رونما شـده اسـت که 

نبایـد نادیده گرفته شـود.
حاجـی امام الدین نماینده ی قربانیان جنـگ والیت کندز 
گفت: »من از اثرهمین جنگ و بدبختی در سـال گذشـته 
14 تـن از اعضـای خانـواده خویـش را از دسـت داده ام. 
اساسـی ترین خواسـت ما)خانواده های قربانیان( این است 

کـه یک صلـح بین االفغانی باشـد.«
و در اخیر این برنامه، بانو سـلیمه حیـدری یکی از فعاالن 
حقـوق زن در والیـت کندز نیـز گفت که از دیـدگاه دین 
اسـالم همـه زنـان بایـد در مسـایل اجتماعی و سیاسـی 
سـهیم باشند و مشـارکت فعال داشته باشـند، اما تاکنون 
زنان در مسـایل اجتماعی حضور اندک دارند و متاسـفانه 
در عرصه سیاسـت حضور شـان بی نهایـت کم رنگ و غیر 
تاثیرگـذار اسـت که بایـد زنان در عرصـه تصمیم گیری ها 

به جایگاه بهتری برسـند.

تحقیق ملی »زنان، صلح و امنیت« در والیت کندز؛
زنان نگران فروپاشی ارزش ها و دست آوردهای عصر جدید است


