
فردای توافق صلح
آروزی  کشــور  در  رسارسی  صلــح  ایجــاد 

دیرینــه و خواســت جمعــی مردم افغانســتان 

اســت. موضــوع اساســی کــه مذاکــره در 

ــاز  ــال 2010م، آغ ــل از س ــوص آن، قب خص

ــه  ــی ک ــان دارد و تالش های ــروز جری ــا ام و ت

مســیر پرفــراز و نشــیبی را طــی ســالیان 

زیــاد پشــت رس نهــاده و اکنــون کــه روزنه ای 

ــی  ــت، از نگران ــده اس ــوده ش ــق گش از تواف

جامعــه مدنــی و فعــاالن اجتامعــی دربــاره ی 

وضعیــت زنــان پــس از توافــق صلــح نیــز 

منی تــوان بــا بی اعتنایــی گذشــت.

گــروه طالبــان بارهــا در مذاکــرات شــان 

گفته انــد کــه بــا زنــان براســاس رشیعــت 

ــه  ــعِ ک ــد، موض ــد ش ــار خواهن ــالمی رفت اس

بــه معنــای محدودســازی بانوانــی اســت 

بــزرگ کشــور،  امــروزه در شــهرهای  کــه 

 25 دانش آمــوزان،  درصــد   30 از  بیــش 

ــه  ــک ب ــان و نزدی ــدگان پارمل ــد مناین درص

را  اجتامعــی  کار  نیروهــای  درصــد   20

ــه  ــم ک ــور کنی ــر تص ــد. اگ ــکیل می دهن تش

ایــن دســت آوردها بــه آســانی بــه دســت 

آمــده اســت، در واقــع فریــب بــزرگ اســت. 

ــرای  ــتان ب ــان افغانس ــه ی زن ــه جامع ــرا ک چ

در  امــروز  کــه  جایگاهــی  بــه  دســتیابی 

ــواری های  ــقت ها و دش ــد، مش ــار دارن اختی

حــال  گذارده انــد،  رس  پشــت  را  زیــادی 

بــا  و  صلــح  پروســه ی  شــدن  جــدی  بــا 

بــه مواضــع رســمی طالبــان در  اســتناد 

اجتامعــی،  زنــان در  خصــوص مشــارکت  

ایــن دســت آوردها بــا چالــش جــدی مواجــه 

گردیــده اســت، مــا معتقدیــم مذاکــرات بایــد 

بــه گونــه ای انجــام شــود کــه در فــردای روز 

توافــق، زنــان افغانســتان عقب گــرد نداشــته 

باشــند. 

بایســتی  کــه  دیگــری  موضــوع 

مســأله ی  منــود  جــدی  توجــه  آن  بــه 

جــدی  بــا  کــه  اســت  کارشــکنی هایی 

راســتای  در  صلــح  مذاکــرات  شــدن 

می گیــرد.  صــورت  صلــح  گفت وگوهــای 

بیــش از یــک مــاه می شــود، دو طــرف از 

آمادگی هــا بــرای آغــاز گفت وگوهــا خــر 

آمادگــی  از  اخیــرن  دولــت  می دهنــد. 

بــرای رشوع مذاکــرات خــر داده  کامــل 

رشوع  بــرای  کــه  پیش رشط هــای  اســت. 

مذاکــرات تعیــن شــده بــود نیــز عملــی شــد. 

ــت.  ــده اس ــاز نش ــا آغ ــوز گفت وگوه ــا هن ام

ــل  ــد. دلی ــکنی دارن ــان کارش ــرن طالب ظاه

ــوز مشــخص نیســت.  ــن کارشــکنی ها هن ای

آیــا طالبــان از اســتقاللیت الزم بــرای رشوع 

و پیش بــرد مذاکــرات برخــوردار نیســتند یــا 

چنــد دســتگی و پراکندگــی در میــان آنــان 

ــا ایــن مذاکــرات آغــاز  ســبب شــده اســت ت

نشــود؟

بــا توجــه بــه تعهــدات بین املللــی بــرای 

رشوع مذاکــرات و توافــق کــه میــان طالبــان 

و امریــکا صــورت گرفتــه اســت، می بایســت 

حکومــت  میــان  صلــح  گفت وگوهــای 

ــردم  ــاز و م ــون آغ ــان اکن افغانســتان و طالب

ــگار  ــان مذاکــرات آگاه می شــدند. ان از جری

طالبــان تــن بــه گفت وگــو منی دهنــد و کار 

شــکنی می کننــد. گــروه کــه بــرای آغــاز 

ــد،  ــکنی می کن ــه کارش ــن هم ــرات ای مذاک

ــود  ــای خ ــال فیصله ه ــدی در قب ــچ تعه هی

نقطــه ی  هــامن  ایــن  داشــت.  نخواهــد 

ــت. ــده اس ــران کنن نگ

حقــوق  بــا  طالبانــی  بــاور  و  طالــب 

ریشــه ای  دشــمنی  زنــان  آزادی هــای  و 

ــه در  ــکن ک ــم و کارش ــروه متخاص ــد. گ دارن

ــام  ــرای انج ــتقاللیت الزم ب ــان اس ــن زم عی

ــی رود  ــار م ــا انتظ ــدارد. ام ــا را ن گفت وگوه

کــه حکومــت و جامعــه ی جهانــی از موضــع 

قــدرت بــا آنــان وارد مذاکــره شــوند.

زنــان افغانســتان بــا تحمــل قربانی هــای 

فــراوان بــه دســت آوردهای نســبی دســت 

کافــی  صــورت  هیــچ  بــه  کــه  یافته انــد 

نیســت و بایــد بــه حقــوق برابــر جنســیتی در 

ــان  ــا طالب جامعــه ی خــود برســند. توافــق ب

ــه  ــد ب ــان نبای ــکنانه ی آن ــای کارش و بهانه ه

هیــچ صــورت ایــن دســت آوردهای نســبی را 

تحــت شــعاء قــرار دهــد. زنــان امــروز، زنــان 

دو دهــه پیــش نســتند. زنــان امــروز بــه هیــچ 

صــورت از موضــع حــق و آزادی خــود عقــب 

نخواهنــد کشــید. هیــچ گروهــی منی توانــد 

در برابــر حقــوق انســانی و آزادی هــای فردی 

آنــان ایســتادگی کننــد. بــا ایــن همــه مــا بــه 

فــردای روشــن توافــق صلــح امیدواریــم.
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نگین بدخش )شهرزاد فکرت(؛ شاعر و نویسنده

ــود کــه می توانســتم از  نشــنوم. تنهــا راهــی ب

خــودم، از آن صــدا، از آن زجرهــا فــرار کنــم و 

ــدم و  ــش ببن ــروی متام ــم هایم را ب ــروم چش ب

ــم،  ــورش کن ــی از حض ــودم را خال ــی خ دنیای

و  زجــر کشــیدن  در حصــار  کــه  حضــوری 

زجردیــدن زنــی کــه همجنــس مــن اســت 

می شــود. ســپری 

شــاید آنطــور می توانســتم متــام دردهــای 

زندگیــم را ببنــدم و بــرای لحظــه ی آرامــش 

ــزی از  ــه چی ــد! چ ــر می ش ــرم، مگ ــدی بگی اب

ــکی  ــه اش ــرد. ن ــم می ک ــن ک ــور م ــدم حض ع

ــم نالــه و یــا  کــم می شــد، نــه آهــی، نــه ه

اســتخوانش  تــِه  در  فرورفتــه  زخم هــای  آن 

ــای آن  ــا ج ــم ها ی ــر چش ــیاهی زی ــا آن س و ی

شــالِق کمربنــد در اســتخوان پوســیده از درد 

ــرش! کم

می رفتــم  نبایــد  نــه،  یکــی؟  کدامیــن 

ــار آن صــدای  ــار ب ــدم و ب ــد می مان ــد. بای نبای

روزهــا  ایــن  کــه  را  و زجردیــده  وحشــت بار 

هنــوز کابــوس شــبانه ام اســت می شــنیدم 

و بــا دســت های خــودم آن صــورت لطیــف، 

آن چشــم های گیــرا و آن موهــای آشــفته و 

ــر در  ــا مگ ــردم ت ــاک می ک ــودش را پ خــون آل

خاطــر زمــان منانــد، در خاطرآینــده، در خاطر 

ــم را می گیرنــد و  تنهایــی کــه هرشــب رساغ

مــرا بارهــا و بارهــا خیــره می کننــد.

روبــه روی  درســت  کــه  گذشــته ای  بــه 

و  مظلــوم  چهــره ی  بــا  مــن 

ــه  ــرار گرفت ــان ق ــامن مهرب چش

آن بیســت و چهــار ســاعت را زیــر اســفنج 

کــوچ نشــیمن ســپری کــرده بــودم و بــرای 

صــدای  از  لحظــه ای  یاهــم  و  ســاعتی 

ــی کــه برمــن  وحشــت بار چیــغ و ناله هــای زن

نســبت خونــی داشــت وزجه هایــش متــام 

تنهــا  ایــن  گرفتــم.  آرم  می لرزانــد  را  تنــم 

راهــی بــود کــه می توانســتم بــرای خــودم 

انجــام بدهــم، تــا صــدای زجــر کشــیدن او را 

وایـت گـروه تیاتـر دختـران افغـان ر
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راهکارهــای بیرون رفــت از آن فکــر می کننــد. امــا 

ــری دارد.« ــتان دیگ ــروه داس ــن گ ــکیل ای تش

تشکیل گروه تیاتر دخرتان افغان

نعیــم کریمــی توانســت تــا اواخــر ســال 2016 

میــالدی یــک گــروه تیاتــر تشــکیل دهــد. »گــروه 

از  متشــکل  گــروه  ایــن  افغــان«.  دخــران  تیاتــر 

ــای  ــی از ناحیه ه ــای خصوص ــوزان مکتب ه دانش آم

ــن  ــای ای ــه ی اعض ــت. هم ــل اس ــهر کاب ــف ش مختل

گــروه دخرنــد. امــا تشــکیل یــک گــروه تیاتــر از 

راحتــی  کار  مکتــب  دانش آمــوز  دخــران  میــان 

نبــود؛ بــه ویــژه در افغانســتان کــه مکتب هــا روی 

هــر مترکــز ندارنــد. تیاتــر کــه بیگانه تــر اســت. 

»وقتــی تصمیــم گرفتیــم یــک ســبکی از هــر را بــرای 

ــاب  ــه انتخ ــای جامع ــی چالش ه ــاب و راهکاریاب بازت

ــادی  ــای زی ــا و جاه ــا و پارک ه ــه مکتب ه ــم، ب کنی

رس زدیــم، هرکســی یــک پیشــنهادی داد، رسانجــام 

انتخــاب کردنــد.  را  تیاتــر  از دخــران  تــن  چنــد 

ــب  ــر مخاط ــری ب ــر عمیق ت ــر تأثی ــا تیات ــون کار ب چ

ــؤولیت  ــاس مس ــز احس ــلکی نی ــاظ مس دارد و از لح

ــاد  ــن نه ــان چنی ــا آن زم ــم ت ــویی ه ــردم، از س می ک

مســتقلی در عرصــه تیاتــر نداشــتیم، تیاتــر را انتخاب 

کردیــم. در جامعــه ای کــه هــر روز زنــان را بســیار 

زود قضــاوت می کننــد، ایجــاد گــروه تیاتــر دخــران 

افغــان کار راحتــی نبــود. ولــی گــروه مــا توانســت بــا 

تــالش زیــادی یــک بحــث خوبــی در بیــن مــردم بــه 

راه انــدازد؛ بازتــاب چالش هــای اجتامعــی از طریــق 

ــرای ایــن  ــه راهکاریابــی ب هــر و ترغیــب مخاطــب ب

مشــکالت.«

شــکل گیری گــروه تیاتــر دخــران افغــان کار ســختی 

بــود. مخالفــت خانواده هــا، ناآشــنایی بــا تیاتــر و 

ــای  ــروه، محدودیت ه ــای گ ــودن اعض ــلکی ب غیرمس

ــدم  ــروه و ع ــای گ ــا اعض ــردم ب ــورد م ــه و برخ جامع

امکانــات الزم از چالش هــای جــدی فــراروی آغــاز 

ــت. ــوده اس ــان ب کار ش

تیاتــر  گــروه  اعضــای  از  یکــی  اکــری  فرشــته 

دخــران افغــان اســت. او از نخســتین کســانی اســت 

کــه در تأســیس ایــن گــروه نقــش داشــته: »امکانــات 

نبــود، صحنه هــای تیاتــر را در زیــر خیمــه ویــا در 

خانه هــای مــان متریــن می کردیــم.«

خانه به خانه

اکرثیــت  بــود  شــده  باعــث  خانواده هــا  مامنعــت 

اعضــای گــروه بــه گونــه ی پنهانــی بــه کارهــای شــان 

ادامــه دهنــد. بــه بهانــه ی کــورس بــه محــل متریــن 

نخســتین  می گویــد:  فرشــته  می رفتنــد.  تیاتــر 

منایــش مــا بــدون هامهنگــی خانواده هــا انجــام 

شــد. امــا بــرای دومیــن بــار وقتــی روی صحنــه 

ــتند.  ــور داش ــز حض ــا نی ــای م ــم، خانواده ه می رفتی

پــس از اینکــه خانواده هــا دخــران شــان را روی 

از  دخــران  از  بســیاری  دیدنــد،  تیاتــر  صحنــه ی 

ادامــه کار در گــروه محــروم شــدند، ولــی تیــم تیاتــر 

ــد. ــف نش متوق

اعضــای گــروه بــه همــکاری اســتاد رهنــامی 

شــان نعیــم کریمــی،  گفتامنــی را 

انداختنــد. چندیــن هفتــه  راه  بــه 

ــه  ــه رفت ــه خان ــه ب ــا خان ــرد ت ــان ب زم

درک اتفاق های محیط

همــه ی مــا روزانــه از کنــار ده هــا رویــداد و صحنــه ای 

باعــث  آنهــا  متاشــای  ممکــن  کــه  می گذریــم 

خلــق یــک ایــده ی نــو و تولــد یــک پدیــده ی نــو 

و  اتفاق هــا  از  پــر  شــهر  کابــل  شــود.  جهــان  در 

از  هــرروز  مــا  اســت.  بکــر  ســوژه های  از  گنجــی 

اتفاق هایــی می گذریــم کــه شــاید اذهــان  کنــار 

کنگاش گــر نتوانــد بــه ســادگی از آن بگــذرد. حــدود 

چهــار ســال قبــل، در ســال 2016 میــالدی، نعیــم 

کریمــی هرمنــد جــوان افغانســتان، بــه ایــن مســأله 

پــی بــرد کــه چگونــه می شــود اتفاق هــای امــروز 

ــا زبــان هــر بیــان کــرد؟ چگونــه می شــود  شــهر را ب

راه حلــی بــرای چالش هــای جــاری در مــن زندگــی 

مــردم پیــدا کــرد؟ و دیگــر پرســش هایی کــه روی 

ــا  ــت، چالش ه ــم گرف ــا او تصمی ــدند ت ــار ش ــم انب ه

ــان  ــری  بی ــان ه ــا زب ــردم را ب ــی م ــکالت زندگ و مش

کنــد کــه خــودش در آن تخصــص دارد. نعیــم کریمی 

در ســال 1386 خورشــیدی، در دانشــکده ی هــر 

دانشــگاه کابــل دوره ی کارشناســی کارگردانــی تیاتــر 

و ســینام را بــه پایــان رســانده اســت. آقــای کریمــی  

ــر  ــه فک ــود ک ــزی ب ــتین چی ــر نخس ــد: »تیات می گوی

ــا مــردم از اتفاق هــای  کــردم از طریــق آن می شــود ب

ــخن  ــان س ــی ش ــن زند گ ــاری در م ــد ج ــوب و ب خ

ــکالت  ــن مش ــا ای ــی داد ت ــرای شــان آگاه ــت و ب گف

ــالت و  ــطح مح ــث در س ــک بح ــه ی ــر ب ــق ه از طری

ــت  ــه اس ــود. این گون ــل ش ــا تبدی ــی م ــط زند گ محی

کــه مــردم پــس از درک یــک معضــل بــه تغییــر و 
صفحه 2
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بازهــم رشوع  زیــادی داشــتم  و هیجــان  اســرس 

ــوگ. وقتــی خــود را در داخــل نقــش  ــه دیال کــردم ب

دریافتــم اعتــامد بــه نفــس پیــدا کــردم و ادامــه 

دادم.«

اجــرا  کــه  را  منایش هایــی  اکرثیــت  تاهنــوز 

می کنیــم داســتان زندگــی خودماســت. داســتان 

زند گــی خــود مــا و همــه کســانی کــه در ایــن شــهر 

زندگــی می کننــد. مــا تجربه هــای خــود را روی کاغــذ 

می آوریــم. داســتان های مــان را جمــع می کنیــم. 

جالب تریــن موضوعــی کــه تجربــه مشــرک اکرثیــت 

ــا میــزان تأثیرگــذاری آن  ــه نظــر می رســد و ی مــردم ب

بــاال اســت انتخــاب می شــود. منایش نامــه را نوشــته 

روی صحنــه اجــرا می کنیــم. ممکــن یــک منایــش را 

ــا محفــل اجــرا کنیــم. در چندیــن جشــنواره ی

زهــرا ســلطانی یکــی از اعضــای دیگــر گــروه اســت و 

بــرای رســیدن تــا اینجــا ســخت مبــارزه کــرده اســت. 

»وقتــی تصاویــر دخــران مکتــب را در تلویزیــون 

هــم  مــن  می شــد  کاش  می کــردم  آرزو  می دیــدم 

ــا آمــوزش دخــران هنوزهــم در  ــروم. ام ــب ب ــه مکت ب

ــک حــق شــناخته  ــوان ی ــه عن ــا ب ــواده م ــط خان محی

منی شــد. بــا کل تــالش اجــازه یافتــم تــا صنــف دوم 

بــاز خانه نشــین شــدم. در هــامن  درس بخوانــم. 

بــازی  بــا دیگــر کــودکان نقــش  بــود کــه  زمــان 

مــی داد  آنچــه در ســطح شــهر رخ  از  می کردیــم. 

بی خــر بودیــم. نقــش پــدر، مــادر، فرزنــد و اعضــای 

یــک خانــواده را باهــم بــازی می کردیــم. ایــن نوعــی 

تیاتــر بــوده، ولــی مــن منی دانســتم. باالخــره فضــای 

جامعــه هــر روز آزادتــر و بهــر می شــد و مــن هــم در 

می کنــد کــه فضــای فکــری کشــورش در زیــر آوار 

تحجری تریــن باورهــای عــر فروخفتــه اســت. 

حلق آویــز  زمــان  خانــه ی  تاریــک  در  را  عشــق 

نفــرت  عمیــق  چــاه  در  را  عصیــان  و  کرده انــد 

پــرت. او امــا عشــق و عصیــان را در شــعر بــه صــدا 

درآورد و رس از پهنــای ســنت های ســتر جــاری 

کــه بــه کشــتارگاه عشــق، عصیــان و اندیشــه 

ــرون زد. ــود، بی ــده ب ــل ش تبدی

می نویســد:  مقالــه ی  در  پوالدیــان  شــبگیر 

ــت  ــرا اصال ــانی حمی ــی و انس ــای اجتامع »درده

ــرا  ــتند. چ ــن نیس ــاختگی و از رس تفن ــد؛ س دارن

کــه ژرفــای عاطفه هــای او کــه ویــژه یــک زن 

اســت. در مــن ایــن احســاس درد، خــود را نشــان 

ــهر او  ــه ش ــووار ب ــه هالک ــی را ک ــد. او آنان می ده

می تازنــد، خاموشــگران »چراغ هــای عاطفــه« و 

ــت  ــاط شکس ــه »بس ــی ک ــد. آنان ــق می شناس عش

چیده انــد.  حنجره هــا«  »انحنــای  در  را«  ترانــه 

ــای  ــه و غصه ه ــامن درد او درد قص ــن؛ بیگ بنابرای

ــت زمانه هــای  دامنگســر روزگاران اســت و حکای

ــه درد  ــت؛ قص ــه« اس ــد و فاصل ــوار س ــش دی »روی

تلــخ »ســکوت پرســتوها و خاموشــیی هــزاران« 

ــت.« اس

چنیــن  در  دســتگیرزاده  نکهــت  حمیــرا 

جامعــه ی پــا بــه هســتی گذاشــت. جامعــه ی کــه 

زن محکــوم ِبطبــع شــمرده می شــد و صــدای آنهــا 

ــرای همیــن  ــدر منی آمــد. ب از هیــچ روزن زمــان ب

همیــن اثنــای تغییــر اجــازه یافتــم بــه مکتــب بــروم. 

ــه صنــف ششــم رســیدم و داشــتم قــد می کشــیدم  ب

کــه بــاز خانــواده مخالفــت کــرد. مامنعــت از آمــوزش 

ــف  ــن توق ــی م ــود. ول ــرف ب ــک ع ــوان ی ــران ج دخ

نکــردم، دســت بــه هــر دری زدم تــا از آمــوزش محــروم 

نشــوم. حــاال دارم از مکتــب فــارغ می شــوم. امــا 

ــازی  ــواده را ب ــک خان ــای ی ــش اعض ــط نق ــروز فق ام

منی کنیــم و دیگــر دوســتان دوره کودکــی ام نیــز 

ــرک و  ــای مش ــن تجربه ه ــا فعل ــتند. م ــم نیس همرای

ــورد آن  ــا در م ــر می کشــیم ت ــه تصوی ــردم را ب مهــم م

ــد.« ــر کنن ــات فک موضوع

ایــن گــروه تــا حــاال بیــش از ده منایــش را در 

جمهــوری،  ریاســت  ارگ  مثــل  مختلــف  جاهــای 

دانشــگاه امریکایــی افغانســتان، دانشــگاه کابــل، 

دانشــگاه غرجســتان و دیگــر محافــل و جشــنواره های 

ــت. ــرده اس ــرا ک ــری اج فرهنگی-ه

ــن گــروه در ارگ ریاســت جمهــوری و  اجــرای ای

ــه  ــادی ب ــویق های زی ــواره تش ــنواره ها هم ــر جش دیگ

ــی و  ــانه های همگان ــای رس ــته و در فض ــراه داش هم

شــبکه های اجتامعــی نیــز بازخــورد مثبــت دریافتــه 

اســت. بــه گفتــه اعضــای گــروه، در ارگ ریاســت 

ــن  ــه حارضی ــش هم ــرای منای ــس از اج ــوری پ جمه

ــا ایســتادن  ــه پ ــرای ب ــی ب ــا ایســتادند ول ــه پ ــاالر ب ت

خــود گــروه و تــداوم کار شــان طــی ســه ســال هیــچ 

ــت و نهادهــای هــری  ــب دول ــه حامیتــی از جان گون

دریافــت نکرده انــد.

روی صحنه در نقش زامبی

ــیر  ــل از مس ــهر کاب ــر در ش ــزار نف ــا ه ــه صده روزان

شــعر بلنــدای آواز او شــد تــا در میــان ســیاه ترین 

اندیشــه های زمــان گلــوی بــرای فریــاد دردهــای 

باشــد.  زنــان  بــر  تعــدی  و  ظلــم  از  انبارشــده 

صــدای بــه پهنــای صــور خیــال و بلنــدای آواز 

شــعر. بــه قــول شــبگیر پوالدیــان »بیگــامن شــعر 

خــود صــدای گــره شــده عاطفــه و آگاهــی اســت و 

زن در زنجیــر کارکــرد زندگــی، ســاز آن را بــا متــام 

ــا و  ــا ،امیده ــن راه درده ــد و از ای ــرو می شناس نی

نــا امیدی هــای اش را در بال هــای فرارونــده ی 

آن بــه صــدا در مــی آورد و دهلیــز تنــگ و تاریــک 

ــه مــا را رسشــار از رسود و  ــژه زمان ــه وی زمانه هــا، ب

ترانــه می ســازد.«

»تنها منم که آتش فریاد در گلو

آواز می دهم

تا عشق ره به کوچه و پس کوچه وا کند«

ــق  ــد عش ــاد بلن ــود. او فری ــوش نب آره، او خام

و آزادی خواهــی بــود. صــدای او صــدای زنــان 

ننگیــن  دیــوار  پشــت  در  قرن هــا  کــه  بــود 

ــود.  ــده ب ــه ش ــل خف ــدر نس ــل ان ــی، نس فراموش

حمیــرا دســتگیرزاده بــا جهان بینــی روشــن از 

ــت. او  ــه اس ــخن گفت ــری س ــق و براب آزادی، عش

شــاعر عصیانگــر و اندیشــمند دردآشــنای بــود. در 

صــدای نکهــت جــدا از درد اجتــامع، درد تنهایــی 

و غربــت نیــز غوغــا می کنــد. انــگار او آیینــه ی از 

ــاد  ــی، فری ــاد تنهای فریادهــای نشــده اســت. فری

فریــاد  عدالت طلبــی،  فریــاد  وطــن،  از  دوری 

معتــادان  زیســت  محــل  پــل ســوخته می گــذرد. 

مــواد مخــدر. صدهــا معتــاد در وضعیــت وحشــتناکی 

زند گــی می کننــد. جامعــه از آن هــا متنفــر اســت. 

مقام هــای مســؤول حکومتــی همــه روزه بــا کاروانــی 

از موترهــای زرهــی از روی پلــی رد می شــوند کــه 

معتــادان زیــر ایــن پــل یــک مشــکل حــاد افغانســتان 

ــه  ــادان، بلک ــن معت ــا ای ــه تنه ــد. ن ــامر می رون ــه ش ب

ــان  ــبیه آن ــز ش ــده نی ــول و درمان ــر و معل ــزاران فقی ه

روز  و  شــب  هــر  را  شــهر  ســطح  زباله دانی هــای 

شــخم می زننــد تــا پس مانده هــای مــواد غذایــی 

بــرای خــوردن بیابنــد. گــروه تیاتــر دخــران افغــان در 

ــام »زامبی هــا«  ــه ن ســال 2019 میــالدی منایشــی ب

اجــرا کــرده اســت. در ایــن منایــش منــای ظاهــری و 

وضعیــت بــد معتــادان مــواد مخــدر و زباله گردهایــی 

بــه تصویــر کشــیده اند کــه شــبیه زامبی هــای  را 

جســت وجوی  در  شــان  عمــر  فلم های هالیــوود 

خــوراک روزمــره می گــذرد و هرآنچــه بــرای مــردم 

اســتفاده  آنــان  نیســت؛  نــوش  و  خــورد  قابــل 

را  جامعــه  همــه ی  زامبی هــا رسانجــام  می کننــد. 

خواهنــد خــورد. امراضــی کــه ممکــن از طریــق آنــان 

بــه مــردم انتقــال یابــد ویــا آلــوده کــردن محیــط و... 

ولــی توجهــی از ســوی مســؤوالن برایــن وضعیــت 

ــران  ــر دخ ــروه تیات ــو گ ــده اســت. فرشــته عض نش

افغــان بدیــن بــاور اســت کــه »ترویــج خشــونت و 

ــل  ــا را تبدی کاهــش صمیمیــت در جامعــه همــه ی م

بــه زامبی هــا خواهــد کــرد، نیــاز نیســت از ایــن قــر 

معتــاد و زباله گــرد بهراســیم. ایــن یــک موضــوع 

مهــم و رسنوشت ســاز بــرای همــه ی مــردم اســت کــه 

ــم.« ــاب دادی ــر بازت ــه ی تیات ــا روی صحن م

تیــم تیاتــر دخــران افغــان معمولــن پــس از 

منایــش ژانرهــای غمگیــن بــرای مخاطبــان شــان 

ــد  ــا رقــص و... دارن ــک ی ــل موزی ــی مث پرفارمنس های

تــا مخاطبانــی کــه خیلــی متأثــر شــده اند وضــع 

شــان بهبــود یابــد. ولــی بــه گفتــه آنــان مشــکل های 

هــری  منایش هــای  و  رســانه ها  در  بازتاب یافتــه 

هنــوز در کشــور پابرجاســت و بایــد مــردم و مســؤوالن 

ــد. ــه کنن ــدان توج ب

رویای تغییر

دســت آوردهای مهــم ایــن گــروه، نفــس تشــکیل 

ــاد دارد و  ــش فری ــوز عط ــا هن ــق و ام آزادی و عش

خــود را زنجیــر شــده  در گلــوی واژه هــا می دانــد.

»در شهر تو بی صداترین تصویرم

بی خانه ترین حکایت تقدیرم

آواره ی صد ترانه ی پر طربم

اما به گلوی واژه در زنجیرم«

دکــر حمیــرا نکهــت دســتگیرزاده جــدا از 

ــی  ــد آزادگ ــدای بلن ــدار و ص ــاعر نام ــه ش ــن ک ای

عملــی  و  علمــی  هــری،  فعالیت هــای  بــود. 

ــگاه  ــت دانش ــس از فراغ ــام داد. او پ ــادی انج زی

در رادیوتلویزیــون ملــی افغانســتان کار را آغــاز 

کــرد و بــه تهیــه ی برنامه هــای ادبــی پرداخــت 

نیــز همــکاری  ژونــدون  و  آواز  بــا مجله هــای  و 

ــه شایســتگی و توانایــی کــه  ــا توجــه ب می کــرد. ب

از خــود نشــان داد بــه درخواســت اتحادیــه ی 

ایــن  و همــکار  افغانســتان عضــو  نویســندگان 

اتحادیــه شــد. همچنــان عضــو کنگــره ی موســس 

ــس  ــس موس ــو کنفران ــندگان، عض ــه نویس اتحادی

انجمــن نویســندگان جــوان و ایجــاد کننــده ی 

ــه های  ــام لیس ــوان در مت ــندگان ج ــون نویس کان

ــود. ــل ب ــهر کاب ش

ــوالت  ــود تح ــات خ ــان حی ــت در زم ــو نکه بان

پــر خــم و پیچــی را تجربــه کــرد. زادگاه اش دســت 

خــوش حــوادث ناگــواری شــد کــه فضــای نفــس 

کشــیدن و ادامــه ی زندگــی را دشــوار ســاخت. او 

ــور  ــن کش ــر ای ــهروند دیگ ــای ش ــد میلیون ه مانن

از  تــرک کنــد.  را  افغانســتان  تــا  مجبــور شــد 

1991م، بــه ایــن طــرف بــا خوانــده اش در هالنــد 

زندگــی می کــرد. او در هالنــد نیــز خامــوش و آرام 

نبــود. انــگار یــک افغانســتان درد را بــا خــود بــرده 

ــد.  ــا در رگ رگ واژه هــا بدم ت

دکــر دســتگیرزاده طــرح تأســیس فدارســیون 

ــا را داد و در  ــتانی ها در اروپ ــای افغانس انجمن ه

ــد نقــش  ــن و هــوا در هالن ایجــاد نریه هــای آیی

ارزنــده داشــت. همچنــان انجمــن نویســندگان و 

شــعرای افغانســتان را در هالنــد ایجــاد کــرد. بانــو 

نکهــت فعالیت هــای ادبــی و ســفرهای زیــادی 

انجــام داد.

آثار:

دوازده  دســتگیرزاده  نکهــت  حمیــرا  دکــر  از 

از  برخــی  اســت.  مانــده  به جــا  شــعری  اثــر 

آثــار چاپ شــده او: شــط آبــی رهایــی، انجمــن 

نویســندگان افغانســتان، کابــل: 1369، غــزل 

و تــداوم کار شــان، ترویــج هــر تیاتــر در ســطح 

مکتب هــا و ایجــاد یــک گفتــامن روی مســایل مهــم 

اجتامعــی از طریــق هــر بــه شــامر مــی رود. البته که 

تغییراتــی در نــوع نــگاه خانواده هــا هــم ایجــاد شــده 

ــل  ــال قب ــه س ــه س ــی ک ــن؛ خانواده های ــت. مثل اس

ــر  ــه تیات دخــران شــان را اجــازه ی رفــن روی صحن

ــه ای  ــب کنای ــر لق ــا دیگ ــه تنه ــروز ن ــد، ام منی دادن

»دخــر فلــم« را بــه آنــان خطــاب منی کننــد، بــل 

افتخــار دارنــد کــه دخــران شــان یــک گــروه هــری 

تأســیس کرده انــد. جامعــه نیــز تــا دو ســال قبــل بــا 

ــی  ــته، ول ــبی نداش ــار مناس ــروه رفت ــن گ ــای ای اعض

ــویق  ــر تش ــان بیش ــای ش ــای کاره ــا متاش ــروز ب ام

افتخــار  قابــل  را  آنــان  منایش هــای  و  می کننــد 

می داننــد.

ایــن گــروه فعلــن در حــال متریــن منایــش »مــادر« و 

ــا پرفارمنــس رقــص  ــه زودی ب ــی« اســت کــه ب »زندان

بالــه روی صحنــه خواهــد رفــت. تاهنــوز برنامه هــای 

و  رفتــه  پیــش  بــه  ایــن گــروه کاملــن مســتقالنه 

تصمیــم دارنــد بــا دیگــر نهادهــای هــری داخلــی و 

خارجــی ارتبــاط بگیرنــد تــا در ســطح کالنــری دیــده 

شــوند.

عاطفــه، دانش آمــوز مکتــب و یکــی از اعضــای گــروه 

تیاتــر دخــران افغــان اســت. او در مــورد انتظــار ایــن 

ــد: »مــا بــدون هیــچ توقعــی  گــروه از جامعــه می گوی

کار مــان را انجــام می دهیــم، امــا انتظــار مــا از مــردم 

ایــن اســت کــه بــرای بهبــود وضعیــت جامعــه بــه هــر 

ارج قایــل شــوند. دیگــر از ورود دخــران در عرصــه ی 

ــه  ــه هــر، احــرام ب هــر مامنعــت نشــود. احــرام ب

تغییــر اســت. ایــن تغییــر در راســتای بهبــود وضعیــت 

ــر  ــای ه ــا احی ــای م ــرد. روی ــورت می گی ــه ص جامع

تیاتــر اســت. تیاتــر در افغانســتان وجــود داشــته، 

هرمنــدان زیــادی کار کــرده، ولــی بــه خاطــر وقــوع 

مثــل  تیاتــر  هــر  ناامنــی  گســرش  و  جنگ هــا 

بســیاری دیگــر از امــور فرهنگــی مختــل شــده اســت. 

ــده  ــاره زن ــون را دوب ــن هــر مدف ــم ای ــا تــالش داری م

کنیــم. دانشــگاه های کشــور نیــز آمــوزش می دهنــد، 

ــن  ــه ای ــم ک ــت. آرزو داری ــتقالنه اس ــا مس ــا کار م ام

فرهنگــی- نهادهــای  و  مکتب هــا  در ســطح  هــر 

هــری گســرش یابــد.«

ــل:  ــاون افغانســتان، کاب ــت، مرکــز تع ــب غرب غری

قلــم  کلــوپ  دریــغ،  و  آتــش  دور  بــه   ،2003

آواره،  آفتــاب  افغانســتانی ها، ســویدن: 2009، 

هالنــد: 2011، هیــچ نتــوان گفــت در 50 ســال، 

هالنــد: 2011، کوچه هــای روشــن مــاه، هالنــد: 

2012، تلــخ در آتــش، چــاپ اول،  هــرات: 2013 

ــز،  ــپیده لری ــد: 2014، از س ــاپ دوم، هالن و چ

ــد:  ــاپ دوم، هالن ــرات: 2013 و چ ــاپ اول، ه چ

2014، از پوســت تــا پوســر، چــاپ اول، هــرات: 

ــد: 2014، پرواره هــای  2013 و چــاپ دوم، هالن

ــد: 2014 هســتند. ــدار، هالن پن

جایزه ها:

دکــر حمیــرا دســتگیرزاده در مــدت فعالیت هــای 

ادبــی خــود جایزه هــای فــراوان بــه دســت آورد 

کــه می تــوان از جایــزه ی شــعر جوانــان، جایــزه ی 

شــعر زنــان، جایــزه ی شــعر فارســی، جایــزه ی 

شــعر انجمــن نــارص خــرو بلخــی و نشــان آزادی 

نــام بــرد.

ازدواج:

 1361 ســال  در  دســتگیرزاده  نکهــت  حمیــرا 

خورشــیدی بــا محمــد عمــر عدیــل، مــرد صاحــب 

ــوا و هژیــر  ذوق ادب و شــعر ازدواج می کنــد. هری

ــه  ــری ک ــر و پ ــت. دخ ــان اس ــره ی ازدواج آن مث

افتخــار فرزنــدی بانــوی ســخن و دوشــیزه ی ادب 

را نصیــب برده انــد.

و مرگ:

دکــر حمیــرا نکهــت دســتگیرزاده ســال ها بــا 

ــن خســته اش از  ــود. ت ــر ب بیــامری رسطــان درگی

درد رسطــان رنجــور بــود و روان جــاری اش از درد 

بی پایــان هم شــهریانش شــکوه  رنــج  و  غربــت 

داشــت. امــا هم نشــینی و هم صــدای بــا شــعر 

را تــا آخریــن ســال های عمــرش حفــظ کــرد. 

ــوار وجــود  ــر ان ــد ســایه ی ســنگین مــرگ ب هرچن

زندگــی او چیــره شــد، امــا صــدا و اندیشــه ی 

و جاری ســت. صــدای  دســتگیرزاده جاویــدان 

ــرا. ــت و نامی ــدگار اس ــرخ زاد مان ــول ف ــه ق ــه ب ک

 60 ســن  در  دســتگیرزاده  نکهــت  بانــو 

ســالگی در رسزمیــن دیگــری دور از زادگاه اش 

)هالنــد( بــه تاریــخ 14 ســنبله 1399 بــا جهــان 

از اندیشــه و خیــال چشــم از زندگــی فروبســت و 

بــه آرامــش ابــدی رســید. مــرگ او انــدوه بی پایــان 

و ضایعــه ی جــران ناپذیــر در جغرافیــای هــر 

ــرده ی  ــواگواری گس ــه س ــرگ ک ــت. م و ادب اس

و  آشــنایان  و  داشــت  پــی  در  را  هم شــهریانش 

ــان. ــوگ نش ــم س ــر گلی ــتان را ب ادب دوس

***

و  تیاتــر  مــورد  در  را  گــروه  اعضــای  خانواده هــای 

اهمیــت کار دخــران در هــر تیاتــر آگاهی دهــی 

ــامد  ــای اعت ــم فض ــم ک ــه ک ــود ک ــه ب ــد. این گون کنن

ایجــاد شــد و زنجیــر محدودیت هــای خانواده گــی 

نیــز از روی کار دخــران در گــروه برداشــته شــد.

دردرسهای رفنت روی صحنه

ــت از  ــا نخس ــه ی م ــد: »هم ــری می گوی ــته اک فرش

نقاشــی آغــاز کردیــم. در خانواده هــای مــا شــبیه 

ــداری  ــر خری ــتانی ه ــای افغانس ــت خانواده ه اکرثی

ــه بــود، امــا متوجــه ایــن زیبایــی  نــدارد، تیاتــر بیگان

شــدیم. از نقاشــی بــه تصویــر و حرکــت فکــر کردیــم. 

ــش  ــه نق ــم ک ــی را دیدی ــه پرهای ــن روی صحن عمل

حضــور  صحنــه  روی  دخــری  می کردنــد.  اجــرا 

نداشــت. ولــی مــا خواســتیم بــه طــرف ایــن هــر زیبــا 

ــد روی  ــان هــم می توانن ــم کــه زن ــت کنی ــم و ثاب بروی

ــد.« ــازی کنن ــر نقــش ب ــه ی تیات صحن

برنامــه ی  یــک  در  قبــل  ســال ها  کــه  ســهیال 

بــود،  تیاتــر  صحنــه ی  شــاهد  فرهنگی-هــری 

رسســخت مشــتاق ایــن هــر شــد و تحــت تأثیــر 

بــه گفتــه ی  قــرار گرفــت.  اجــرای آن هرمنــدان 

خــودش آرزوی داشــن یــک چنیــن تیمــی  را کــرد تــا 

ــان را  ــه مخاطب ــه رفت ــم روی صحن ــودش ه روزی خ

تحــت تأثیــر قــرار دهــد.

تــا زمــان تشــکیل ایــن گــروه هیــچ یــک از اعضــا 

ــروه  ــک گ ــد. ی ــده بودن ــوزش ندی ــر آم ــورد تیات در م

آماتــور در هفتــه یــک بــار دور هــم جمــع می شــدند. 

نعیــم کریمــی، مســؤولیت رهــری گــروه را بــه عهــده 

داشــت و بیشــر در نقــش رهنــام عمــل می کــرد. 

بــه گفتــه ی او، نقــش اصلــی بــه خــود دخــران داده 

ــان  ــط ش ــای محی ــد رویداده ــان بای ــت. آن ــده اس ش

ــر  ــه تصوی ــه ب ــند و روی صحن ــد، بنویس را درک کنن

بکشــند. آقــای کریمــی، امــا منایشــنامه ها و اجــرای 

مدیریــت  مســلکی  و  تخنیکــی  لحــاظ  از  را  آنــان 

می کنــد و بــرای آنــان کالس هــای آمــوزش تیاتــر 

می گــذارد.

کار رســمی  گــروه بــا منایــش مهاجــرت آغــاز 

شــد. فرشــته نخســتین بــار بــه نــام عضــو گــروه تیاتــر 

دخــران افغــان در قــر مرمریــن روی صحنــه رفــت. 

»تــا پــا گذاشــتم روی ســتیج، خواســتم برگــردم. 

در 26 ثــور 1339 خورشــیدی، در شــهر کابــل 

ــی  ــن زندگ ــرش رنگی ــد و ف ــتی را خوان رسود هس

پــدرش  گشــت.  همــوار  قدم هایــش  پیــش 

و  نظامــی  دگــروال  غالم دســتگیر  روان شــاد 

از  فیضــی  خدیجــه  عزیــزه  شــادروان  مــادرش 

هســتی  درک  بــرای  او  آمــوزگاران  نخســتین 

رنگارنگــی  چشــم انداز  از  و  شــعر  دریچــه ی  از 

تخیــل بودنــد. نامــش را حمیــرات گذاشــتند. 

دخــری کــه بعدهــا آوازه ی شــهرتش از مرزهــا 

ــین گاه  ــل نش ــد تخی ــال قدرمتن ــر ب ــت. او ب گذش

داشــت و بــر رسیــر اندیشــه تکیــه زده بــود. زن از 

ــا  ــر هزاره ــزاد، رسودگ ــی و فرخ ــه، مخف ــار رابع تب

ــا عشــق ورز،  ــد و ام ــارسوده، شــاعر دردمن رسوِد ن

ــر.  ــمند ژرف نگ ــال و اندیش ــخن رسای نازک خی س

او در پهنــای هســتی گل چیــن بــاغ تخیــل و تــک 

بیــت دل واره هــای شــاد زندگــی بــود.

را  مکتــب  دســتگیرزاده  نکهــت  حمیــرا 

خوانــد  هــرات  و  گردیــز  کابــل،  شــهرهای  در 

لیســه ی  از  خورشــیدی   1357 ســال  در  و 

شــد.  فارغ التحصیــل  کابــل  از  زرغونــه   عالــی 

کارشناســی را در ســال 1361 از بخــش اداره و 

ــی  ــوم سیاس ــوق و عل ــکده ی حق ــی دانش دپلامس

آورد. بــه دســت  دانشــگاه کابــل 

کــه  مــادر  و  پــدر  از  آمــوزش  و  هم نشــینی 

ــپردگان  ــژه دل س ــه وی ــی، ب ــیفتگان ادب پارس ش

ســعدی  بوســتان  و  گلســتان  مثنــوی،  نــوای 

و از محرمــان خلــوت راز و رمــز حافــظ و بیــدل 

بودنــد، بانــو نکهــت را بــه پهنــای وســیع و بســر 

تســخیرناپذیر ادبیــات پارســی کشــاند. اســب 

ــد و ســیر  خیــال او در ایــن پهنــا چنــان تنــد دوی

ــه زد کــه شــهره ی شــهر  اندیشــه و تخیلــش جوان

ادب گشــت و مرزهــای زمیــن و زمــان شــعر را 

ــی  ــتان ادب پارس ــتان و بوس ــد و در دبس درنوردی

و  دردآشــنا  رسودگــر  بــزرگ،  سخن ســاز  بــه 

ــد. ــدل ش ــار مب ــق روز عی عش

ــبب  ــی س ــه ادب پارس ــه ی او ب ــق و عالق عش

رشــته ی  در  را  تحصیالتــش  ادامــه ی  تــا  شــد 

ادبیــات تــا مقطــع دکــرا در صوفیه در بلغارســتان 

ادبیــات  بــه درجــه ی دکــرای  و  ادامــه دهــد 

پارســی نایــل آیــد. چــرا ادبیــات پارســی را گزیــد؟ 

پیــدا  پاســخ  در شــعرهایش  کــه  پرسشی ســت 

می کنــد. شــعرهای کــه صــدای زنــان محــروم 

شــعرهای  جغرافیاســت.  ایــن  دیــده ی  درد  و 

فروخفتــه  آروزهــای  و  خواســت ها  تبلــور  کــه 

در بســر ناهمــوار زندگی ســت. شــعرهای کــه 

ملــودی عشــق و عصیــان زنــی  را در زمانــی بلنــد 

ادامه روایت از ص1

تک بیت دل واره های شاد زندگیادامه روایت از ص1
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رویا طاها

ادامه تحلیل از ص 4

ادامه از صفحه 4

ــته  ــرای برداش ــاز ب ــن نی ــد، رضوری تری ــم می منای و تکری

شــدن موانــع توســعه ی فرهنــگ برابــری انســانی دانســته 

می شــود. ایــن امــکان زمانــی تحقق پذیــر می منایــد کــه 

ــد  ــاور دارند/پیداکرده ان ــی و ب ــه آگاه ــان ک ــر از زن پیش ت

کــه در زندگــی خصوصــی و اجتــامع و همــه ی امــور 

ــه  ــد ک ــاور کنن ــز ب ــردان نی ــت م ــد، بایس ــای مردانن هم پ

برتــر از زنــان نیســتند. درک کننــد کــه گذشــته  از تفــاوت 

جنســیتی آنهــا ذات انســانی مشــرک دارنــد، توانایی هــا 

ــری مهارت هــای  ــدرت به کارگی ــر و ق و اســتعدادهای براب

ــا  ــبه و حت ــک ش ــت که ی ــت اس ــان. درس ــه ای یکس حرف

ــای  ــا و مبارزه ه ــا، تالش ه ــای دنی ــه در هیچ ج ــک ده ی

ــته  ــار ننشس ــیتی به ب ــی جنس ــای برابری خواه جنبش ه

اســت. ســال ها زمــان بــرده اســت تــا بــه لحــاظ فرهنگــی  

رســیده اند  ســویه ای  بــه  شــان  مردم هــای  فکــری  و 

ــگاه  ــا و جای ــوق و انتخاب ه ــان و حق ــگاه زن ــه جای ــه ب ک

انســانی آن احــرام می گذارنــد. امــا، ایــن مســیر برابــری 

را بایــد بــا صلــح درونــی و پذیــرش برابــری انســانی باهــم 

ــی باشــد. در جنــگ  ــد راه دشــوار و طوالن پیمــود، هرچن

»ســنت و تجــدد« و گــذار بــه بســر جامعــه ی مــدرن 

ــه ی  ــایش خان ــد گش ــروزی و کلی ــانه های پی ــی از نش یک

مالکیت پنــداری  »برتری خواهــی،  بــاور  حــذِف  مــدرن 

و جنســیت گرای« مــردان نســبت بــه زنــان از اذهــان 

ــاوری  ــرش ب ــرای گس ــه ب ــد. آنچ ــه می باش ــردان جامع م

»برابــر بــا مــن« مهــم اســت، قوانیــن نوشــته شــده ای روی 

ــان دخــر و پــر وجــود داشــته بیشــر  می
بــه نفــع دخــران بــوده تــا پــران: »در 
ابتــدا بــر اســاس آداب کهــن، تــوارث در 
میــان ژنــس )1( حــق مــادری یعنــی تــا 
وقتــی کــه نســل تنهــا از جانــب مــادر بــود 
ــه  ــس ب ــراث اعضــای ژن ــار داشــت، می اعتب
خویشــاوندان نســبی می رســید. بنابــر ایــن 
دارایــی فــرد می بایســت در قلمــرو ژنــس 
مبانــد... میــراث عملــن بــه نزدیک تریــن 
ــب  ــی از جان ــه خون ــه رابط ــاوندی ک خویش
پــدر  فرزنــدان  می رســید.  داشــت  مــادر 
متوفــا بــه ژنــس پــدر تعلــق نداشــتند بلکــه 
از آن مــادر بودنــد در نتیجــه منی توانســتند 
از پدرشــان چیــزی بــه ارث برنــد، زیــرا 
امــوال متعلــق بــه ژنــس بــود. هنگامــی کــه 
صاحــب رمــه ای می مــرد گلــه بــه خواهــران 
تعلــق  خواهــرش  فرزنــدان  و  بــرادران  و 
مــادرش  خواهــران  بــه  یــا  و  می گرفــت 

می رســید.«
ــام  ــه ن ایــن روش از زمانــی کــه پدیــده ای ب
ــه وجــود  مالکیــت وبهــره وری، در جوامــع ب
آمــد، بــه عنــوان یــک عامــل مهــم اقتصادی 
بــه کار گرفتــه شــده و در میــان ملــل اولیــه 
ــن  ــت: »چنی ــوده اس ــتفاده ب ــورد اس ــز م نی
بــه نظــر می رســد کــه در مــر نســب از 
ــرده می شــده  ــدر و مــادر ب ــب پ هــر دو جان
اســت... از دارایــی و مقامــات اجتامعــی 

هــم از طــرف پــدر و هــم از جانــب مــادر ارث 
ــت...« ــیده اس ــدان می رس ــه فرزن ب

ابتــدا  در  »پدرســاالری«  دوران  در  امــا 
ــورت  ــه ص ــا ب ــا ازدواج ه ــود ت ــالش می ش ت
ایــن  بــه  و  درون گروهــی صــورت گرفتــه 
ــوان ارث  ــق از خــروج امــوال تحــت عن طری
جلوگیــری بــه عمــل آیــد و ســپس در مــرور 
زمــان، دخــران از ارث محــروم شــده و متام 
امــوال افــراد بــه پــران منتقــل شــود. 
»عهــد  کتــاب  در  مــن  یــک  از  حداقــل 
ــرت  ــان ح ــه در زم ــد ک ــر می آی ــق« ب عتی
ــد:  ــروم بوده ان ــران از ارث مح ــی دخ موس
ــی  ــور موس ــاد... به حض ــران صلفح »و دخ
ــس  ــرد... پ ــان م ــا در بیاب ــدر م ــد. پ گفتن
چــرا نــام پــدر مــا از ایــن جهــت کــه پــری 
نــدارد از میــان قبیلــه اش محــو شــود لهــذا 
ــی  ــا نصیب ــدر م ــرادران پ ــان ب ــا را در می م

ــده.  ب
را  ایشــان  دعــوای  موســی  پــس 
ــی  ــد موس ــد آورد و خداون ــور خداون ب حض
را خطــاب کــرده گفــت. دخــران صلفحــاد 
ــرادران  راســت می گوینــد البتــه در میــان ب
پــدر ایشــان ملــک موروثــی با ایشــان بــده و 
نصیــب پــدر ایشــان را بــا ایشــان انتقــال منا 
و بنــی ارسائیــل را خطــاب کــرده، بگــو اگــر 
کســی مبیــرد و پــری نداشــته باشــد ملک 

ــد.« ــال منایی ــرش انتق ــه دخ او را ب

برگه هــای کاغــذ نیســت، محــک باورهــای مــردان نســبت 

بــه خــود و زنــان اســت کــه می توانــد بــه مــا کمــک کنــد 

ــری انســانی  ــه براب ــا چــه حــدی مــردم مــا ب ــا بدانیــم ت ت

ــد.  ــاور دارن ب

ــرای  ــی ب ــه توضیح ــود، چ ــیده ش ــن پرس ــی از م وقت

این گونــه  مــن  داری؟  مــن«  بــا  »برابــر  دیــدگاه  ایــن 

می نویســم. »برابــر بــا مــن« یعنــی این کــه بــه مــن اجــازه 

ــروم. ورزش مــورد  ــه مکتــب دلخــواه ام ب داده می شــود، ب

عالقــه ام را دنبــال کنــم. به جاهــای کــه دوســت دارم 

ــم کار  ــته باش ــار داش ــروم. اختی ــگاه ب ــم. دانش ــفر کن س

کنــم یــا زیــر آن شــانه خالــی کنــم. حــق داشــته باشــم، 

ــم.  ــدا کن ــنا پی ــت و آش ــروم، دوس ــح ب ــت تفری ــه وق هم

روابــط عاطفــی، کاری و اجتامعــی داشــته باشــم. در 

ــچ وقــت،  ــم؛ هی ــه بخوان ــم رسود و تران بزم هــا رشکــت کن

ــد. در آن روی  ــن نپرس ــزی از م ــچ  چی ــی، هی ــچ کس هی

بــال و  ســکه؛ ســنت ها و محدودیت هــای خانواد گــی 

پــر آرزوهــای خواهــرم را بســته باشــند و نتوانــد ادامــه ی 

ــاک  ــوزن خ ــخ و س ــای ن ــی اش به پ ــد. جوان ــل ده تحصی

ــدا  ــواه اش راه پی ــغل و اداره ی دل خ ــه ش ــد ب ــود. نتوان ش

کنــد. نتوانــد از احساســات و از عشــق و از اندیشــه هایش 

بگویــد. ناگفته هایــش در ســینه اش ته نشــین شــود و 

ــه جــرم  صــدای بغض هایــش در گلــو بشــکند. همــرم ب

کشــف  حجــاب تکفیــر شــود. بــه جــرم بــروز احساســاتش 

ــط اجتامعــی از  سنگســار گــردد. حــق ســفر و حــق رواب

ــن  ــت. ای ــر نابرابری س ــن تکثی ــد، ای ــده باش ــه ش او گرفت

بیدادگــری ســتم اســت. مــا بایــد بــاور کنیــم. برابــری را 

بــاور کنیــم. باورکنیــم آنهــا نیــز حــق دارنــد، برابــر بــا مــن، 

هم پــای مــن، زندگــی کننــد. جوانــی کننــد و از هــر چــه 

ــوردار  ــن برخ ــا م ــر ب ــود براب ــده می ش ــانی نامی ــق انس ح

شــوند. 

ــا  ــر ب ــاور »براب ــران ب ــه دیگ ــود و ب ــه خ ــم ب ــاز داری نی

مــن« را ایجــاد و تقویــت کنیــم. مــردان تنهــا بــا ایــن بــاور 

ــیر  ــن مس ــان ای ــا زن ــیر ب ــد، هم مس ــگاه می توانن ــن ن و ای

چشــم انداز  و  پشــت رس  را  کنونــی  نابرابــر  و  ناهمــوار 

روشــن از آینــده ای همه برابــر را خــق کننــد. 

***

ــدد.  ــار می خن ــی نکبت ب ــن دنیای ــرای ای ــت و ب اس

می خنــدد و می خنــدد... منــم می خنــدم و قــاه 

قــاه می خنــدم و اشــک می ریــزم و اشــک دیگــر 

ــامن  ــیل از چش ــی س ــون موج ــد. چ ــم منی ده امان

ــراش  ــای دلخ ــن صحنه ه ــاهد ای ــه ش ــم ک بی گناه

بــوده اســت جــاری می شــود، می ریــزد و صــورت 

را  ســاله  چندیــن  بغــض  می شــوید.  را  خســته ام 

در مــن زنــده می کنــد و بــروی دردهایــم منــک 

می پاشــد.

آره! ایــن تنهــا کابــوس کوچکــی اســت کــه 

می خوانیــد، بــه واقعیــت اگــر فکــر کنیــد  مــا زنــان 

چــه دردهــای را زندگــی منی کنیــم کــه در روح و 

روان مــان، در رگ و خــون مــان و در تــار و پــود مــان 

ــا  ــه دنی ــامن ب ــامن درد زای ــا باه ــرد. م ــه رس می ب ب

ــار  ــا دنیایــی از آرزو چشــم های مــان را ب می آیــم و ب

ــم  ــش می بندی ــت نیاوردن ــه دس ــرای ب ــم و ب می کنی

می میریــم... و 

کودکی هــای مــان بــا درد قــد می کشــد و بــا 

خواســت و آرزو و تصامیــم مــان بی مثــر شــاخ و 

بــرگ می گیــرد. مــا می شــویم درخــت بی مثــری 

ــد  ــی ق ــس بردگ ــی و در حب ــگاه زندگ ــب پرت ــه ل ک

کشــیده اســت و بــا هــر بــادی می لــرزد و تــکان 

می ریــزد.  فــرو  و  می کنــد  ســقوط  می خــورد، 

ولــی بــا ایــن هــم خورشــید فــردا را بــا هــامن 

ــا  ــم ت ــد می نگری ــم امی ــه چش ــانش ب ــوع درخش طل

ــار و شــب های مــان گــور  روزهــای مــان تاریــک و ت

خفتــه ی کــه بــرای مــان کنده انــد نشــود. آرزوهــا و 

ــود  ــفته ی خ ــای آش ــون موه ــان را چ ــادی های م ش

ــم  ــبختی می زنی ــانه ی خوش ــم و ش ــار می کنی ــار ت ت

ــم، رو رسی  ــرار می دهی ــان ق ــای م ــار گوش ه و کن

مــان را محکــم می بندیــم تــا منــت فحش هــای 

ــوده را نشــنویم. لــت وکــوب  رکیــک و طعنه هــای آل

ــا  ــی را ب ــویم و زندگ ــم نش ــار را مته ــی نکبت ب زندگ

هــامن آرزوهــای مــان هــر شــب بــه بســر می بریــم 

می خوانیــم،  عشــق  جنــس  از  الالیــی  برایــش  و 

می خندیــم  می بافیــم،  خیــال  می گوییــم،  قصــه 

ــردا  ــا ف ــم ت ــپری کنی ــپاریم، س ــش می س ــه خواب و ب

آیینــه ی زندگــی شــاهد صــورت پیــر و مفلــوک و 

چشــامن مه گرفتــه، گلــوی در بغــض غــرق شــده 

ــد. ــان نباش م

ــا  ــنتی ی ــزل س ــد غ ــن می توان ــر م ــزل از نظ ــتم. غ ــزل اس ــه غ ــن ب خوش بی
ــزل  ــالح غ ــرد اصط ــد. کارب ــیک( باش ــو کالس ــارص )نی ــنت گرای مع ــزل س غ
ــدد و  ــطح تج ــا س ــم. ام ــت می دان ــزل، نادرس ــات غ ــه اساس ــدرن را بناب م
نــوآوری در غزل هــای نیوکالســیک تفــاوت می کنــد. بنابــه ایــن تفــاوت 
ــک  ــارص تفکی ــه مع ــنتی ب ــزل را از س ــول غ ــطح تح ــم س ــت که می توانی اس

کنیــم. 
اگــر از نظــر مکتب هــای ادبــی بخواهیــم از غزل هــای بانــو نکهــت 
ــه کنیــم؛ غزل هــای ایشــان رمانتیــک اســت. شــط آبــی  دســته بندی ای ارای
رهایــی نخســتین مجموعه شــعر بانــو نهکــت اســت. ایــن مجموعه شــعر 
رمانتیــک عاشــقانه اســت. امــا کــم کــم غزل هــای بانــو نکهــت از رمانتیــک 
ایــن  در  غزلی کــه  می کنــد.  تحــول  جامعه گــرا  رمانتیــک  بــه  عاشــقانه 
یادداشــت ارایــه شــد، موضــوع غــزل جامعــه و مهاجــرت اســت، امــا محتــوا 
و مناســبات فرمیــک غــزل رمانتیــک اســت. اصولــن غــزل بنابــه ژرف ســاخت 
زیبایی شناســی  از  منی توانــد  دارد  زیبایی شناســانه ای که  و  محتوایــی 

ــرود.  ــر ب ــرا فرات ــک جامعه گ ــن رمانتی ــقانه و نهای ــک عاش رمانتی
ــه در  ــو نکهــت در ایــن دو راســتا مناســبات نســبن نوآوران غزل هــای بان
ترکیب ســازی، توصیــف، صــور خیــال، معنــا و محتــوا و درکل در کاربــرد 
زبــان داشــته اســت. ایــن نوآوری هــا در کارنامــه ی یــک شــاعر غــزل رسا 

ــود.  ــداد ش ــی قلم ــت در کار ادب ــد موفقی می توان
نــگاه رمانتیــک عاشــقانه ی بانــو نکهــت به عشــق و انســان فردگرا نیســت؛ 
بیشــر کلــی و عمومــی اســت. یعنــی می تــوان گفــت بــا چشــم انداز مکتــب 
ــد  ــب نق ــم انداز مکت ــت. چش ــده اس ــده ش ــان دی ــق و انس ــه عش ــو ب ــد ن نق
نــو بــه عشــق، انســان و... نوعــی و کلــی اســت. دیــد رمانتیــک عاشــقانه ی 
ــای  ــت. در غزل ه ــی اس ــی و نوع ــان کل ــق و انس ــه عش ــز ب ــت نی ــو نکه بان
رمانتیــک جامعه گــرا نیــز دیــد شــاعر عمومــی و کلــی اســت. شــاعر چنــدان 
ــی  ــه منی شــود، بلکــه مناســبات کل ــات زندگــی و جامع ــف جزیی وارد توصی
زندگــی و جامعــه را توصیــف و بیــان می کنــد. امــا موضــوع شــعرها و پــروردن 
ــه مناســبات زندگــی  ــه طــور جــدی ب ــان( در شــعرها ب ــوا )بی ــی و محت معان

معــارص ارتبــاط دارد. 
از آنجایی کــه دیــوان شــاعر چــاپ نشــده اســت، منی تــوان از نظــر 
ــت  ــو نکه ــعرهای بان ــق ش ــورت دقی ــه ص ــی ب ــی و محتوای ــی، موضوع تاریخ
ــود  ــد وج ــر می توان ــراز نظ ــتباه در اب ــامل اش ــن احت ــرد؛ بنابرای ــی ک را بررس
داشــته باشــد. عجالــن ایــن یادداشــت را بنابــه مروری کــه در ایــن ســال ها 
از غزل هــای بانــو نکهــت داشــتم، نوشــتم. امیــد دارم مدیــر انتشــارات 
ــا  ــد ت ــاپ کن ــت را چ ــو نکه ــوان بان ــد، دی ــل کن ــود عم ــده ی خ ــه وع »آن« ب
ــه دریافــت درســت و کلــی ای از  ــر دیــوان شــاعر بتــوان ب بنابــه دسرســی ب

ــت. ــت یاف ــت دس ــو نکه ــعرهای بان ش

]شــعیب[  اســت:  قدیــم  جوامــع  در  زن 
گفــت: »می خواهــم یکــی از ایــن دو دخــر 
ــو  ــکاح ت ــه ن ــی[ ب ــاهده می کن ــه مش را ]ک
ــال  ــت س ــه هش ــن ]رشط[ ک ــه ای درآورم، ب
بــرای مــن کار کنــی و اگــر ده ســال را متــام 
گردانــی اختیــار بــا تــو اســت و منی خواهــم 
بــر تــو ســخت گیــرم، و مــرا انشــاءالله از 
]موســی[  یافــت.«  خواهــی  درســتکاران 
ــو  ــن و ت ــان م ــرار داد[ می ــن ]ق ــت: »ای گف

باشــد...«
در »عهــد عتیــق« نیــز بــه ایــن نــوع 
ازدواج اشــاره شــده اســت: »پــس البــان بــه 
یعقــوب گفــت آیــا چــون بــرادر مــن هســتی 
مبــن  کنــی؟  خدمــت  مفــت  بایــد  مــرا 
ــان  ــود؟ الب ــد ب ــه خواه ــو چ ــرت ت ــو اج بگ
را دو دخــر بــود... و گفــت بــرای دخــر 
کوچکــت راحیــل هفــت ســال تــرا خدمــت 

می کنــم...«
بــاال،  نکتــه  دو  بــه  توجــه  بــا  اینــک 
خانواده هــای بــدوی آفریقــا حــق دارنــد، 
باشــند.  خوشــحال  دخــران  تولــد  از 
ــت و  ــن اس ــود، کارآفری ــم خ ــر ه ــرا دخ زی
ــب  ــه موج ــت گرفت ــه خدم ــردی را ب ــم م ه
بــاال رفــن موقعیــت اقتصــادی خانــواده 
ــد  ــه... تول ــن ناحی ــام ای ــردد: »در مت می گ
ــک  ــد ی ــر از تول ــب مقبول ت ــر اغل ــک دخ ی

پــر اســت.«
7- زنان و حق ارث:

ــل  ــه دلی ــوع ارث ب ــی موض در دوران ابتدای
خــود  بــه  خــود  مالکیــت،  وجــود  عــدم 
منتفــی اســت. ارث زمانــی مطــرح می شــود 
ــد و از  ــان می آی ــه می ــت ب ــای مالکی ــه پ ک
ــه حســاب  ــه ب ــکان اولی ــان مال آنجــا کــه زن
بــه  آنــان  طریــق  از  نیــز  ارث  می آینــد 
دوران  ایــن  در  می شــود.  منتقــل  افــراد 
تفاوتــی  اگــر  گوناگــون،  شــواهد  بنابــر 

چشم انداز جریان شناسانه 
به غزل های...
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در »عهد عتیق« نیز به این نوع ازدواج اشاره شده است: 
»پس البان به یعقوب گفت آیا چون برادر من هستی مرا 

باید مفت خدمت کنی؟ بمن بگو اجرت تو چه خواهد بود؟ 
البان را دو دختر بود... و گفت برای دختر کوچکت راحیل 

هفت سال ترا خدمت می کنم...«

ــگ  ــه جن ــی ک ــی درون ــت. صلح ــح اس ــک صل ــن« ی ــا م ــر ب »براب
ــر  ــر قش ــر را ب ــک قش ــاوری ی ــی و برترب ــی و برتری طلب برتری خواه
ــخ  ــای تاری ــان، در درازن ــد. زن ــان می ده ــراد پای ــان اف ــر در اذه دیگ
ــن  ــاور و ای ــن ب ــگ و ای ــن جن ــه ی ای ــک جانب ــان ی ــه قربانی مردان
ــا  ــح مفکوره ه ــن رو، صل ــد. از ای ــتم بوده ان ــری و س ــگ  نابراب فرهن
و ایجــاد باورهــای انســانی کــه برابــری انســانی را حرمــت و تکریــم 
می نمایــد، ضروری تریــن نیــاز بــرای برداشــته شــدن موانــع 

ــود. ــته می ش ــانی دانس ــری انس ــگ براب ــعه ی فرهن توس
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ــرش،  ــن نگ ــعار، ای ــن ش ــت دارم ای ــن دوس م

ــکار«  ــدا و آش ــت »پی ــن حقیق ــاور و ای ــن  ب ای

در نــگاه و در مفکــوره ی  هــر انســانی جــا بــاز 

کنــد. ســبز و شــکوفا شــود. هــر شــهروند 

افغانســتانی چــه زنــان و چــه مــردان نســبت 

بــه دیگــری ایــن گــزاره را بــاور داشــته باشــد: 

ــی،  ــن در زندگ ــا م ــر ب ــن«. براب ــا م ــر ب »براب

در حقــوق، در اجتــامع و در مســؤولیت ها. 

ســخن و مســأله  ایــن  اســت که در جامعــه ی 

جنســیت گرا و مردســاالر افغانســتان بــه چــه 

ــد  ــردان حارضن ــا م ــه  ی م ــه ای، در زمان پیامن

ــر  ــوره  »براب ــد و مفک ــازه دهن ــود اج ــه خ ــا ب ت

ــغ و  ــی، تبلی ــرام، عمل ــاور، اح ــن« را ب ــا م ب

در تکثیــر آن مجدانــه ســهم بگیرنــد. روی 

ــواد  ــردان باس ــده  از م ــه آن ع ــخنم، متوج س

و بــا درکنــد کــه دســت کم بــه ارزش برابــری 

جنســیتی و برابــری انســانی، پی برده انــد 

ــک  ــه ی ــت یابی ب ــرای دس ــا ب ــد م و می دانن

ــدار،  ــه توســعه ی پای ــاز رضورت ب جامعــه   ی ب

فرهنــگ برابــری جنســیتی داریم. مســأله ای 

بســری  بــه  گــذار  و  جنســیتی  برابــری 

ــی   ــه یک ــه ی این ک ــانی، به اضاف ــری انس براب

انســانی  توســعه ی  مهــم  شــاخص های  از 

از پرچالش تریــن  امــا  بــه شــامر می آیــد، 

و پیچیده تریــن بحث هایــی اســت کــه تــا 

گوناگــون  سیاســی  نظام هــای  در  اکنــون 

از آن  و برداشــت های مختلــف  خوانش هــا 

ــت.  ــده اس ــرون داده ش بی

رویکــرد  و  کلی گویــی  از  اگــر 

برآییــم  بیــرون  روزهــا  ایــن   حاشــیه گرایی 

بــه جزییــات و مــن مســأله بپردازیــم،  و 

بایســته اســت نگرش هــا و باورهــای افــراد 

نــگاه  یــک  در  شــود.  ارزیابــی  و  تحلیــل 

کلــی می تــوان گفــت مشــکل قانونــی رس 

جنســیتی  برابــری  فرهنــگ  توســعه ی  راه 

و برابــری شــهروندی در افغانســتان دیــده 

بــا  دولــت  اساســی  قانــون  منی شــود. 

رصاحــت متــام حــق برابــری شــهروندی و 

ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــرد را ب ــری زن و م براب

ــر  ــه از عم ــه دو ده ــک ب ــس از نزدی ــت. پ اس

ــن،  ــای نوی ــک و ارزش ه ــت دموکراتی حکوم

واقعیــت ایــن اســت کــه تالش هــای بســیاری 

در راســتای حــذف نابرابری هــای جنســیتی 

عدالتی هــای  نــا  و  ســاختاری  تبعیــض   و 

ــن  ــا ای ــت. ام ــه اس ــورت گرفت ــی ص اجتامع

و  نــگاه  تغییــر  بــه  نیــاز  نیســت،  بســنده 

باورهــای مــان نســبت بــه ارزش هــای جدیــد 

داریــم. هنــوز هــم بــاور عمومــی بــه برابــری 

زن و مــرد کــه از آن بــه برابــری انســانی نیــز 

شــکننده  و  گنــگ  خــام،  می شــود،  یــاد 

اســت.

اســت.  صلــح  یــک  مــن«  بــا  »برابــر 

صلحــی درونــی کــه جنــگ برتری خواهــی و 

ــر  ــر را ب ــک ق ــاوری ی ــی و برترب برتری طلب

قــر دیگــر در اذهــان افــراد پایــان می دهد. 

ــان  ــه قربانی ــخ مردان ــای تاری ــان، در درازن زن

یــک جانبــه ی ایــن جنــگ و ایــن بــاور و 

ایــن فرهنــگ  نابرابــری و ســتم بوده انــد. 

مفکوره هــا  صلــح  ایــن رو،  از 

انســانی  باورهــای  ایجــاد  و 

کــه برابــری انســانی را حرمــت 
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بازتاب تمام رخ زنان

دلیــل موقعیــت ویــژه یافتــه و در جوامــع 
بودنــد: ارزشــمند  بســیار  مادرشــاهی 

ــود  ــی ب ــاورزی عمل ــه کش ــا ک 1_ از آنج
آن  متعلقــات  آنــان،  بــه  متعلــق  و  زنانــه 
ــوب  ــان محس ــه زن ــق ب ــته و متعل ــز وابس نی
ــب  ــر زن صاح ــت، ه ــن حال ــد. در ای می ش
و مالــک زمینــی بــود کــه بــر روی آن کار 
بــه دلیــل تأمیــن  می کــرد و زمیــن نیــز 
بــاال، ارزش  غذایــی بیشــر و ســوددهی 
زنــان  ایــن صــورت  در  فراوانــی داشــت. 
مالــکان ارزشــمندی بودنــد کــه از تــوان 

بودنــد.  برخــوردار  زیــادی  اقتصــادی 
2_ بــا توجــه بــه اهمیــت اقتصــادی 
زنــان، مــردان بــرای ازدواج و بــه دســت 
انجــام  بــه  مجبــور  عمومــن  آنهــا،  آوردن 
خدمــات طوالنــی بــه زنــان و خانــواده آنــان 
بودنــد و بــه ایــن صــورت مــردان مجبــور 
خانــواده  و  زنــان  خدمــت  در  می شــدند 
ــی  ــتان ازدواج موس ــد. داس ــرار گیرن ــا ق آنه
بــا دخــر شــعیب، یــک منونــه از ایــن مــوارد 

اخیــر  دوره هــای  در  آنهــم 
تــا حــدودی  می باشــد کــه 
اقتصــادی  اهمیــت  بیانگــر 

دیدگاه

حسین رهیاب بلخی

پژوهش

چشم انداز جریان شناسانه 
به غزل های حمیرا نکهت دستگیرزاده
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بــه روش محاســبه دخــل و خــرج دســت 
یابنــد. ورود مــردان بــه کشــاورزی ایــن روند 
را تغییــر نــداد و بلکــه موجــب شــد تــا زنــان 
ــال  ــش فع ــادی نق ــط اقتص ــم رواب ــا تنظی ب
خــود را حفــظ کننــد: »اختیــار رسمایــه و 
ــت  ــاوی در دس ــور مس ــه ط ــه ب ــارج خان مخ
زوج و زوجــه بــود. در حقیقــت مقــام زن 
ــر و  ــی باالت ــون خیل ــل قان ــومری در مقاب س
ــل از  ــا قب بهــر از موقعیــت زن انگلیســی ت

چــراغ صــدا، نــوای عشــق، نــای دل، قافله ی 
ــت  ــدا، قام ــار ص ــود، به ــخ نفیرآل ــاد، تل فری
غریــو  هم صدایــی،  روشــنان  نالــه،  بلنــد 
ســبز رویــش، انجــامد صــدا، زالل ترانــه، 
ایــن  و...«  آواز  حاجــب  خمــوش،  دشــت 
ــتند  ــه اس ــر و فرهیخت ــه فاخ ــا هم ترکیب ه
در  نخبه گرایانــه  برداشــت  بیانگــر  کــه 
رسایــش شــعر و پــردازش ادبیــات می توانــد 

ــد.  باش
بــرای ایــن ادعــا کــه غزل هــای بانــو 
معــارص  ســنت گرای  جریــان  بــه  نکهــت 
تعلــق دارد، یــک غــزل را نقــل می کنــم: 

»دیوار روی باور بیگانه ساختند
سقفی به روی خانه ی ویرانه ساختند
دستان ما سپیده ی فردای عشق بود

در توطیه دو تیشه به هر شانه ساختند
فرهاد را به بازی عشقی فروختیم

ــوهردار  ــان ش ــت زن ــون مالکی ــب »قان تصوی
در ســال 1926« بــود...«. »زنــان بــه علــت 
بــس  مقامــی  شــان  اقتصــادی  اهمیــت 
شــامخ داشــتند. نخســتین زوجــه هــر مــرد 
در شــامر یکــی از برجســته ترین طبقــات 

می گرفــت.« قــرار  اجتامعــی 
ازدواج  کــه  بعــدی  مرحلــه ی  در 
بــدوی  حالــت  از  و  گرفتــه  رسوســامان 
ــه دو  ــران ب ــان و دخ ــد، زن ــارج ش ــه خ اولی

پرویز را به خیره رس افسانه ساختیم
صد باغ در بهار خیال تو سبز شد

وقتی که در صداقت تو النه ساختند
یک شهر در نگاه تو خورشید می رسود

شب را به پای مهر تو زوالنه ساختند
آه  ای صدای تلخ تر از میان باغ

آخر ترا صمیمی این خانه ساختند
این نردبان خون و شقاوت به دوش را

پسوند روزگار غریبانه ساختند
بر بام ها صدای اگر هست خستگی ست

از خانه دام های پر از دانه ساختند
ای شهر ای شهید شکسته قرارها
از تو شکست باور پروانه ساختند

از خشت خشت روشن دیروزهای ما
فردای تنگ و تیره ی رندانه ساختند

بی باک تا رشاب سالمت به رس کشند
از استخوان ما گل پیامنه ساختند«. 

ــال 2016  ــزل را س ــن غ ــت ای ــو نکه بان
ادبــی  کارهــای  از  یعنــی  اســت.  رسوده 
ــزل  ــان غ ــان و بی ــت. زب ــان اس ــین ایش پس
اســت.  نخبه گرایانــه  و  فرهیختــه  فاخــر، 
و  ادبــی  فاخــر  ســنت  غــزل،  کلیــت  در 
زبانــی غــزل حفــظ شــده اســت، امــا بــه 
ــازی  ــر ترکیب س ــان فاخ ــان و بی ــاس زب اس
ــت:  ــه اس ــورت گرفت ــز ص ــی نی و نوآوری های
»دســتان مــا ســپیده ی فــردای عشــق بــود«، 
»یــک شــهر در نــگاه تــو خورشــید مــی رسود« 

و...
ــا اســتفاده از ایــن فرصــت می خواهــم  ب
بــه ایــن مــورد بپــردازم کــه غــزل بــه عنــوان 
بــا پیشــینه و محوری کــه در  یــک قالــب 
شــعر پارســی دارد، چقــدر می توانــد مــدرن 
ــات  شــود؟ برخی هــا مدرن شــدن را در ادبی
بــه معنــای از جاکنــدن قالــب، صــور خیــال، 
بیــان و کاربــرد زبــان می داننــد؛ مثلــن: 
شــعر نیامیــی، شــاملویی و... درصورتی کــه 
ــوان  ــه می ت قالــب غــزل حفــظ شــود، چگون
ــی،  ــعر نیامی ــوم ش ــه مفه ــدرن ب ــر م از تعبی
ــرد؟  ــتفاده ک ــزل اس ــرای غ ــاملویی و... ب ش
نظریه پــردازی  بــاره،  ایــن  در  خیلی هــا 
کرده انــد و غــزل را بــه جریــان نیوکالســیک 
حتــا  و  مــدرن  معــارص(  )ســنت گرای 

کرده انــد.  دســته بندی  پســامدرن 
ــاره ی  ــت که درب ــن اس ــن ای ــر م ــا نظ ام
غــزل منی تــوان اصطــالح »مــدرن« را بــه 
کار بــرد؛ زیــرا غــزل رسی بــه ســنت و پایــی 
بــه مــدرن دارد. حفــظ قالــب، وزن و قافیــه 
رس غــزل را بــه ســنت ادبــی می رســاند؛ امــا 
بــا ایجــاد نوآوری هایــی در صــور خیــال، 
شــیوه ی بیــان و زبــان غــزل می تــوان گفــت 
زیبایی شناســی  بــا  مناســبت هایی  غــزل 
مــدرن ادبــی برقــرار کــرده اســت. بنابرایــن 
ــزل  ــی در غ ــت. یعن ــنتی-مدرن اس ــزل س غ
بیــن ســنت و مدرنیــت آشــنایی برقــرار شــده 

اســت. 
ــازی  ــی تصویرس ــه ی »بررس ــن در مقال م
در  کــه  ســعیدی«  رشیــف  غزل هــای  در 
اســت،  شــده  چــاپ  »گشــودن«  کتــاب 
کــرده ام؛  مســتند صحبــت  بــاره  ایــن  در 
آن  نیــز  اینجــا  منی دانــم  الزم  بنابرایــن 
ســخنان را تکــرار کنــم. نــه ماننــد دکــر 

رضــا براهنــی مخالــف غــزل 
اســتم و نــه ماننــد بانــو بهبانــی 
خیلــی  مدرنیــت  نظــر  از 

در چنــد قســمت قبلــی بــه تحلیل و بررســی 
موقعیــت ویــژه زنــان در دوره ی مادرشــاهی 
پرداختیــم. گفتــه شــد کــه در ایــن دوره 
ــان  ــد و زن ــکار می رفتن ــه ش ــردان ب ــدا م ابت
بــه  ســکونت گاه  محــدوده ی  در  بیشــر 
دنبــال کشــف موقعیت هــای جدیــد بودنــد 
و همیــن عامــل موجــب شــد کشــاورزی 
کشــف شــود. ســپس زندگــی اقتصــادی 
انســان از حالــت بــدوی بیــرون آمــده و 
ــاب  ــاب و کت ــه حس ــه مرحل ــان ب ــط زن توس
در  زنــان  گســرده  »مشــارکت  رســید: 
کشــاورزی، تجــارت، دادوســتد و کســب 
عوایــد بــرای خــود« ]در در میــان قبایــل 

دارد[« رواج  همچنــان  آفریقــا 
در ایــن مرحلــه کــه ظاهــرن ســالیان 
بســیاری طــول کشــیده اســت، زنــان در 
عمــده ای  ســهم  ریاضیــات  پدیــدآوردن 
آن  اداره  و  کشــاورزی  کشــف  دارنــد. 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــان ب ــا انس ــد ت ــب ش موج
دســت  )اقتصــادی(  غذایــی  مــازاد  بــه 
ــادل  یافتــه و بــه جمــع آوری، تقســیم و تب
محصــوالت بپــردازد و بــر ایــن اســاس زنــان 
ــتند  ــود توانس ــتان خ ــتفاده از انگش ــا اس ب

آزاد  شــعر  دســتگیرزاده  نکهــت  حمیــرا 
کار  بیش تریــن  امــا  اســت،  رسوده  نیــز 
ــن  ــن در ای شــاعری اش غــزل اســت. بنابرای
نوشــته بــه غزل هــای بانــو نکهــت توجــه 
ــانه«  ــور از »جریان شناس ــت. منظ ــده اس ش
در عنــوان ایــن یادداشــت، ایــن اســت که 
ــارص  ــنتی و مع ــر س ــت از نظ ــای نکه غزل ه
بــه کــدام جریــان غــزل تعلــق می گیــرد 
ماننــد:  ادبــی  مکتب هــای  نظــر  از  و 
کــدام  بــه  و...  رمانتیســم  سمبولیســیم، 

می گیــرد.  تعلــق  مکتــب 
بانــو  غزل هــای  جایی کــه  تــا  مــن 
ــه  ــان ب ــای ایش ــده ام، غزل ه ــت را خوان نکه
جریــان غــزل ســنت گرای معــارص تعلــق 
ــان ســنت گرای معــارص را از  ــرد. جری می گی
کتــاب »جریان هــای شــعر معــارص فارســی« 
چافــی«  پــور  حســین  »علــی  نوشــته ی 
اســتفاده کــردم. هــدف ملک الشــعرای بهــار 
ــن اســت:  ــارص ای ــان ســنت گرای مع از جری
ــات...  ــه ی ادبی ــرز روی ــر در ط ــد نظ »تجدی
احــرام گذاشــن بــه اســلوب لغــوی و طــرز 
ــا مراعــات  ــدم، ب ــارات اســاتید متق ادای عب
ــد و احتیاجــات عمومــی حــال  ســبک جدی
ســنت گرایی  جریــان  منظــور  حــارض.« 
معنــا  و  موضــوع  اســت که  ایــن  معــارص 
ــر و  ــان فاخ ــا بی ــد، ام ــد باش ــعر جدی در ش
غــزل حفــظ  از جملــه  ادبــی  قالب هــای 
شــود. تعــدادی جریــان ســنت گرای معــارص 
می گوینــد.  جدیــد«  »کالســیک های  را 
ــدار  ــارص طرف ــنت گرای مع ــان س درکل جری
ــر در  ــه و فاخ ــه، فرهیخت ــان نخب ــان و بی زب
ادبیــات اســت. صــور خیــال، ترکیب ســازی 
و نســبن زبــان شــعر ســنتی را در غــزل 

تــداوم می بخشــند.  معــارص 
فاخــر،  نکهــت  بانــو  غزل هــای  زبــان 
متعالــی و نســبن باشــکوه اســت که ایــن 
شــکوه بــه تعلــق زبــان و بیــان غزل هــای 
پارســی  ادبــی شــعر   بــه ســنت  نکهــت 
در  پوالدیــان  شــبگیر  می گیــرد.  ارتبــاط 
مقالــه ای ترکیب هــای را از شــعرهای نکهــت 
اســتخراج کــرده اســت که ایــن ترکیب هــا 
بــه ســنت ادبــی فاخــر شــعر پارســی ارتبــاط 

دارد: 
»یلــدای صــدا، فریادهــای خفتــه، آواز 
ــه، آواز  ــیزه ی تران ــبز، دوش ــدای س ــور، ص ن
مصلــوب،  آوای  دیــدار،  زمزمــه ی  رســن، 

قسمت دوازدهم
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تحلیل


