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با شیوع ویروس کرونا و افزایش 

جنگ بین گروه طالبان و نیروهای 

دولتی که اقتصاد خانوارهایی 

روستایی نیز سقوط کرد، 

سیلی از بیجاشدگان داخلی از 

ولسوالی های دوردست دایکندی 

مانند کجران و ناوه میش و 

ولسوالی ناامن...

کودکان ترنس به عاطفه مادری هم 

نیاز دارند. دل یک ترنس دخرت، 

مثل یک دخرت اسرتیت می تپد که 

برای مادرش دخرتی کند، رس را بر 

بازوی امن مادر بگذارد و در آغوش 

وی بخوابد. وقتی چشم باز کند، 

مادرش او را...

 »مردان خجالت می کشند، 
کفش هایشان را رنگ کنم«

موج ویرانگر کرونا از سهل انگاری دولت تا بی توجهی مردم 

مردواری باش نه یک ایزک
درددلیکترنس:»حتاازمادریبهیکترنسابامیورزند..

 صفحه3

 صفحه3

منی ش�ود.  کرونا 

پرس�ش  کرون�ا،  بح�ران  مس�ئوالنه  مدیری�ت  ب�رای 

و  دولت�ی  عالی رتب�ه  مقام ه�ای  چ�را  ک�ه  اس�ت  ای�ن 

چهره ه�ای سیاس�ی مط�رح کش�ور و فرهنگی�ان ، ن�ه 

فاصل�ه  حف�ظ  ب�رای  فرهنگ س�ازی  عرص�ه  در  تنه�ا 

گ�ذاری اجتامع�ی و رعای�ت ن�کات بهداش�تی کاری 

منی کنن�د ک�ه متاس�فانه خ�ود تبدی�ل ب�ه الگ�وی ب�د 

ش�ده اند.  عرص�ه  ای�ن  در 

وقت�ی مردم ع�ادی می بینند ک�ه در دیدارها و محافل 

سیاس�ی مقام ه�ای عال�ی دول�ت و س�ایر سیاس�یون و 

فرهنگی ه�ای جامع�ه، خ�ر از رعایت نکات بهداش�ت 

پوش�یدن ماس�ک  نیس�ت و ه�ر روز تصاوی�ر از محافل 

پ�ر جن�ب و ج�وش  رسان حکوم�ت منت�ر می ش�ود. 

هش�دارهای  و  توصیه ه�ا  پیام ه�ا،  ب�ه  چگون�ه  م�ردم 

را  پیام ه�ا  ای�ن  و  کنن�د  اعت�امد  دولت�ی  مقام ه�ای 

بگیرند؟ ج�دی 

از  ناش�ی  مرگ  ه�ای  و  مبتالی�ان  از  روزان�ه  آماره�ای 

بی�امری کرونا، خر از گس�رتش رسیع و نگران کننده 

ای�ن بی�امری در می�ان م�ردم دارد. از ش�فاخانه های 

وی�ژه بی�امران کرونای�ی خ�ر می رس�د ک�ه ب�ا کمب�ود 

تخ�ت، کمب�ود اوکس�یجن مواج�ه هس�تند.

ای�ن هم�ه در حال�ی اس�ت ک�ه حکوم�ت ب�ر اس�اس 

پیش�نهاد وزارت صح�ت عام�ه، دانش�گاه ها، مکات�ب و 

مراک�ز آموزش�ی را از هش�تم م�اه ج�وزا ب�رای مدت دو 

هفت�ه رخص�ت ک�رده اس�ت. با آنک�ه چنی�ن تصمیمی 

ب�ا ه�دف مدیری�ت و جلوگیری پخ�ش و تکثیر ویروس 

کرون�ا گرفته ش�ده اس�ت، اما دیده می ش�ود که س�ایر 

مح�الت تجم�ع مردم�ی مانن�د س�الون های عروس�ی، 

بس ه�ای  فاتحه خوان�ی،  س�الون های  رس�تورانت ها، 

فع�ال  همچن�ان  ب�زرگ  فروش�گاه های  و  ش�هری 

 . هستند

ب�ر  مبن�ی  حکوم�ت  تصمی�م  وضعیت�ی،  چنی�ن  در 

رخص�ت ک�ردن دانش�گا ه ها، مکاتب و مراکز آموزش�ی 

ب�ا آنک�ه ی�ک اق�دام عمل�ی ب�ا ه�دف مدیری�ت بحران 

کرون�ا در کش�ور می باش�د، متاس�فانه بای�د گف�ت ک�ه 

و مس�ئوالنه  ب�رای مدیری�ت درس�ت  اقدام�ی  چنی�ن 

پاندم�ی کرون�ا کاف�ی و پاس�خگو نیس�ت. 

آنچه بیش�رت از همه بی توجهی و برخورد غیرمس�ئوالنه 

حکوم�ت ب�ا بیامری کرونا را نش�ان می ده�د، برگزاری 

نهاده�ای  در  و ج�وش  پ�ر جم�ع  جلس�ات سیاس�ی 

دولت�ی و آدرس ه�ای سیاس�یون مه�ره درش�ت کش�ور 

است. 

از جلس�ه های ارگ ریاس�ت جمه�وری و قرص س�پیدار 

رشوع ت�ا جلس�ه های عموم�ی مجل�س مناین�دگان و 

مجلس س�نا و س�ایر دیدارهای پر جنب و جوش�ی که 

در ادارات دولت�ی و محاف�ل سیاس�ی فرهنگ�ی برگزار 

می ش�ود، متاس�فانه بی هیچ اس�تثنایی در دیدارها و 

محاف�ل، حداق�ل توجهی به رعایت بهداش�ت  در دوره 

رو یکرد  نیمر خ

سال پنجم، شماره 143،  شنبه، 15 جوزا 1400، 5 جون 2021

سبک زنانه موسیقی 
در افغانستان رشد 

نکرده است  
گفتگوباوجیههرستگار

دربارهسهدهههنرآواززنانافغانستان
الت موسیقی بسیار اصیل افغانستان می خواندند.  خانم هایی بودند که با دف و با آ

متأسفانه تعصب باعث شد که این ها رشد نکنند و سانسور شوند.
نسل امروز، نسل دیروز نیست. نسل دوره ای نیست 

 صفحه2که طالبان امارتشان را برقرار کردند.

 صفحه3

روزی که راضی شدم برای شوهرم 
خواستگاری بروم

 صفحه4

درخواست شرم آور مدیر
کارزار سکوت را بشکنیم
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سبک زنانه موسیقی در افغانستان رشد نکرده است  
گفتگوباوجیههرستگاردربارهسهدهههنرآواززنانافغانستان

گفتگو

 گفت وگوکننده: مریم شاهی

سوال فضای هرن و موسیقی برای زنان در دوره ای 

که شام وارد این عرصه شدید، چگونه بود؟ 

تا  کردم  رشوع  آوازخوانی  به  من  که  زمانی  بگویم  باید 

آن زمان هم ساده نبود. اینکه منحیث یک دخرتخامنی 

از  صدایت  یا  می شوی  ظاهر  تلویزیون  پرده  روی 

رشوع  ابتدای  در  من  می شود.  شنیده  رادیو  موج های 

به فعالیت در عرصه موسیقی با مشکالت خانوادگی و 

اجتامع مواجه شدم، اما دولت بسرتی آماده کرده بود؛ 

برای فعالیت زنان در همه عرصه ها بخصوص عرصه های 

هرن  در  امروزی  نسل  متاسفانه  اما  فرهنگی.  و  هرنی 

آوازخوانی سطحی نگر شده اند. بیشرت روی تصویر تاکید 

می شود تا اینکه بر منت شعر توجه شود و اینکه چگونه 

بتوان موسیقی خوب ارائه کرد. موسیقی سطحی شده 

امروز منی تواند با عمق جامعه فرهنگی ارتباط بگیرد. 

برخی از دخرتهایی که وارد دنیای موسیقی افغانستان 

و  آمده اند  افغانستان  مرزهای  از  خارج  از  شده اند، 

دخرتانی  و  ندارند  افغانستان  جامعه  از  عمیق  درک 

که استعداد خوبی در هرن آواز داشتند، بخاطر رشایط 

سه  با  هم  من  اگر  دهند.  ادامه  نتوانستند  خاصشان 

دهه تجربه در هرن آواز، بخواهم یک آهنگ را نقد کنم، 

این طور برداشت می کنند که می خواهم حسادت کنم. 

از طرفی ما در عرصه موسیقی کسی را نداریم که برای 

یا نقد  بهبود وضعیت موسیقی افغانستان نقد بنویسد 

کند. 

موسیقی،  دنیای  به  ورود شام  دوره  در  آیا 

افراط گرایی دینی وجود  امروز مساله  مثل 

داشت؟ 

در این دوره، افراط گرایی بیش از گذشته شده است. در 

این دوره مشکالت برای زنان در عرصه هرن فوق العاده 

تلویزیون در استیج  زیاد است، وقتی یک زن در پرده 

یک  با  چگونه  که  می بینید  شام  می شود،  ظاهر  آواز 

آوازخوان برخورد می شود.

موسیقی  جامعه  که  بگوییم  می توانیم 

مردساالر  فضای  تأثیر  تحت  افغانستان 

بوده؛ یعنی موسیقی مردساالر داشتیم؟

بلی، نه تنها در زمینه موسیقی که در زمینه شعر هم از 

شاعران معارص تا شاعران گذشته متاثر از فضای مردانه 

بوده است. هر چند امروز دخرتخانم های جوان شاعری 

هستند که شعرشان آدم را امیدوار می کند. 

یعنی ما سبک زنانۀ موسیقی نداریم؟

بخواهیم  وقتی  داشتیم؛  زنانه  موسیقی  ما  که  البته 

تحقیق کنیم که درباره رسچشمه موسیقی زنانه متوجه 

می شویم که از مجالس بسیار خودمانی در هر والیت 

با دف و  بوده شکل گرفته است. خانم هایی بودندکه 

با آالت موسیقی بسیار اصیل افغانستان می خواندند. 

و  نکنند  رشد  اینها  که  شد  باعث  تعصب  متأسفانه 

در  زنان  موسیقی  مورد  در  تحقیق  شوند.  سانسور 

افغانستان یکی از کارهایی است که می خواهم انجام 

دهم. در حالیکه شام به هر والیت افغانستان از بامیان 

می  را  موسیقی  این  بروید،  قندهار  و  هرات  تا  گرفته 

آمد  کار  روی  دیگری  نسل  سال  چند  این  در  شنوید. 

کامال  های  روش  با  بنامیم  آماتور  نسل  را  آنها  اگر  که 

جدیدی از خارج از افغانستان آمدند و موسیقی تلفیقی 

را  ما  بومی  موسیقی  شکل  حدی  تا  و  دادند  شکل  را 

یکی  من«  همدم  »نازی  آهنگ  وقتی  شام 

را  خواندید،  آهنگ هایتان  ماندگارترین  از 

این آهنگ را در چه حال و هوایی خواندید 

ارتباط برقرار  این آهنگ  با  و جامعه چقدر 

جامعه  در  می دانید  که  خصوصاً  کرد؟ 

فارسی زبان جدا از افغانستان حتا ایران و 

تاجیکستان مردم به شکلی آن را بازخوانی 

کرده اند. 

جزئی  آهنگ  این  بود.  جالب  واقعا  من  برای  رستگار: 

ناصبور  آمدی، چه  راه دور  »از  نام  به  آلبوم من  از یک 

آمدی« از ساخته های صبوری بود. داوود جان رسخوش 

همزمان  را  آمدی..(  دور  راه  از  )اهنگ  آهنگ  این  هم 

اجرا کرد البته با یک تفاوت زمانی که ما خر نداشتیم 

از همدیگر؛ او هم اجرا کرده و من هم. ایشان هم فوق 

هر  به  رسخوش.  جان  داوود  کردند  اجرا  زیبا  العاده 

صورت در آن آلبوم، آهنگ های جدی تری از این داشتم 

و فکر منی کردم، این آهنگ تا این اندازه استقبال شود.  

فلوکلوریک بود که  »نازی همدم من« یک آهنگ واقعاً 

معموالً  و  داشتم  خوش  چون  کنم؛  اجرایش  خواستم 

آهنگ  این  خوشی  داشتیم،  جشن های  ما  که  وقتی 

طالب ها  که  بود  زمانی  زمان،  آن  در  می شد.  خوانده 

»لولی  آهنگ  من  و  آمد  پیش  بامیان  مسأله  و  آمدند 

لولی باچه مره« خواندم، »از راه دور..« را خواندم. البته 

آن ها هم آهنگ هایی بودند که مطرح شدند؛ ولی بیشرت 

باید  البته  فوکس رس آهنگ »نازی همدم من« بود که 

مه« هم جای خود  باچه  لولی  »لولی  آهنگ  که  بگویم 

را گرفت و من بسیار بسیار پیام های خوبی را دریافت 

کردم و این شعر در زمانش آگاهانه رسوده شد. آنوقت 

ضمنی  آهنگ  یک  من«  همدم  »نازی  کردم  فکر  من 

زیبا و فولکلوریک است، این آهنگ فوق العاده مطرح 

گفتید،  شام  که  قسمی  افغانستان  از  بیرون  در  شد، 

که  کردند  ادعا  حتا  و  خواندند  ایرانی  آوازخوان های 

آهنگ ایرانی است. ما رفتیم مصاحبه های داشتیم در 

بی بی سی و دیگر رسانه ها که نی این آهنگ ریشه اش، 

ریشه افغانی است و این آهنگ فولکلوریک است. برای 

بودند،  خوش  می کردند.  تشویق  همه  بود،  جالب  من 

توجه  آهنگی خواندم که مورد  بودم که  من هم خوش 

مردم واقع شده است، ولی واقعیتش بگویم این آهنگ 

زیاد هم برای من مهم نبود.

خود  دوره  تابوشکن  زن های  از  یکی  شام 

خیلی  احتامال  مردساالر  جامعه  و  بودید 

مثل  زن های  بپذیرد،  منی توانست  آسان 

یک  با  شام  مثل  زنی  چگونه  را،  شام 

آوازخوان مثل خود ازدواج می کند؟

یکدیگر  با  محبت  و  عشق  با  فرید  و  من  بگویم  باید 

ازدواج  پشت  در  دیگری  پالن  یعنی  کردیم،  ازدواج 

به  واقعا  من  که  است  موزیکرهایی  از  فرید  نبود.  مان 

او افتخار می کنم. او قبل از من وارد عرصه موسیقی 

من  برای  و  مستعدی  العاده  فوق  هرنمند  و  بود  شده 

الگو بوده است. من همیشه فوق العاده خوش بودم که 

امروز  تا  فرید  دارم.  و  داشتم  خود  کنار  در  را  رستگار 

لحاظ  این  از  و  بوده  کنارم  در  و  کرده  حامیت  من  از 

احساس خوشبختی می کنم. همچنین مطرح شدن ما 

منحیث یک زوج به ما امکان داد تا نشان دهیم آن طور 

هم که برخی فکر می کنند که یک دخرت یا یک خامنی 

یا  از لحاظ اخالقی  که در صحنه هرن ظاهر می شود، 

اینها در موردش تبرصه می کرد، شخص  هر چیزی که 

ساملی است. 

سهم  افغانستان  حکومت  در  طالبان  اگر 

موسیقی  آینده  از  نگرانی هایی  بگیرند، 

آینده  افغانستان وجود دارد. شام  زنان در 

موسیقی زن را چطوری می بینید، آیا زمانی 

مجبورند  زنان  هم  باز  بیایند،  طالب ها  که 

در پستوی خانه ها رانده شوند و صدای زن 

نشود، شام چطور  رسانه ای پخش  از هیچ 

می بینید، آینده زنان را؟

وقتی طالب بخواهد صدای مرا ببندد، هیچ نیاید من 

اگر  باشم،  داشته  می خواهم  همیشه  را  خود  صدای 

طالب امروز می آید که مانع از رفنت دخرتان به مدرسه 

شود و مانع رس کار رفنت زنان شود، این برای ما زنان 

قابل قبول نیست. نسل امروز، نسل دیروز نیست. نسل 

کردند.  برقرار  را  امارتشان  طالبان  که  نیست  دوره ای 

این را طالب باید بفهمد که در هیچ صورتی منی تواند 

ارزش های امارت را بر زنان افغانستان که کار و مبارزه 

کنند، بقبوالند. 

تغییر دادند.

هامن طور که شاهد هستید، امروز دخرتان 

جوان عالقمند به هرن آوازخوانی در برنامه 

هایی مثل ستاره افغان رشکت می کنند تا 

شانس خود را برای مطرح کردن صدایشان 

امتحان کنند، در دوره ای که شام وارد این 

عرصه شدید؛ چنین فضایی برای دخرتان 

بود؟

با  شود  آوازخوان  دخرت  یک  اینکه  برای  ما،  دوره  در 

مواجه  دخرتان  امروز  که  تهدیدهایی  و  چالش ها  این 

کردیم،  رشوع  ما  زمانیکه  در  منی شد.  مواجه  هستند، 

بندرت دخرتان جوانی بودند که آواز می خواندند، ولی 

اگر امروز دخرتی باشد که صدای گیرایی داشته باشد، 

خانواده و اجتامعش این شانس را به او منی دهند که 

هم  تهدیدها  بحث  و  شوند  موسیقی  هرن  عرصه  وارد 

خالقی  و  استعداد  با  بسیار  من دخرتان  است.  مطرح 

را رساغ دارم که شانس این را ندارند که آواز بخوانند. 

شام در این مدتی که آواز را رشوع کردید، 

بدنبال چه بودید و چه می خواستید؟ 

این که به عنوان یک زن من می توانم از طریق هرن و 

می شود،  داده  من  برای  که  استیج  همین  و  خود  آواز 

علیرغم نگاه متعصب و مردانه هرن و توانایی دارم. 

 یکی با قلم و یکی با صدای خود این توامنندی را نشان 

می دهد. من می توانم با صدای خود نه تنها برای ملت 

خود بخوانم و در کنار ملت خود باشم؛ بلکه می توانم 

از حنجره خود فریاد بزنم حرف ها و دردهایی را که در 

زندگی  دیگر  والیات  یا  کابل  در  که  مانده  زنی  گلوی 

می کند. اگر هر زنی در برابر کار خود تعهد داشته باشد 

داشته  باور  است،  گرفته  پیش  در  که  راهی  به  باور  و 

باشد و نرتسد، کسی منی تواند مانع شود. 

اشاره؛وجیههرستگار،یکیاززنانپیشگامموسیقی
افغانستانبهشمارمیرود،ویحدودسهدههتجربه

هنریدرعرصهموسیقیدارد.ویوهمسرشفرید
رستگاربهعنوانیکزوجهنرمندبهشمارمیروند.

وجیههرستگارهنرموسیقیراازدورهمکتبآغازکردو
بعدهابهگروههنریموسیقیگلسرخپیوست.ویدر
دودورهپرآشوبتاریخسیاسیافغانستانیعنیهفت
وهشتثوردرعرصهموسیقیفعالبود،البتهایندو
دورهتاریخیدرفعالیتهایاینهنرمندبیتاثیرنبود،

وجیههتالشمیکرددرآندورهتاریخیبرایمردمخسته
ازایدئولوژیهاییکهبرایآنهافقروجنگرابهارمغان

آوردهبود،فضاییبرایتنفسدرهنروفرهنگافغانستان
بوجودآورد.درهمانسالهایکیازآهنگهایویبه

نام»نازیهمدممن«باصدایویدرافغانستانو
کشورهایفارسیزباندرمنطقهبااستقبالچشمگیری

همراهشد.وجیههرستگاردرطولاینسالهابارهادر
سفرافغانستانبههمراههمسرشفعالیتهایهنریدر

عرصهموسیقیداشتهاست.موضوعاتمیهنیوحماسی
ازجملهموضوعاتیاستکهویوهمسرشبهعنوانزوج
هنریدرآلبومهایشانبهآنمیپردازند.آهنگسربازیکی

ازتازهترینآهنگهایاینزوجهنریاست.
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بودم. دخرتی شوخ و شنگ و پر از شور و نشاط جوانی. در یک 

روز برفی وقتی رقصان و شادان به سوی در می دویدم، به ناگاه او 

را در چارچوب در دیدم که موهای چنگی و ابروها و شانه هایش را 

برف سفید کرده و گونه های استخوانی و نوک دماغ بلند عقابیش 

از شدت رسما رسخ شده بود. متعجب به سمتش نگاه می کردم که 

گفت: »خوبی؟« و از حال رفت. بعدها فهمیدم برای دیدن من از 

تا  قریه شان )زرداالن( در آن هوای برفی که بعضی مناطق، برف 

زانو و حتی تا کمر می رسید. پای پیاده به منطقه ما آمده، یعنی 

چهل کیلومرت راه را برف پاره کرده بود. در همین اوهام بودم که 

آنقدر عزیز  برایم  او  قبول کردم، برایش خواستگاری بروم و ضمنآ 

بود که منی توانستم خواسته اش را انجام ندهم. حتی اگر به قیمت 

شکسنت دمل متام می شد.

چند ماه بعد من زنی پا به ماه بودم پر از شوق که برای دیدن فرزند 

دلبندم روزشامری می کردم. از آن طرف اما زنی پر و بال شکسته 

برای  می شد.  دور  من  از  دمم  مسیِح  بودم،  شده  خورده  زخم  و 

اینکه نتوانسته بودم، برایش فرزنِد پرس بیاورم. من در میان همین 

مجلس  در  دیدم  آمدم،  بخودم  یکباره  که  می بردم  برس  خیاالت 

عروسی همرسم می رقصم. می رقصیدم مثل دانه های اسپندی که 

چشمم  و  کرد  ورم  پاهایم  که  رقصیدم  آنقدر  می رقصند.  آتش  در 

سیاهی رفت و در سپیده دم هامن شب فرزندم به دنیا آمد، نامش 

را احمد گذاشتم. 

فرزند  چهار  دارای  و  می گذشت  ازدواجامن  از  سال   ۱۸ »تقریبا 

دخرت بودیم و باز هم چشم انتظار نور چشمی دیگر. حدود شش 

هفت سال می شد که از ایالقامن به شهر آمده بودیم و زندگیامن از 

لحاظ مدنی و اقتصادی تازه کمی رونق یافته بود. یک روز داشتیم 

باهم صبحانه می خوردیم که برایم گفت: »خواب دیدم، چادر دخرت 

بابه ی )پدر( داوود را باد بر شانه های من انداخت.«

که  افتاد  جانم  بر  رعشه  تیر کشید.  روایتش  این  از شنیدن  قلبم 

نکند قرار است پدر فرزندانم را، رشیک دین و دنیایم را، صاحب و 

سلطان قلبم را با کسی دیگری رشیک شوم؟! نکند محبتش را از 

من بردارد؟! نکند دیگری را بر من ترجیح دهد؟! نکند کسی بیاید 

و او را از من بگیرد؟! پس از آن گفتگو؛ مدام همچین سوال هایی 

ذهنم را آشوب می کرد. چون ما فرزند پرس نداشتیم، قبآل هم در 

که همه  اطراف می شنیدم  از چهار  گرفنت همرسم  دوم  زن  مورد 

برایش توصیه می کنند: »هر چه زودتر باید زن دوم بگیری؛ چون 

پرس نداری.« اما من به او اعتامد داشتم و چنان دوستش داشتم 

که او را همچون خودم می دیدم ولی در قالب یک مرد. به یاد دارم 

که در سال های نخست ازدواج مان چنان به او مهر می ورزیدم که 

یک لحظه منی توانستم از فکرم بیرونش کنم و احساس می کردم 

هر جایی که هستم، او از یک گوشه مرا نگاه می کند. چنان عطش 

وحدت با او را داشتم که می خواستم در روحش رسوخ کنم و ناپدید 

شوم و آرزو می کردم که ای کاش می شد، مثل قندی که در چای 

حل می شود؛ در روحش حل بشوم. می خواستم بدانم در فکرش 

اکرث  حتی  و  بخوانم  را  فکرش  بتوانم  می خواستم  می گذرد،  چه 

اوقات از خدا می خواستم که مرا برای لحظه ای تبدیل به یک مرد 

کند تا بتوانم رس از مردانگی در بیاورم و او را بهرت درک کنم.

اما چند روز بعد، آمد و گفت: »باید خواستگاری برایم بروی! بعد 

و  نشاند  پیشانیم  بر  بوسه ای  نشست؛  جلویم  و  آورد  را  قرآن  رفت 

فرقی  و  بنگرم  نظر  به یک  را  »قسم می خورم که هردویتان  گفت: 

از  به یکی  به سال های دوری فکر کردم.  میانتان نگذارم.« و من 

زمستان های برفی؛ زمانی که دخرتی چهارده ساله ای در عقد او 

رویدادهای زنان

مسئوالن دانشگاه هرات گزارش 

کرده اند که نسبت جمعیتی 

دانشجویان دخرت این دانشگاه 

به دانشجویان پرس بیشرت است 

و بیش از 50 درصد دانشجویان 

این دانشگاه را دخرتان تشکیل 

می دهد و همزمان 56 درصد 

آزمون دهندگان کانکور را نیز 

دخرتان تشکیل داده اند. 

هم اکنون نزدیک به ۱۱ هزار 

دانشجوی دخرت در ۷۱ رشته در 

دانشگاه هرات درس می خوانند. 

براساس گزارش رسانه ها هزاران 

دخرت نیز در دانشگاه های 

خصوصی در این والیت نیز درس 

می خوانند. دانشگاه هرات از 

جمله دانشگاه های دولتی مورد 

تأیید وزارت تحصیالت عالی در 

غرب کشور است که دارای ۱6 

دانشکده در رشته های مختلف 

می باشد. از جمله دستاوردهای 

این دانشگاه می توان به کسب 

مقام ششم مسابقات منطقه ای 

۲0۲۱ بحرین، میزبانی از دور 

دوم رقابت های جهانی جایزه 

نوبل محصلی و کسب مقام نائب 

قهرمانی مسابقات ملی محکمه 

متثیلی حقوق جزای بین امللل 

اشاره کرد. شفقنا

فرماندهی پولیس تخار به روز 

دوشنبه، ۱0 جوزا، اعالم کرده 

است که زن 35 ساله ای به 

نام »شهناز« را در »گذرآسیاب 

مال غفور« شهر تالقان توسط 

شوهرش به قتل رسیده است.

مسئوالن اتاق تجارت و صنعت 

زنان افغانستان می گویند که 

در یک سال اخیر به دلیل 

چالش هایی چون شیوع 

کرونا و قرنطینه و مشکالت 

مالی در برابر رسمایه گذران و 

صنعت کاران زن دو برابر شده 

و به همین خاطر رسمایه گذاری 

زنان متوقف و با رکود مواجه 

شده است.

زنان پزشک افغانستان پس از 

چندین حمله بر شفاخانه ها 

و زایشگاه ها از جامعه جهانی 

خواسته اند که آن ها را تنها 

نگذارند. آن ها از وضعیتی که 

پس از خروج نیروهای خارجی 

در افغانستان حاکم می شود، 

نگران هستند.

فوزیه کوفی، مناینده پیشین 

بدخشان در مجلس منایندگان و 

عضو هیأت مذاکره کننده صلح 

از سوی مجله امریکایی فورچون 

به عنوان یکی از پنجاه زن رهرب 

بزرگ جهان شناخته شد و اسم 

فوزیه کوفی در فهرست این 

مجله در رده ی چهلم قرار گرفته 

است.

زن کارآفرینی که حدود 9 ماه 

پیش با 500 افغانی رستورانتی 

به نام »رستورانت مادر مصطفا« 

در غرب کابل راه انداخته است، 

اکنون یک منزل سه طبقه ای 

را برای رستورانتش کرایه کرده 

است و همچنان در پهلوی آشپزی 

و رستورانت داری می خواهد 

کورس های آموزش آشپزی را نیز 

راه اندازی کند.

آسیه سادات

زاویـه

افزایش نسبت جمعیتی 
دانشجویان دختر در هرات،

فوزیه کوفی در لیست 
پنجاه رهبر جهان 

مردواری باش نه یک ایزک
درددلیکترنس:»حتاازمادریبهیکترنسابامیورزند..

 »مردان خجالت می کشند، کفش هایشان را رنگ کنم«

تا شبیه همه دخرتان،  پروانه شدن عجله دارد  برای  ترنس(  )یک 

روزی در کوچه با خواهرخوانده هایش تجربه متلک و شیطنت بکند 

 ..

اما ترنس دخرتک افغان که مادرش او را منی تواند ببیند، منی تواند 

حس کند و منی تواند بشناسد، حتمن همه آرزوهایش را  به خاک 

)مردواری  و  ماندن(  به)پرس  مادرش  تصمیم  از  بعد  او  می برد، 

بودن( به جهنم بچه بازی، در بین شعله  های وحشتناک آتش چشم  

شهوتران های مافیای جنسی پرتاب می شود و فرار می کند.

_مخدر(،   )آرایشی  شیمیایی  مواد  تجارتی  مافیاهای  خوراک   

از  )نوعی  واک  کت  صحنه های  و  نایت کلپ ها  قامرخانه ها، 

منایش های مد و فیشن(، زیر دندان پلنگ های برند ریز ریز شده 

زیر  با تن فروشی  اشتباهی   آن دخرتک  بقای حیات  برای  بعد  و 

بی رمق  و  افرسده  و  پالستیک، فرده  بی امان  نقاب جراحی های 

در کنجی گم می شود.

 مادر !

نشنیدی که دخرتت تو را از درون کالبد اشتباهی یک پرس چقدر 

صدا زد .

شنیدی که دخرتت تو را از درون لباس پرسانه، زنگ به پا، چرخان 

و هراسان باز چقدر بلند صدا کرد؟ 

و حال می توانی صدای دخرتی مچاله شده از زیر تیغ جراحی های 

و  است  کرده  خریداری  قرض  با  کاوبای  ابی  نیکرک  که  تجارتی 

رسگردان کوچه های دفاتر مهاجرت به امید رسیدن به رسزمین های 

بهشتی است، را بشنوی ؟؟ 

خدا می داند....

و  سیری  بار  ایرنو  از  کند  تامین  را  خانواده اش  اولیه  نیازهای 

گرسنگی شکم فرزندان به دوش حیات بیگم مانده است. 

آنها که نزدیک به یک سال است، به شهر نیلی آمده اند با ارايه ی 

چندین درخواست )عریضه( تاکنون از سوی هیچ نهاد کمک کننده 

مساعدت نگرفته اند و زندگی روزمره ی رقت باری را سپری می کنند.

ده ها  مانند  است،  فرزندانش  و  او  انتظار  در  آینده ای  چه  اینکه 

مهاجر و بیجا شده ی دیگر واضح است که به دنبال یک لقمه نان 

اشک بریزد، عرق بریزد و انتظار بکشد و رسانجام دست خالی به 

خانه بازگردد.

ترنس  یک  دل  دارند.  نیاز  هم  مادری  عاطفه  به  ترنس  کودکان 

دخرتی  مادرش  برای  که  می تپد  اسرتیت  دخرت  یک  مثل  دخرت، 

کند، رس را بر بازوی امن مادر بگذارد و در آغوش وی بخوابد. وقتی 

به اسم  اگر  را )دخرتم ( صدا زند، حتا  او  باز کند، مادرش  چشم 

روبرو  مادرش  لبخند  با  شود،  بیدار  وقتی  کند.  خطابش  پرسانه 

شود، دقیقن شبیه نگاه مادر به خواهر اسرتیتش .

کاش بتواند مشکالت بیرونی خود را با مادر بی آنکه از درک نشدن 

برتسد، رشیک کند و کاش مادر یک ترنس جندر، آنقدر حساس 

و آگاه باشد که در حامیت از او آماده باشد؛ چنانکه دخرت زندانی 

شده در درون پرسش را با محبت و گرمی آغوش خود آرام کند و 

نوازش  بدهد و چیزهایی بگوید که آن پیس، آن عجیب، آن بی چیز، 

آن بی رنگ نذری از آینده و خدایان خشمگین متعصب  اسرتیت 

حاکم بر کوچه و مکتب و محفل و  … نرتسد و به زندگی نظرش 

عوض شود. 

پوشید،  دخرتانه  لباس  زد،  ناخن  رنگ  خانه  در  ترنس  یک  اگر   

موهایش  را دراز کرد، مادر  اولین کسی نباشد که او را توهین و 

تحقیر می کند و به او  می گوید: مرد هستی، مردواری باش نه یک 

»ایزک زنچه«! 

ترنس دخرتک اگر خواست  کنار دخرتان اسرتیت خانواده و قوم 

بنشیند  و مثل آن ها از زیبایی، نگاه دلربای پرس همسایه یا آشپزی 

و  نکرده  بیرون  مجلس   از  را  او  کند،  قصه  شده  مد  تازه  پیرهن  و 

برایش زنچو، دخرتچاپ، خاله…. خطاب نکند.

و  نوزادی  در  را  او  )ترنس دخرت(، حتمن  مادر یک  البته  آره  آره،   

با شیوع ویروس کرونا و افزایش جنگ بین گروه طالبان و نیروهای 

سیلی  کرد،  سقوط  نیز  روستایی  خانوارهایی  اقتصاد  که  دولتی 

از ولسوالی های دوردست دایکندی مانند  بیجاشدگان داخلی  از 

آواره  نیلی  شهر  به  پاتو  ناامن  ولسوالی  و  میش  ناوه  و  کجران 

شده اند.حیات بیگم و فرزندان خردسالش یکی از این بیجاشدگان 

است.  

زن جوانی که بیست بهار از عمرش نگذشته است و در زیر آفتاب 

کفاشی  آغوشش  در  ماهه  پنج  کودک  با  گرسنه  شکم  با  سوزان 

می کند. او به نیمرخ گفت:» در ماه رمضان، شب هایی بود که گاز 

برای سوخت نداشتیم و با نان قاق و آب رسد افطار می کردم و با 

هامن نان و آب روزه می گرفتم.«

شدت  از  که  هستند  کهن سالی  مردان  و  زنان  بیجاشدگان  اکرث 

فقر و گرسنگی برای نجات جان کودکانشان تقال می کنند. گاهی 

مبارزه  و  مهاجرین  امور  ادارات  به  را  درخواستیشان  ورقه های 

دریافت  برای  کمک کننده  نهادهای  دیگر  و  طبیعی  حوادث  با 

مساعدت می برند و اکرث روزها به دنبال یک لقمه نان در شهر و 

بازارهای نیلی کفاشی و صفاکاری می کنند.

حیات بیگم مادر دو کودک پنج ماهه و دو ساله و رسپرست سه 

کودک دیگر از شوهرش است که پس از افزایش جنگ و درگیری 

میان گروه طالبان و نیروهای دولتی از ولسوالی گیزاب ارزگان به 

شهر نیلی پناه آورده است تا از رشایط نامساعد آنجا کودکانش را 

به یک پناهگاه امن منتقل کرده باشد اما در شهر نیلی دایکندی 

این مساله برعکس می شود و اکنون بیشرت از جنگ آنان را فقر و 

گرسنگی تهدید می کند.

حیات بیگم اکنون در یک گوشه ی از خیابان نسبتا مزدحم شهر 

را برای  به راه عابرانی است که کفش های کهنه شان  نیلی چشم 

ترمیم بیاورند و برای او و فرزندانش لقمه ی نانی حاصل شود.

باشد،  کنارش  در  که شوهرش  روزهایی  که  بیگم می گوید  حیات 

پنجاه تا شصت افغانی درآمد دارد و از هامنجا نان شب گرفته و به 

اتاقی کوچک و منناکی می  رود که با اعضای فامیلش به سختی 

بچگی مواظبت کرده، بوسیده، تر و خشک و بغل کرده است اما 

آن  دخرتانه  روح  زندان  حکم  در  که  پرسی  آن  برای  را  همه  این 

در  زندانی  روح  آن  برای من،  نه  داده  انجام  بوده،  ترنس دخرتک 

تن اشتباه.

زنان  بقیه  میان  خانه  کارهای  انجام  برای  که  دخرتکی  ترنس   

خانواده، دلش لک زده است، دلش خیلی می خواهد که قصه های 

زنانه را با او هم رس کنند و بگویند و بخندند و حتا او را به غیبت 

کردن رشیک سازند... او را با خود به خرید چوری و خینه برند و 

اما  کرایه می دهند،  افغانی  هزار  دو  ماهانه  و  جا می شوند  آن  در 

روزهایی که شوهرش مریض است و در خانه می ماند، هیچ عابری 

در کنار او توقف منی کند که کفشش را رنگ یا ترمیم کند. حیات 

بیگم می گوید که اکرث مشرتیان کفاشی مردان هستند و خجالت 

می کشند که یک زن کفششان را رنگ کند. 

آغوش  به جای گهواره در  پنج ماهه ی حیات بیگم  علیرضا کودک 

خیابان است، او از شدت آفتاب سوزناک و غبار و گرد خیابان دچار 

حساسیت پوستی شده است و گونه های لطیف و نحیفش جوش 

زده و اطراف چشامنش نیز رسخ گشته است اما مادر او توان درمان 

علیرضا را ندارد.

یک  امید  به  که  می گوید  بیگم  حیات 

زندگی آرام به شهر نیلی کوچ کرده است 

یک  فقط  او  دغدغه ی  متام  اکنون  اما 

لقمه نان است و برای بدست آوردن یک 

در  خیابان  غبار  و  گرد  زیر  در  نان  لقمه 

روزهای گرم و رسد و حتی زیر باران خون 

انتظار  و  می ریزد  اشک  می خورد،  دل 

می کشد تا لقمه نانی کامیی کند.

که  است  ساده  کارگر  یک  نیز  او  شوهر 

تاکنون  او  ارزگان دهقان بوده است،  در 

طریق  ازین  نیلی  شهر  در  نتوانسته 

روزی که راضی شدم برای شوهرم خواستگاری بروم
 دالرام

 مهره فابی، یک ترنس جندر افغان

 لطیفه موسوی
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مزدحمشهرنیلیچشمبهراه
عابرانیاستکهکفشهای

کهنهشانرابرایترمیم
بیاورندوبرایاووفرزندانش

لقمهینانیحاصلشود.
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بی پروایی مسئولین و بی باوری مردم

ای��ن روزه��ا کادر پزش��کی و وزارت صح��ت عام��ه ب��ا م��وج 

س��وم وی��روس کرون��ا دس��ت و پنج��ه ن��رم می کنن��د. ق��رار 

اس��ت ت��ا دو هفت��ه دیگ��ر گس��رتش وی��روس کرون��ا در کش��ور 

ب��ه اوج برس��د. ام��ا کادر پزش��کی و وزارت صح��ت عام��ه از 

بی پروای��ی م��ردم و مس��ئوالن حکوم��ت ش��کایت دارن��د ک��ه 

ب��رای جلوگی��ری از ش��یوع و گس��رتش کووی��د ۱9 دس��تورهای 

صح��ی را رعای��ت منی کنن��د.

عکس های��ی ک��ه در کانال ه��ای نرات��ی اداره ه��ای دولت��ی 

ک��ه دیدوبازدیده��ای  نش��ان می ده��د  منت��ر می ش��ود، 

مردم��ی مقام ه��ای حکومت��ی و سیاس��تمداران، نشس��ت های 

اداری و دیداره��ای سیاس��ی بس��یاری از مقام ه��ای دول��ت 

ب��دون رعای��ت تدابی��ر صح��ی برگ��زار می ش��ود. در ای��ن 

نشس��ت ها فاصل��ه  می��ان اف��راد، مای��ع ضدعفون��ی دس��ت و 

ماس��ک ص��ورت ک��ه از الزامی تری��ن و اساس��ی ترین تدابی��ر 

صح��ی ب��رای جلوگی��ری از گس��رتش وی��روس کرون��ا گفت��ه 

می ش��ود، وج��ود ن��دارد. ط��ی ی��ک هفت��ه اخی��ر عکس ه��ای 

خ��ری ح��دود س��ی وزارت خان��ه و اداره ه��ای مه��م دولت��ی 

را ک��ه م��ا بررس��ی کردی��م در بی��ش از 70 درص��د م��وارد 

مقام ه��ای ارش��د دولت��ی و اش��رتاک کنن��دگان برنامه ه��ا 

ماس��ک نداش��تند و فاصل��ه می��ان افراد)پزش��کان فاصل��ه 

حداق��ل دو م��رتی را توصی��ه می کنن��د( رعای��ت نش��ده اس��ت.

دس��تگیر نظ��ری، س��خنگوی وزارت صح��ت عام��ه کش��ور ب��ه 

نیم��رخ گف��ت ک��ه ای��ن ط��رز برخ��ورد ب��ا اپیدم��ی کووی��د ۱9، 

از یکس��و س��بب رسای��ت وی��روس کرون��ا می ش��ود و از س��وی 

دیگ��ر بی ب��اوری م��ردم نس��بت ب��ه ای��ن اپیدم��ی را افزای��ش 

می ده��د.

او اف��زود ک��ه وزارت صح��ت عام��ه از متام��ی اداره ه��ای دولتی 

و خصوص��ی ب��ه ص��ورت مک��رر خواس��ته اس��ت ک��ه تدابی��ر 

صح��ی را ب��رای جلوگی��ری از ش��یوع وی��روس کرون��ا رعای��ت 

کنن��د، بخص��وص دفرته��ای اداری-سیاس��ی حکوم��ت ک��ه 

م��ردم بیش��رت برنامه ه��ای آن��ان ب��رای مه��ار کرون��ا را پیگی��ری 

می کنن��د.

هشت میلیون »نفوس متحرک« خانه نشین شدند

ب��ه گفت��ه ی س��خنگوی وزارت صح��ت عام��ه، »در ۱6 والی��ت 

کش��ور اوض��اع وخی��م اس��ت، در ۱۸ والی��ت دیگ��ر گ��ردش 

وی��روس کم��رت اس��ت، ب��ه ص��ورت کل، آم��ار مص��اب ش��دن 

ش��هروندان ب��ه کرون��ا 30 درص��د افزای��ش یافت��ه اس��ت.«

کش��ور،  در  کرون��ا  وی��روس  س��وم  م��وج  ش��یوع  از  پ��س 

وزارت ه��ای مع��ارف و تحصی��الت عال��ی در ۱6 والیت��ی ک��ه 

گ��ردش وی��روس رسی��ع اس��ت، متام��ی مراک��ز آموزش��ی 

)مکت��ب، دانش��گاه و آموزش��گاه ها( دولت��ی و خصوص��ی را 

ب��رای دو هفت��ه تعطی��ل ک��رد.

لوگ��ر،  قنده��ار،  هلمن��د،  غزن��ی،  کاب��ل،  والیت ه��ای 

ننگره��ار، پکتی��ا، پ��روان، وردک، پنجش��یر، بل��خ، لغ��امن، 

می آوری��د، ب��ه ای��ن فک��ر کنی��د ک��ه ک��ودکان، کهن س��االن 

ی��ا یک��ی دیگ��ر از عزیزان ت��ان در خان��ه، سیس��تم معافی��ت 

پایی��ن داش��ته باش��د و ش��ام ب��ا انتق��ال کرون��ا جان ش��ان را 

ب��ه خط��ر اندازی��د.«

تفاوت های موج سوم با موج اول کرونا

داک��رت مس��یح ن��وری، ب��ر ای��ن ب��اور اس��ت ک��ه م��وج س��وم 

کرون��ا ب��ا م��وج اول آن ک��ه پارس��ال در افغانس��تان ش��یوع 

یافت��ه ب��ود، تف��اوت  دارد.

او می گوی��د: داک��رتان متوج��ه ش��ده اند ک��ه ش��ش تف��اوت 

عم��ده می��ان م��وج س��وم و م��وج اول کرون��ا وج��ود دارد:

۱. تغیی��ر س��ن مبتالی��ان: در م��وج اول، اف��رادی ب��ا س��نین 

باالت��ر از 60 س��الگی در مع��رض خط��ر ق��رار داش��تند، ام��ا در 

م��وج س��وم ای��ن ع��دد ب��ه 47 س��الگی کاه��ش یافت��ه اس��ت. 

یعن��ی مرگ ومی��ر و نی��از ب��ه ICU ی��ا مراقب��ت وی��ژه در س��نین 

جوان��رت بیش��رت ش��ده اس��ت.

جدی��د  م��وارد   :)RT-PCR( تش��خیصه  دق��ت  کاه��ش   .2

RT- کووی��د ۱9 ممک��ن اس��ت توس��ط آزمایش ه��ای معم��ول

PCR تش��خیص داده نش��ود.

3. ع��وارض ترومبوتی��ک ی��ا لخت��ه خ��ون در مقایس��ه ب��ا م��وارد 

ابت��ال در س��ال 2020 بیش��رت ش��ده اس��ت.

4. ام��کان ابت��ال حت��ا پ��س از تکمی��ل دو دوز واکس��ینه وج��ود 

دارد و م��واردی نی��ز مش��اهده ش��ده ک��ه اع��راض و عالی��م آن 

خفی��ف ب��وده اس��ت.

5. مرگ ومی��ر بیش��رت: در م��وج س��وم کرون��ا ک��ه در ای��ن 

اواخ��ر در هن��د، ای��ران و بعض��ی دیگ��ر از کش��ورها ش��ایع ش��د 

و در افغانس��تان ب��ه تازگ��ی ش��یوع پی��دا ک��رده حت��ا اف��راد 

س��امل ک��ه در گذش��ته بیامری ه��ای مزم��ن نداش��ته نی��ز 

بی��امری ش��دید و مرگ ومی��ر را تجرب��ه کرده ان��د. 

Mucor- ۱9 مانن��د بی��امری فنگس��ی  6. اختالط��ات کووی��د

mycosis ی��ا ق��ارچ س��یاه در س��ال 2020 موج��ود نب��ود ک��ه 

ای��ن ب��ار ی��ک اخت��الط بس��یار وخی��م در ن��زد مریض��ان دی��ده 

ش��ده اس��ت.

در همی��ن ح��ال، دس��تگیر نظ��ری، س��خنگوی وزارت صح��ت 

عام��ه می گوی��د: ام��کان واکس��ینه ک��ردن متام��ی ش��هروندان 

در مقاب��ل وی��روس کرون��ا از دس��ت وزارت صح��ت عام��ه 

س��اخته نیس��ت، ت��ا هن��وز ح��دود 620 ه��زار دوز واکس��ین 

تطبی��ق ش��ده اس��ت ک��ه دور دوم آن نی��ز آغ��از ش��ده اس��ت. 

واکس��ین  دوز  ه��زار   700 ح��دود  زودی  ب��ه  اس��ت  ق��رار 

کرون��ا از چی��ن وارد ش��ود. ام��ا در ی��ک جامع��ه ی حداق��ل 

35 میلیون��ی، ای��ن چی��زی نیس��ت ک��ه معافی��ت م��ردم در 

مقاب��ل اپیدم��ی کووی��د ۱9 را تضمی��ن کن��د. از همی��ن 

رو، وزارت صح��ت عام��ه تأکی��د دارد ک��ه »م��ردم ب��ا رعای��ت 

تدابی��ر بهداش��تی در جلوگی��ری از ش��یوع بیش��رت وی��روس و 

مصئونی��ت خودش��ان ب��ا م��ا هم��کاری کنن��د.«

ب�ه  نی�ز می گوی�د: »بی پروای�ی م�ردم  داک�رت نجی�ب عزی�زی 

وی�ژه جوان�ان ک�ه اک�رثاً نقش ناقل وی�روس را ب�ازی می کنند، 

ج�ان کهن س�االن و داک�رتان را ب�ه خط�ر می ان�دازد.«

اق�دام  دانش�گاه ها  و  مکات�ب  ش�دن  تعطی�ل  او،  ب�اور  ب�ه 

مناس�بی ا س�ت؛ زی�را »ت�ا چن�د روز قب�ل ک�ودکان زی�ادی در 

ش�فاخانه می آمدن�د ک�ه اع�راض و عالی�م کرون�ا را داش�تند، 

حت�ا ک�ودکان در خان�واده خود م�ا، اما پس از قرنطینه ش�دن 

مراک�ز آموزش�ی کم�رت ش�ده اس�ت.«

زنان کمرت مصاب می شوند؟

ثاب�ت  »تاهن�وز عل�م ط�ب  داک�رت نجی�ب عزی�زی می گوی�د: 

نک�رده ک�ه جنس�یت ف�رد می توان�د ام�کان ابت�ال ی�ا مصونی�ت 

ف�رد در مقاب�ل کرون�ا را تعیی�ن کن�د ی�ا ن�ه، ولی آنچ�ه ما طی 

ی�ک و نی�م س�ال مب�ارزه با این اپیدم�ی مش�اهده کردیم، این 

اس�ت ک�ه زن�ان کمرت مبت�ال می ش�وند و کمرت بخاط�ر ابتال به 

کرون�ا می میرن�د. ش�اید به ای�ن دلیل که زنان بیش�رت در خانه 

هس�تند یا مصونیت ش�ان باالس�ت.«

بدخش��ان، کاپیس��ا، قن��دوز و نیم��روز از هش��تم ج��وزا ب��ه 

م��دت دو هفت��ه تعطی��ل ش��د.

دس��تگیر نظ��ری می گوی��د: ای��ن اق��دام ح��دود ش��ش ت��ا 

هش��ت میلی��ون نف��ر نف��وس متح��رک را خانه نش��ین ک��رده 

اس��ت. ک��ودکان و جوانان��ی ک��ه ه��ر روز ب��رای آم��وزش از خانه 

بی��رون می رفتن��د، ام��کان ابت��ال و انتق��ال وی��روس کرون��ا را 

افزای��ش م��ی داد.

برخ��ی  انتق��اد دارن��د ک��ه تعطیل��ی مراک��ز آموزش��ی تأثی��ری 

ب��ر جلوگی��ری از ش��یوع کرون��ا نخواه��د داش��ت ت��ا زمان��ی 

ک��ه ب��ازار، اماک��ن پ��ر ت��ردد، اداره ه��ای دولت��ی، س��الن های 

مردم��ی  مجال��س  و  مس��جدها  مارکیت ه��ا،  عروس��ی، 

همچن��ان فع��ال باش��د. ام��ا س��خنگوی وزارت صح��ت عام��ه 

ام��ور  و وزارت  از ش��هرداری کاب��ل  ای��ن وزارت  می گوی��د 

داخل��ه خواس��ته اس��ت ت��ا س��الن های عروس��ی را ب��رای 

م��دت مش��خصی ت��ا عب��ور از اوج ش��یوع م��وج س��وم کرون��ا 

مس��دود کنن��د.

در همی��ن ح��ال، داک��رتان از بی پروای��ی م��ردم در قب��ال 

عزی��زی،  نجی��ب  دارن��د.  ش��کایت   ۱9 کووی��د  اپیدم��ی 

در ش��هر کاب��ل پزش��ک اس��ت. او می گوی��د »م��ردم فک��ر 

می کنن��د، اگ��ر تدابی��ر صح��ی را رعای��ت نکنن��د، ب��از ه��م 

ب��ه کرون��ا مبت��ال نخواهن��د ش��د و اگ��ر مبت��ال ش��وند، ب��از ه��م 

کرون��ا کش��نده نیس��ت، ام��ا واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه ای��ن 

روزه��ا از ه��ر ده مریض��ی ک��ه ب��ه ش��فاخانه ی م��ا مراجع��ه 

می کنن��د، 6 ت��ا 7 نفرش��ان اع��راض و عالی��م کرون��ا را دارن��د.«

آق��ای عزی��زی از ش��هروندان می خواه��د ک��ه »ماس��ک بزنی��د، 

از رفت وآم��د غی��ررضوری بپرهیزی��د، فاصل��ه را رعای��ت کنی��د، 

دس��تان تان را ضدعفون��ی کنی��د ی��ا ب��ا صاب��ون بش��ویید. 

اگ��ر ج��وان هس��تید و فک��ر می کنی��د در مقاب��ل کرون��ا ت��اب 

جوالنموجسوم؛

بی پروایی مسئولین و بی باوری مردم به کرونا

چند  در  و  کرده ایم  عقد  نامزدم  با  که  است  سال  دو  من 

را  ریاضیات  مضامین  آموزشی،  مراکز  و  مکتب خصوصی 

آموزشی تدریس  نیز در یک مرکز  اکنون  و  تدریس کردم 

خصوصی  مکتب  یک  از  اجبار  به  پیش  ماه  دو  می کنم. 

استعفا دادم. معاشم را مدیر مکتب نداد و من بعد از آن 

از دست  را  تدریس در مکاتب  و ذوق  مثل گذشته شوق 

آموزشی  نهادهای  و  مکاتب  در  که  می ترسم  داده ام، 

که  آغاز شد  آنجا  از  ماجرا  کنند.  تعقیبم  بیامران جنسی 

خصوصی  مکتب  در  کارم  به  آغاز  از  ماه  هشت  تقریبا 

گذشته بود و تصمیم گرفته بودم که در بخش آموزش های 

زمستانی آن مکتب نیز همکاری کنم. 

دوست  را  آموزانم  دانش  داشتم،  خوبی  خیلی  احساس 

تاثیر  آن مکتب می توانم  با تدریس در  اینکه  از  و  داشتم 

بگذارم،  آموزانم  دانش  تحصیلی  پیرفت  در  مثبتی 

پیام های  با  خوشحالی  این  اما  بودم،  راضی  و  خوشحال 

مدیر مکتب رفته رفته به ناراحتی و تشویش تبدیل شد. او 

می خواست با من صمیمی شود و من با پاسخ های رسمی 

سعی می کردم به او بفهامنم که نباید با من زیاد صمیمی 

شود، اما مدیر ارصار داشت که مانند یک عضو فامیلم  با 

من شوخی کند؛ اما خیلی اذیت می شدم، در واقع مدیر 

سواستفاده  می خواست  کار  برای  من  ناچاری  از  مکتب 

کند. 

اینگون�ه  مدی�ر صاح�ب، ش�ام  ک�ه  گفت�م  او  ب�ه  روز  ی�ک 

پیام ه�ای  ای�ن  نام�زدم  و  فامی�ل  اگ�ر  ش�وخی می کنی�د، 

دروازه ورودی مکت�ب ی�ک خان�م با پوش�ش چادری مش�ابه 

چادری ه�ای برق�ع را دی�دم ک�ه در منطق�ه م�ا بیش�رت زنان 

گ�دا اس�تفاده م�ی کردن�د، زمان�ی ک�ه چادری�ش ناگه�ان 

کن�ار رف�ت، ی�ک زن خیل�ی زیب�ا و ب�ا لباس ه�ای مفش�ن 

دی�دم ک�ه ب�ا حال�ت نامناس�ب از مکت�ب بی�رون ش�د، در 

حالیک�ه داخ�ل مکت�ب ش�دم، ج�ز مدی�ر ک�ه با ی�ک لباس 

نامناس�ب در دف�رت خ�ود ب�ود، دیگ�ر هیچ کس�ی نب�ود. باز 

ه�م م�ن گ�امن ب�دی نک�ردم، چ�ون چن�د ب�ار او را در ای�ن 

حال�ت دی�ده ب�ودم.

ی�ک روز ک�ه ب�رای انج�ام ی�ک کار اداری ب�ه مرک�ز ش�هر 

رفت�ه ب�ودم، زودت�ر کارهای�م متام ش�د و ده دقیق�ه زودتر از 

تای�م درس�ی ب�ه مکت�ب رس�یدم؛ چ�ون اگ�ر خان�ه  می رفتم 

و دوب�اره برمی گش�تم از تای�م درس�ی می گذش�ت و ناوق�ت 

می ش�د. آن روز مدی�ر از م�ن خواس�ت ک�ه ب�ه اتاق�ش بروم 

ت�ا ب�ا م�ن ح�رف بزند. م�ن خیلی ترس�یده بودم و ت�ا دروازه 

بی�ا بنش�ین  ی�ا ه�امن ریاس�ت رفت�م. مدی�ر گف�ت  دف�رت 

اس�تاد، ام�ا م�ن پیش�رت نرفتک. 

را  آم�د، دس�ت م�ن  و ط�رف م�ن  را کش�ید  مدی�ر کت�ش 

ت�و خیل�ی  اس�تاد ج�ان  گف�ت:  و  ط�رف خ�ودش کش�ید 

مقبول�ی، ه�ر چی�زی از م�ن بخواه�ی، برای�ت می ده�م ب�ا 

من دوس�ت ش�و، بع�دش درخواس�ت رابطه نام�روع کرد. 

احس�اس ت�رس ب�رای م�ن، جای�ش را ب�ه عصبانی�ت داده 

ب�ود. ب�ا خ�ودم فک�ر ک�ردم مگ�ر م�ن چ�ه کاره هس�تم ک�ه 

چنی�ن درخواس�ت های رشم آوری را بای�د بش�نوم. دس�تم را 

از دس�تش بی�رون کش�یدم و ب�ا س�یلی محکم زیر گوش�ش 

زدم و از مکت�ب بی�رون ش�دم، دیگر هرگز س�مت آن مکتب 

نرفت�م و ش�امره هایش را هم بالک ک�ردم. اکنون اگرچه در 

ی�ک مرک�ز آموزش�ی در کاب�ل تدری�س می کن�م؛ ام�ا خیلی 

می ترس�م و ب�ا احتی�اط کار می کن�م و ق�دم می گ�ذارم. 

نخی�ر  گف�ت:  می کنن�د.  درک  اش�تباه  ببینن�د،  را  ش�ام 

نام�زد ن�داری. گفت�م: نام�زدم چندب�ار ب�ه مکت�ب دنب�امل 

آم�ده و حت�امً متوج�ه ش�ده اید. قب�ول منی ک�رد و از م�ن 

درخواس�ت های رشم آوری داش�ت ک�ه حت�ا دوس�ت ن�دارم 

ب�ه زب�ان بی�اورم. یک�ی از روزه�ا ک�ه ب�ه مکت�ب  رفت�م، در 

درخواست شرم آور مدیر
کارزارسکوترابشکنیم
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 حسین احمدی

پسازشیوعموجسومویروسکرونادر
کشور،وزارتهایمعارفوتحصیالتعالی

در16والیتیکهگردشویروسسریعاست،
تمامیمراکزآموزشی)مکتب،دانشگاهو

آموزشگاهها(دولتیوخصوصیرابرایدو
هفتهتعطیلکرد.
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