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بحرانی بی رس و صدا:
رکود اقتصادی ،افزایش خشونت
علیه زنان افغان
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نگرانی عامل «جنگ» از افزایش خشونتها

آگاهان :پرونده جنگ در کشور فقط با طالبان بسته
منیشود .صلح نیازمند تفاهم با همه گروههای
درگیر در جنگ است
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فلم حوا ،مریم و عایشه؛ مردستیز یا واقعگرا؟
ی مدنی و اجتامعی
محتوای فلم میتواند از اعرتاضها 
گرفته تا بیان و انتقال احساسات باشد

میراث فرهنگی کشور بهنام و کام دیگران
دوتار و مینیاتور قربانی اهامل مسووالن کشور
معین فرهنگی وزارت اطالعات و فرهنگ :ما تازهکاریم

پس از خرب ثبت جهانی مینیاتور یا نگارگری بهنام کشورهای ایران ،ترکیه،
اوزبیکستان و آذربایجان بهعنوان میراث فرهنگی معنوی (ناملموس) ،فرهنگیان و
جامعه مدنی اعرتاض کردند و وزارت اطالعات و فرهنگ در جهت رفع تکلیفی ابرت و
از باب اینکه کاری کرده باشد ،گفت شکایت کردیم.
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دیگـــر خـــوانـدنـــیهـا در این شـــامره

اندر حکایت
درازترین شب سال

شب یلدا یا شب چله یکی از قدیمیترین
جشنهای به جا مانده از گذشتگان ماست

راستی امشب شب چله است! فراموش که نکردهاید
بساط شب چله را فراهم کنید؟ میوه تازه و میوه خشک که
یادتان نرفته؟ به فامیل گفتهاید امشب زودتر خانه بیایند؟
کتاب حافظ تان دم دست است؟ به چندنفری که میشناسید
و میدانید که اوضاع مالیشان خوب نیست کمک کردهاید؟
حواستان باشد امشب از آن شبهاست که نباید از دست داد!

پیشنهاد برگزاری انتخابا 
ت
پارملانی غزنی در سال ۱۴۰۰
2

ساخت  ۱۵۰ذخیرهگاه
برای حفظ پیاز در رسپل
2

واشنگنت ،مسکو را به حمالت
سایربی متهم کرد
7
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انگلیس :برای پیروزی بر روسیه
و چین باید آنها را در بازی
خودشان شکست
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ﻧـﺮخ اﺷــﺘـﺮاک در روزﻧـﺎﻣــﻪ
RAH-E-MADANYAT DAILY

یکسال پیش ،دوتار هم بهعنوان میراث معنوی ثبت شد .آن وقت هم اعرتاضهایی
شد و آقایان گفتند ،شکایت کردیم .ایران خرب از بررسی درخواست ثبت شب
یلدا ،جشن مهرگان و خوشنویسی هم خرب داده که نگرانیهای بسیاری را میان
فرهنگیان کشور ایجاد کرده است.
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مراسم باشکوه ،زادگاه مخروبه

رسپرست وزارت اطالعات و فرهنگ:
موالنا مولدش بلخ و مدفنش قونیه است ،اما جغرافیای فکر موالنا کُل عامل انسانی است
راه مدنیت :آخرین روز هفتۀ گذشته ،مراسم با شکوه
فرهنگی به مناسبت هفتصدوچهلوهفتمین سالروز
عرس موالنا جاللالدین محمد بلخی به گونۀ مشرتک از
سوی نهادهای ترکیه و افغانستان در والیت کابل ،هرات و
والیت بلخ برگزار شد .بنیاد معارف افغان-ترک و مرکز
مطالعات اسرتاتژیک ،سالروز عرس موالنا را با برپایی
مراسم ویژه همچون مثنوی خوانی ،موسیقی عارفانه و
اجرای رقص سامع تجلیل کردند.
موالناجاللالدین محمد بلخی؛ صوفی بزرگ و آفریدگار
مثنوی معنوی ،در سال 586هجری خورشیدی در شهر
باستانی بلخ به دنیا آمد و درست  747سال پیش ،در
قونیه-ترکیه امروزی درگذشت.
به این مناسبت ،داوود مرادیان رییس مرکز مطالعات
اسرتاتژیک گفت که هر دنیایی یک کلیدواژه و شناسنامه
خاص خود را دارد و آن را میتوان با یک واژه توصیف کرد.
اگر تاریخ یهودیها مطالعه شود ،یک کلیدواژه «مظلومیت
و انزوا» در طول تاریخ یهودیها میبینید و همینطور

چین .مرادیان همچنان بیان کرد که تاریخ چین با کلیدواژه
«نظم و سلسله مراتب» توصیف شده که به دوهزار سال
پیش برمیگردد .هندوستان که در واقع دوست و رشیک
اسرتاتیژیک افغانستان ،کلیدواژه آن«تنوع» است .یعنی به
راستی مدنیت و متدن هند مبنی بر کلیدواژه تنوع زبانی و
تنوع قومی تعریف شده است.
متدن غرب چه کلیدواژهیی دارد؟ داوود مرادیان این
پرسش را در آغازین صحبتهایش مطرح کرد و گفت که
پاسخ آن «منفعت» است ،اگر این کلیدواژه از غرب گرفته
شود ،چیزی از متدن غربی باقی منیماند ،زیرا متامی
تحوالت سیاسی-فرهنگی غرب بر محوریت منفعت واقع
شده است؛ پس از غرب ،متدن این رسزمین (افغانستان)
که شاهد آناست ،چه کلیدواژهیی دارد؟ داوود مرادیان
خاطرنشان کرد،آنچه که متدن این جغرافیا را بههم گره
زده «عشق» است.
مرادیان ،زیسنت استاد رهنورد زریاب را در جغرافیای
ادامه در صفحه 3

صالح :نیروهای امنیتی به حامیت
همه جانبه ما نیاز دارند

عبدالله :جنگ راه حل نیست

عبدالله عبدالله ،رییس شورای عالی مصالح ه ملی :با
رهایی زندانیان طالبان ما انتظار یک آتشبس و یا کاهش
خشونت چشمگیر را داشتیم ،اما این صورت نگرفت .دو
طرف باید بدانند که جنگ راهحل نیست.
خـــبـرهـای داخــلـی

دیدار رییسجمهور غنی
با هیات مذاکرهکننده

راه مدنیت :محمدارشف غنی،
رییسجمهوری کشور با هیات مذاکرهکنندۀ
دولت دیدار و در مورد دور اول مذاکرات صلح
گفتگو کردند.
ارگ ریاستجمهوری اعالم کرد که هیات
مذاکرهکننده روز شنبه (۲۹قوس) با
رییسجمهور غنی در ارگ ریاستجمهوری
دیدار و گزارش دور اول گفتگوهای صلح را نیز
ارایه کردند.
رییسجمهور غنی در این دیدار با ابراز قدردانی
از هیات مذاکرهکنندۀ دولت گفت که در هیات
مذاکرهکننده گفتگوها با گروه طالبان ،بهگونۀ
موثر از افغانستان منایندگی کردند.
وی افزود که هیات مذاکرهکننده ،انکشافات در
دور اول مذاکرات دوحه را با مردم رشیک سازند.
آقای غنی با تاکید بر رشیکساخنت نظریات
متام اقشار مردم در پروسۀ صلح ،به اعضای
هیات مذاکرهکنندۀ دولت هدایت داد که قبل
از آغاز دور دوم مذاکرات ،با اقشار مختلف مردم
مشورت کنند تا در مذاکرات بهگونۀ مطلوب از
آنان ،منایندگی صورت گیرد.
در این دیدار بانوی اول کشور ،معاونین
ریاستجمهوری و رییس شورای عالی مصالحۀ
ملی نیز حضور داشتند.
این دیدار زمانی صورت میگیرد که هیات
مذاکرهکنندۀ دولت هفته پیش ،پس از توقف
س ه هفتهیی مذاکرات صلح دوحه ،به کشور
برگشت و قرار است در مورد آجندای دور دوم با
مسووالن کشور مشورت خود را انجام دهند .دو
طرف در سهماه دور اول تنها توانستند که بر رس
طرزالعمل مذاکرات صلح به توافق برسند.
از سویی هم ،رییسجمهور غنی ضمن
محکوممنودن شدید حمالت اخیر تروریستی
در کشور و بهویژه حمله مرگبار ولسوالی گیالن
والیت غزنی گفت :طالبان باید خواست مردم
افغانستان را برای آتشبس بپذیرند و از انجام
حمالت تروریستی که جنایت ضد برشی و
اسالمی میباشد ،دست بکشند و پروسه صلح
افغانستان را قبول کنند.

پیشنهاد برگزاری انتخابا 
ت
پارملانی غزنی در سال ۱۴۰۰

راه مدنیت :حوا علم نورستانی ،رییس
کمیسیون مستقل انتخابات کشور ،گفت که این
کمیسیون به حکومت پیشنهاد کرده تا انتخابات
پارملانی والیت غزنی و شوراهای والیتی در ماه
میزان سال ۱۴۰۰خورشیدی برگزار گردد.
خانم نورستانی روز شنبه (۲۹قوس) در یک
نشست خربی صحبت میکرد ،گفت که
کمیسیون انتخابات طرح برگزاری انتخابات
پارملانی غزنی ،شورای والیتی و شوراهای
ولسوالیها در ماه میزان سال  ۱۴۰۰را به
حکومت ارایه کرده است.
وی از برگزاری انتخابات در تاریخ ذکرشده ،اعالم
آمادگی کرد.
تاکنون دولت در مورد اظهار نظر خانم نورستانی
واکنش نشان نداده است.
غزنی تنها والیتیست که دو سال قبل ،انتخابات
پارملانی در آن برگزار نشده بود ،همچنین قرار
بود برای اولینبار انتخابات شوراهای ولسوالیها
همگام با انتخابات ریاستجمهوری سال۹۸
برگزار گردد ،اما بهدلیل مشکالت و نبود بودجه
کافی برگزار نگردید.
در انتخابات پارملانی سال ،۹۷برای هر
والیت یک حوزه انتخاباتی تعیین شده بود ،اما
کمیسیون انتخابات طرح حوزهبندی را برای
والیت غزنی مطرح کرده بود.
شامری با آن طرح مخالفت و مانع تطبیق طرح
پیشنهادی کمیسیون انتخابات شدند.
جنجالهای انتخابات پارملانی باعث شد که
انتخابات دور هفدهم مجلس منایندگان در
والیت غزنی برگراز نگردد .در دور شانزدهم
انتخابات مجلس منایندگان از والیت غزنی تنها
منایندگان یک قوم برنده شدند و در آن زمان
حامد کرزی ،رییسجمهور وقت دستور تشکیل
هیاتی را داد تا پس از انجام تحقیقات الزم ،در
مورد مرشوعیت و شفافیت انتخابات غزنی اعالم
موضع کند.
بعد از بررسیها کدام تغییراتی در آرا و منایندگان
غزنی نیامد.
از سویی هم ،هفته گذشته ،فیفا یا بنیاد
انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان ،گفته بود که
از عدم توجه دولت در مورد اصالحات پروسه
انتخابات و به حاشیهرفنت موضوع اصالح
انتخاباتینگراناند.
فیفا از دولت خواست که بر اساس تعهداتش در
توافقات سیاسی ،برعالوۀ تالش برای موفقیت
پروسۀ صلح ،توجه جدی بهاصالحات انتخاباتی
و برگزاری انتخابات پارملانی غزنی ،شوراهای
والیتی و شوراهای ولسوالی کرده و همچنین
هزینۀ آن را در بودجۀ سال ۱۴۰۰شامل کنند.
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امرالله صالح ،معاون اول ریاست جمهوری :توهین و تحقیر نیروهای
امنیتی افغانستان قابل تحمل نیست .این نیروها به حامیت سیاسی،
فرهنگی ،دینی ،اجتامعی همۀ ما نیاز دارند .دسیسه نرم و سخت بر نیروهای
مسلح کشور مطابق به قانون جرم است و پیگیری میگردد.
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نگرانیعامل«جنگ»ازافزایشخشونتها

آگاهان :پرونده جنگ در کشور فقط با طالبان بسته منیشود .صلح نیازمند تفاهم
با همه گروههای درگیر در جنگ است
سیدمهدی حسینی
گـزارشــگر

همزمـان بـا تشـدید خشـونتها از سـوی
جنگجویـان وابسـته بـه گـروه طالبـان ،هیـات
سیاسـی ایـن گـروه در سفرشـان بـه اسلامآباد بـا
عمرانخان نخسـتوزیر پاکسـتان گفتگو کردند.
بـر اسـاس گزارشهـا ،هیـات سیاسـی طالبـان و
نخسـتوزیر پاکسـتان ،کاهـش خشـونتها و
آتشبس فوری را مورد مترکز قرار دادند.
پـس از ایـن دیـدار ،طالبـان اعالمیهیـی نشر
کـرده و بخشـی از ایـن اعالمیه جالب توجه اسـت
کـه آنـان در دیـدار بـا عمرانخـان از افزایـش
خشـونتها ابـراز نگرانـی کـرده و از طرفهـای
درگیـر خواسـتار کاهـش خشـونتها شـدهاند.
نخسـتوزیر پاکسـتان نیـز از دیـدار بـا طالبـان
سـخن گفته و وعده سـپرده که اسلامآباد از صلح
دوامدار بهرهبری افغانهـا حامیـت میکنـد.
دولـت افغانسـتان طی چهار سـال اخیر بـا اتخاذ
اقدامهـای دفاعـی ،همـواره کوشـش کـرده تـا از
شـدت خشـونتها کاسـته و بههمیـن منظـور،
تلفـات غیرنظامیـان در جنـگ کنونـی کاهـش
یابـد ،امـا جنگجویـان ایـن گـروه در فصلهـای
مختلـف سـال تنور جنـگ را در گوشـه و کنار این
کشـور گـرم کردند.
الزم بـه تذکـر اسـت کـه گـروه طالبـان از یکسـو
گرداننـدۀ جنـگ کنونـی میباشـد و از سـوی
دیگـر تنهـا گـروه جنگـی نیسـت؛ بـل بـه گفتـه
مسـووالن ،بیسـت گروه تروریسـتی در افغانستان
مصروف فعالیتهـای تخریبـی هسـتند ،البتـه
زیـر چتر طالبـان کـه بخشـی از ایـن گروههـا در
فعالیتهـای تروریسـتی بـا طالبـان هامهنـگ
میباشـند.
از زمانیکـه رهبران طالبـان بـا دولت افغانسـتان
وارد مذاکـره شـده ،حملات خشـونتبار علیـه
نیروهـای دولتـی را ایـن گـروه بهعهـده گرفتهاند،
امـا بخـش دیگـری از ایـن خشـونتها را هیـچ
گروهـی بـه عهـده نگرفتـه اسـت .حملات
تروریسـتی و سازماندهیشـده کـه بیشترین
قربانـی آنهـا غیرنظامیان هسـتند ،گـروه داعش
بـه عهـده گرفتـه اسـت.
نگرانـی گـروه طالبـان از افزایـش خشـونتها،
پرسشـی را خلـق کـرده که آیـا واقعـا جنگجویان
ایـن گـروه تحـت فشـارهای نظامـی دولـت
افغانسـتان و امریـکا قـرار گرفتهانـد؟
ایـن سـوال پـس از آن خلـق میشـود کـه در
سـه سـال اخیـر ،اغلـب دیدگاههـا بـر اعمال
فشـارهای نظامـی علیـه طالبـان متمرکـز بـود،

فـواد امـان؛ معـاون سـخنگوی ایـن وزارت بـه
روزنامـه راه مدنیـت گفـت :عامـل اصلـی افزایش
خشـونتها طالبـان اسـتند کـه از هـر راه ممکـن
بـه ویژه حملات انفجـاری و انتحاری میکوشـند
تـا جنـگ را تشـدید کنند«.تازهتریـن منونـه،
حملهیـی اسـت کـه روز گذشـته در غزنـی بـاالی
افـراد ملکـی صـورت گرفـت و بـه خـاک و خـون
کشـانده شـدند ،همـه ملکـی بودنـد .حملات
موترمبـب و تهاجمـی بـه شـکل خیلـی گسترده
از جانـب طالبـان صـورت میگیـرد و قربانـی این
حملات هـم افـراد ملکـی اسـتند».
بـه گفتـۀ ایـن مسـؤول وزارت دفـاع ،نیروهـای
دفاعـی در حالـت دفـاع فعـال قـرار دارنـد ،تـا
زمانیکـه حمالتی از جانـب طالبان صورت نگیرد
و یـا هـم اینکـه محل پلان اجرای عملیاتشـان
شناسـایی نشـود ،واکنشـی نشـان منیدهـد؛
اگـر در هـر نقطـ ه کـه حملـه بـاالی افـراد ملکـی
و نیروهـای امنیتـی طرحریـزی شـود ،از سـوی
نیروهـای امنیتـی مـورد هـدف قـرار میگیرنـد.
طبـق آمارهـای ایـن وزارت ،در 24سـاعت

گذشـته ،جنگجویـان وابسـته بـه طالبـان بـه
بیـش از  20تحـرک تروریسـتی در چندین والیت
سـازماندهی کردنـد کـه ایـن تحـرکات شـامل
انداختهـای خفیفـه ،حملـه ،تـرور و انفجـار
ماینهـا میشـوند؛ در مقابـل ایـن تحـرکات،
نیروهـای امنیتی واکنش نشـان داده و نزدیک به
صـد جنگجـوی ایـن گـروه کشـته شـدهاند.

هامهنگـی بـه خاطـر حـل منازعـه افغانسـتان به
وجـود آمده باشـد.
جاویـد کوهسـتانی آگاه نظامـی در گفتگـو
بـا روزنامـه راه مدنیـت خوشبیـن اسـت کـه
هامهنگـی میـان طالبـان ،پاکسـتان و جامعـه
جهانـی و در مجمـوع پرونده جنگ افغانسـتان به
گونۀ اسـت اسـت که پاکسـتان صادقانه در تالش
حـل منازعـه ایـن کشـور اسـت.
بـه گفتـۀ جاوید کوهسـتانی ،اسلامآباد در تالش
پایـان جنـگ اسـت امـا عالقهمنـد مشـارکت
طالبـان در قـدرت نیسـت و منیخواهـد کـه
حاکمیـت کامـل افغانسـتان بـه دسـت ایـن گروه
قـرار بگیـرد .این آگاه سیاسـی همچنـان در مورد
نگرانیهـای طالبـان تاکیـد کـرد که این گـروه از
طریـق نظامیگـری وادار بـه صلح پایـدار نخواهد
شد .
در همیـن حـال ،جاللالدیـن بـدر آگاه سیاسـی
معتقـد اسـت کـه پرونـده جنـگ کشـور فقـط بـا
طالبـان حل منیشـود؛ گروهها و کشـورهایی هم
در ایـن جنـگ دخیـل اسـت که بـا آنها هـم باید
تفاهـم صـورت گیرد.
ایـن آگاه سیاسـی همچنـان ادامـه داد کـه اگـر
طالبـان نگـران افزایـش خشـونتها اسـتند ،پس
ایـن گـروه و دولت افغانسـتان واضح پاسـخ دهند
کـه اگـر اینها نیسـتند ،پـس چه کسـانی و کدام
گـروه در پشـت جنگ جـاری قـرار دارد.
او بـا اشـاره بـه حملـه تروریسـتی در والیـت
غزنیکـه بـر یک مراسـم ختم قرآن صـورت گرفت،
تاکیـد کـرد ،اگـر در پشـت ایـن ماجـرا طالبـان
نیسـت ،پـس جهـت صلـح دولـت افغانسـتان
کـدام گـروه اسـت؛ در حالیکـه نیروهـای دولتی
مصروف امنیـت شـهرها و جنگجویـان طالبـان
هـم در روسـتاها مسـتقر اسـتند .در صورتیکـه
پشـت ایـن همـه حملات تروریسـتی طالبـان
نیسـت ،پـس بـه ایـن معناسـت کـه گـروه سـوم
قویتـر از اینهاسـت کـه گـراف خشـونتها را
بلنـد بـرده اسـت.
جاللالدیـن بـدر همچنـان اعمال نظامیگـری
علیـه طالبـان را بینتیجـه و منتفـی میدانـد و
تاکیـد میکنـد ،هامنگونـه کـه در سـه سـال
اخیـر دیـده شـد جنـگ افغانسـتان از طریـق
فشـارهای نظامـی فروکـش نکـرد.
او بـا اشـاره بـه رونـد مذاکـرات صلـح در قطـر
خاطرنشـان سـاخت کـه رشوع ایـن مذاکـرات
علیه دولت افغانسـتان و طالبان تحمیل شـد و از

چـون در هفتههـای پسـین ،مقامهـای نظامـی
ارشـد امریـکا نیز به طالبـان هشـدار داده که اگر
طالبـان بـه کاهـش خشـونتها متعهـد نشـوند،
آسـیب خواهنـد دیـد.
همزمـان بـا ایـن ،وزارت دفـاع ملـی کشـور اعلام
منـود کـه نیروهای امنیتـی افغـان در حالت دفاع
فعـال قـرار دارند و تـا زمانیکه حمالتـی از جانب
طالبـان سـازماندهی نشـود ،نیروهـای دولتـی
هیچگونـه واکنشـی نشـان منیدهنـد.

بـا اینکه بازار جنگ در افغانسـتان همچنان گرم
اسـت ،امـا در عیـن حـال ،تالشهـای منطقهیـی
و جهانـی بـرای فروکـش کـردن ایـن خشـونتها
شـدت گرفتـه اسـت .در آخرین تحـوالت ،مناینده
ل متحـد ،دیـدار فرمانـده
خـاص سـازمان ملـ 
ارشـد نیروهـای امریکایـی بـا مقامهـای دولـت و
طالبـان ،صحبـت تلیفونـی رییسجمهـور غنی با
عمرانخـان و سـفر هیـات سیاسـی طالبـان هـم
بـه پاکسـتان از تحوالتی اسـت که انتظـار میرود

پیشبـرد ایـن مذاکـرات نـه طالبـان راضی اسـت
و نـه هـم دولـت.
بـدر همچنـان ادامـه داد :حکومـت صلحـی را
میخواهـد کـه طالبـان بـا پذیرفتن محکمـه و
وزارت حـج و اوقـاف بـه قـدرت سیاسـی سـهیم
شـوند کـه ایـن امـر بـرای ایـن گـروه قابـل قبـول
نیسـت؛ زیـرا طالبـان میداننـد کـه بـا کنـار
گذاشتن اسـلحه ،در اجتماع ذوب و همهچیـز را
از دسـت میدهنـد.

طالبان از یکسو
گرداننده جنگ کنونی
میباشد و از سوی دیگر
تنها گروه جنگی نیست؛ بل
به گفته مسووالن ،بیست
گروه تروریستی در
افغانستان مرصوف
فعالیتهای تخریبی
هستند ،البته زیر چرت
طالبان که بخشی از این
گروهها در فعالیتهای
تروریستی با طالبان
هامهنگ میباشند.

خـــبـرهـای داخــلـی

ساخت  ۱۵۰ذخیرهگاه
برای حفظ پیاز در رسپل
راه مدنیت :محمدسلیم رنجرب ،رییس
زراعت ،آبیاری و مالداری والیت رسپل ،میگوید
که طی سال جاری ۱۰۰هزارمرتیک تن پیاز در
رسپل تولید گردیده و برای جلوگیری از
خرابشدن حاصالت پیاز این والیت ۱۵۰باب
ذخیرهگاه ساخته شده است.
آقای رنجرب روز شنبه (۲۹قوس) گفت که از میان
۱۵۰ذخیرهگاه ،کار ساختامنی ۱۳۰باب آن
تکمیل و به بهرهبرداری رسیده است.
بهگفته وی۹۰ ،درصد بودجه ساخت این
ذخیرهگاه توسط دولت پرداخت و ۱۰درصد
باقیمانده آن را مردم محل پرداختهاند.
رییس زراعت ،آبیاری و مالداری والیت رسپل
ترصیح کرد که این ذخیرهگاهها تنها برای ۱۰
تا ۱۵درصد محصوالت زراعتی رسپل کافی و
برای ذخیرۀ و جلوگیری از فاسدشدن پیاز ،نیاز
به ذخیرهگاههای بیشتر است .طبق گفتههای
آقای رنجرب ،ریاست زراعت تصمیم دارد طی سال
آینده رسدخانهیی با ظرفیت ۱۵۰۰مرتیک تن
مواد زراعتی را در این والیت اعامر کند.
همچنین وی در قسمتی از صحبتهایش تاکید
داشت که طی سالجاری ششهزارجریب زمین
در رسپل زیر کشت پیاز قرار داشته که هر جریب
زمین حدود ۱۲۶کیلو پیاز حاصل داده است.
بر اساس گفتههای ریاست زراعت والیت رسپل،
تاکنون مشکالت در قسمت بازارهای پیاز کشور
وجود دارد ،اما تالشها جریان دارد تا این
مشکالت از طریق صادرات دهلیز هوایی حل
گردد.
از سویی هم ،آقای رنجرب وضعیت کلی زراعت
طی سال جاری در رسپل را خوب عنوان منوده و
در ادامه اظهار داشت که حاصالت غلهجات طی
سال جاری ۲۰درصد افزایش ،اما حاصالت میوه
بهدلیل رسدی هوا و نبود بازار مناسب ،کاهش
یافته است.
این در حالیست که نبود بازار فروش پیاز طی
سالجاری ،سبب نگرانی دهاقین رسپل گردیده
و آنان از دولت میخواهند که برای جلوگیری
ی شان بازار مناسب را پیدا
از فاسدشدن پیازها 
کرده و همچنین رسدخانههای معیاری را اعامر
کنند.
قابل ذکر است که بیش از ۸۵درصد مردم والیت
رسپل به زراعت اشتغال داشته و باقیمانده مردم
به مالداری و سایر موارد مرصوف میباشند.
محصوالت عمدهیی این والیت شامل گندم،
جو ،جواری ،نخود ،لوبیا ،زغر و کنجد ،همچنین
خربوزه ،تربوز ،انگور ،ناک ،زردآلو ،شفتالو ،و
سیبمیباشند.

یونیسف از ایجاد چهارهزار
صنف درسی در مناطق تحت
کنرتول طالبان خرب داد

راه مدنیت :سم مورت ،مسوول شعبه ارتباط
و مشارکت مردمی ادارۀ حامیت از اطفال ملل
متحد «یونیسف» ،در کابل اعالم کرد ،بعد از
دوسال رایزنی ،گروه طالبان موافقت کرد که
چهارهزار صنفهای درسی را در مناطق تحت
کنرتول شان ایجاد شود.
خانم مورت در صفحۀ توییرتش نوشت که در
مورد ساخنت صنفهای درسی مناطق تحت
کنرتول طالبان از چندی پیش صحبتها
جریان داشت و به تازگی یونیسف با طالبان
موافقت کرد ،چهارهزارصنف آموزشی محلی را
ایجاد کند.
بهگفتۀ وی ،قرارست این صنفهای درسی در
خانههای مردم برگزار شود.
خانم مورت ترصیح کرد که در حال حارض از
چهارهزار صنف حدود  ۶۸۰آن فعال شد ه است.
این صنفها در هلمند ،کندهار ،ارزگان و فاریاب
ایجاد شد.
او عالوه منود« :کاری که ما میخواهیم با
این چهارهزار صنف انجام دهیم اینست که
به یکصد هزار تا یکصد و چهلهزار کودک
بهشمول دخرتان برسیم».
مسوول ارتباط دفرت یونیسف در کابل میگوید،
صنفهای درسی در مناطقی ساخته خواهد
شد که دسرتسی شاگردان آسان نیست و تعداد
زیادی از اطفال از تعلیم محروم هستند.
وی اظهار داشت که گفتگوهای ادامه این
صنفهای درسی در تطابق با نصاب تعلیمی
افغانستان فعالیت خواهند کرد.
یونیسف گزارش داد که در افغانستان سهمیلیون
و ۷۰۰هزار کودک از تعلیم محروم هستند.
بزرگترین عامل این محرومیت عدم امنیت و
خشونت روزافزون عنوان شده است.
همچنین در ادامه آمده که ۶۰فیصد اطفال
محروم از تعلیم و تربیه در افغانستان دخرتان
هستند و عوامل مانند رسم و رواجهای نادرست
و محدودیتهای خانوادگی باعث محرومشدن
دخرتان از درس گردیده است.
یونیسف با انتقاد از طرفهای دخیل در
جنگ ۴۰ساله افغانستان گفت که در رابطه با
محافظت از اطفال وظایف اصلی خود را انجام
ندادهاند.
این در حالیست که بر اساس ارقام سازمان ملل
متحد ،میان سالهای  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹حدود
شش و نیمهزار طفل افغان کشته شده و ۱۵هزار
تن دگر زخمی شدهاند.

ســـرمــقـالـه

عمرانخان دیدار با طالبان را در جهت تامین صلح و رفاه افغانستان خواند

برنامههای دولت
خالی از توسعه انسانی

عمران خان ،نخستوزیر پاکستان در صفحۀ توییرت خود نوشت« :مالقات با هیات کمیسیون سیاسی طالبان بخشی از تالشهای
جدی پاکستان برای تسهیلبخشیدن روند صلح افغانستانجهت رسیدن به یک افغانستان مرفه ،مستقل ،متحد ،باثبات و صلحآمیز
است».
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گـزارش

میراثفرهنگیکشوربهناموکامدیگران
دوتار و مینیاتور قربانی اهامل مسووالن کشور

معین فرهنگی وزارت اطالعات و فرهنگ :ما تازهکاریم
معصومه امیری گـزارشــگر
پس از خرب ثبت جهانی مینیاتور یا
نگارگری بهنام کشورهای ایران ،ترکیه،
اوزبیکستان و آذربایجان بهعنوان میراث
فرهنگی معنوی (ناملموس) ،فرهنگیان و
جامعه مدنی اعرتاض کردند و وزارت
اطالعات و فرهنگ در جهت رفع تکلیفی
ابرت و از باب اینکه کاری کرده باشد ،گفت
شکایت کردیم.
یکسال پیش ،دوتار هم بهعنوان میراث
معنویثبتشد.آنوقتهماعرتاضهایی
شد و آقایان گفتند ،شکایت کردیم .ایران
خرب از بررسی درخواست ثبت شب یلدا،
جشن مهرگان و خوشنویسی هم خرب
داده که نگرانیهای بسیاری را میان
فرهنگیان کشور ایجاد کرده است.
میراث فرهنگی معنوی (ناملموس)
میراث فرهنگی ناملموس بهتولیدات و فرایندهای فرهنگی
گفته میشود که با گذشت زمان و از نسلهای پیشین
باقی ماندهاند .سنتها و ابرازهای شفاهی مانند زبان و
ترانه یا هرنهای منایشی و موسیقی ،اقدامات اجتامعی،
آينيها و جشنوارهها و مهارت در هرنهای دستی سنتی.
در این بخش تنها نوروز در افغانستان ثبت جهانی شده
که در اشرتاک با کشورهای ایران ،هند ،پاکستان،
اوزبیکستان ،قرقیزستان ،ترکیه ،جمهوری آذربایجان،
تاجیکستان ،عراق و ترکمنستان است ،البته نوروز در
ابتدا به نام هفت کشور ،در سال  1388ثبت شده بود،
اما پنجسال بعد با درخواست پیوسنت پنج کشور عراق،
ترکمنستان ،تاجیکستان ،افغانستان و قرقیزستان ،ثبت
جهانی نوروز بار دیگر تنظیم و تدوین گردید و به سازمان
یونسکو فرستاده شد.
کمیسیون ملی یونسکو؛ فرمالیته بدون فعالیت
محسوسفرهنگی
افغانستان در  1948عضو یونسکو شده و هامن سال
موظف گردیده تا بنابر قانون اساسی یونسکو ،کمیسیون
ملی یونسکو را تشکیل دهد که وظیفۀ آن گسرتش دامنۀ
نفوذ و ارتقای آموزشی در شناخت بهرت اهداف یونسکو با
مشارکت جوامع فکری و علمی کشور عنوان شده است.
کمیسیون ملی یونسکوی افغانستان را جستجو کردم،
یک سایت به زبان انگلیسی و یک صفحه منسوب به آن را
پیدا منودم که آخرین بهروزرسانیاش برای هفتهها پیش
است .شامره متاسی که برای ارتباط در صفحه فیسبوک
گذاشتهاند از برقراری اتصال معذور است.
گوگل فایلی را باال آورده که عنوانش معرفی کمیسیون
ملی یونسکو -آیسیسکو افغانستان است .فایل در فرمت
پیدیاف در زمان حکومت وحدت ملی و با آرم و نشان
وزارت معارف تنظیم شده است.

در جایی از منت آن آمده «کشور عزیز ما افغانستان
حین کسب عضویت سازمان یونسکو به تاریخ  4می
 1948میالدی مطابق 14ثور 1327هجری شمسی این
کمیسیون را ایجاد منوده است .از سویی هم عضویت
سازمان آیسیسکو را در سال 2003بهدست آورد ،از
اینکه کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان
تشکیل مشخص برای انجام امورات نداشته تا در تطبیق
برنامههای آیسیسکو وارد عمل گردد ،بناً کارهای این دو
سازمان (یونسکو و آیسیسکو) با یک تشکیل و نظر به
حیطه کاری آن در وزارت معارف پیشنهاد و به پیش برده
میشود».
در ترشیح وظایف این کمیسیون در فایل مذکور گفته شده
که نقش ارتباطات (ارتباط میان دولت ،نهادهای دولتی و
غیر دولتی با یونسکو ،دفاترمنطقهیی یونسکو و آیسیسکو
و همچنین با کمیسیونهای ملی سایر کشورها) ،مشورتی
(ارایۀ خدمات مشاورهیی در زمینههای کاری یونسکو به
دولت ،نهادها و سازمانهای ذیربط در خصوص نحوۀ
مشارکت در فعالیتها و برنامههای یونسکو) ،اطالعرسانی
(معرفی اهداف ،راهربدها ،برنامهها و انتشارات یونسکو در
سطح ملی از طریق رسانههای ملی و محلی و انتشار کتب
و اسناد یونسکو به زبان دری و پشتو) ،هامهنگکننده
(ایجاد هامهنگیهای الزم برای اجرا و تطبیق برنامههای
یونسکو در کشور) و طراحی (اجرا و ارزیابی برنامههای
یونسکو و نیز مشارکت در پژوهشهای مربوط با موضوعات
کاری یونسکو و آیسیسکو در کشور) را دارد.
نتیجه اینکه وزارت معارف باید در جریان باشد .از نجیبه
آرین؛ سخنگوی وزارت معارف راه متاسی از این کمیسیون
طلب میکنم .میگوید مطمین نیست که چنین چیزی
در تشکیالت وزرات معارف وجود داشته باشد ،اما
میپرسد و خربش را میدهد .کمی بعد شامره متاس
محمدشاکر حبیبیار؛ سکرترجرنال این کمیسیون را
ف تازهیی را در وزارت
میفرستد .حداقل موجبات کش 
معارف فراهم کردیم.

مراسم باشکوه ،زادگاه مخروبه
 ...ادامه از صفحه اول

جنگ و دود ،منونۀ بارزی از عشق میپندارد و افزود:
زریاب منادی از عشق بود که نزدیک به بیست سال
در یک رشایط سخت در کابل زندگی کرد«.سه سال
پیش که خانه زریاب در مکرویان بود ،یک زمستان
رسد به خانهاش رفتیم ،اما هامن رسدی زمستان ،کابل
را با عشق زریاب به این رسزمین ،فرهنگ و ادبیات
میشناختیم».
رییس مرکز مطالعات اسرتاتیژیک در وسط حرفهایش
به چندصد سال قبل برگشت و از کتاب فردوسی
یاد میکند که او سیسال متام بهخاطر یک تدوین
کتاب تالش کرد و بنابراین ،مدنیتی که همه فارسی
و پشتوزبانها را گره زده و هویت ما را تعریف میکند،
عشق است ،عشق توانسته با وجود متام مشکالتی که
این رسزمین و جغرافیا شاهد آن بوده ،بهعنوان یک
هویت حفظ مناید.
مرادیان همچنان ترصیح کرد که افغانستان در چند
صد سال اخیر نه دارنده قدرت نظامی بود و نه
اقتصادی؛ در فتوحات نظامی هم بازنده بود ،اما آنچه
این رسزمین را نگهداشته هویتی بهنام عشق است ،اگر
واژه عشق از ادبیات فارسی ،پشتو و اوزبیکی بیرون
رانده شود ،چیز دیگری باقی منیماند و بههمین خاطر
رسزمین افغانستان روی عشق بنا شده است.
طاهر زهیر؛ رسپرست وزارت اطالعات و فرهنگ نیز در
واکاوی از آثار موالناجاللالدین بلخی ،بیان میکند
که از مثنوی تعبیری به عشقنامه شدهاست و از موالنا
هم تعبیری به پیامرب عشق .زهیر همچنان در ابتدای

سخناناش ،عشق را کانونیترین مفهوم در اثر مثنونی
موالنا میداند.
به گفتۀ طاهر زهیر ،در طول سالیان گذشته ،بارها
عارفان ،متصوفان و چهرههای نامدار مثنوی را ترشیح،
تفسیر و بازگشایی کردند؛ باورهای اجتامعی این
است که آموزههای بلند اخالقی با اقتدا و اقتباس از
گفتههای خداوند و قرآن عظیمالشان ،مثنوی کتاب
رهنام است ،رهنامی اخالق برای متام انسانها.
به باور رسپرست وزارت اطالعات و فرهنگ ،در طول
هفتصد سال ،اگر موالنا مولدش بلخ و مدفنش قونیه
است ،اما جغرافیای فکر موالنا کُل عامل انسانی است؛
هرکسی به قدر توان و به قدر استعداد خود میتواند از
این چشمه جوشان و فیاض فیضبخش جام معرفت و
اخالق بنوشد.
او در البهالی سخنانش با تاکید افزود ،در وضعیتیکه
جهان برشی و جغرافیای متدنی که حوزه متدن
موالنا به حساب میآید ،ایران ،ترکیه آسیای میانه و
افغانستان که مؤلدش است ،این جغرافیا به صورت
خاص به بازخوانی افکار موالنا و گرفنت فیض بهرهیی
از این چشمه تساهل و تسامح جزو آموزههای بنیادین
موالنا نیاز دارد.
طاهر زهیر در رابطه به تساهل و تسامح همچنان
یادآوری کرد که جمود ،تحجر و افراطیتیکه در
منطقه حاکم شده بومی نه بل تحمیلی است بهویژه
در افغانستان .او ادامه داد :هیچگاهی در هیچ گوشۀ
این جغرافیا ،افراطیت و خشونت به صورت بومی
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پاسخ کمیسیون ملی یونسکو -افغانستان؛ ایران
گفته بود
حبیبیار میگوید که ما زمانی میتوانیم نقش رابط را
ایفا کنیم و پیگیر خواست دولت و مردم باشیم که عمال
خواستی وجود داشته باشد .او میگوید وزارت اطالعات
و فرهنگ خواست یا شکایتی را به ما نرسانده که ما به
یونسکو برسانیم با این حال
برای اینکه تردیدی باقی مناند،
شامره متاس مسوول فرهنگی
کمیسیون را به من میدهد.
فاضلاحمد نوابی ،مسوول
فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو
تا فعال مطلعترین فردی است
که در آخر روز توانستم همراهش
صحبت کنم .میگوید ما در
حال خانهپری فورم و طی مراحل
ثبت مینیاتور بودیم ،اما متوجه
شدیم که ثبت شده و ایران هم
اطالع داد که نام افغانستان
اضافه خواهد شد .قضیۀ دوتار
را میپرسم ،نوابی میگوید ایران
سال گذشته و در زمانی که
خانم حسینه صافی؛ وزیر وزرات
اطالعات و فرهنگ بود به ما نامه داد که دوتار را بهطور
مشرتک ثبت کنیم .ما این نامه را به اطالع وزرات اطالعات
و فرهنگ رساندیم ،گفتند ما مگر خودمان چه کم داریم،
تنهایی ثبتش میکنیم( .نقل به مضمون)
یکی از فرهنگیان هرات که از معرتضان به وزرات اطالعات
و فرهنگ بابت اهامل در ثبت مینیاتور هست به روزنامه
راه مدنیت گفته که محمدحسن طالبیان ،رییس سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری ایران در مصاحبهیی گفته بود
که ما از کشورهای همسایه بارها تقاضای ثبت مشرتک،
میراث فرهنگی مشرتکمان را داشتهایم.
حسینه صافی ما را به آقای باوری ،معین فرهنگی وزرات
فرهنگ و اطالعات حواله میکند که در آن زمان هم
همین سمت را داشته است.
باوری میگوید :در رابطه با مینیاتور ما اعرتاض خود را
به یونسکو ارسال کردهایم و آنها گفتند بهعلت مشکالت
ناشی از کرونا فعال قادر به برگزاری جلسات نیستند ،اما
خواستند که خواست و اسناد خود را بهصورت مفصل
مستند کرده و تا ماه مارچ 2021از طریق وزرات خارجه
به یونسکو بفرستیم.
او ادعای کمیسیون ملی یونسکو در مورد درخواست
همکاری ایران برای ثبت مشرتک دوتار را تایید میکند
و میگوید ما به آنها گفتیم که این مربوط ما میشود و
ما میخواهیم ثبت کنیم و فعال در حال تکمیل اسناد و
مدارک برای دوتار هم هستیم و اعرتاض خود در این مورد
را هم پیگیری میکنیم.
باوری میگوید مقایسه ما با ایران درست نیست؛ چون
آنها سالهاست که در رابطه با میراث فرهنگی کار
میکنند ،اما ما در مدت سهسال است که اهداف خود
را اولویتبندی کردهایم .الزم است که در ابتدا این میراث
فرهنگی در کشور ثبت شود .ما حدود 700عنوان را
لیست کردهایم که در حال مستندسازی است و 7مورد
مستند شده هم به یونسکو ارسال شده است.

و نهادینهشده وجود ندارد ،زیرا جنگ و خشونت
موجود تحمیلی است و در چنین رشایطی ،همهمگان
میتوانند با بهرهگیری از آموزههای اخالقی ،معنویت و
معرفت موالنا ،از این وضعیت فالکتبار خود را نجات
دهند.
از جانب دیگر ،برخی از نویسندگان و فرهنگیان کشور،
موالنا جاللالدین محمد بلخی را به عنوان سخنگوی
برجستۀ وجدان فرهنگی حوزه متدنی اسالمی و از
مطرحکنندگان پرآوازه مدارا و تسامح در عرصه فرهنگ
و متدن برشی یاد کردند.
سیدحسین ارشاق یکی از نویسندگان و پژوهشگران
کابل تاکید کرد که مدارا و تسامح از جمله فاخرترین
و انسانیترین جلوههای اخالقی و فرهنگی به شامر
میروند که در آثار اندیشمندان و سخنوران سرتگ این
حوزه متدنی به ویژه در نوشتهها و گفتههای خداوندگار
بلخ برجستگی خاص یافته است.
او توضیح داد که جهان برشیت امروز بیش از هر زمان
دیگری به ترویج افکار و آموزههای موالنا نیاز دارد؛ زیرا
در رشایط حارض احرتام به دیگری و ارزش قایل شدن
به مقوله تفاوت ،با چالشهای پرمخاطرهآمیز تعصب
مواجه شده و از همین جهت ،پیام تسامح موالنا برای
جهان امروز گرهگشا و پرارج دانسته میشود.
در سال جاری ،هرچند در مورد اندیشه و طرز تفکر
موالنا جاللالدین محمد بلخی نسبت به سالهای
گذشته با شکوهتر برگزار شد اما خانه و خانقاه موالنا
در والیت بلخ هنوز شبیه به یک مخروبه است.
بازسازی خانقاه موالنا در والیت بلخ درست در سال
 1394روی دست گرفته شد و با گذشت پنج سال،
هنوزهم کار ساختوساز آن تکمیل نشده است.
***

توسعه انسانی یعنی افزایش قابلیتها
و گزینههای انتخاب افراد
افغانسـتان بـاز هـم رکـورد ناکامـی دیگـری بـه نـام خـود ثبـت کـرد؛
ایسـتادن در سـکوی عقبماندهترین کشـور جهان به لحاظ توسـعه انسـانی.
چنیـن جایگاهـی حـق مـا اسـت ،زیـرا در دیدگاه مسـلط بـر ادبیات سیاسـی
مـا واژهیـی بـه نام «توسـعه» یـا مفهومی به نـام «توسـعهیافتگی» وجـود ندارد.
شـاید بتـوان واژه «انکشـاف» کـه بـه غلط در ادبیـات مدیریـت عمومی دولتی
کاربـرد گسترده دارد را بـه معنـی «توسـعه» دانسـت ،امـا باز هـم منیتوان از
ایـن واژه پـی بـرد که منظور از «انکشـاف» رشـد اقتصادی اسـت یا توسـعه در
ابعاد مختلف.
بـرای همیـن اسـت کـه دولـت تصـور درسـتی از مفهـوم «توسـعه» نـدارد و در
برنامهریزیهـای عمومـی ،توسـعه در بعـد کیفـی بـه ویـژه در بعـد انسـانی
کمتر مطـرح اسـت.
توسـعه علاوه بـر توسـعه اقتصـادی ،شـامل توسـعه انسـانی هـم میشـود.
منظور از توسـعه انسـانی این اسـت که سـطح آزادیهای افراد افزایش یابد؛
بـه ایـن معنـا کـه فراینـد برنامههـای دولـت در جهتـی باشـد کـه قابلیتهای
افـراد بـرای بـرای بهبود بخشـیدن کیفیـت زندگی متنـوع باشـد و گزینههای
مختلفـی بـرای انتخـاب کـردن پیـش روی افـراد بگذارد.
بـا ایـن تعریـف ،برنامههـای دولـت و نحـوه اجـرای پروژههـا توسـط حکومـت
بـه گونهیـی نبـوده کـه توسـعه اقتصـادی و در کل توسـعه در همـه بخشهـا
بـه صـورت همگـن رخ بدهـد .پیامـد ایـن ماجـرا در عمیـق شـدن فاصلـه
اجتامعـی و مافیایـی شـدن اقتصـاد بـه خوبـی دیده میشـود .با هـر یکی از
شـاخصهای تعییـن توسـعه انسـانی وضعیـت کشـور را بسـنجیم ،میبینیـم
کـه کشـور اساسـا در مسـیر توسـعه قـرار نـدارد.
یکـی از شـاخصهای مهـم بـر توسـعه انسـانی درآمـد رسانـه اسـت ،امـا در
افغانسـتان با سـنجش این شـاخص منیتوان به تصویری درسـتی از توانایی
افـراد در برخـورداری از رشایـط متوسـط زندگـی دسـت یافـت .زیـرا منابعـی
کـه منجـر بـه بهبـود وضعیـت خانوارهـا ،بنگاههـای اقتصـادی و بخشهـای
مختلـف یـک کشـور میشـود ،در اختیـار عوامـل فسـاد قـرار دارد و حتـا خود
حکومـت بـر همـه منابـع ارشاف کامـل نـدارد .وجـود عوامـل فسـاد هـم در
درون دولـت و منابـع گمرکـی و هـم تسـلط افـراد زورمنـد و وجـود گروههـای
تروریسـتی بـر رس راه منابـع طبیعـی باعـث شـده کـه بـر درآمـد رسانـه افـراد
تاثیـر بگـذارد و عملا بخـش عمدۀ جامعـه از درآمد ثابت و قابـل اکتفا محروم
مباند.
نکتـۀ دیگـر ایـن کـه شـاید در گزارشهـای حکومتـی از تولیـد ناخالـص
داخلـی ،متوسـط درآمـد رسانـه افـراد عـدد و رقمـی درج شـود کـه در نـگاه
نخسـت رضایتبخـش باشـد ،ولـی بـا سـنجش آن منیتوانیـم بـه تصویـر
روشـنی از توسـعه دسـت یابیـم ،چـرا کـه دولت هنوز آمـار دقیقـی از جمعیت
نـدارد؛ پـس چطـور بتوان متوسـط رسانـه درآمد افراد ،شـاخص تحـول درآمد،
هزینـه خانـوار ،شـاخص توزیـع درآمـد و ...را سـنجش کـرد؟
آنچـه از وضعیـت کشـور پیداسـت ،فقـر و محرومیـت غالـب افـراد اسـت.
شـهرهای کالن از جملـه پایتخـت ابتداییتریـن شـاخصهای رفـاه ماننـد
امنیـت ،بـرق ،جـاده ،بهداشـت و آمـوزش معیـاری و بـا کیفیـت را نـدارد.
روسـتاها و شـهرهای کوچـک مبانـد کـه بـه کلـی در محرومیـت کامـل بـه
رس میبـرد .بـه غیـر از چنـد شـهر بـزرگ انگشتشمار ،هنـوز بسـیاری از
بخشهـای کشـور از داشتن خدمـات اولیـه صحی حتـا در حد داشتن قابله
و نـرس آموزشدیـده محـروم اسـت.
تصویـر دیگـری کـه حاکـی از فالکتبـار بـودن وضعیـت کشـور اسـت ،جنگ
اسـت .یکـی از شـاخصهای سـنجش برخـورداری افـراد از آموزش بـا کیفیت
اسـت .طالبـان و گروههـای تروریسـتی کـه بقـای خـود را در دوری کـودکان
و افـراد جامعـه از آمـوزش و تحصیـل میبینـد ،بـه نهادهـای آموزشـی حملـه
میکنـد.
امـا حکومـت هـم در ایـن وضعیـت آشـفته دسـتی دارد .سـوای خیالیسـازی
در آمـار مکاتـب کـه متاسـفانه هیـچ پیگیـری نشـد ،نـگاه حکومـت در عرصـه
آمـوزش بـر افزایـش کمیـت بـوده و براسـاس همیـن سیاسـت رشایـط را بـه
گونـۀ فراهـم کـرده کـه خدمـات آموزشـی رصفـا در شـهرها رشـد یابـد .افـزون
بـر ایـن ،حکومـت از کیفیـت محتـوای آموزشـی به کلـی محروم مانده اسـت.
ایـن غفلـت در بعد کیفی آموزش سـبب شـده کـه گروههای افراطـی در درون
نهادهـای آموزشـی نفـوذ و بر محتوای درسـی تاثیر بگـذارد و رشایط عضویت
دانشآمـوزان و محصلان را بهعنـوان جنگجـو در گروههای تروریسـتی فراهم
کند .
ناامیـدی مـردم و مهاجرتهای گسترده نیـز تصویر دیگـری از وضعیت وخیم
توسـعه انسـانی در کشـور اسـت .سالهاسـت کـه افغانسـتان بزرگتریـن
صادرکننـده مهاجـران در جهـان اسـت .ایـن مهاجرتهـا و آوارگـی رصفـا
ناشـی از رشایـط جنگـی نیسـت .میـزان مهاجـرت از مناطقـی که امن اسـت
بـا مناطقـی کـه بـه کلـی ناامـن اسـت ،چنـدان فـرق منیکنـد .خالی شـدن
روسـتان و مترکـز جمعیتهـای روسـتایی در کالن شـهرها ناشـی از عـدم
تـوازن در تخصیـص و توزیـع صـورت اسـت .پیامـد ایـن نیـز رصفـا مهاجـرت
نیسـت ،ایـن مسـاله هـم موجـب رسخوردگـی ،ناامیـدی ،عـدم متایـل بـه
رسمایـه گـذاری ،افزایـش اعتیـاد و ازبیـن رفتن اسـتعدادها شـده اسـت.
متاسـفانه ایـن مشـکالت کشـور بیـش از آن کـه نهـادی باشـد ،ناشـی از
سیاسـتگذاری حکومـت اسـت .بدیـن معنـا کـه بهبـود وضعیـت توسـعه
انسـانی سـخت نیسـت .اگـر ارادهیی بـرای تغییـر و بهبود باشـد ،میتـوان با
اصلاح سیاسـتهای حکومـت ،بـه سـمت توسـعه انسـانی رفـت.
نخسـت ایـن را بایـد مد نظر داشـت که توسـعه امری تکبعدی نیسـت .رصفا
بـا رشـد اقتصـادی منیتوان به توسـعه پایدار دسـت یافـت ،با تدویـن قوانین
و انبـار آنهـا منیتـوان بـه رضایـت شـهروندان و مطلوبیت رسـید .بـه عبارتی
بـا مقـدم دانستن یـک بعـد توسـعه یـا ترجیـح یـک بخـش کشـور بـر بخـش
دیگـر در تخصیـص و توزیـع ثـروت ،منیتـوان بـه بعـد دیگـر توسـعه دسـت
یافت.
بنابرایـن درنظـر داشـت کـه توسـعه فراینـد چندبعـدی اسـت و توسـعه همـه
عرصههـا و همـه بخشهـای کشـور بایـد بـه صـورت همگـن و هامهنـگ در
نظـر گرفتـه شـود .در قـدم اول ،در نگـرش عمومـی و نهادهـای ملـی توسـعه
بـه صـورت فراگیـر مـد نظر گرفتـه شـود .دوم ،سـاختار نهادی توزیـع قدرت و
ثـروت بـه گونـۀ اصلاح گـردد که همـگان از آن منابع مسـتفید شـوند .سـوم،
تـا رویکـرد نابرابـر نهادهـای دولتی در سیاسـتگذاری اصالح نگردد ،توسـعه
انسـانی اتفـاق نخواهـد افتـاد و حتـا آزادی افـراد از ایـن کـه هسـت ،بیشتر
محـدود خواهد شـد.
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کتاب خوشههای خشم
جان اشتاین بک

اگـر اهـل کتـاب و ادبیـات
باشـید ،حتـی اگـر ایـن کتاب
را نخوانـده باشـید ،احتماال
نـام آن بـه گوشـتان رسـیده
اسـت .بهجـرات میتـوان
کتاب خوشـه های خشـم
را یـک اثـر تقریبـا
جـان
حامسـی از
اشتاین بک دانست.
در ابتـدا ممکـن
اسـت بهنظـر برسـد
کـه ایـن داسـتان
مسـتند
یـک
اسـت؛ چـرا کـه اشـتاین
بـک بـا صالبـت و لحنی نیرومنـد ،وضع
اقتصـادی و سیاسـی آمریـکا در اوایـل قـرن
 ۲۰را در قالـب داسـتان بهتصویـر میکشـد؛
کتابـی کـه پـس از انتشـار در آمریـکا ممنـوع
شـد و در همان سـالی کـه منترش شـد ،یعنی
سـال  ،۱۹۳۹بهعنـوان پرفروشتریـن کتـاب
سـال آمریکا شـناخته شـد و موفق بـه دریافت
جایـزه پولیترز شـد.
داسـتان دربـارهی خانـوادۀ کشـاورزی اسـت
کـه بـا ورود کشـاورزان نوپا و رکـود اقتصادی،
زمینهـای خـود را رهـا میکننـد و در رویـای
رسـیدن بـه آرزوهایشـان بـا کاروانـی راهـی
ایالـت کالیفرنیـا میشـوند .در طـول داسـتان
اشـتاین بـک مشـکالت مختلفـی کـه بـرای
آنهـا پیـش میآیـد را بـا صبـوری بهتصویـر
میکشـد .مشـکالتی نظیـر درگیـری بـا
پلیسهـا ،ظلـم کارفرماهـا ،پایینآمـدن مـزد
کارگرهـا و مشـکالت مختلـف دگـر.
گفتـه میشـود علـت اهـدای جایـزه نوبـل بـه
اشـتاین بـک تنهـا بهخاطـر ایـن کتاب اسـت.
بـه همیـن علـت خیلیهـا مخالـف اعطـای
جایـزه بـه او بودنـد و عقیـده داشـتند در ۱۵
سـالی که اشـتاین بـک نویسـندگی میکرده،
هیـچ کتـاب درخـور دیگـری بهچـاپ نرسـانده
است!
بخشی از کتاب:
اتومبیلهـای مهاجـران در کورهراههـا
میخزیـد ،بـه شـاهراه میرسـید و در جـاده
بـزرگ ،بـه سـوی مغـرب راه میافتـاد.
اتومبیلهـا سـپیدهدم ماننـد ساسـها بـه جانـب
باختر میگریختنـد .و تـا پشـت روز بـه خاک
میرسـید و تاریکـی غافلگیرشـان میکـرد،
گـرد هـم میآمدنـد و در گوشـه برکـهای دور
هـم میلولیدنـد .مهاجـران حـس میکردنـد
کـه از دسـت رفتـه و متالشـی شـدهاند ،چـون
همـه از جایـی میآمدنـد کـه بینوایـی و انـدوه
بـر آن فرمـان میرانـد – آنجـا کـه تحقیـر
شکسـت را تحمـل کـرده بودنـد – و چون همه
بـه جانـب کشـور تـازه و شـگفتی میرفتنـد،
دور هـم جمـع میشـدند ،بـا یکدیگـر حـرف
میزدنـد ،زندگیشـان ،خوارکیشـان و آنچـه
از رسزمیـن جدیـد انتظـار داشـتند ،همـه را با
هـم تقسـیم میکردنـد.
(خوشههای خشم –
صفحه )۳۴۳
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داستان کوتاه | مار
نویسنده  :جان اشتاین بک

هوا تاریك شده بود كه دكرت فیلیپز جوان
كولهپشتی خود را به شانه انداخت و بركه ماهیگیری
را ترك گفت .از تختهسنگها باال رفت و با
گالوشهایش كه تاپتاپ صدا میكرد طول كوچه را
پیمود .وقتی به آزمایشگاه تجارتی خود كه در كوچه
كنرسوسازی «مونرتی» واقع بود رسید چراغهای كوچه
روشن شده بود .آزمایشگاه دكرت ساختامن كوچك ولی
محكمی بود كه یك نیمه آن در خشكی قرار داشت و نیمه
دیگرش روی پیهایی بنا شده بود كه در آبهای خلیج كار
گذاشته بودند .در هر دو طرف ساختامن كنرسوفروشیها با
بوتلهای بزرگ ساردین غوغا كرده بودند.
دكرت از پلههای چوبی باال رفت و در را گشود ،موشهای سفید
در قفسهایشان خود را به باال و پایین سیمها زدند و پشکهای
زندانی در جاهای خود برای شیر رسوصدا راه انداختند .دكرت
فیلیپز چراغ خیرهكننده اتاق عمل را روشن كرد و كولهپشتی خیس
خود را روی زمین انداخت .كنار کلکین نزدیك قفسهای شیشهیی
كه مارهای زنگی در آن میزیستند رفت ،تكیه داد و به آنها
نگریست .مارها در گوشههای قفس دستهدسته چنرب زده بودند
و راحت كرده بودند .اما رسهایشان واضح بود .چشمهای تارشان
انگار به چیزی منینگریست اما همین كه مرد جوان به قفس تكیه
داد ،زبآنهای شكافدارشان با نوكهای سیاه و پشت صورتی رنگ
بیرون آمدند و آرام به باال و پایین تكان خوردند و بعد كه مارها او را
شناختند زبانكها را تو كشیدند.
دكرت فیلیپز جمپر چرمیش را درآورد و آتشی در بخاری آهنی
افروخت .یك چایجوش آب روی بخاری گذاشت و یك بوتل حلبی
لوبیا در آن انداخت .بعد ایستاد و به كولهپشتیاش كه روی زمین
بود نگاه كرد .مردی جوان و باریكاندام بود و چشامن آرام كار
كردهیی ،چشامن كسی كه زیاد به میكروسكپ مینگرد و ریش بور
كوتاهی داشت.
بخاری گرگر صدا كرد و گرمایی از آن بیرون زد .موجهای كوچك
پایههای عامرت را آرامآرام میشستند .در قفسههای اطراف اتاق
پشت رس هم ظرفهای انباشته از منونههای حیوانات دریایی بود
كه به وسیله آزمایشگاه خرید و فروش میشد.
دكرت دری را گشود و به اتاق خوابش كه یك حجره انباشته از كتاب،
با یك تختخواب سفری و یك چراغ روی میزی و یك صندلی چرمی
ناراحت بود رفت .گالوشهایش را درآورد و دمپاییهای پشمیاش را
پا كرد ،وقتی به اتاق اول برگشت آب در چایجوش زمزمه میكرد.
كولهپشتیاش را روی میز برابر نور سفیدرنگ چراغ گذاشت و ده
بیست تا ستاره دریایی معمولی از آن درآورد .آنها را پهلوی هم روی
میز چید .چشمهای كاركشتهاش متوجه موشهای پر رس و صدای
قفسهای سیمی شد.
یك مشت دانه از یك پاكت كاغذی درآورد و در ظرف غذای آنها
ریخت .موشها در یك چشم به هم زدن از سیمها پایین جستند و
خود را روی دانهها انداختند.
یك بطری شیر روی یك قفسه شیشهیی بود ،میان ظرفی كه
هشتپای كوچكی در آن شناور بود و ظرف دیگری كه ماهی
مخصوصی در آن بود .دكرت فیلیپز بوتل شیر را برداشت و به قفس
پشکها متوجه شد ،اما پیش از اینكه ظرفهای شیر را پر بكند در
قفس را باز كرد و به آرامی یك پشک بزرگ آلپلنگی مو فرفری را
از آن بدر آورد .پشک را لحظهیی نوازش كرد و بعد او را در صندوق
كوچكی كه رنگ سیاه به آن زده بودند گذاشت .درش را بست و آن
را قفس كرد و بعد شیردانی را كه گاز به اتاق مرگ (یعنی هامن
صندوق) میفرستاد باز كرد! ضمن آنكه تقالی كوتاه و آرامی در
صندوق سیاه میگذشت دكرت نعلبكیها را برای پشکهای دیگر از
شیر پر كرد .یكی از پشکها زیر دستش قوز كرد .دكرت آرام خندید و
گردن او را ناز كشید .صندوق اكنون آرام بود .شیردان گاز را به حال
خود گذاشت زیرا صندوق در بسته باید پر از گاز باشد.
روی بخاری ،چایجوش آب قلقل میجوشید و با جوش و خروش
به دور بوتل پر از لوبیا میخورد .دكرت فیلیپز بوتل حلبی را با یك
انربك بزرگ درآورد ،رسش را باز كرد و لوبیاها را در یك بشقاب
شیشهیی ریخت و درحالی كه میخورد ،متوجه ستارههای دریایی
روی میز بود .از ستارههای دریایی كه روی هر پرهشان خط سفیدی
بود ،قطرات ریز مایع سفیدرنگی تراوش میكرد .لوبیاها كه متام
شد بشقاب را در روشویی گذاشت و به طرف قفسه اسبابها
رفت .از این قفسه یك میكروسكپ و یك دسته ظرفهای
شیشهیی كوچك درآورد .ظرفها را یكی بعد از دیگری به
وسیله شیری از آب دریا پر كرد و آنها را كنار
ستارههای دریایی ردیف كرد .ساعتش را
از مچش باز كرد و آن را روی میز زیر
نور سفید گذاشت .موجها با آههای
كوتاه پایههای زیر بنا را میشستند،
از كشو قطرهچكانی درآورد و روی
ستارههای دریایی خم شد.
در همین لحظه صدای پای
آرام ولی عجلهكنندهیی
روی پلههای چوبی به
گوش خورد و محكم
در را كوبید .وقتی
جوان
دكرت
رفت در را

بگشاید اثری از ناراحتی بر صورتش آشكار شد .زن بلند قد و الغری
در آستانه در ایستاده بود .رس تا پا سیاه بود .موهای صاف و سیاهش
كه در قسمت پیشانی مسطحش كوتاه چیده شده بود ،درهم و برهم
بود .انگار باد آن را آشفته كرده بود .چشمهای سیاهش با نوری قوی
میدرخشید .از توی گلو با صدایی نرم گفت:
ـ اجازه هست بیایم داخل؟ میخواهم با شام حرف بزنم.
دكرت از روی بیمیلی گفت :ـ االن رسم خیلی شلوغه .باید كارهایی
را رس وقت متام كنم؛ اما از جلوی در كنار رفت و زن بلند قامت
داخل شد.
ـ صرب میكنم تا شام بتوانید با من گپ بزنید.
در را بست و صندلی ناراحت را از اتاقخواب آورد و عذر خواست:
ـ میدانید حاال موسم كار ماست و من باید خیلی كار انجام بدهم.
خیلیها میآمدند و سؤالهای بیخودی میكردند و او توضیحات
خستهكننده برای موارد معمولی از بر داشت و طوطیوار آنها را
میگفت.
ـ بفرمایید .چند دقیقه دیگر به گپهایتان گوش خواهم داد.
زن بلندقامت به میز تكیه داد .مرد جوان با قطرهچكان مایعی را
كه از میان شیارهای ستاره دریایی تراوش میكرد جمع آورد و آن
را در كاسه آب ریخت و بعد مایع سفیدرنگی را هم در هامن كاسه
ریخت و با قطرهچكان آب را به آرامی به هم زد و رشوع كرد تندتند
توضیحات معمولی دادن:
ـ وقتی ستاره دریایی به سن بلوغ جنسی میرسد اگر در آب آرام
و بیجذر و مدی قرار گیرد ،نطفههای نر یا ماده را از خود دفع
میكند! من منونههایی را كه به حد بلوغ رسیدهاند انتخاب میكنم.
آنها را از آب دریا بیرون میآورم و در وضع آرامی قرار میدهم.
اكنون تخمكهای نر و ماده را به هم آمیختهام ...بعد قدری از این
مایع در هریك از این ده گیالس مدرج میریزم .در عرض ده دقیقه
آنهایی را كه در گیالس اول گذاشتهام با جوهر نعناع میكشم
بعد گروه دوم را و بعد رس هر بیست دقیقه یك دسته را میكشم
و بنابراین مرحلههای خاصی را در موارد معین تحت تجربه میآورم
و دستهدسته روی شیشه میكروسكپ میگذارم و برای مطالعات
مربوط به زیستشناسی آماده میسازم.
و سكوت كرد .بعد :ـ میخواهید دسته اول را زیر میكروسكپ ببیند؟
ـ نه متشكرم.
شتابزده به طرف زن برگشت .همه مردم همیشه میخواستند از
پشت میكروسكپ نگاه كنند .زن به هیچوجه به میز منینگریست.
فقط به او نگاه میكرد .چشمهای سیاه زن به او متوجه بود اما
انگار منیدیدش .او فهمید چرا؟ سیاهی چشمش درست همرنگ
مردمك چشمش بود .سیاه سیاه .هیچ رنگ مشخصی بین آن دو
نبود .دكرت فیلیپز از جواب او دلش گرفت .هرچند جواب دادن
به سؤالها كالفهاش میكرد ،بیاعتنایی زن نسبت به كاری كه
میكرد خاطرش را رنجاند .میلی به برانگیخنت زن در او بیدار شد.
ـ در ده دقیقهیی كه باید منتظر نتیجه باشم كاری را میبایست
انجام بدهم .بعضیها دوست ندارند این كارها را ببینند .شاید بهرت
باشد بروید به آن اتاق تا كار من متام بشود.
زن با آهنگ نرم و یكنواخت گفت :ـ نه ،هر كاری دلتان میخواهد
بكنید .من صرب میكنم تا فرصت پیدا بكنید با من گپ بزنید.
دستهای زن در كنار هم روی دامانش آرمیده بود .خودش كامالً
راحت نشسته بود .چشامنش میدرخشید اما بقیه بدنش انگار در
یك حالت اشتیاق و تحریك بالتكلیفی بود.
مرد اندیشید« :پستترین نوع تحولها نیز تقریباً به پستی تحول
قورباغه ،به خوبی از نگاهها پیداست».
میل به تحریك و برانگیخنت زن از حالت بیاعتنایی كه به كار او
داشت باز منرصفش كرد.
یك گهواره چوبی آورد و نزدیك میز گذاشت .چاقوهای كوچك
جراحی را آورد و رسنگ بزرگی را به یك بادكنك الستیكی وصل كرد
و از اتاق مرگ؛ نعش پشک مرده را درآورد و آن را در گهواره گذاشت
و پاهای پشک را به قالبهای گوشههای گهواره بست.
زیرچشمی به زن نگاه كرد .زن تكان نخورده بود .هنوز در نهایت
راحتی بود.
پشک در نور چراغ نیش وا كرده بود .زبان صورتی رنگش الی
دندآنهای تیزش كلید شده بود .دكرت فیلیپز ماهرانه پوست خرخره
او را برید .با چاقوی كوچكی گلویش را چاك داد و رشیانی را یافت.
با مهارت كاملی سوزن را در رگش فرو كرد .آن را با زه بست و توضیح
داد:
ـ مایع ضدعفونی .بعد پالسام را به سیستم وریدی و گلبول قرمز را
به سیستم رشیانی تزریق خواهم كرد .برای خونریزیهای عمل
جراحی ،كالسهای زیستشناسی.
باز به او نگاه كرد .چشمهای سیاه زن انگار غبار گرفته بود .بیهیچ
تأثری به گلوی باز پشک نگاه كرد .یك قطره خون هم حرام نشده
بود .بریدگی پاكپاك بود .دكرت فیلیپز به ساعتش نگاه كرد و گفت:
«وقت دسته اول» و چند قطعه متبلور جوهر نعناع در گیالس مدرج
اول ریخت.
زن عصبانیش میكرد .موشها در قفسهایشان از سیمها باال
میرفتند و آهسته زقزق میكردند .موجهای زیربنا با لرزههای
كوچك به پیها میخورد .مردجوان لرزید .چند تكه ذغال در بخاری
انداخت و نشست و گفت« :اكنون تا بیست دقیقه بیكارم» و متوجه
شد كه چقدر فاصله میان لب زیری و نوك چانه زن كوتاه است .انگار
زن آهسته بیدار میشد .از بیخودی عمیقی كه در آن غرق گشته
بود بیرون میآمد .رسش بلند شد و چشمهای سیاه غبارآلودش به
اطراف اتاق گردید و بعد به او متوجه شد .دستهایش همچنان در
دامانش كنار هم آرمیده بود« .من منتظرتان بودم .مار دارید»؟
مرد تقریباً گفت :ـ چرا! تقریباً ده بیست تا مار زنگی دارم زهر آنها را
میگیرم و به آزمایشگاههایی كه پادزهر درست میكنند میفرستم.

زن همچنان به او نگاه میكرد اما نگاهش تنها به او متمركز نشده
بود .مثل اینكه چشمهایش او را میپوشانید و به شعاع یك دایره
بزرگ متام اطراف او را میپایید.
ـ مار نر دارید؟ مار زنگی نر؟
ـ بله .اتفاقاً میدانم كه دارم .یك روز صبح آمدم و دیدم كه مار بزرگی
با مار كوچكی نزدیك شده است .این حالت وقتی كه مارها در بند
هستند خیلی كم اتفاق میافتد .میدانید؟ یقین دارم كه مار نر
دارم.
ـ كجاست؟
ـ آنجا .نزدیک کلکین .داخل قفس شیشهیی.
رس زن آهسته چرخید .اما دستهای آرامش تكان نخورد .برگشت و
روبهروی او قرار گرفت :ـ اجازه هست ببینمش؟
مرد برخاست و به طرف قفس كنار کلکین رفت .روی شنها چنرب
مارهای زنگی به هم پیچیده و درهم شده بود .اما رسهایشان واضح
بود ،زبانكها بیرون آمد و لحظهای مردد ماند و بعد باال و پایین به
حركت آمد و هوا را درحال نوسان مزمزه كرد .دكرت فیلیپز رسش را با
حركتی عصبی برگردانید ،زن كنارش ایستاده بود.
صدای پا شدن او را از روی صندلی نشنیده بود .فقط صدای
چلپچلپ آب را میان پیهای عامرت و گریز موشها را روی
سیمها شنیده بود .زن به نرمی گفت :ـ كدامش مار نری است كه
میگفتید؟
مرد به مار كلفتی كه به رنگ خاكسرتی چرك بود و تنها در گوشه
قفس چمبامته زده بود اشاره كرد:
ـ این یكی .پنج پا درازی آنست .آن را از تگزاس آوردهاند ،مارهای
كنارههای اقیانوس معموالً كوچكرتند .او همه موشها را خورده
است .وقتی میخواهم به دیگران غذا بدهم مجبورم او را از قفس
در بیاورم.
زن به رس خشك بیمغز مار نگاه كرد .زبانك شكافدار بیرون آمد
و لحظهیی طوالنی همچنان میلرزید .گفت :ـ مطمنئ هستید كه
نر است؟
مرد با چربزبانی گفت :ـ مارهای زنگی خندهدارند .تقریباً هر
اظهارنظری دربارهشان اشتباه از آب در میآید .من دوست ندارم
عقیده معینی درباره آنها بگویم ...اما بله میتوانم به شام اطمینان
بدهم كه نر است.
نگاه زن از روی رس صاف مار تكان منیخورد .گفت:
ـ آن را به من بفروشید!
مرد داد زد :ـ بفروشم؟ به شام بفروشم.
ـ شغل شام فروش منونههاست ،نیست؟
ـ بله .البته .خیلی خوب ،میفروشم؛ البته میفروشم.
ـ چند؟  5دالر؟  10دالر؟
ـ نه بیشرت از  5دالر ارزش ندارد ،اما ...شام اطالعی از مار زنگی
دارید؟ ممكن است نیشتان بزند.
زن لحظهیی به او نگاه كرد و گفت :ـ منیخواهم او را با خود بربم،
میخواهم همین جا باشد؛ اما میخواهم مال من باشد ،میخواهم
اینجا بیایم و متاشایش بكنم و غذایش بدهم و بدانم كه مال من
است و در كیسه كوچكی را باز كرد و  5دالر درآورد :بیایید حاال
مال من است!
دكرت فیلیپز ترسید و گفت:
ـ میتوانید بیایید و متاشایش بكنید ،دیگر الزم نیست بخریدش.
ـ میخواهم مال خودم باشد.
دكرت فریاد زد« :خدایا وقت از یادم رفت» و به طرف میز دوید« :سه
دقیقه گذشته .اما زیاد اهمیت ندارد» .چند قطعه متبلور جوهر
نعناع در گیالس مدرج دسته دوم انداخت و خودبهخود به طرف
قفس مار ،آنجا كه زن ایستاده بود و هنوز خیره به مار مینگریست
كشیده شد؛ زن پرسید:
ـ چی میخورد؟
ـ موش سفید بهشان میدهم؛ از موشهایی كه در آن قفس آنجا
هستند.
ـ میشود او را در یك قفس تنها بگذارید؟ میخواهم غذایش بدهم.
ـ غذا الزم ندارد ،این هفته یك موش متام خورده .مارها بعضی
وقتها سه چهار ماه هیچ چیز منیخورند .یك مار داشتم كه یكسال
متام هیچی نخورد.
با صدای یكنواخت و آهستهاش پرسید:
ـ ممكن است یك موش به من بفروشید؟
مرد شانهاش را باال انداخت :ـ فهمیدم .میخواهید ببینید مار چطور
غذا میخورد؟ بسیار خوب نشانتان میدهم ،قیمت موش  25سنت
است .از یك نقطهنظر از جنگ گاو وحشی دیدنیتر است .ولی از
نظر دیگر فقط مار ناهار خود را تناول میكند.
آهنگ كالمش به تلخی گراییده بود ،او از آدمهایی كه با اعامل
طبیعت میخواستند بازی بكنند و لذت بربند بدش میآمد .او
مردی بود ورزشكار .یك نفر طبیعیدان بود .میتوانست هزارها
حیوان را به خاطر علم بكشد اما برای لذت شخصی حتی به آزار
حرشهیی هم راضی نبود .قبالً در اینباره فكرهایش را كرده بود.
زن رسش را به آرامی به طرف او گردانید و آغاز تبسمی بر
لبهای نازكش شكل گرفت .گفت« :میخواهم به مار غذا بدهم،
میگذارمش در یك قفس دیگر» و پیش از اینكه مرد بداند چه
میكند در قفس را باز كرد و دستش را كرد داخل .مرد به جلو پرید و
او را به عقب كشید .در با صدا بسته شد .وحشیانه پرسید:
ـ مگر دیوانهاید؟ ممكن است چنان حالتان را بد بكند كه هیچ كاری
از دست من برنیاید.
به آرامی گفت :پس خودتان در قفس دیگر بگذاریدش.
دكرت فیلیپز تقریباً لرزید و دریافت كه از چشمهای سیاهی كه انگار
به هیچ چیز منینگرد ،هراس دارد .احساس كرد كار خطایی است
كه موش را در قفس بگذارد .كامالً گناه است و منیدانست
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قبل از آن قطعنامه  ۵۷/۲۶۵مجمع عمومی در بیستم دسمرب  ،۲۰۰۲صندوق همبستگی بیناملللی تاسیس شد که در فربوری سال  ۲۰۰۳به عنوان یک رسمایه امانی برنامههای توسعه سازمان ملل به کار گرفته شد .هدف آن ،حذف فقر و ارتقای
توسعه انسانی و اجتامعی در کشورهای درحال توسعه بود ،به ویژه میان فقیرترین قسمتها.
سال نهم شامره   663یکشنبه  30قوس 1399

اجتامع

m a d a n y a t d a i l y. c o m

فلم حوا ،مریم و عایشه؛ مردستیز یا واقعگرا؟

5

ی مدنی و اجتامعی گرفته تا بیان و انتقال احساسات باشد
محتوای فلم میتواند از اعرتاضها 

فلم حوا ،مریم و عایشه فلمیست که از
سهبخش ظاهرا مجزا تشکیل شده که در آخر
در یک راهروی مطب یک دکرت زنان به هم
وصل میشود .هامنطور که از اسم فلم
پیداست داستان درباره سهشخصیت به
نامهای حوا ،مریم و عایشه میباشد که هر
کدام درگیر حوادثی میشوند.
شاید یکعده با دیدن این فلم آن را یک فلم
مردستیزانه بدانند و از اینکه در متام فلم،
مردها را مدام شخصیتهای اسیرکننده
هوسباز و بیتوجه نشان دادهاند آزرده شوند،
اما باید توجه داشت به اینکه دنیای هرن
دنیای آزاد بودن است و منیتوان هیچکس
را مجبور کرد که فالن اثر هرنی را تولید کند
یا تولید نکند.
ما در هرن و مخصوصا در فلم فقط میتوانیم
ازین بعد به اثر نگاه کنیم که آیا فلم در
انتقال محتوای مدنظر موفق بوده یا نبوده.
این محتوا گاهی میتواند بسیار
متنوع باشد از اعرتاضهای مدنی
و اجتامعی گرفته تا بیان و انتقال
احساسات یا منایش فرمهای
مختلف هرنی یا نشان دادن
خالقیت و نوآوریهای تازه.
در فلم حوا ،مریم وعایشه موضوع،
اعرتاض به نگاههای موجود در
جامعه به زنان است .صحرا کریمی
در بعضی قسمتها توانسته حرف
خودش را بیان کند اما در بعضی
از قسمتها فلم از چوکات هرنی و
سینامیی بودن بیرون زده و تبدیل
به یک بیانیه شده است.
با توجه به شعار معروف سینام
که میگوید( :حرف نزن ،نشان
بده) خانم کریمی هرجایی از فلم
که با تصویر حرف زده موفقتر
عمل کرده و هر جایی از فلم که
اطالعات بهصورت رگباری و با
دیالوگ به مخاطب منتقل شده
ناموفق بوده است .شاید بتوان
گفت سینامییترین قسمت فلم،
قسمت مربوط به شخصیت حوا
است.

ادامه داستان...

کارگردان در این بخش توانسته بیشرت
حرفهای خود را با تصاویر بیان کند و از
منادها برای انتقال احساسات و انتقال
محتوای خود استفاده کند .مانند مناد پرنده
در قفس که مناد خود شخصیت حوا است،
اما در بخش دوم عمال نوددرصد روایت
داستان با حرف زدن یک شخصیت با تلیفون
به مخاطب منتقل میشود که فلم را حوصله
رس بر میکند .شخصیت محدود ،لوکیشن
محدود ،دیالوگهای طوالنی و فضای
بسته از عوامل دیگری هستند که باعث
خستهکنتر شدن این قسمت میشود ،اما
در اپیزود سوم کار دوباره کمی جان میگیرد
و باعث میشود که رخوت بخش دوم از بین
برود.
شاید بتوان گفت بزرگترین نقطه ضعف فلم،
فلمنامه است .حتی در بخش اول که بهرتین
بخش فلم است اتفاق محرک داستان خیلی

چرا؟ غالباً برای این و آن موش در قفس مارها انداخته بود و آنها متاشا كرده بودند،
اما این آرزو ،این میل در این شب او را رنج میداد.
سعی كرد خودش را مجاب بكند .گفت« :خیلی متاشایی است به شام طرز كار مار
را نشان میدهد .شام را وا میدارد كه به مار با نظر احرتام بنگرید .خیلیها درباره
مارهای كشنده خیالبافیهایی میكنند .من فكر میكنم این خیالبافیها و ترسها
از این نظر است كه آدم خودش را به جای موش فرض میكند .اما اگر آدم واقعیت امر
را ببیند كه موش در چنگال مار است ترس از رسش میپرد».
چوب درازی را كه رسش یك دام چرمی تعبیه شده بود ،از دیوار برداشت در قفس
مارها را باز كرد و دام چرمی را به رس مار بزرگ انداخت و آن را محكم كرد .صدای
فشفش خشك و سوراخكنندهای متام اتاق را گرفت .هیكل كلفت مار پیچ و تاب
خورد و خود را به دسته چوب زد و مرد او را از قفس درآورد و به قفس غذاخوری
انداخت .مار یك لحظه آماده نیش زدن ایستاد اما فشفش او كمكم متوقف شد .به
گوشهیی خزید .با هیكل بزرگش شكل  8را نقش كرد و آرام ماند.
مرد جوان توضیح داد« :میبینید این مارها كامالً اهلی هستند .خیلی وقت است كه
آنها را دارم .فكر میكنم اگر بخواهم میتوانم با دست بگیرمشان .اما به عقیده من
مار ،هر مارگیری را دیر یا زود میزند .من منیخواهم این را تجربه كنم».
به زن خیره نگاه كرد .نفرت داشت كه موش را در قفس بیندازد .زن در برابر قفس
جدید رفته بود .با چشمهای سیاهش به رس سخت مار خیره شده بود گفت:
ـ موش را در قفس بیندازید.
دكرت از روی بیمیلی رس قفس موشها رفت .به علتی دلش به حال موشها
میسوخت .چنین احساسی هرگز در او پیدا نشده بود .چشمهایش به توده سفید
بدنهایی افتاد كه مقابل او به سیمها هجوم كرده بودند.
فكر كرد« :كدامش را؟ كدامشان باید قربانی بشود»؟ و ناگهان خشمگین به زن رو
كرد« :بهرت نیست پشکی در قفس بیندازم تا یك جنگ واقعی را متاشا بكنید؟ ممكن
است حتی پشک غالب بشود .اما اگر فائق بشود ،ممكن است مار را بكشد .اگر میل
داشته باشید پشکی بهتان میفروشم».
زن حتی به او نگاه نكرد؛ گفت:
ـ موش بیندازید ،میخواهم مارم غذا بخورد.
در قفس موشها را باز كرد و دستش را برد تو؛ انگشتهایش دم یك موش را یافتند؛
موش چاقی را كه چشمهای قرمز داشت از قفس بیرون كشید؛ موش كوششی كرد تا
انگشتهای او را گاز بگیرد و چون نتوانست از دمش بیحركت آویزان ماند؛ تند طول
اتاق را پیمود ،در قفس غذاخوری را باز كرد و موش را روی شنها پرتاب كرد.
ـ حاال متاشا كنید!
زن جوابی نداد؛ چشمهایش به مار كه آرام دراز كشیده بود ،دوخته شده بود .زبان مار
تندتند بیرون میآمد و تو میرفت و هوای قفس را مزمزه میكرد.

عاقبت فرار از خانه
نجیب آرمان

محمد باقر حسینی
دیر میافتد و همین باعث کم شدن تعلیق
در داستان میشود .شاید اگر زمین خوردن
حوا قبل از رسیدن مهامنها اتفاق میافتاد،
حس همذات پنداری بیشتری با حوا
میکردیم .در قسمتهای دوم و سوم عمال
هیچ اتفاق محرک داستانی وجود ندارد.
«اتفاق محرک داستانی» اتفاقی است که
رشایط موجود را بر هم میزند و بعد از
آن ،رشایط هیچگاه به مسیر اولیه خود بر
منیگردد .البته شاید تصمیم مریم برای
سقط جنین و یا آمدن خواستگار برای
عایشه را بتوان اتفاق محرک داستانی در
نظر َگرفت ،اما حوادث بعد اینها در پی این
حوادث نیست و منیتوان اسم آنها را اتفاق
محرک داستانی گذاشت.
و اما در مورد بازیگران؛ در کل سطح بازیگری
در افغانستان پایین است و بازیگران
منیتوانند متام پتانسیل کارکرت را دریابند
و عالوه بر آن منیتوانند با
خالقیت خود به نقش چیزی
اضافه کنند .بههمین دلیل
بازیِ بازیگران را باید نسبت
به رشایط موجود ارزیابی کرد.
خانم آریا پور در نقش حوا
بازی قابل قبول و باورپذیری
ارایه کردند و به ترتیب بعد از
ایشان خانم ابراهیمی و در
آخر خانم افشار که در نقش
مریم ایفای نقش میکردند.
در کل اگر بخواهیم بازی
بازیگران فرعی را در نظر
بگیریم فضای ساخته شده
توسط بازیگران فضای قابل
باوری برای مخاطب میباشد.
سخن پایانی این که این فلم
میتواند رشوع دوباره خوبی
برای سینامی افغانستان
باشد و امید است که خانم
کریمی و دیگر کارگردانهای
ما تالش کنند تا به فرم خاص
کارگردانی خود در فلمهای
بعدی خود دست یابند.
***

طــنـز

خانم کریمی
هرجایی از فلم که
با تصویر حرف
زده موفقتر عمل
کرده و هر جایی
از فل م که
اطالعات
بهصورت رگباری
و با دیالوگ به
مخاطب منتقل
شده ناموفق بوده
است.

موش با پاهایش به زمین نشست؛ برگشت و دم لخت صورتی رنگ خودش را بو كرد
و بعد بیخیال روی شنها ور جهید و همینطور كه حركت میكرد آنها را بو میكرد؛
اتاق آرام بود؛ دكرت فیلیپز آه كشید ،یا زن بود كه آه كشید .از گوشه چشم پیكر زن را
دید كه پیچ و تاب میخورد و منقبض میشد.
مار آرام و آهسته تكان خورد؛ زبانش تو میآمد و بیرون میرفت؛ حركتش چنان
تدریجی و چنان آرام بود كه انگار اصالً منیجنبید :در گوشه دیگر قفس موش رس دو
پا نشسته بود و موهای سفید لطیف سینهاش را میلیسید؛ مارجلو میرفت و درازیش
همچنان یك منحنی گود را به شكل  sحفظ میكرد.
سكوت برای مرد جوان خردكننده بود؛ احساس كرد كه خون به صورتش میدود.
بلند گفت« :متاشا كن ،منحنی موقع جنگ را حفظ میكند .مارهای زنگی خیلی
محافظهكارند .تقریباً حیوانات ترسویی هستند .ساختامن بدنشان خیلی دقیق است.
غذای یك مار به مهارت و دقت یك عمل جراحی رصف میشود».
مار اكنون به میان قفس رسیده بود .موش نگاه كرد ،مار را دید و بعد بیخیال به
لیسیدن سینهاش ادامه داد .مرد جوان گفت« :این زیباترین چیزهای جهان است».
و نبضش به رسعت میزد.
مار اكنون نزدیك شده بود .رسش را به اندازه چند بند انگشت از زمین بلند كرده بود.
رس آهسته جلو و عقب میخزید ،نشانه میگرفت ،فاصله میگرفت نشانه میگرفت.
دكرت فیلیپز باز به زن نگاه كرد .حالت تهوع گرفت .زن هم تكان میخورد .نه تكان
زیاد .فقط بفهمی نفهمی.
موش نگاه كرد و مار را دید .با چهار پا برجست و عقب نشست و آنگاه رضبه نیش!
دیدنش ممكن نبود .مثل برق بود ،موش لرزید .انگار زیر یك رضبت نامریی میلرزید.
مار به عجله به گوشه قفس به هامنجا كه آمده بود عقب نشست و راحت ماند .زبانش
مدام كار میكرد .دكرت فیلیپز فریاد زد:
ـ آفرین! درست میان گردههایش .نیش او ممكن است به قلبش هم رسیده باشد.
موش ساكت ایستاده بود .مثل دم آهنگری كوچك سفیدرنگی نفسنفس میزد.
ناگهان به هوا پرید و بعد به پهلو به خاك افتاد .پاهایش یك لحظه لگد متشنجی
انداخت و بعد مرد.
زن متدد اعصاب كرد .راحت شد .مثل اینكه خوابش میآمد.
مرد جوان پرسید :ـ خوب .ارضای احساسات بود؟ نه؟
زن چشمهای مهآلودش را به او متوجه كرد و پرسید :ـ حاال میخوردش؟!
ـ البته كه میخوردش .بیخود كه نكشتش .برای این كشتش كه گرسنه بود.
گوشههای دهان زن باز كمی باال رفت ،دوباره به مار نگریست و گفت:
ـ میخواهم ببینم چه جوری میخوردش!
دوباره مار از گوشهیی كه خزیده بود به در آمد .دیگر در پشت گردنش انحنایی
نداشت .با ناز به موش نزدیك میشد و مجهز بود كه در صورت لزوم عقب بنشیند.
جسد را به آرامی با بینی نامعلومش بو كرد و كمی رس برداشت .از مردنش كه اطمینان
یافت رس تا دم جسد را با آروارهاش ملس كرد .مثل اینكه آن را اندازه میگرفت و

مـن ،بـا مادربـزرگ خـود یکجـا زندگـی میکنـم .در خانهیـی کـه نزدیـک
روسـتای دورافتاده فاریاب اسـت؛ برای گرم نگهداشتن آن خانه ،از روزی که
زمسـتان فـرا رسـیده از یـک بخـاری غیـر اسـتندرد اسـتفاده میکنیـم .مـادر
بزرگـم همیشـه در مـورد خطرات این بخـاری و احتامل گازگرفتگی ما هشـدار
میداد ،اما من از کنار این همه هشدار ساده میگذشتم.
یکـی از شـبها بـوی گاز را در هـوا استشمام کـردم شـبی که مـادر بزرگم در
خانـه نبـود و مـن از بخت بـد مهامن هم داشـتم ،همه را از خـواب بیدار کردم
و بـه آنهـا گفتـم کـه هرچـه زودتر اتـاق را تخلیه کننـد ،اما آنهـا نهتنها اینکه
بـه گـپ مـن اعتنـا نکردند ،مرا نیـز از بیـرون رفنت اتاق باز داشـتند.
دیـدم وضعیـت هـر لحظـه بدتـر میشـود ،بـرای نجـات خـود بـه تنهایـی در
نیمـه شـب از خانـه خـارج شـدم .بدبختانه روسـتاها در کنـا ِر این همـه خوبی
یـک بدبختـی کالن در دامـن خـود دارد اینکـه هـر خانـه کـم از کـم بهخاطـر
مراقبـت از خـود دوتـا و یـگان نفـر از لحـاظ اقتصـادی کـه وضعیتـش خـوب
باشـد ،سـهتا سـگ دارد وقتـی بیـرون بـر آمـدم تصمیـم گرفتـم خـود را باید به
شـفاخانه برسـانم چـون وضع صحـیام خوب نبـود ،همین که بـه محل تجمع
سـگهای ولگـرد رسـیدم همهیـی آنهـا بـه یکبارگـی رسم حملـه کردنـد ،هـر
کدامـش بـه نوبـت گاز گرفتنـد از رس و صـدای مـن خانههایی کـه در نزدیکی
همیـن تجمـعِ سـگها بـود ،بیدار شـدند.
مجیـد مامـا را خبر کردنـد ،مجیـد ماما کسیسـت کـه در محل ه ما دسـتش به
جیـب میرسـد وضـع مالـیاش خوب اسـت او بـه تازگـی موتر رساچـه خریده
بـود ،مـردم محـل از او خواهـش کردنـد تا مرا به شـفاخانه شـهر انتقـال دهد،
او بـا جـان دل قبـول کـرد بـرای اینکـه رسیعتـر بـه شـفاخانه برسـد ،رسعتش
را بـی رویـه تیـز کـرد ،ریـز داد و گاز داد و بـه سـانِ یـک پروانـه از رس رسک بـه
داخـل یک بـاغ افتاد!
ایـن بـار بدتـر از گذشـته حـال و روزم خراب شـد .وضـع صحیام خـوب نبود،
امـا سـعی کـردم بـا ایـن همـه بالهایـی کـه بـه رسم میآمـد خـود را قانـع کنم
 ،امـا وضـع مجیـد مامـا قابـل نگرانـی بـود ،از اینجـا هم بـه کمک مـردم محل
خود را به شـفاخانه شـهر رسـاندیم در شـفاخانه وقتی نرس برای گرفنت «گاز
جراحـی» بهطـرف دواخانـه راه افتـاد ،پایـش بـه تخـت مـن بنـد مانـد و مـن از
روی آن افتـادم بـه روی زمیـن ،همان چهـار تـا اسـتخوانی کـه بـه بدنم سـامل
مانـده بـود هـم شکسـت و مـن برای سـومین بـار قربانـی گاز گرفتگی شـدم.
صبـح زود مهامنانـم بـا رسو وضـع ژولیـده بـه شـفاخانه عیادتـم آمدنـد،
دیـدم خوشـبختانه دچـار گازگرفتگـی نشـدهاند .بـه ایـن ترتیـب مـن از یـک
گازگرفتگـی فـرار کـرده بـودم در اثر عواقـب سـهگازگرفتگی دیگـر بدنم کامال
آش و الش شـد و مدتهـا در شـفاخانه بـودم ،تـداوی ایـن سـه آفـت ماههـا
زمـان بـرد ،دسـتم بـه پیچـکاری و زرق سـیرم رو شـد.
روزی از روزهـا بـود کـه یکـی از داکتران پیشـنهاد داد تا بعـد از مرخصی بروم
و بـه مـردم محـل خـود از ایـن طریـق خدمـت کنـم؛ مدتهاسـت مـن نیمچـه
داکرت روسـتای خودم اسـتم .رصف پیچکاری و سـیرم از مه سـاخته اسـت .به
کارهـای کالن دسـت منیزنـم .مـادر بزرگم میگوید« :از رسنوشـت منیشـود
فـرار کـرد و به یاد داشـته باشـیم کـه گازگرفتگیهـای زندگی فقـط یک منونه
نیسـت و انـواع مختلف دارد».

میبوسید .عاقبت دهان باز كرد و لوالی آروارهاش را شل كرد.
دكرت فیلیپز برخالف میل قلبیاش تصمیم گرفت كه به زن نگاه نكند .فكر كرد« :اگر
دهانش را باز بكند حامل بههم میخورد ،میترسم ».و موفق شد كه كامالً چشم از
زن بردارد.
مار آروارهاش را با رس موش میزان كرد و بعد با یك حركت آهسته دور موش حلقه
زد .فكهایش او را محكم گرفت و متام گلویش به جلو خزید و فكهایش دوباره او را
محكم گرفت.
دكرت فیلیپز بازگشت و رس میز كارش رفت .به تلخی گفت« :شام باعث شدید
دسته اول را از دست بدهم ،رسی كامل نخواهد شد ».یكی از گیالسهای مدرج
را زیر میكروسكپ متوسطی گذاشت و به آن نگاه كرد و بعد خشمگین محتوی متام
بشقابها را در روشویی ریخت .موجها آنگونه فرو نشسته بودند كه فقط زمزمه منناكی
از زمین به گوش میرسید .مرد جوان با پایش دریچهیی را گشود و ستارههای دریایی
را در آب سیاه دریا انداخت .در برابر پشک مكث كرد .پشک كه در گاهواره به چهار
میخ كشیده شده بود و بهطور مضحكی در برابر نور نیش وار كرده بود .بدنش از مایع
ضدعفونی پف كرده بود .الستیك فشاری را بست ،سوزن را درآورد و رگ را هم بست.
پرسید« :قهوه میل دارید»؟
به طرف او كه در برابر قفس مار ایستاده بود رفت .موش بلعیده شده بود ،فقط یك بند
انگشت از دم صورتی رنگش مثل نوك یك زبان زیادی از دهان مار بیرون مانده بود.
گلو باز پر باد شد و دم هم فرو رفت .فكها با صدا روی هم قرار گرفتند و مار بزرگ
به سنگینی به گوشهای خزید و به شكل عدد  8بزرگی درآمد و رسش را روی شن
گذاشت .زن گفت« :حاال خوابیده .من میروم اما برخواهم گشت و زود به زود مارم را
غذا میدهم پول موشها را هم میدهم .میخواهم حسابی غذا بخورد و گاهی هم
مارم را با خودم میبرم».
چشمهایش برای یك چشم به هم زدن از خواب مبهم بیدار شد و گفت« :یادتان باشد
او مال من است ،زهرش را نگیرید ،میخواهم زهرش را داشته باشد ،شب بخیر» و تند
به طرف در رفت و خارج شد .دكرت صدای پاهایش را روی پلهها شنید اما نتوانست
صدای راه رفتنش را روی پیادهرو بشنود.
دكرت فیلیپز یك صندلی برداشت و برابر قفس مار نشست .سعی كرد افكار خود را
هامنگونه كه به مار خوابآلود مینگریست مرتب كند .اندیشید:
«خیلی چیزها راجع به عالمات و رموز جنسی از نظر روانشناسی خواندهام .اما چیزی
دستگیرم منیشود .شاید خیلی تنها هستم .كاش مار را میكشتم ،اگر میدانستم...
نه دستم به كاری منیرود».
هفتهها منتظر ماند كه زن بازگردد .تصمیم گرفت« :وقتی بیاید میروم و تنها
میگذارمش .منیخواهم ریخت این لعنتی را دوباره ببینم».
اما او هرگز نیامد ،ماهها دكرت وقتی از شهر میگذشت دنبال او هم میگشت چند بار
دنبال زنهای بلند قامتی رفت به خیال آنكه شاید او باشد .اما را هرگز دوباره ندید.
هرگز!...

یلدا در سه کشور فارسیزبان

«فیه ما فیه» موالنا به پشتو ترجمه شد

نشست مجازی پاسداشت سنتهای مشرتک فرهنگی ادبی که به صورت مجازی
جمعه شب با همکاری دانشگاه عالمه طباطبایی و موسسه فرهنگی اکو برگزار شد« .تاریخ
یلدا» در افغانستان ،تاجیکستان و ایران بررسی شد .خانم نیلوفر نیکسیر و آقای سیدرضا
محمدی در این نشست حضور داشتند.

ترجمۀ پشتوی کتاب فیه ما فیه موالنا جالل الدین محمد بلخی روز جمعه در
وزارت اطالعات وفرهنگ رومنایی شد .کتاب فیه مافیه را محمد جواد نیوش ،مرتجم
جوان کشور در مدت سه سال به پشتو ترجمه کرده که همزمان با سال روز وفات
حرضت موالنا رومنایی شد.

در آستانه ده سالگی راه مدنیت

روزنامهیی با خالقیت فرهنگی
| ویژۀ 10سالگی
گلاحمد یام
نویسنده و استاد دانشگاه

دهمین سالروز تاسیس روزنامۀ با اعتبار راه مدنیت را به آقای سید اصغر ارشاق؛
موسس و مدیرمسوول دانشمند روزنامۀ وزین راه مدنیت ،همکاران عزیز و پرکارشان و
خوانندگان این روزنامه تربیک میگویم.
خوشحامل که در این دهسال توانستهاید در جامعه رسانهیی ،سیاسی و فرهنگی کشور،
جایگاه بسیار افتخارآمیز کسب منایید .شام در پهلوی سایر مسوولیتها ،قدردانی از
ارزشهای فرهنگی ،ازجمله برگزاری محافل فرهنگی و بزرگداشت از بزرگان فرهنگ و
ادب هامنند شادروان رهنورد زریاب ،کارهای بیشتر از فعالیت رسانهیی نیز انجام دادهاید
که در خور ستایش است.
بهنظر من اهمیت راه مدنیت در تاکید پرمعناییست بر اندیشه که جامعۀ جنگزدۀ ما
بیشتر از هر جامعه بدان نیاز دارد .وقتی این تعبیر نام روزنامهیی قرار بگیرد؛ معنادارتر
میشود ،اگر مدنیت بهمعنای نظم اجتامعی باشد که در آن خالقیت فرهنگی رخ میدهد؛
راه مدنیت در حقیقت راه شکلگیری این نظم است در جامعهیی که بایست بر این نظم
کار صورت بگیرد تا خالقیت فرهنگی رخ بدهد.
خالقیت فرهنگی بیش از هر چیز بهنوآوری تعبیر میگردد .نوآوری عبارت از حرکتی که
جامعه را نخست با خودش آشنا میگرداند و بهتعقیب آن موجب دگرگونی در یک بخش
یا چند بخش میشود .خالقیت فرهنگی توسط انسانهای خالق بهوجود میآید .از
نظر اجتامعی انسانهای خالق کسانیاند که با حیات اجتامعی اصالتا پیوند دارند و
اندیشههایشان در مسیر پیرشفت انسانی سمت مییابند.
خالقیت حاصل خودآگاهی و در برابر خودخواهی قرار گرفنت است .از نظر اندیشه،
فعالیت خالقانه در برابر تقلید قرار دارد .خالقیت
وقتی رخ میدهد که انسان بر خود تسلط داشته باشد
نخستین وظیفه
و نیازهای جامعه را درک کند .درک نیازهای جامعه،
انسان خالق را وا میدارد تا مطابق نیازمندیها
این روزنامه در راه
امکانسنجی کند و طرحی را بهوجود آورد تا مشکلی
استقرار صلح در
حل شود.
جامعهجنگزده،
خالقیت پاسخی برای مشکالت ،تشخیص مشکالت
انگیزۀ خالقیت است .خالقیت هم در مسایل معنوی
راهاندازی گفتامنها
رخ میدهد هم در مسایل مادی .از یکسو تفکر و
و گفتگوی
اندیشه و مخصوصا اندیشههای مربوط به دین،
اندیشههای باز است
فلسفه ،ریاضیات ،منطق ،اخالق ،هرن وعلم با تفکر
خالقه در هر عرص رنگ خودی میگیرد و مباحث
که توسط
مربوط را شکل میدهد.
پیشگامان،
به هر حالت ،راه مدنیت خود به خود بر خالقیت
مسووالن یا
فرهنگی میانجامد و وقتی روزنامه راه مدنیت
بهمطالعه گرفته میشود ،بر اموری که اشاره شد
چهرههای متعهد
بهگونۀ حرفهیی میپردازد .خرب/گزارش ،تحلیل روز،
برای ملت و به تعبیر
فرهنگ ،اجتامع ،صلحوامنیت ،گفتگو ،گزارش ویژه،
وسیعتر مردم باید
گزارش تحقیقی ،ترجمه ،اقتصاد ،ورزش ،کارتون و...
از عناوینی است که در کنار عنوانهای زیرمجموعۀ
پیشکش شود
دیگر ،در حقیقت دملشغولی رسالتمندانه
گردانندگان این روزنامۀ وزین را نشان میدهد ،اگر
مدنیت را فعالیت آگاهانه در جهت ضدیت با جنگ تعبیر کنیم.
نخستین وظیفه این روزنامه در راه استقرار صلح در جامعه جنگزده ،راهاندازی گفتامنها
و گفتگوی اندیشههای باز است که توسط پیشگامان ،مسووالن یا چهرههای متعهد
برای ملت و به تعبیر وسیعتر مردم باید پیشکش شود که متاسفانه اکنون جایش را
قطببندیهای بهوجود آمده از دستورهای سیاسی در سطح کشور ،منطقه و جهان گرفته
است.
هر روز این اقطاب با شیوههای غیرمسووالنه بهجای اینکه بر ریشههای درد متوجه شوند
به صداهای برآمده از دردزدگی خود را مشغول میدارند و بهجای پیشگامی ،رهربیت،
پدرومادر ،خواهر بزرگ و برادر بزرگ ،روشنفکر متفکر خالق و چسپیده به مردم و ملت،
خود را به قوم ،زبان ،مذهب و جنگندهها در سطح خارجی و داخلی وابسته میسازند و
بهتکرار دستورهای سیاسی ،مشغول میشوند ،در نهایت خود را در سطح ریزهخواران آن
دستوردهندگان در میآورند.
روندگان راه مدنیت و خالقیت فرهنگی ،خود را سخنگوی ملت قرار میدهند و آسیبها را
تحلیل میکنند تا ریشۀ درد که بیتوجهی به فکر و اندیشه مستقل افراد ملی و روشنفکران
متعهد است ،روشن شود.
چیزی که متاسفانه منایندگان جهانی جنگ ،نهتنها آن را اهمیت منیدهند؛ بل با
تاکیدات خود بر تجهیز نظامی و امداد پولی ،ملت را از نظر فرهنگی تباه میسازند،
میانشان درز ایجاد میکنند تا مردم روی صلح را نبینند و جنگ دوام بیاورد.
خوشبختانه روزنامه راه مدنیت میتواند با پیشینۀ کاری خود در این دهسال ،مدنیت و
خالقیت فرهنگی را با گفتگوهای سازنده و خالق در خدمت جامعه جنگزدهیی قرار بدهد
که روشنفکرانش میخواهند صدای مردم افغانستان باشند.
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گـزارش

m a d a n y a t d a i l y. c o m

اندر حکایت درازترین شب سال

شب یلدا یا شب چله یکی از قدیمیترین جشنهای به جا مانده از گذشتگان ماست
راستی امشب شب چله است! فراموش که
نکردهاید بساط شب چله را فراهم کنید؟ میوه تازه و
میوه خشک که یادتان نرفته؟ به فامیل گفتهاید
امشب زودتر خانه بیایند؟ کتاب حافظ تان
دم دست است؟ به چندنفری که
میشناسید و میدانید که اوضاع
مالیشان خوب نیست کمک
کردهاید؟ حواستان باشد امشب از
آن شبهاست که نباید از دست
داد!
شب یلدا یا شب چله یکی از
قدیمیترین جشنهای به جا
مانده از گذشتگان ماست .هرچند
علت نامگذاری این شب بلندتر
بودن آن نسبت به دیگر شبهاست
اما میدانیم که درازی این شب با
شبهای دیگر تفاوتی بیش از چند
دقیقه کوتاه ندارد و بیشرت بهانهییست
برای گردهم آمدن فامیل و قصه کردن و
نزدیک شدن به همدیگر.
البته امسال با توجه به اوضاع صحت جهانی و
ممنوعیتهای بهداشتی بهرت است که چشم از
مهامنیهای بزرگ بپوشیم اما خدا تکنالوژی را که
از ما نگرفته! همین تلفونهای هوشمند میتواند
امشب ما مهامن را تبدیل به دورهمیهای دلچسب
کند.
اما شب یلدا یا چله چه شبی است؟
شب یلدا در واقع از زمان غروب آفتاب در آخرین
روز پاییز یعنی  ۳۰قوس رشوع میشود و با طلوع
آفتاب در اولین روز زمستان یعنی اول جدی به پایان
میرسد .زمان شب یلدا به تاریخ میالدی برابر با شب
 ۲۱دسمرب است که البته در سالهای کبیسه به ۲۰
دسمرب تغییر میکند .برای مثال تاریخ شب یلدا از
سال  ۹۶تا  ۹۸معادل  ۲۱دسمرب بود ولی در سال
 ۹۹که کبیسه است این شب معادل  ۲۰دسمرب
 ۲۰۲۰خواهد بود.
شب یلدا در شعر
بسیاری از شعرا ،یلدا را برای تشبیه و استعاره به کار
بردهاند .شب یلدا را به بلندی و سیاهی گیسوی
معشوق و معشوق را به خورشید تشبیه کردهاند.
برخی از شاعران هم یلدا را به سیاهی و ظلمت ،و روز
را به روشنی و امید پیوند میدهند .از میان شعرای
فارسی زبان سعدی و حافظ بیشرت از دیگران از شب
یلدا سخن گفتهاند.
سعدی
سعدی در این باره میگوید:
بر آی ،ای صبح مشتاقان اگر هنگام روز آمد
که بگرفت این شب یلدا مالل از ماه و پروینم
در غزلی دیگر شکایت میکند که برای عاشق
شبهای فراق مانند شب یلدا دراز است:
شب فراق تو هر شب که هست یلداییست
خالص بخش خدایا! همه اسیران را
حافظ
خلوت دل نیست جای صحبت اغیار
دیو چو بیرون رود فرشته درآید
صحبت حکام ظلمت شب یلداست
نور ز خورشید خواه بو که بر آید
صائب تربیزی
آ ِه ما رعناترست از آ ِه ماتمدیدگان
آنچنان کز جمله شبها ،شب یلدا یکی است
سلامن ساوجی
ز رشح حال من ،زلف تو طوماری است رس بسته
اگر خواهی خرب ،بگشا ،رس طومار سودا را
شب یلدا است هر تاری ز مویت ،وین عجب کاری
که من روزی منیبینم ،خود این شبهای یلدا را
نارصخرسو
نارصخرسوقبادیانی ،به زاهد و عابد ریاکار این گونه
طعنه میزند:
قندیل فروزی به شب قدر به مسجد
مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا
تاریخچه شب یلدا
تاریخچه شب یلدا به گذشتههای بسیار دور
برمیگردد .اما قدمت دقیقش مشخص نیست.
برخی باستانشناسان ،تاریخ شب یلدا را هفت هزار
ساله میدانند .آنها به ظروف سفالی دوره

است .البته برخی هم عقیده دارند که آتش را برای
برطرف کردن نحسی اهریمن و تاریکی روشن
میکردند .وظیفه این آتش از بین بردن و فراری
دادن تاریکی و نیروهای اهریمنی بوده است.
مثلگویی یا قصهخوانی در شب یلدا
مثلگویی که نوعی شعرخوانی و داستانخوانی
است در قدیم اجرا میشده .به این صورت
که خانوادهها در این شب گرد هم میآمدند
و پیرترها برای همه قصه تعریف میکردند.
بیشرت قهرمانهای داستانها جانوران،
دیوان و پریان هستند و برای رسگرمی
و خوشایند کودکان گفته و یا نوشته
میشوند.

پیش از تاریخ ،استناد میکنند .این ظروف دارای
نقوش حیوانی ،مانند قوچ و عقرب هستند .البته
ِ
نقوش در کتیبهها و یافتههای باستانشناسی
این
کمیاباند .اما باستانشناسان معتقدند ،میشود
آیین مربوط به شب یلدا را تا هفت هزار سال قبل،
ردیابی کرد.
با هم ه اینها آنچه به عنوان شب یلدا رسمیت یافته،
به حدود  ۵۰۰سال ،قبل از میالد برمیگردد .یلدا در
زمان داریوش یکم به تقویم رسمی ایرانیان باستان،
وارد شده است .تقویمی که برگرفته از گاهشامری
بابلیها و مرصیهاست.
ابوریحان بیرونی دانشمند قرن چهارم هجری
شمسی در آثار الباقیه در مورد شب یلدا میگوید:
«نام این روز میالد اکرب است و مقصود از آن ،انقالب
شَ توی (زمستانی) است .گویند در این روز ،نور از
حد نقصان به حد زیادت خارج میشود و آدمیان به
نَشو و منا آغاز میکنند و پریها (دیوها) به ذَبول و
فنا روی میآورند».
محمدحسین خلف تربیزی مولف واژهنامه برهان
قاطع ،یلدا را اینطور معنی کرده« :یلدا ،شب اول
زمستان و شب آخر پاییز است که اول َجدْی و آخر
قوس باشد؛ و آن درازترین شبها ست در متام
سال؛ و در آن شب یا نزدیک به آن شب ،آفتاب به
برج جدی تحویل میکند؛ و گویند آن شب به غایت
شوم و نامبارک میباشد؛ و بعضی گفتهاند شب یلدا
یازدهم جدی است».
آداب و رسوم شب یلدا چیست؟
آداب و رسوم شب یلدا در طول زمان تغییر چندانی
نکرده است.
آتش
قدیم دور کرسی مینشستند؛ قبلتر از آن دور آتش
جمع میشدند؛ و حاال بخاریها مجلس را گرم
میکنند .آتش در گذشته مناد خورشید بود و برپا
کردن آتش به خاطر پاسداشتش انجام میشده

فال حافظ در شب یلدا
معموال در شبهای یلدا بزرگ فامیل به
دیوان حافظ تفالی میزند .به این ترتیب که
مخاطب فال نیت کرده و بزرگ مجلس این جمله
یا شبیه به این را میگوید :ای حافظ شیرازی ،تو
کاشف هر رازی ،من طالب یک فامل ،بر من نظر
اندازی…
بعد الی دیوان را باز میکند .غزل باالی سمت
راست ،جواب تفال است .اگر وسط غزل باشد ،فال
از ابتدای غزل که در صفحه پشت است ،خوانده
میشود .سه بیت از غزل بعدی نیز شاهد فال خواهد
بود .بعد از خواندن غزل ،فال را تفسیر میکند .اگر
محتوای شعر مثبت باشد فال را خوب و اگر نباشد آن
را بد میدانند .از آنجا که عمده غزلیات حافظ دارای
محتوایی عرفانی ،عاشقانه و امیدوارکننده است؛
فالها معموال روحیه بخشند.
شاهنامهخوانی
شاهنامهخوانیجزءجداییناپذیر شب یلداست .این
رسم از دیرباز رایج بوده .جذابیت شاهنامهخوانی به
شیوه نقالی چند برابر میشود .متاسفانه این رسم
نقالی در حال نابودی ست .باید خیلی خوش شانس
باشید که در خانوادهتان چنین فردی داشته باشید.
دسرتخوان شب یلدا
از جذابترین آیینهای شب یلدا یا شب چله،
دسرتخوان و خوردنیهای آن است که شامل
میوههای مخصوص ،آجیل مخصوص و دیگر تنقالت
است.
میوههای شب یلدا
در سفره یلدا نقش اصلی را میوههای رسخ رنگ بر
عهده دارند .رنگ رسخ این میوهها مناد خورشید
است .انار ،تربوز ،میوههای پاییزی مثل مالته و انواع
مرکبات ،سیب ،امرود  ،ناک و حتی لبلبو و کدو
تنبل میتوانند جایی در دسرتخوان یلدا داشته
باشند.
میوههای خشک شب یلدا
مغزهایی مثل پسته ،چهارمغز ،بادام و فندق اجزای
اصلی و مخصوص شب یلدا هستند .در کنار اینها
انجیر و توت خشکشده هم حارضند .از قدیم نخود
و کشمش در بین میوههای خشک شب یلدا وجود
داشته .غیر از اینها گندم و نخود بریان ،شاهدانه،
تخمه تربوز و کدو هم جز آجیلهای شب یلدا بوده.
به دسرتخوان میوههای شب یلدا تنقالت امروزی
دیگر هم اضافه شده است.
روزنامه راه مدنیت برای شام شب یلدای خوش آرزو
میکند.

دانـش و تکـنالوژی

سنجی دت از مبارزهاش با رسطان خرب داد

سنجی دت ،بازیگر رسشناس سینامی هند و ستاره بالیوود برای نخستین بار از مبارزه خود با بیامری رسطان پرده برداشت
دت  ۶۱ساله که فلم تازه منترش شدهاش درباره افغانستان واکنشهایی را در کشور به همراه داشت ،روز چهارشنبه با انتشار یک
ویدیو در اینستاگرام تلویحا به مبارزه با رسطان اشاره کرد .برخی منابع خربی پیشتر گفته بودند او به رسطان ریه مبتالست.
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واشنگنت ،مسکو را به حمالت سایربی متهم کرد
به تازگی وزارت خارجه امریکا ،مسکو را متهم کرده
که روسیه عامل حمالت اخیر سایربی به نهادهای
دولتی این کشور ،روسیه است.

مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا به روز جمعه (28قوس)
در یک گفتگو با برنامه رادیویی ،حمالت سایربی را

«قابل توجه» خوانده و افزود که واشنگنت درحال تالش
برای درک ماهیت این حمالت است اما برخی از این
اطالعات محرمانه باقی خواهد ماند.
به گفتۀ وزیر خارجه امریکا ،در این حمله سایربی از
یک قطعه نرمافزار برای جاسازی کد در سیستمهای
دولتی ایاالت متحده استفاده شده است.
پیش از این نیز واشنگنت این گونه حمالت سایربی
اخیر علیه چندین نهاد دولتی امریکا را تایید کرده بود
و مقامهای واشنگنت گفته بود که این حمالت کامکان
ادامه دارد.
طبق گزارشهای بیناملللی ،در حمالت سایربی
مدیریت شبکه نرمافزار«سوالرویندز» تحت کنرتل
هکرها قرار گرفته ،هزاران کارمند دولتی که پیام این
نرمافزار را دریافت و اقدام به بهروزرسانی کردند،
قربانی حمله سایربی شدند.
حمالت سایربی ،وزارت خزانهداری ،اداره ارتباطات و

اطالعات ملی ،وزارت تجارت و وزارت امنیت داخلی
امریکا را مورد هدف قرار داد.
از سویی هم ،نرشیه امریکایی پولیتیکو در گزارشی
نوشته است :مدارکی وجود دارد که نشان میدهد
هکرها به شبکه وزارت انرژی و سازمان ملی امنیت
هستهیی امریکا که مدیریت ذخایر تسلیحات هستهیی
ایاالت متحده را به عهده دارد ،دسرتسی پیدا کردهاند.
گفتنی است ،سفارت روسیه در واشنگنت اتهام دخالت
در این حمله را رد کرده و آن را «بیاساس» خوانده
است و تاکید کرده که روسیه عملیات سایربی تهاجمی
انجام منیدهد.
با این همه ،حمله سایربی به نهادهای امریکایی،
احتامال بزرگترین تهاجم سایربی جهانی در پنج
سال گذشته بوده و این حمالت درست زمانی صورت
میگیرد که دونالد ترمپ کاخ سفید را ترک و جوید
بایدن ،رییسجمهوری جدید امریکا میشود.

ایران تاسیسات جدید هستهیی در دست ساخت دارد
به تازگی ،خربگزاری آسوشتیدپرس تصاویری را
منترش کرده که نشان میدهد دولت ایران ساخت
تاسیسات زیرزمینی جدیدی را در سایت هستهیی فردوی
قم آغاز کرده است.
به گزارش رادیو فردا ،این خربگزاری در گزارش خود اشاره
کرده که در خصوص رشوع ساخت این تاسیسات از
منایندگی ایران در سازمان مللمتحد پرسیده ولی آنها
از پاسخ به این سوال ،خودداری کردند.
خربگزاری آسوشیتدپرس با انتشار تصاویر ماهوارهیی
گزارش داده است که ایران ساخت تاسیسات زیر زمینی
جدیدی در سایت هستهیی فردوی قم را رشوع کرد.
بر اساس این گزارش ،ساخت و ساز تاسیسات زیرزمینی
جدید هستهیی ایران از اواخر ماه سپتامرب سال جاری
میالدی رشوع شده و تصویر ماهوارهیی که در  21قوس

منترش شده ،نشان میدهد که در محوطه شاملغربی
سایت فردو ساختوساز یک ساختامن با دهها ستون
جریان دارد.
پیش از این ،دولت ایران از این انتقال تاسیسات هستهیی
در نطنز به زیر زمین خرب داده بود ولی تاکنون اظهار نظر
رسمی درباره ساخت تاسیسات زیرزمینی در منطقه فردو،
مطرح نکرده است.
پیش از این گزارش ،روزنامه نیویارکتایمز نیز در نوزدهم
قوس ماه جاری در گزارشی مدعی شده بود که تصاویر
ماهوارهیی گرفته شده از سایت هستهیی نطنز نشان
میدهد که جمهوری اسالمی ایران در حال ساخت مرکز
جدیدی در دل کوه میباشد.
بر اساس گزارش روزنامه نیویارکتایمز ،جمهوری اسالمی
ایران این مرکز را به جای ساختامنی احداث میکند که

در سالجاری خورشیدی انفجاری در تاسیسات هستهیی
نطنز ُرخ داده بود.
طبق گزارشهای منترششده ،انتقال سانرتیفوژهای
غنیسازی اورانیوم به مرکز جدید زیرزمینی هستهیی،
آن را از حمالت هوایی یا اقدامات خرابکاری احتاملی
محفوظ نگهمیدارد.
پس از انفجار نطنز ،دولت تهران اعالم کرده بود که مرکز
جدید به جای ساختامن منفجرشده در دل کوه اعامر
خواهد شد .در همین حال ،دولت امریکا در اکنش به
این اقدام ،معافیتهای همکاری رشکتهای خارجی در
سایت هستهیی فردو در ایران را لغو کرد.
ت ایران
خربگزاری آسوشیتدپرس نوشته که هرگونه فعالی 
در سایت فردو میتواند منجر به ایجاد نگرانیهای تازه در
روزهای پایانی دولت دونالد ترمپ شود.

جزییات ماجرای زنیکه به ربودن «حبیب اسیود» کمک کرد
شبکه خربی العربیه با نرش گزارشی ،جزییات
تازهیی پیرامون زنی منترش کرد که در ماجرای ربودن
«حبیب اسیود» رهرب پیشین حرکت النضال نقش
داشت.
بر بنیاد این گزارش ،نام کامل این زن «صابرین سعیدی»
عنوان شده و در آن آمده که او از سه سال پیش توانسته
در میان فعاالن اهوازی ساکن در خارج نفوذ کند.
پیش از این ،روزنامه واشنگنتپست و شبکه تلویزیونی
 TRTبا نرش گزارشی گفته بودند که وزارت اطالعات
جمهوری اسالمی ایران ،حبیب اسیود را توسط یک
زن از سویدن به ترکیه کشانده است .طبق گزارش این
رسانهها ،حبیب اسیود پس از خوراندن دارو با کمک یک
گروه قاچاق مواد مخدر تحت امر وزارت اطالعات ایران
به داخل این کشور(ایران) انتقال یافته است.
در گزارش العربیه از صابرین سعیدی به عنوان «پرستو»
نام برده شده است و در ادامه آمده که واژه پرستو

درباره زنانی به کار میرود که نهادهای امنیتی بر رس
راه مقامات ،چهرههای سیاسی ،منتقدان و مخالفان
حکومت و حتی دیپلامتهای خارجی قرار میدهند تا
برای آنان پروندهسازی کنند.
معلومات ارایهشده در این گزارش نشان میدهد که
تعدادی از اقارب نزدیک این خانم به اتهام فعالیتهای
سیاسی توسط دولت ایران اعالم شدهاند.
گفته میشود که صابرین سعیدیکه مدتی را در لندن
زندگی میکرد ،در طول سالهای گذشته با فعاالن عرب
ساکن در دمنارک ،هالند ،سویدن و بلجیم ارتباط برقرار
کرده و از سال  2017بدینسو به جمعآوری اطالعات
پرداخته و آن را به نهادهای دولتی ایران ارسال منوده
است.
نخستینبار شبکه خربی العربیه در دهم عقرب ماه
گذشته ،ربودن حبیب اسیود را همگانی کرد و پس
از آن ،وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران با نرش

اعالمیهیی خرب بازداشت او را تایید منود.
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران ،در خصوص
چگونگی بازداشت حبیب اسیود معلومات نداده اما
اعالم کرده که با اقدامات تخصصی و ترکیبی رسبازان
گمنام ،رسکرده گروهک تجزیهطلب حرکت النضال
شناسایی و دستگیر شد.

انگلیس:
برای پیروزی بر روسیه و چین باید آنها را در بازی خودشان شکست
رییس ستاد مشرتک نیروهای مسلح انگلیس،
لندن را به «تقویت در فضای مجازی» فرا خواند.
به گزارش تایمز ،جرنال نیک کارتر ،رییس ستاد
مشرتک نیروهای مسلح انگلیس اظهار داشت که برای
پیروزی بر روسیه و چین ،الزم است آنها را در «بازی
خودشان» شکست دهیم.
تایمز بخشهایی از سخنان کارتر که در آن لندن را به
«تقویت در فضای مجازی» فرا میخواند ،منترش منوده
است.

در عین حال ،به نظر کارتر ،برای شکست دادن مسکو
و بجینگ «تا آستانه جنگ» ،باید موقعیتهای نرمتری
در هوا و دریا اتخاذ شود.
عالوه بر این به گفته این جرنال انگلیس ،استفاده از
لحن کمرت تهاجمی در فضای اطالعاتی مهم است.
در اواخر سپتامرب کارتر در بیانیهیی اعالم داشت که
انگلیس برای مهار «مخالفان اقتدارگرا» باید اساسا
تفكر خود را تغییر دهد.
وی نظریۀ را ارائه كرد كه در آن از جمله بر رضورت

مبارزه «تا آستانه جنگ» بهمنظور جلوگیری از رسیدن
دشمنان به هدف خود در اسرتاتژی «واقعیت تحقق
یافته» تأكید میشود.
کنستانتین کاساچوف ،رییس کمیته امور بینامللل
شورای فدراسیون روسیه در این راستا بیان داشت
که لندن با توجه به اظهارات رهربان نظامی انگلیس،
قصد دارد جنگ اطالعاتی علیه روسیه و سایر کشورها
اعالم کند ،جنگی که انگلیس آنها را علیه «مخالفان
اقتدارگرا» میداند.

هواوی از تعداد کارمندان خود
در امریکا میکاهد
رشکـت هـواوی تصمیم دارد از
تعـداد کارمنـدان خـود در ایـاالت
متحـده بکاهـد .طبـق گزارشهـا
در نتیجـه ایـن تصمیـم احتماال
صدهانفـر شـغل خـود را از دسـت
بدهنـد .بـه نقل از رویترز ،رشکت
چینایـی هـواوی تصمیـم دارد از
تعـداد کارمنـدان خـود در ایـاالت متحـده امریـکا بکاهـد .رشکـت چینایـی
همچنان درگیر پیامدهای قرار گرفنت در فهرست سیاه امریکا است.
بهنوشـته روزنامـه وال استریت ژورنـال ،هـواوی از کارمنـدان خـود در زیـر
مجموعه تحقیق و توسـعه خـود یعنـی  Futurewei Technologiesمیکاهد،
در ایـن رشکـت حـدود ۸۵۰نفـر در آزمایشـگاههایی رسارس امریـکا کار
میکننـد.
بهگفتـه یکـی از منابـع آگاه احتماال در نتیجـه ایـن تصمیـم صدهانفـر شـغل
خـود را از دسـت بدهنـد .ایـن در حالیسـت کـه پـس از وضـع تحریمهـای
امریـکا ،کارمنـدان چینایـی هـواوی میتوانسـتند بـه چیـن بازگردنـد و
همچنـان شـغل خـود را حفـظ کننـد.
هفتـه گذشـته ویلبرراس ،وزیـر بازرگانـی امریکا ،اعلام کرد دولت این کشـور
بـه برخـی رشکتهـا اجـازه میدهـد بهطـور مشروط کاالهـا و رسویسهـای
خـود را بـه هواوی بفروشـند.

ساخت مغز مصنوعی
توسط چین

پـروژه بلـو بریـن سـال  ۲۰۰۵در موسسـه مغـز و ذهـن دانشـگاه پولـی
تخنیک لوزان به مدیریت هرنی مارکرام ،آغاز بهکار کردهاست.
یـک دانشـگاه چینـی بـرای توسـعه پـروژه بلـو بریـن بـا تیمـی از محققـان
سویسـی قـراردادی را امضـا کـرد.
پـروژه بلـو بریـن ،بهمعنـای مغـز
آبـی در تلاش اسـت تـا مغـز
مصنوعـی ایجـاد و علـم جهـان
را متحـول کنـد؛ در ایـن پـروژه
از مهندسـی معکـوس مغـز
پسـتانداران تـا سـطح مالیکولـی
اسـتفاده میشـود.
محققـان چنیایـی در تلاش
هسـتند تـا بـا کمـک دانشـمندان سوییسـی تحقیقـات علمـی خـود را بـرای
ایجـاد مغـز مصنوعـی آغـاز کننـد.
دانشـگاه جنـوب رشقـی نانجینـگ و تیـم اروپایـی ،پایـگاه دادهیـی از اعصاب
جمجمهیـی کـه بـرای تحقیـق در مـورد نورونهـای مغـز و توسـعه پزشـکی در
نظـر گرفتـه شـده را ایجـاد میکننـد.
سـین هیـل ،عضو پروژه مغز آبی ،میگوید :دانشـگاه جنوب رشقی ،نخسـتین
موسسـه دانشـگاهی چین اسـت که سـویس با آن همکاری میکند.
پنـگ هانچـوان ،یـک محقـق دانشـگاه ،میگویـد :محققـان هـر دو طـرف
سـعی خواهنـد کـرد کـه در مقیـاس بـزرگ بازسـازی نورونهای مغـز از طریق
فناوریهـای موجـود را ممکـن کننـد.
به نقل از فارس ،پروژه بلو برین سـال  ۲۰۰۵در موسسـه مغز و ذهن دانشـگاه
پولـی تخنیـک لوزان به مدیریت هرنی مارکرام ،آغاز بهکار کردهاسـت.

تکنالوژیجدید گوگل مانع
خودکشی نوجوانان میشود

گـوگل در حـال ابـداع هـوش مصنوعی اسـت کـه خطر خودکشـی را میان
نوجوانانـی کـه در فضـای مجازی (انرتنت) مشـکالت خود را مطـرح میکنند،
ارزیابـی کـرده و بـا ارایـه مشـورههای هدفمنـد بـه جلوگیـری از آن کمـک
میکند.
بـه تازگـی تلاش گـوگل در
خودکشـی
از
پیشـگیری
الگوریتمـی بـرای نوجوانانـی کـه
در فضـای مجـازی درخواسـت
کمـک میکنند ،هدفمندتر شـده
اسـت .ایـن هـوش مصنوعـی بـا
اسـتفاده از گفتگوی اولیه جوانان
بـا مشـاوران و ارزیابـی خطری که
مشـاوران بعـد از صحبـت بـا آنهـا ارایـه میدهنـد ،آمـوزش میبینـد.
ایـده ایـن اسـت کـه ایـن هـوش مصنوعـی بتواند بـا مقایسـه نحوه پاسـخهای
اولیـه بهخطـر نهایـی ،بهنحوی آمـوزش ببیند که خطر خودکشـی را بر اسـاس
اولیـن پاسـخ ،پیشبینـی کند.
ایـن غـول فنـاوری در مـاه میلادی مـی (ثـور – جـوزا) ۱.۵میلیـون دالـر بـه
رشکـت  Trevorکـه یـک رشکت غیر انتفاعی مسـتقر در کالیفرنیا اسـت ،برای
پـروژه تکمیـل هـوش مصنوعـی بهمنظـور پیشـگیری از خطر خودکشـی میان
نوجوانـان اعطـا کرد.
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جایزۀ «قهرمان صلح سال» به مسی تقدیم شد

لیونل مسی؛ مهاجم بارسلونا و تیم ملی ارجنتاین ،جایزۀ قهرمان صلح سال ( )Champion for Peace of the Yearرا دریافت کرد.
به گزارش وبسایت ، Peace and Sportجایزۀ قهرمان صلح سال به ورزشکاری تقدیم میشود که در زمینۀ صلح ،عدالت و تبلیغ همبستگی
اجتامعی فعال بوده باشد .لیونل مسی هامنطور که بهدلیل بازی خوب خود در زمین فوتبال تحسین شده ،همچنین در خارج از صحنۀ ورزش نیز
به فعالیت اجتامعی مثربخشی مشعول است.
این فوتبالیست نامدار ارجنتاینی از طریق بنیاد خود به کودکان بیبضاعت رسارس جهان بهویژه در اسپانیا ،ارجنتاین ،موزامبیک ،فلسطین ،کنیا،
سوریه و نپال کمک میکند .لیونل مسی اولین و تنها بازیکن در تاریخ فوتبال است که ششبار فاتح عنوان بهرتین بازیکن سال فوتبال جهان و
ششبار برند ٔه جوایز توپ طال و کفش طالی اروپا شدهاست.

بحرانی بی رس و صدا:
رکود اقتصادی ،افزایش خشونت علیه زنان افغان
ترجمه :رشیفه عرفانی
منبع :نیو هیومنرتین
سوفی کازینز

«ما بیامران زیادی داریم که بهعلت
مسمومیت مراجعه میکنند».
فاطمه روی تخت در بخش داخلی شفاخانه
میرویس شهر قندهار در جنوب افغانستان دراز
کشیده ،یک چادر سیاه رس و بدنش را پوشانده
و قطرههای سیروم را که وارد بازویش میشود ،از
دید مخفی میکند.
اوایل صبح هامن روز ،فاطمه برای خامتهدادن
به زندگی خود «مرگ موش» خورده بود.
مادر همرسش ،آمنه ،كه در كنار تخت فاطمه
نشسته و دست او را گرفته ،میگوید« :او مرگ
موش خورده .ناگهان زمین خورد و همه ما گریه
میکردیم .من به او التامس کردم ،چرا این کار
را کردی؟»
داکرتان میگویند این صحن ه بسیار
رایج است ،خصوصا بعد از شیوع
ویروس کرونا.
داکرت نسیمه حکیمی ،رییس مرکز
حامیت از خانواده شفاخانه (که به
زنان خشونتدیده کمک میکند)
گفت« :ما بیامران زیادی داریم
که بهعلت مسمومیت مراجعه
میکنند ».کرونا خسارات ویرانگری
بر اقتصاد افغانستان وارد کرده است
از جمله ،منجر به افزایش بیکاری،
کاهش درآمد خانوارها و افزایش
قیمت مواد غذایی شده است.
بهگفته کارشناسان اثرات ناخوشایند پاندومی،
موجب افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت بر
زنان و سوقدادن بیش از پیش آنان به سمت
خودکشی شد ه است.
«در درمانگاههای رسارس کشور ،بیشتر زنان
بهدلیل خشونت [به خاطرجنسیتشان] زهر
میخورند .زهر در هر خانهیی موجود است
– همهجا پیدا میشود .آنها این راه ،را برای
پایاندادن به مشکالت خود انتخاب میکنند».
آمار قطعی در دسرتس نیست ،اما طبق تخمین
داکرتان بعد از افزایش انتشار ویروس کرونا در
ماههای جون و می ،حداقل هر روز با یک مورد
خودکشی مواجه بودهاند .رقم واقعی احتامالً
بسیار بیشرت خواهد بود ،زیرا بسیاری از زنان به
شفاخانه مراجعه منیکنند.
تقریبا 90درصد زنان افغانستان در طول زندگی
خود حداقل یکبار خشونت جسمی ،جنسی یا
روانی را تجربه کردهاند.
حکیمی گفت« :مسمومیت بهدلیل کویید19
افزایش یافته است ،زیرا شوهران همیشه در
خانه هستند و با یکدیگر درگیری دارند و اطفال
به مکتب منیروند .علت اصلی خشونت مبتنی
برجنسیت بیکاری است».
از آنجا که انتظار میرود طی ماههای آینده با
رشوع زمستان ،گرسنگی و مشکالت معیشتی
دیگر افزایش یابد ،داکرتانی مانند حکیمی
میترسند با افزایش فشارها زنان بیشتری
اقدام به خودکشی کنند .بر اساس برآوردهای
سازمان ملل از هر پنجافغان دونفر ممکن در
سال  2021با بحران اقتصادی مواجه شوند یا
در سطح اضطراری ناامنی غذایی قرار گیرند.
گروههای کمکرسان میگویند ،کویید19
به خشونتهای جنسیتی در رسارس جهان و
همچنین در مناطق بحرانی دامن زده است.
پاندومی ،نابرابریهای جنسیتی و فشار
اقتصادی موجود را تشدید کرده و در عین
حال ،قرنطین باعث شده زنان در خانههای
خود با سواستفادهکنندگان خود محبوس شوند،
از خدماتی مانند مشاوره و امکان مراجعه به
پناهگاههای امن محروم شوند.
همچنین پاندومی ،کمبودها برای جلوگیری
و پاسخگویی به خشونت مبتنی بر جنسیت را
آشکار کرده است ،که این مساله به نوبه خود،
اگر زنان احساس کنند گزینه دیگری ندارند،
میتواند منجر به خودکشی شود.
خشونت علیه زنان و دخرتان پیش از ویروس
کرونا نیز در افغانستان مشکلی عمیق بود:
سازمان بهداشت جهانی میگوید تقریبا
90درصد از زنان افغانستان در طول زندگی
خود حداقل یکنوع خشونت جسمی ،جنسی
یا روانی را تجربه کردهاند.
«عامل اساسی ،نابرابری بسیار ،بسیار عمیق
جنسیتی است».
کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان
تخمین میزند که ساالنه حدود 3000افغان
اقدام به خودکشی میکنند .بهگفته کمیسیون

حقوق برش در رسارس جهان خودکشی در میان
مردان به مراتب بیشتر مشاهده میشود ،اما
در افغانستان عکس این قضیه صدق میکند:
80درصد اقدام به خودکشیها توسط زنان
صورت میگیرد.
دادههای حکومتی در مورد خودکشی غیر
قابل اعتامد است ،زیرا بسیاری از موارد گزارش
منیشوند و هیچ سیستم ردیابی واحدی وجود
ندارد.
هیذر بار ،مدیر موقت حقوق زنان در بخش
دیدهبان حقوق برشگفت :اما نابرابری عمیق و
خشونت فراگیرعلیه زنان در افغانستان نشان
میدهد که گزارشهای اولیه در مورد افزایش
تعداد خودکشی ،مانند گزارشهای داکرتان
شفاخانه قندهار ،نشانههایی از بروز بحرانی رو
به رشد است.

بار ،که قبال در افغانستان مستقر بودهاست،
گفت« :خشونت مبتنی بر جنسیت در آنجا
مشکلی بسیار جدی است و منابع بسیار کمی
وجود دارد .عامل اساسی ،نابرابری بسیار ،بسیار
عمیقجنسیتی است».
کویید  19و خودکشی :تصویر جهانی
در اوایل بیامری همهگیر ،مطالعات مدلسازی
اثر کویید 19بر میزان خودکشی افزایشی
145درصدی را پیشبینی کردهبود.
وضعیت جهانی امروز مشخص نیست ،بهویژه در
کشورهای کمدرآمد که منابع و دادهها ممکن کم
باشد .بهعنوان مثال ،دادههای پولیس نپال به
افزایش خودکشیها اشاره دارد .اعداد و ارقام
پرو ،خالف این را نشان میدهد.
در رسمقالهیی که ماه نومرب در مجله پزشکی
بی.ام.جی منترش شد آمده« :در عین زمانی که
منتظر وضوح بیشتر آمار هستیم ،پیشگیری باید
در اولویت قرار گیرد».
هنگامی که پاندومی شایع شد ،کارشناسان
میدانستند که خشونت مبتنی بر جنسیت
بهدلیل فشارهای اقتصادی شدید بر افغانها
احتامال افزایش خواهد یافت.
این فشارها افزون بر درگیریهای خارج از
کنرتول ،بالها و آوارگی در مناطق وسیعی از
کشور -افراد بیشتری را به سمت فقر سوق داده
است .کویید 19میتواند نرخ فقر افغانستان
را از حدود  54به 72درصد افزایش دهد ،در
حالی که طبق اعالم سازمان ملل 17درصد از
خانوارها بار بدهیهای «فاجعهباری» را به دوش
میکشند.
بار گفت ،پیش از پاندومی ،اقدام به خودكشی
زنان تقریب همیشه بهعلت خشونت خانگی
بود .در طی دوران پاندومی ،خشونتها عمدتا
تحت تاثیر«رکود اقتصادی ،و نه قرنطینه» رخ
داد ه است ».به عبارت دیگر ،این مساله بهدلیل
محبوسماندن زنان در خانه بیش ازحد معمول
به اوج خود رسیده است ،واقعیت ندارد ،بل
بحران اقتصادی دلیل عمده آن است.
«وضعیت اقتصادی پیش از این هم فاجعهبار
بود .اکنون در حال فروپاشی است».
شهره قادری ،محقق مسایل صحی در شامل
شهر مزار رشیف ،گفت که خشونت مبتنی
بر جنسیت بهدلیل «مشکالت مالی ناشی از
پاندومی کویید »19بدتر شده است.
قادری گفت« :مردان نانآور اصلی و مدیر
خانوادهها هستند  ...پاندومی باعث شد
بسیاری از مردان نتوانند نیازهای اساسی
خانواده را تامین كنند و این مساله باعث
درگیری در خانواده و افزایش خشونت علیه زنان
شده است .تامین نیازهای خانواده مسوولیت
مرد و این در اسالم یک الزام و اجبار است.
هنگامی که نتوانند از عهده آن برآیند ،تنها راه
خالیکردن عصبانیت یا تخلیه روانی ،تنبیه
اطفال و زنان است ،از آزارهای لفظی گرفته تا
تجسمی.
خشون 

فضای امن برای زنان محدود است
مدافعان حقوق زنان میگویند بخشی از
مشكالت زنان دچار بحران مربوط بهعدم حامیت
گسرتده و كمبود خدمات برای زنان فراری از
خشونت است .چند خانه امن (رسپناه زنان) در
پایتخت کابل وجود دارد .در قندهار اصال نیست
و جدای ترس از حمالت انتقامجویانه ،چیزی
تحت عنوان ترک همرس از سوی زن امری نادر و
بسیار ننگآور است.
بار گفت« :اساسا هیچ پناهگاهی در نیمهجنوبی
کشور وجود ندارد و هیچ خط تلیفون دولتی نیز
در دسرتس نیست ».اینکه یک زن با پولیس
متاس بگیرد امری کامال غیرقابل تصور است.
این بدان معنا است که خدمات دسرتس زنان
تحت خشونت جنسیتی عمدتا به کلینیکهای
مشاوره در شفاخانههای محلی مانند میرویس
در قندهار محدود میشود.
مرکز حامیت از خانواده شفاخانه،
به ریاست حکیمی ،پناهگاهی
نایاب برای زنانی که با خشونت
روبهرو هستند ،بهشامر میرود.
دفرت کوچک و دو اتاقه آن در
منطقهیی جداگانه واقع شده که
تعداد کمی از مردها حق رفت و آمد
به آن را دارند .این مرکز 25کارمند
دارد که در مراکز درمانی مختلف
در قندهار کار میکنند تا زنانی را
شناسایی کنند که به مراقبتهایی
فراتر از مراقبتهای صحی نیاز
دارند.
طبق برآورد حکیمی هر روز حدود
25زن به این مرکز میآیند .وی گفت« :ما آمدن
آنها را به کسی اطالع منیدهیم ،و بههمین
شیوه ادامه خواهیم داد».
این مرکز به زنانی که خشونت مبتنی برجنسیت
را تجربه میکنند مشاوره داده وهمچنین آنها را
به خدمات حقوقی وصل میکند.
هدف کارکنان جلوگیری از خشونت در
آینده و اقدام به خودکشی متعاقب آن از راه
حل اختالفات خانوادگی و تعامل با مردان و
خانوادههای بزرگ است ،اگر اجازه این کار را
پیدا کنند.
حکیمی میگوید با وجود آنکه آنها توانستهاند
بسیاری از اختالفات را از طریق مشاوره حل
کنند ،او اذعان میکند که این مرکز از نظر کاری
محدود است.
حکیمی ،با توجه به اینکه انتظار میرود
کویید 19بر زندگی مردم سالهای آینده نیز
تاثیر گذاشته و در نتیجه سطح خشونت مبتنی
بر جنسیت بهطرز حیرتانگیزی باال مباند ،از
آینده ابراز نگرانی میکند.
مردم در این کشور برای گذراندن فصل سخت
زمستانی آمادگی میگیرند و دولت و سازمان ملل
نسبت به موج دوم شیوع ویروس کرونا هشدار
میدهند .افغانستان تقریبا 50هزار مورد را ثبت
کرده است ،اما آزمایش ناکافی و عدم دسرتسی
به مراقبتهای صحی -که با درگیریهای مداوم
بدتر شده ،آمار واقعی بیامری را از نظر پنهان
کرد ه است.
در حال حارض حکیمی بر حامیت از بیامران
خود ،از جمله فاطمه ،متمرکز است ،زنی که
سعی کرد جان خود را بگیرد.
حکیمی با اشاره بهسمت فاطمه که روی تخت
شفاخانه دراز کشیده بود و گاهی اوقات از درد به
خود میپیچد ،میگوید «این خشونت فیزیکی
یا جنسی نیست .این خشونت روانشناختی
است».
وی گفت« :وقتی وضعیتش پایدار شد ،ما او را به
مطب خود منتقل میکنیم ،یا میتوانیم مشاور را
به اینجا بفرستیم .ما تالش داریم تا از تکرار این
حادثه جلوگیری کنیم .این مساله برایش عادی
خواهد شد .بارها و بارها اتفاق خواهد افتاد».
هنگام اسرتاحت فاطمه ،حکیمی مادر شوهر
زن ،آمنه را به کناری کشید .به او میگوید« :ما
باید این مشکل را حل کنیم .هر از گاهی با ما
مشورت کنید .شاید بتوانید او را برای مشاوره
بیاورید .ما میتوانیم با هم به او کمک کنیم و از
تکرار این اقدام جلوگیری کنیم».
آمنه مرتب رس تکان میداد و در حین
صحبتهای داکرت با صدای هق هق گریه
میکرد.
حکیمی گفت« :به او بگویید او زن خوبی است،
که او برای خانواده شام بسیار مهم است و سه
فرزند دارد که زندگیشان به او وابسته است».
فاطمه و آمنه نامهای مستعار که برای محافظت
از هویت زنان استفاده شده است.
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کودکان پورن میبینند
آیا کاری از دست پدر و مادرها ساخته است؟
ِشیفیا زلوم ،نیویورکتایمز -گزارشی تازه دربارۀ
ویدیوهای سوءاستفادۀ جنسی از کودکان در وبسایت
پورنهاب ،شاید پدر و مادرها را به این فکر فرو برده
باشد که آیا کودکانی خودشان هم به پورنهاب یا دیگر
وبسایتهای هرزهنگاری رس میزنند؟ ای بسا به
وحشت افتاده باشند که نکند کودکانشان ویدیوهایی
از آزار یا تجاوز دیده باشند ،یا کسی از آنها خواسته
باشد سلفیهای جنسی برهنه بفرستند ،یا اصالً
خودشان چنین عکسهایی را فرستاده باشند که
میتواند در نهایت رس از شبکههای اجتامعی یا
سایتهای هرزهنگاری درآورد؟
همۀ کودکان به صورت تصادفی با محتواهای
هرزهنگارانه مواجه میشوند ،و برخی از آنها مکررا به
دنبال آنها میگردند ،و معموالً این اتفاق در سنینی
پایینتر از آنچه انتظار دارید رخ میدهد .این فکر را
که «برای بچۀ من پیش نخواهد آمد» کنار بگذارید .من
بهعنوان معلمِ مسایل جنسی و مشاو ِر رابطه و رضایت
در سطح ملی ،تجربۀ فراوانی در این زمینه داشتهام و
با کودکانی بسیاری دربارۀ مسایل جنسی حرف زدهام.
بهندرت پیش میآید که نوجوانی تا حاال هیچ محتوایِ
بیپردۀجنسییی ندیده باشد.
اینجا چند نکتۀ راهنام میگویم که میتوانید هنگام
حرفزدن دربارۀ این موضوع لحاظ کنید:
چطور رس صحبت را باز کنیم؟
قبل از اینکه صحبتکردن با فرزندتان را رشوع کنید،
به این فکر کنید که میخواهید دربارۀ مسایل جنسی و
صمیمیت چطور فکر کند ،چه بیاموزد ،و چه چیزهایی
بداند.
به این فکر کنید که پیامهایی که میخواهید به او
بدهید ،دربارۀ هرزهنگاری است یا دربارۀ رابطۀ جنسی.
هامنطور که آقای کریستوف نوشته است« :احتامالً
ممکن است که از پورنهاب بد بگویید ،بیاینکه رابطۀ
جنسی را نادرست جلوه دهید».
دبورا رافمن ،نویسندۀ کتاب اول با من حرف بزن
میگوید در برخورد با کودکانی کوچکتر ،یعنی زیر
دهسالهها« ،اگر میخواهیم فهمِ کودکان از مسایل
جنسی به موضوع عاطفه و محبت میان انسانها پیوند
بخورد ،باید دربارۀ این حرف بزنیم که چطور صمیمت
هم به شکل احساسی و هم در رفتارهای فیزیکی بروز
میکند».
رافمن پیشنهاد میکند با کودکانتان دربارۀ «بغلکردن
ِ
احساس فوقالعادهیی که به ما میدهد حرف بزنید،
و
به آنها کمک کنید تا عاطفۀ انسانی را امن ،محبتآمیز
و محافظتشده درک کنند .و به آنها بگویید که روابط
فیزیکی در بسرت هرزهنگاری خالف عواطف انسانی
است».
درعینحال ،مهم است که پدر و مادر سطحی از
کنرتول را در استفاده از وسایل دیجیتال داشته
باشند ،تا کمک کنند که کودکان از مواجهۀ تصادفی
با محتواهای مخرب محافظت شوند.
برای کودکان متوسطۀ اول ،من مجموعهیی از استعارهها
را آماده کردهام تا به آنها بفهامنم که هرزهنگاری تصویر
درستی از رابطۀ جنسی و مشخصاً صمیمیت و محبت
میان انسانها ارایه منیدهد .به دانشآموزانم میگویم
«گاهی وقتها آدمها پورن میبینند چون دلشان
میخواهد دربارۀ رابطۀ جنسی چیزهای بیشرتی
بیاموزند ،اما این کار مثل این است که فلمهای ’رسیع
و خشمگین‘ را ببینید برای اینکه رانندگیکردن یاد
بگیرید» بعد یکی از تریلرهای ’رسیع و خشمیگن‘ را
میبینیم و دربارۀ موضوعاتی از این قبیل بحث میکنیم
که چه کسی تحت تأثیر رانندگیها قرار گرفته؟
نتیجۀ اینجور رانندگی چیست؟ چرا دیدن این فلم
رسگرمکننده است؟ چه تفاوتی با زندگی واقعی دارد؟
این گفتگوها به دانشآموزانم کمک میکند تا بفهمند
که هرزهنگاری تصویری بهشدت منایشی و حتی
کاریکاتوری از رابطۀ جنسی ارایه میدهد ،درست
مثل کاری که فلمهای رسیع و خشمگین با رانندگی
میکند ،و اینکه تجربههای واقعی زندگی چه بسا خیلی
متفاوت باشد.
تالش کنید با روی گشاده و صادقانه با نوجوانتان حرف
بزنید ،بدون قضاوت ،بدونِ خجالتزدهکردنش و بدونِ
تهدید و ارعاب .زمانی را انتخاب کنید که محیطی
خصوصی فراهم باشد و در حال انجام کاری روزمره
باشید ،مثالً در موتر (هنگام رانندگی احساس نزدیکی
شدیدی منیکنید ،چون چشمها بهجلو متمرکز است،
نه روی همدیگر) یا در حال قدمزدن و پیادهروی (چون
ِ
دیروقت
فعالیت و حرکت هامن نقش را ایفا میکند) یا
شب ،بعد از متاشای یک فلم خانوادگی (کودکان
باهوشند ،و میدانند پدر و مادرها در این ساعات
خستهاند و کمرت متایل به حرفزدن دارند و بیشرت
گوش میدهند).
این را نقطۀ آغاز مجموعهیی از گفتگوها در نظر بگیرید،
نه یک سخرنانیِ بدون تکرار .به سؤالهای نیمهبازی
که با «چطوری» و «چه چیزی» رشوع میشوند
بچسبید ،مثال« :به نظرت نوجوانها پورن را برای چه
چیزی میبینند؟» یا «به نظرت پورن چطور روی رابطۀ
انسانها در دنیای واقعی تأثیر میگذارد؟» اجازه بدهید
ِ
متخصص تجربههای خودشان باشند و به
تا خودشان
جای اینکه شام دربارۀ تجارب آنها دربارۀ هرزهنگاری
حرف بزنید ،خودشان رشوع به حرفزدن کنند دربارۀ
آنچیزی که دیدهاند و آنچیزی که دربارهاش فکر
میکنند.
اگر بچهمان رشمنده شد چه کنیم؟
احتامالً نوجوانهایتان از حرفزدن با شام دربارۀ
هرزهنگاری طفره میروند؛ همینطور دربارۀ هر
موضوعی که ربطی به مسایل جنسی داشته باشد.

باوجوداین ،مهم است که این موضوعات را پیش بکشید
و مطمین شوید که کودکانتان دربارۀ مساله اطالعات
اساسییی که به آن نیاز دارد را میداند ،حتی اگر به
نظر میرسد که منیخواهد چیزی بشنود.
اگر جوابی منیدهد ،لزوماً به معنی این نیست که
حرفتان را گوش منیدهد .برای مثال ،میتوانید
بگویید «چندوقتی است میخواهم دربارۀ پورن باهم
حرف بزنیم ،ولی واقعاً هنوز فرصتی پیش نیامده ،پس
من فقط یکسلسله حرفها را که به نظرم میرسد مهم
است بدانی ،میگویم» .اگر دیدید مقاومت میکند،
میتوانید این طور ادامه بدهید «میدانم که این کار
عجیبغریب و سخت است .برای من هم همینطور
است .بهعالوه ،میدانم که این حرفها ممکن است
ربطی به تو نداشته باشد ،اما این اتفاقی که در اوضاع
فرهنگی ما زیاد میافتد ،به همین خاطر میخواهم
ی را که الزم است
مطمین باشم که تو اطالعات اساس 
دربارۀ پورن و روابط سامل میدانی».
الزم است کودکانمان چه چیزهایی را بدانند؟
مهم است که گفتگویتان ،حتی اگر مکاملهیی یکسویه
است ،شامل این پیامها باشد:
هرزهنگاری چیزی است که از فانتزیهای ذهنی
آدمهای دیگر ساخته شده ،و از تخیلِ تو بیرون نیامده
بازتاب زندگی جنسی واقعیِ قریب به اتفاق آدمها
و
ِ
نیست .همچنان که تصویر درستی از روابط جنسی
سامل منیدهد.
هرزهنگاری نوعی صنعت منایشی است و مسالۀ
اصلیاش این است که چه چیزهایی بیشرت میفروشد
و سود بیشرتی دارد.
بدن این بازیگران معموالً با عملهای جراحی تغییر
میکند تا به این شکل دربیاید .این مدلها را استخدام
کردهاند تا چنین منایشهایی را اجرا کنند ،بنابراین
کارهایشان بهخاطر قراردادی است که بستهاند ،نه به
خاطر اینکه انجامدادن این کارها را دوست دارند.
در هرزهنگاری هیچ حریم خصوصییی وجود ندارد،
اما حریم خصوصی بخشی از یک رابطۀ جنسی سامل
است .آنچیزی که میبینی ،تا حد خیلی زیادی،
واقعی نیست .برای مثال ،یک تکۀ ۱۰دقیقهیی از این
فلمها ،ممکن است ساعتها طول بکشد تا ساخته
شود .بازیگران از داروهای مختلف استفاده میکنند
تا بتوانند چنین کارهایی بکنند .اگر صحنهیی درست
هامنطور که دلشان میخواهد درنیاید ،دوباره
تکرارش میکنند .و تدوین این ویدیوها بازمنایی
خاصی را درست میکند.
اگر کودکانمان از خودشان عکس برهنه فرستاده
باشند ،چه کنیم؟
بین کودکان زیر هجدهسال ،تا حدودی رایج است که از
خودشان عکسهای برهنه بگیرند یا بفرستند ،یا چنین
درخواستی از آنها بشود ،اما این کار ممکن است
پیامدهاییجدی برایشان داشته باشد.
اگر کودکتان دربارۀ فرستادن یک عکس برهنه
از خودش حرف زد ،متام تالشتان را بکنید که بر
خودتان مسلط باشید و وسوسۀ استنطاقکردن،
خجالتزدهکردن یا رسزنشکردنش را از خودتان دور
کنید .میتوانید بگویید «خوشحامل که پیش من آمدی
تا حرفت را بزنی» .مترکزتان را بگذارید روی اینکه
بفهمید چه کسی از اعتامد فرزند شام سوءاستفاده
کرده و دارد عکسها را منترش میکند یا به اشرتاک
میگذارد.
وقتی عکسهای برهنۀ آدمها ،بدون رضایتشان،
به صورت آنالین منترش میشود ،تجربهیی که از رس
میگذرانند شبیه این است که واقعاً به آنها تعرض
شده باشد .میتواند بهشدت مخرب باشد .از کودکتان
بپرسید که دلش میخواهد چه چیزهایی به اشرتاک
بگذارد .به یاد داشته باشید که آزار جنسی تجربهیی
ناتوانکننده است؛ ما میخواهیم کسانی که آن را از
رس گذارندهاند ،احساس کنند آنقدر خودمختاری
دارند که میتوانند دربارۀ مسیر پیش رویشان حرف
بزنند .سواالتی با پایان باز بپرسید و اجازه بدهید تا
گفتگو طوری پیش برود که احساس راحتی کنند.
با ارایۀ گزینههایی مثلِ رفنت پیش مشاور یا گزارش
به مراجع قضایی ،به آنها قدرت بدهید تا خودشان
تصمیمبگیرند.
چه کمکی از دست ما ساخته است؟
شام بهعنوان پدر و مادر ،ارزشهایی را در متام جوانب
زندگی کودکانتان به آنها آموختهاید .دربارۀ این حرف
بزنید که احرتام متقابل چگونه است ،و در بسرت مسایل
جنسی ،چه معنایی و چه احساسی دارد .مهم است که
بر این نکته تأکید کنید که روابط جنسی میتوانند هم
ِ
صمیمیت عاطفی داشته باشند و هم فیزیکی؛ و نقطۀ
اتصال این دو ،عالقۀ دو طرف به همدیگر است.
اگر راهنامیی بزرگرتها نباشد دربارۀ اینکه رابطۀجنسی
چطور باید باشد ،یا چه معنا و احساسی دارد ،کودکان
با بازمناییهایی که در اسکرینها میبینند جلو
میروند .مطمین شوید که اطالعاتی که دربارۀ مسایل
جنسی در اختیارشان میگذارید ،مناسب سنشان و
از نظر پزشکی دقیق است ،و راهنامییشان کنید که
این اطالعات را چطور باید به کار بگیرند .کودکانتان
را تشویق کنید تا جنسیت خودشان را بشناسند و از
کلیشههایی که ممکن است رفتارشان را شکل دهد،
پرهیز کنند و در موقعیتهای اجتامعی و در مواجهه با
مسایل جنسی آگاه و شجاع باشند.
به آنها یادآوری کنید که این مسایل باید بین هر دو
طرف ،بهخوبی و به شکلی خوشایند کشف شود و
مهمتر از همه تأکید کنید که رابطۀ جنسی نوعی
منایش نیست ،بل تجربهیی احساسی است.
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