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بحرانی بی رس و صدا:
رکود اقتصادی، افزایش خشونت

علیه زنان افغان 

عناوین

نگرانی عامل »جنگ«  از افزایش خشونت ها
آگاهان: پرونده جنگ در کشور فقط با طالبان بسته 

منی شود. صلح نیازمند تفاهم با همه گروه های 
درگیر در جنگ است

فلم حوا، مریم و عایشه؛ مردستیز یا واقع گرا؟
محتوای فلم می تواند از اعرتاض های  مدنی و اجتامعی 

گرفته تا بیان و انتقال احساسات باشد
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میراث فرهنگی کشور به نام و کام دیگران
دوتار و مینیاتور قربانی اهامل مسووالن کشور 

معین فرهنگی وزارت اطالعات و فرهنگ: ما تازه کاریم 
ترکیه،  ایران،  کشورهای  به نام  نگارگری  یا  مینیاتور  جهانی  ثبت  خرب  از  پس   

اوزبیکستان و آذربایجان به عنوان 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.

یک سال پیش، دوتار هم به عنوان میراث معنوی ثبت شد. آن وقت هم اعرتاض هایی 

شب  ثبت  درخواست  بررسی  از  خرب  ایران  کردیم.  شکایت  گفتند،  آقایان  و  شد 

یلدا، جشن مهرگان و خوش نویسی هم خرب داده که نگرانی های بسیاری را میان 

فرهنگیان کشور ایجاد کرده است.

نـرخ اشــتـراک در روزنـامــه
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ادارات دولتی و خصوصی
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دفاتر و موسسات خارجی
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بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:
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نکرده اید  که  فراموش  است!  چله  شب  امشب  راستی   

بساط شب چله را فراهم کنید؟ میوه تازه و میوه خشک که 

یادتان نرفته؟ به فامیل گفته اید امشب زودتر خانه بیایند؟ 

کتاب حافظ تان دم دست است؟ به چندنفری که می شناسید 

و می دانید که اوضاع مالی شان خوب نیست کمک کرده اید؟ 

حواستان باشد امشب از آن شب هاست که نباید از دست داد!

راه مدنیت: آخرین روز هفتۀ گذشته، مراسم با شکوه   

سال روز  هفت صدوچهل وهفتمین  مناسبت  به  فرهنگی 

از  مشرتک  گونۀ  به  بلخی  محمد  جالل الدین  موالنا  عرس 

سوی نهادهای ترکیه و افغانستان در والیت کابل، هرات و 

مرکز  و  افغان-ترک  معارف  بنیاد  شد.  برگزار  بلخ  والیت 

برپایی  با  را  موالنا  عرس  سال روز  اسرتاتژیک،  مطالعات 

و  عارفانه  موسیقی  خوانی،  مثنوی  همچون  ویژه  مراسم 

اجرای رقص سامع تجلیل کردند. 

آفریدگار  و  بزرگ  صوفی  بلخی؛  محمد  موالناجالل الدین 

شهر  در  خورشیدی  586هجری  سال  در  معنوی،  مثنوی 

در  پیش،  سال   747 درست  و  آمد  دنیا  به  بلخ  باستانی 

قونیه-ترکیه امروزی درگذشت. 

مطالعات  مرکز  رییس  مرادیان  داوود  مناسبت،  این  به 

اسرتاتژیک گفت که هر دنیایی یک کلیدواژه و شناسنامه 

خاص خود را دارد و آن را می توان با یک واژه توصیف کرد. 

اگر تاریخ یهودی ها مطالعه شود، یک کلیدواژه »مظلومیت 

همین طور  و  می بینید  یهودی ها  تاریخ  طول  در  انزوا«  و 

چین. مرادیان همچنان بیان کرد که تاریخ چین با کلیدواژه 

سال  دوهزار  به  که  شده  توصیف  مراتب«  سلسله  و  »نظم 

پیش برمی گردد. 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.

این  مرادیان  داوود  دارد؟  کلیدواژه یی  چه  غرب  متدن 

و گفت که  آغازین صحبت هایش مطرح کرد  در  را  پرسش 

از غرب گرفته  این کلیدواژه  اگر  پاسخ آن »منفعت« است، 

متامی  زیرا  منی ماند،  باقی  غربی  متدن  از  چیزی  شود، 

واقع  منفعت  محوریت  بر  غرب  سیاسی-فرهنگی  تحوالت 

شده است؛ پس از غرب، متدن این رسزمین )افغانستان( 

مرادیان  داوود  دارد؟  کلیدواژه یی  چه  آن است،  شاهد  که 

به هم گره  را  این جغرافیا  خاطرنشان کرد،آن چه که متدن 

زده »عشق« است.

جغرافیای  در  را  زریاب  رهنورد  استاد  زیسنت  مرادیان، 

اندر حکایت
درازترین شب سال 

شب یلدا یا شب چله یکی از قدیمی ترین 
جشن های به جا مانده از گذشتگان ماست

پیشنهاد برگزاری انتخابات  
پارملانی غزنی در سال ۱۴۰۰

ساخت ۱۵۰ ذخیره گاه
برای حفظ پیاز در رسپل

واشنگنت، مسکو را به حمالت 
سایربی متهم کرد

انگلیس: برای پیروزی بر روسیه 
و چین باید آن ها را در بازی 

خودشان شکست

مراسم  باشکوه، زادگاه مخروبه
رسپرست وزارت اطالعات و فرهنگ:

موالنا مولدش بلخ و مدفنش قونیه است، اما جغرافیای فکر موالنا کُل عامل انسانی است

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره
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رییس  نورستانی،  علم  حوا  مدنیت:  راه   
کمیسیون مستقل انتخابات کشور، گفت که این 
کمیسیون به حکومت پیشنهاد کرده تا انتخابات 
پارملانی والیت غزنی و شورا های والیتی در ماه 

میزان سال ۱۴۰۰خورشیدی برگزار گردد.
یک  در  )۲۹قوس(  شنبه  روز  خانم  نورستانی 
که  گفت  می کرد،  صحبت  خربی  نشست 
انتخابات  برگزاری  طرح  انتخابات  کمیسیون 
شوراهای  و  والیتی  شورای  غزنی،  پارملانی 
به  را   ۱۴۰۰ سال  میزان  ماه  در  ولسوالی ها 

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 والیتی ست که دو سال قبل، انتخابات 
پارملانی در آن برگزار نشده بود، هم چنین قرار 
بود برای اولین بار انتخابات شوراهای ولسوالی ها 
سال ۹۸  ریاست جمهوری  انتخابات  با  همگام 
برگزار گردد، اما به دلیل مشکالت و نبود بودجه 

کافی برگزار نگردید.
هر  برای  سال۹۷،  پارملانی  انتخابات  در 
والیت یک حوزه  انتخاباتی تعیین شده بود، اما 
برای  را  حوزه بندی  طرح  انتخابات  کمیسیون 

والیت غزنی مطرح کرده بود.
شامری با آن طرح مخالفت و مانع تطبیق طرح 

پیشنهادی کمیسیون انتخابات شدند.
که  شد  باعث  پارملانی  انتخابات  جنجال های 
در  منایندگان  مجلس  هفدهم  دور  انتخابات 
شانزدهم  دور  در  نگردد.  برگراز  غزنی  والیت 
انتخابات مجلس منایندگان از والیت غزنی تنها 
آن زمان  و در  برنده شدند  منایندگان یک قوم 
حامد کرزی، رییس جمهور وقت دستور تشکیل 
هیاتی را داد تا پس از انجام تحقیقات الزم، در 
مورد مرشوعیت و شفافیت انتخابات غزنی اعالم 

موضع کند.
بعد از بررسی ها کدام تغییراتی در آرا و منایندگان 

غزنی نیامد.
بنیاد  یا  فیفا  گذشته،  هفته  هم،  سویی  از 
انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان، گفته بود که 
پروسه  اصالحات  مورد  در  دولت  توجه  عدم  از 
اصالح  موضوع  حاشیه رفنت  به  و  انتخابات 

انتخاباتی نگران اند.
فیفا از دولت خواست که بر اساس تعهداتش در 
توافقات سیاسی، برعالوۀ تالش برای موفقیت 
پروسۀ صلح، توجه جدی به  اصالحات انتخاباتی 
شوراهای  غزنی،  پارملانی  انتخابات  برگزاری  و 
هم چنین  و  کرده  ولسوالی  شوراهای  و  والیتی 

هزینۀ آن را در بودجۀ سال۱۴۰۰ شامل کنند.

غنی،  محمدارشف  مدنیت:  راه   
مذاکره کنندۀ  هیات  با  کشور  رییس جمهوری 
دولت دیدار و در مورد دور اول مذاکرات صلح 

گفتگو کردند.
هیات  که  کرد  اعالم  ریاست جمهوری  ارگ 
با  )۲۹قوس(  شنبه  روز  مذاکره کننده 
ریاست جمهوری  ارگ  در  غنی  رییس جمهور 
دیدار و گزارش دور اول گفتگوهای صلح را نیز 

ارایه کردند.
رییس جمهور غنی در این دیدار با ابراز قدردانی 
از هیات مذاکره کنندۀ دولت گفت که در هیات 
مذاکره کننده گفتگوها با گروه طالبان، به گونۀ 

موثر از افغانستان منایندگی کردند.
وی افزود که هیات مذاکره کننده، انکشافات در 
دور اول مذاکرات دوحه را با مردم رشیک سازند.

نظریات  رشیک ساخنت  بر  تاکید  با  غنی  آقای 
اعضای  به  صلح،  پروسۀ  در  مردم  اقشار  متام 
هیات مذاکره کنندۀ دولت هدایت داد که قبل 
از آغاز دور دوم مذاکرات، با اقشار مختلف مردم 
مشورت کنند تا در مذاکرات به گونۀ مطلوب از 

آنان، منایندگی صورت گیرد.
معاونین  کشور،  اول  بانوی  دیدار  این  در 
ریاست جمهوری و رییس شورای عالی مصالحۀ 

ملی نیز حضور داشتند.
هیات  که  می گیرد  صورت  زمانی  دیدار  این 
توقف  از  پیش، پس  مذاکره کنندۀ دولت هفته 
کشور  به  دوحه،  صلح  مذاکرات  هفته یی  سه  
برگشت و قرار است در مورد آجندای دور دوم با 
مسووالن کشور مشورت خود را انجام دهند. دو 
طرف در سه ماه دور اول تنها توانستند که بر رس 

طرزالعمل مذاکرات صلح به توافق برسند.
ضمن  غنی  رییس جمهور  هم،  سویی  از 
تروریستی  اخیر  حمالت  شدید  محکوم منودن 
در کشور و به ویژه حمله مرگبار ولسوالی گیالن 
باید خواست مردم  والیت غزنی گفت: طالبان 
از انجام  افغانستان را برای آتش بس بپذیرند و 
و  برشی  ضد  جنایت  که  تروریستی  حمالت 
اسالمی می باشد، دست بکشند و پروسه صلح 

افغانستان را قبول کنند.

رییس  رنجرب،  محمدسلیم  مدنیت:  راه   
زراعت، آبیاری و مالداری والیت رسپل، می گوید 
که طی سال جاری ۱۰۰هزار مرتیک تن پیاز در 
از  جلوگیری  برای  و  گردیده  تولید  رسپل 
این والیت ۱۵۰باب  پیاز  خراب شدن حاصالت 

ذخیره گاه ساخته شده است.
آقای رنجرب روز شنبه )۲۹قوس( گفت که از میان 
آن  ۱۳۰باب  ساختامنی  کار  ۱۵۰ذخیره گاه، 

تکمیل و به بهره برداری رسیده است.
این  ساخت  بودجه  ۹۰درصد  وی،  به گفته 
۱۰درصد  و  پرداخت  دولت  توسط  ذخیره گاه 

باقی مانده آن را مردم محل پرداخته اند.
رسپل  والیت  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  رییس 
ترصیح کرد که این ذخیره گاه ها تنها برای ۱۰ 
و  کافی  رسپل  زراعتی  محصوالت  تا ۱۵درصد 
برای ذخیرۀ و جلوگیری از فاسد شدن پیاز، نیاز 
به ذخیره گاه های بیش تر است. طبق گفته های 
آقای رنجرب، ریاست زراعت تصمیم دارد طی سال 
آینده رسدخانه یی با ظرفیت ۱۵۰۰مرتیک تن 

مواد زراعتی را در این والیت اعامر کند.
هم چنین وی در قسمتی از صحبت هایش تاکید 
داشت که طی سال جاری شش هزار جریب زمین 
در رسپل زیر کشت پیاز قرار داشته که هر جریب 

زمین حدود ۱۲۶کیلو پیاز حاصل داده است.
بر اساس گفته های ریاست زراعت والیت رسپل، 
تاکنون مشکالت در قسمت بازارهای پیاز کشور 
این  تا  دارد  جریان  تالش ها  اما  دارد،  وجود 
از طریق صادرات دهلیز هوایی حل  مشکالت 

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 غله جات طی 
سال جاری ۲۰درصد افزایش، اما حاصالت میوه 
به دلیل رسدی هوا و نبود بازار مناسب، کاهش 

یافته است.
این در حالی ست که نبود بازار فروش پیاز طی 
سال جاری، سبب نگرانی دهاقین رسپل گردیده 
برای جلوگیری  که  از دولت می خواهند  آنان  و 
از فاسد شدن پیازهای  شان بازار مناسب را پیدا 
کرده و هم چنین رسدخانه های معیاری را اعامر 

کنند.
قابل ذکر است که بیش از ۸۵درصد مردم والیت 
رسپل به زراعت اشتغال داشته و باقی مانده مردم 

به مالداری و سایر موارد مرصوف می باشند.
گندم،  شامل  والیت  این  عمده یی  محصوالت 
جو، جواری، نخود، لوبیا، زغر و کنجد، هم چنین 
و  شفتالو،  زردآلو،  ناک،  انگور،  تربوز،  خربوزه، 

سیب می باشند.

راه مدنیت: سم مورت، مسوول شعبه ارتباط   
و مشارکت مردمی ادارۀ حامیت از اطفال ملل 
از  بعد  کرد،  اعالم  کابل  در  »یونیسف«،  متحد 
دو سال رای زنی، گروه طالبان موافقت کرد که 
چهارهزار صنف های درسی را در مناطق تحت 

کنرتول شان ایجاد شود.
در  که  نوشت  توییرتش  در صفحۀ  مورت  خانم 
تحت  مناطق  درسی  صنف های  ساخنت  مورد 
صحبت ها  پیش  چندی  از  طالبان  کنرتول 
طالبان  با  یونیسف  تازگی  به  و  داشت  جریان 
موافقت کرد، چهارهزار  صنف آموزشی محلی را 

ایجاد کند.
به گفتۀ وی، قرار ست این صنف های درسی در 

خانه های مردم برگزار شود.
از  حارض  حال  در  که  کرد  ترصیح  مورت  خانم 
چهارهزار صنف حدود ۶۸۰ آن فعال شده  است.

این صنف ها در هلمند، کندهار، ارزگان و فاریاب 
ایجاد شد.

با  می خواهیم  ما  که  »کاری  منود:  عالوه  او 
که  این ست  دهیم  انجام  صنف  چهارهزار  این 
کودک  چهل هزار  و  یکصد  تا  هزار  یک صد  به 

به شمول دخرتان برسیم«.
مسوول ارتباط دفرت یونیسف در کابل می گوید، 
خواهد  ساخته  مناطقی  در  درسی  صنف های 
شد که دسرتسی شاگردان آسان نیست و تعداد 

زیادی از اطفال از تعلیم محروم هستند.
این  ادامه  گفتگوهای  که  داشت  اظهار  وی 
تعلیمی  نصاب  با  تطابق  در  صنف های درسی 

افغانستان فعالیت خواهند کرد.
یونیسف گزارش داد که در افغانستان سه میلیون 
هستند.  محروم  تعلیم  از  کودک  ۷۰۰هزار  و 
و  امنیت  این محرومیت عدم  عامل  بزرگ ترین 

خشونت روزافزون عنوان شده است.
اطفال  ۶۰فیصد  که  آمده  ادامه  در  هم چنین 
افغانستان دخرتان  تربیه در  و  تعلیم  از  محروم 
هستند و عوامل مانند رسم و رواج های نادرست 
و محدودیت های خانوادگی باعث محروم شدن 

دخرتان از درس گردیده است.
در  دخیل  طرف های  از  انتقاد  با  یونیسف 
جنگ ۴۰ساله افغانستان گفت که در رابطه با 
محافظت از اطفال وظایف اصلی خود را انجام 

نداده اند.
این در حالی ست که بر اساس ارقام سازمان ملل 
متحد، میان سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ حدود 
شش و نیم هزار طفل افغان کشته شده و ۱۵هزار 

تن دگر زخمی شده اند.

سـوی  از  خشـونت ها  تشـدید  بـا  هم زمـان   

بـه گـروه طالبـان، هیـات  وابسـته  جنگ جویـان 

سیاسـی ایـن گـروه در سفرشـان بـه اسـالم آباد بـا 

عمران خان نخسـت وزیر پاکسـتان گفتگو کردند. 

بـر اسـاس گزارش هـا، هیـات سیاسـی طالبـان و 

و  خشـونت ها  کاهـش  پاکسـتان،  نخسـت وزیر 

آتش بس فوری را مورد مترکز قرار دادند.

نـرش  اعالمیه یـی  طالبـان  دیـدار،  ایـن  از  پـس 

کـرده و بخشـی از ایـن اعالمیه جالب توجه اسـت 

افزایـش  از  عمران خـان  بـا  دیـدار  در  آنـان  کـه 

از طرف هـای  و  کـرده  نگرانـی  ابـراز  خشـونت ها 

شـده اند.  خشـونت ها  کاهـش  خواسـتار  درگیـر 

نخسـت وزیر پاکسـتان نیـز از دیـدار بـا طالبـان 

سـخن گفته و وعده سـپرده که اسـالم آباد از صلح 

می کنـد. حامیـت  افغان هـا  به رهـربی  دوام دار 

دولـت افغانسـتان طی چهار سـال اخیر بـا اتخاذ 

اقدام هـای دفاعـی، همـواره کوشـش کـرده تـا از 

منظـور،  به همیـن  و  کاسـته  خشـونت ها  شـدت 

کاهـش  کنونـی  جنـگ  در  غیرنظامیـان  تلفـات 

یابـد، امـا جنگ جویـان ایـن گـروه در فصل هـای 

مختلـف سـال تنور جنـگ را در گوشـه و کنار این 

کشـور گـرم کردند.

الزم بـه تذکـر اسـت کـه گـروه طالبـان از یک سـو 

سـوی  از  و  می باشـد  کنونـی  جنـگ  گرداننـدۀ 

دیگـر تنهـا گـروه جنگـی نیسـت؛ بـل بـه گفتـه 

مسـووالن، بیسـت گروه تروریسـتی در افغانستان 

البتـه  هسـتند،  تخریبـی  فعالیت هـای  مـرصوف 

زیـر چـرت طالبـان کـه بخشـی از ایـن گروه هـا در 

هامهنـگ  طالبـان  بـا  تروریسـتی  فعالیت هـای 

می باشـند. 

از زمانی کـه رهـربان طالبـان بـا دولت افغانسـتان 

علیـه  خشـونت بار  حمـالت  شـده،  مذاکـره  وارد 

نیروهـای دولتـی را ایـن گـروه به عهـده گرفته اند، 

هیـچ  را  ایـن خشـونت ها  از  دیگـری  بخـش  امـا 

حمـالت  اسـت.  نگرفتـه  عهـده  بـه  گروهـی 

بیشـرتین  کـه  سازمان دهی شـده  و  تروریسـتی 

قربانـی آن هـا غیرنظامیان هسـتند، گـروه داعش 

بـه عهـده گرفتـه اسـت.

خشـونت ها،  افزایـش  از  طالبـان  گـروه  نگرانـی 

پرسشـی را خلـق کـرده که آیـا واقعـا جنگ جویان 

دولـت  نظامـی  فشـارهای  تحـت  گـروه  ایـن 

گرفته انـد؟  قـرار  امریـکا  و  افغانسـتان 

در  کـه  می شـود  خلـق  آن  از  پـس  سـوال  ایـن 

اعـامل  بـر  دیدگاه هـا  اغلـب  اخیـر،  سـال  سـه 

بـود،  متمرکـز  طالبـان  علیـه  نظامـی  فشـارهای 

نظامـی  مقام هـای  پسـین،  هفته هـای  در  چـون 

ارشـد امریـکا نیز به طالبـان هشـدار داده که اگر 

طالبـان بـه کاهـش خشـونت ها متعهـد نشـوند، 

آسـیب خواهنـد دیـد.

هم زمـان بـا ایـن، وزارت دفـاع ملـی کشـور اعـالم 

منـود کـه نیروهای امنیتـی افغـان در حالت دفاع 

فعـال قـرار دارند و تـا زمانی که حمالتـی از جانب 

دولتـی  نیروهـای  نشـود،  سـازمان دهی  طالبـان 

هیچ گونـه واکنشـی نشـان منی دهنـد.

بـه  وزارت  ایـن  سـخنگوی  معـاون  امـان؛  فـواد 

روزنامـه راه مدنیـت گفـت: عامـل اصلـی افزایش 

خشـونت ها طالبـان اسـتند کـه از هـر راه ممکـن 

بـه ویژه حمـالت انفجـاری و انتحاری می کوشـند 

منونـه،  کنند.»تازه تریـن  تشـدید  را  جنـگ  تـا 

حمله  یـی اسـت کـه روز گذشـته در غزنـی بـاالی 

افـراد ملکـی صـورت گرفـت و بـه خـاک و خـون 

حمـالت  بودنـد.  ملکـی  همـه  شـدند،  کشـانده 

موترمبـب و تهاجمـی بـه شـکل خیلـی گسـرتده 

از جانـب طالبـان صـورت می گیـرد و قربانـی این 

حمـالت هـم افـراد ملکـی اسـتند.«

نیروهـای  دفـاع،  وزارت  مسـؤول  ایـن  گفتـۀ  بـه 

تـا  دارنـد،  قـرار  فعـال  دفـاع  حالـت  در  دفاعـی 

زمانی کـه حمالتی از جانـب طالبان صورت نگیرد 

و یـا هـم این کـه محل پـالن اجرای عملیات شـان 

منی دهـد؛  نشـان  واکنشـی  نشـود،  شناسـایی 

اگـر در هـر نقطـه  کـه حملـه بـاالی افـراد ملکـی 

سـوی  از  شـود،  امنیتـی طرح ریـزی  نیروهـای  و 

نیروهـای امنیتـی مـورد هـدف قـرار می گیرنـد.

24سـاعت  در  وزارت،  ایـن  آمارهـای  طبـق 

بـه  طالبـان  بـه  وابسـته  جنگ جویـان  گذشـته، 

بیـش از 20 تحـرک تروریسـتی در چندین والیت 

شـامل  تحـرکات  ایـن  کـه  کردنـد  سـازمان دهی 

انفجـار  و  تـرور  حملـه،  خفیفـه،  انداخت هـای 

تحـرکات،  ایـن  مقابـل  در  می شـوند؛  ماین هـا 

نیروهـای امنیتی واکنش نشـان داده و نزدیک به 

شـده اند. کشـته  گـروه  ایـن  جنگ جـوی  صـد 

بـا این که بازار جنگ در افغانسـتان همچنان گرم 

اسـت، امـا در عیـن حـال، تالش هـای منطقه یـی 

و جهانـی بـرای فروکـش کـردن ایـن خشـونت ها 

شـدت گرفتـه اسـت. در آخرین تحـوالت، مناینده 

فرمانـده  دیـدار  متحـد،  ملـل   سـازمان  خـاص 

ارشـد نیروهـای امریکایـی بـا مقام هـای دولـت و 

طالبـان، صحبـت تلیفونـی رییس جمهـور غنی با 

عمران خـان و سـفر هیـات سیاسـی طالبـان هـم 

بـه پاکسـتان از تحوالتی اسـت که انتظـار می رود 

هامهنگـی بـه خاطـر حـل منازعـه افغانسـتان به 

وجـود آمده باشـد.

گفتگـو  در  نظامـی  آگاه  کوهسـتانی  جاویـد 

کـه  اسـت  خوش بیـن  مدنیـت  راه  روزنامـه  بـا 

جامعـه  و  پاکسـتان  طالبـان،  میـان  هامهنگـی 

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، اسـالم آباد در تالش 

مشـارکت  عالقه منـد  امـا  اسـت  جنـگ  پایـان 

کـه  منی خواهـد  و  نیسـت  قـدرت  در  طالبـان 

حاکمیـت کامـل افغانسـتان بـه دسـت ایـن گروه 

قـرار بگیـرد. این آگاه سیاسـی همچنـان در مورد 

نگرانی هـای طالبـان تاکیـد کـرد که این گـروه از 

طریـق نظامی گـری وادار بـه صلح پایـدار نخواهد 

. شد

در همیـن حـال، جالل الدیـن بـدر آگاه سیاسـی 

معتقـد اسـت کـه پرونـده جنـگ کشـور فقـط بـا 

طالبـان حل منی شـود؛ گروه ها و کشـورهایی هم 

در ایـن جنـگ دخیـل اسـت که بـا آن ها هـم باید 

تفاهـم صـورت گیرد. 

ایـن آگاه سیاسـی همچنـان ادامـه داد کـه اگـر 

طالبـان نگـران افزایـش خشـونت ها اسـتند، پس 

ایـن گـروه و دولت افغانسـتان واضح پاسـخ دهند 

کـه اگـر این ها نیسـتند، پـس چه کسـانی و کدام 

گـروه در پشـت جنگ جـاری قـرار دارد.

والیـت  در  تروریسـتی  حملـه  بـه  اشـاره  بـا  او 

غزنی کـه بـر یک مراسـم ختم قرآن صـورت گرفت، 

تاکیـد کـرد، اگـر در پشـت ایـن ماجـرا طالبـان 

افغانسـتان  دولـت  صلـح  جهـت  پـس  نیسـت، 

کـدام گـروه اسـت؛ در حالی کـه نیروهـای دولتی 

مـرصوف امنیـت شـهرها و جنگ جویـان طالبـان 

هـم در روسـتاها مسـتقر اسـتند. در صورتی کـه 

طالبـان  تروریسـتی  حمـالت  همـه  ایـن  پشـت 

نیسـت، پـس بـه ایـن معناسـت کـه گـروه سـوم 

را  خشـونت ها  گـراف  کـه  این هاسـت  از  قوی تـر 

بلنـد بـرده اسـت.

جالل الدیـن بـدر همچنـان اعـامل نظامی گـری 

علیـه طالبـان را بی نتیجـه و منتفـی می دانـد و 

سـال  سـه  در  کـه  هامن گونـه  می کنـد،  تاکیـد 

طریـق  از  افغانسـتان  جنـگ  شـد  دیـده  اخیـر 

نکـرد. فروکـش  نظامـی  فشـارهای 

قطـر  در  صلـح  مذاکـرات  رونـد  بـه  اشـاره  بـا  او 

مذاکـرات  ایـن  رشوع  کـه  سـاخت  خاطرنشـان 

علیه دولت افغانسـتان و طالبان تحمیل شـد و از 

پیش بـرد ایـن مذاکـرات نـه طالبـان راضی اسـت 

و نـه هـم دولـت. 

را  صلحـی  حکومـت  داد:  ادامـه  همچنـان  بـدر 

و  پذیرفـنت محکمـه  بـا  کـه طالبـان  می خواهـد 

وزارت حـج و اوقـاف بـه قـدرت سیاسـی سـهیم 

شـوند کـه ایـن امـر بـرای ایـن گـروه قابـل قبـول 

کنـار  بـا  کـه  می داننـد  طالبـان  زیـرا  نیسـت؛ 

گذاشـنت اسـلحه، در اجتـامع ذوب و همه چیـز را 

می دهنـد. دسـت  از 

خـــبـرهـای داخــلـی

گـزارش2خـــبـرهـای داخــلـی madanyatdai سال نهم  شامره 663       یک شنبه  30 قوس 1399 ly.com

نگرانی عامل »جنگ« از افزایش خشونت ها
آگاهان: پرونده جنگ در کشور فقط با طالبان بسته منی شود. صلح نیازمند تفاهم

با همه گروه های درگیر در جنگ است

پیشنهاد برگزاری انتخابات  
پارملانی غزنی در سال ۱۴۰۰

دیدار رییس جمهور غنی
با هیات مذاکره کننده

ساخت ۱۵۰ ذخیره گاه
برای حفظ پیاز در رسپل

یونیسف از ایجاد چهارهزار 
صنف درسی در مناطق تحت 

کنرتول طالبان خرب داد

سیدمهدی حسینی
گـزارشــگر

طالبان از یک سو   
گرداننده جنگ کنونی 

می باشد و از سوی دیگر 
تنها گروه جنگی نیست؛ بل 

به گفته مسووالن، بیست 
گروه تروریستی در 
افغانستان مرصوف 

فعالیت های تخریبی 
هستند، البته زیر چرت 

طالبان که بخشی از این 
گروه ها در فعالیت های 

تروریستی با طالبان 
هامهنگ می باشند.

عبدالله: جنگ راه حل نیست
عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه  ملی: با   
رهایی زندانیان طالبان ما انتظار یک آتش بس و یا کاهش 
خشونت چشم گیر را داشتیم، اما این صورت نگرفت. دو 

طرف باید بدانند که جنگ راه حل نیست.

صالح: نیروهای امنیتی به حامیت
            همه جانبه ما نیاز دارند

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 می گردد.



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

عمران خان، نخست وزیر پاکستان در صفحۀ توییرت خود نوشت: »مالقات با هیات کمیسیون سیاسی طالبان بخشی از تالش های   
جدی پاکستان برای تسهیل بخشیدن روند صلح افغانستان جهت رسیدن به یک افغانستان مرفه، مستقل، متحد، باثبات و صلح آمیز 

است.«

ســـرمــقـالـه

میراث فرهنگی کشور به نام و کام دیگران
دوتار و مینیاتور قربانی اهامل مسووالن کشور 

معین فرهنگی وزارت اطالعات و فرهنگ: ما تازه کاریم 

گـزارشــگرمعصومه امیری

پس از خرب ثبت جهانی مینیاتور یا   

ترکیه،  ایران،  کشورهای  به نام  نگارگری 

اوزبیکستان و آذربایجان به عنوان میراث 

فرهنگی معنوی )ناملموس(، فرهنگیان و 

وزارت  و  کردند  اعرتاض  مدنی  جامعه 

اطالعات و فرهنگ در جهت رفع تکلیفی 

ابرت و از باب اینکه کاری کرده باشد، گفت 

شکایت کردیم.

یک سال پیش، دوتار هم به عنوان میراث 

معنوی ثبت شد. آن وقت هم اعرتاض هایی 

شد و آقایان گفتند، شکایت کردیم. ایران 

خرب از بررسی درخواست ثبت شب یلدا، 

و خوش نویسی هم خرب  مهرگان  جشن 

میان  را  بسیاری  نگرانی های  که  داده 

فرهنگیان کشور ایجاد کرده است.

میراث فرهنگی معنوی )ناملموس(  

میراث فرهنگی ناملموس به تولیدات و فرایندهای فرهنگی 

گفته می شود که با گذشت زمان و از نسل های پیشین 

باقی مانده اند. سنت ها و ابرازهای شفاهی مانند زبان و 

ترانه یا هرنهای منایشی و موسیقی، اقدامات اجتامعی، 

آيني ها و جشنواره ها و مهارت در هرنهای دستی سنتی.

در این بخش تنها نوروز در افغانستان ثبت جهانی شده 

پاکستان،  هند،  ایران،  کشورهای  با  اشرتاک  در  که 

آذربایجان،  جمهوری  ترکیه،  قرقیزستان،  اوزبیکستان، 

در  نوروز  البته  است،  ترکمنستان  و  عراق  تاجیکستان، 

ابتدا به نام هفت کشور، در سال 1388 ثبت شده بود، 

اما پنج سال 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   

محسوس فرهنگی

و هامن سال  یونسکو شده  در 1948 عضو  افغانستان 

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.

را جستجو کردم،  افغانستان  یونسکوی  ملی  کمیسیون 

یک سایت به زبان انگلیسی و یک صفحه منسوب به آن را 

پیدا منودم که آخرین به روزرسانی اش برای هفته ها پیش 

است. شامره متاسی که برای ارتباط در صفحه فیس بوک 

گذاشته اند از برقراری اتصال معذور است.

گوگل فایلی را باال آورده که عنوانش معرفی کمیسیون 

ملی یونسکو- آیسیسکو افغانستان است. فایل در فرمت 

پی دی اف در زمان حکومت وحدت ملی و با آرم و نشان 

وزارت معارف تنظیم شده است. 

جنگ و دود، منونۀ بارزی از عشق می پندارد و افزود: 

بیست سال  به  نزدیک  بود که  از عشق  زریاب منادی 

زندگی کرد.»سه سال  کابل  در  در یک رشایط سخت 

زمستان  یک  بود،  مکرویان  در  زریاب  خانه  که  پیش 

رسد به خانه اش رفتیم، اما هامن رسدی زمستان، کابل 

ادبیات  و  فرهنگ  رسزمین،  این  به  زریاب  عشق  با  را 

می شناختیم.«

رییس مرکز مطالعات اسرتاتیژیک در وسط حرف  هایش 

فردوسی  کتاب  از  و  برگشت  قبل  سال  چند صد  به 

تدوین  یک  به خاطر  متام  سی سال  او  که  می کند  یاد 

فارسی  همه  مدنیتی  که  بنابراین،  و  کرد  تالش  کتاب 

و پشتوزبان ها را گره زده و هویت ما را تعریف می کند، 

عشق است، عشق توانسته با وجود متام مشکالتی که 

یک  به عنوان  بوده،  آن  شاهد  جغرافیا  و  رسزمین  این 

هویت حفظ مناید.

چند  در  افغانستان  که  کرد  ترصیح  همچنان  مرادیان 

نه  و  بود  نظامی  قدرت  دارنده  نه  اخیر  سال  صد 

اقتصادی؛ در فتوحات نظامی هم بازنده بود، اما آن چه 

این رسزمین را نگه داشته هویتی به نام عشق است، اگر 

بیرون  اوزبیکی  و  پشتو  فارسی،  ادبیات  از  عشق  واژه 

رانده شود، چیز دیگری باقی منی ماند و به همین خاطر 

رسزمین افغانستان روی عشق بنا شده است.

طاهر زهیر؛ رسپرست وزارت اطالعات و فرهنگ نیز در 

می کند  بیان  بلخی،  موالناجالل الدین  آثار  از  واکاوی 

که از مثنوی تعبیری به عشق نامه شده  است و از موالنا 

هم تعبیری به پیامرب عشق. زهیر هم چنان در ابتدای 

افغانستان  ما  عزیز  »کشور  آمده   آن  منت  از  جایی  در 

می   4 تاریخ  به  یونسکو  سازمان  عضویت  کسب  حین 

1948 میالدی مطابق 14ثور1327 هجری شمسی این 

از سویی هم عضویت  ایجاد منوده است.  را  کمیسیون 

از  آورد،  به دست  سال2003  در  را  آیسیسکو  سازمان 

افغانستان  اینکه کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی 

تشکیل مشخص برای انجام امورات نداشته تا در تطبیق 

برنامه های آیسیسکو وارد عمل گردد، بناً کارهای این دو 

به  نظر  و  با یک تشکیل  آیسیسکو(  و  )یونسکو  سازمان 

حیطه کاری آن در وزارت معارف پیشنهاد و به پیش برده 

می شود.« 

در ترشیح وظایف این کمیسیون در فایل مذکور گفته شده 

که نقش ارتباطات )ارتباط میان دولت، نهادهای دولتی و 

غیر دولتی با یونسکو، دفاترمنطقه  یی یونسکو و آیسیسکو 

و همچنین با کمیسیون های ملی سایر کشورها(، مشورتی 

)ارایۀ خدمات مشاوره یی در زمینه های کاری یونسکو به 

دولت، نهادها و سازمان های ذی ربط در خصوص نحوۀ 

مشارکت در فعالیت ها و برنامه های یونسکو(، اطالع رسانی 

)معرفی اهداف، راهربدها، برنامه ها و انتشارات یونسکو در 

سطح ملی از طریق رسانه های ملی و محلی و انتشار کتب 

و اسناد یونسکو به زبان دری و پشتو(، هامهنگ کننده 

)ایجاد هامهنگی های الزم برای اجرا و تطبیق برنامه های 

یونسکو در کشور( و طراحی )اجرا و ارزیابی برنامه های 

یونسکو و نیز مشارکت در پژوهش های 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 می کنم. می گوید مطمین نیست که چنین چیزی 

اما  باشد،  داشته  وجود  معارف  وزرات  تشکیالت  در 

بعد شامره متاس  را می دهد. کمی  می پرسد و خربش 

را  کمیسیون  این  سکرترجرنال  حبیب یار؛  محمدشاکر 

وزارت  در  را  تازه یی  کشف   موجبات  حداقل  می فرستد. 

معارف فراهم کردیم.

سخنان اش، عشق را کانونی ترین مفهوم در اثر مثنونی 

موالنا می داند. 

بارها  گذشته،  سالیان  طول  در  زهیر،  طاهر  گفتۀ  به 

عارفان، متصوفان و چهره های نام دار مثنوی را ترشیح، 

این  اجتامعی  باورهای  کردند؛  بازگشایی  و  تفسیر 

از  اقتباس  و  اقتدا  با  بلند اخالقی  آموزه های  است که 

کتاب  مثنوی  عظیم الشان،  قرآن  و  خداوند  گفته های 

رهنام است، رهنامی اخالق برای متام انسان ها.

طول  در  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  رسپرست  باور  به 

هفت صد 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 می تواند از 

این چشمه جوشان و فیاض فیض بخش جام معرفت و 

اخالق بنوشد.

او در البه الی سخنانش با تاکید افزود، در وضعیتی که 

متدن  حوزه  که  متدنی   جغرافیای  و  برشی  جهان 

و  میانه  آسیای  ترکیه  ایران،  می آید،  حساب  به  موالنا 

صورت  به  جغرافیا  این  است،  مؤلدش  که  افغانستان 

خاص به بازخوانی افکار موالنا و گرفنت فیض بهره یی 

از این چشمه تساهل و تسامح جزو آموزه های بنیادین 

موالنا نیاز دارد.

همچنان  تسامح  و  تساهل  به  رابطه  در  زهیر  طاهر 

در  افراطیتی که  و  تحجر  جمود،  که  کرد  یادآوری 

به ویژه  است  تحمیلی  بل  نه  بومی  شده  حاکم  منطقه 

در افغانستان. او ادامه داد: هیچ گاهی در هیچ گوشۀ 

بومی  صورت  به  خشونت  و  افراطیت  جغرافیا،  این 

پاسخ کمیسیون ملی یونسکو- افغانستان؛ ایران   

گفته بود

حبیب یار می گوید که ما زمانی می توانیم نقش رابط را 

ایفا کنیم و پی گیر خواست دولت و مردم باشیم که عمال 

خواستی وجود داشته باشد. او می گوید وزارت اطالعات 

و فرهنگ خواست یا شکایتی را به ما نرسانده که ما به 

حال  این  با  برسانیم  یونسکو 

برای اینکه تردیدی باقی مناند، 

فرهنگی  مسوول  متاس  شامره 

کمیسیون را به من می دهد.

مسوول  نوابی،  فاضل احمد 

فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو 

است  فردی  مطلع ترین  فعال  تا 

که در آخر روز توانستم همراهش 

در  ما  می گوید  کنم.  صحبت 

حال خانه پری فورم و طی مراحل 

ثبت مینیاتور بودیم، اما متوجه 

شدیم که ثبت شده و ایران هم 

افغانستان  نام  که  داد  اطالع 

دوتار  قضیۀ  اضافه خواهد شد. 

را می پرسم، نوابی می گوید ایران 

که  زمانی  در  و  گذشته  سال 

خانم حسینه صافی؛ وزیر وزرات 

اطالعات و فرهنگ بود به ما نامه داد که دوتار را به طور 

مشرتک ثبت کنیم. ما این نامه را به اطالع وزرات اطالعات 

و فرهنگ رساندیم، گفتند ما مگر خودمان چه کم داریم، 

تنهایی ثبتش می کنیم. )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 مصاحبه یی گفته بود 

که ما از کشورهای همسایه بارها تقاضای ثبت مشرتک، 

میراث فرهنگی مشرتک مان را داشته ایم.

حسینه صافی ما را به آقای باوری، معین فرهنگی وزرات 

هم  زمان  آن  در  که  می کند  حواله  اطالعات  و  فرهنگ 

همین سمت را داشته است. 

باوری می گوید: در رابطه با مینیاتور ما اعرتاض خود را 

به یونسکو ارسال کرده ایم و آن ها گفتند به علت مشکالت 

ناشی از کرونا فعال قادر به برگزاری جلسات نیستند، اما 

مفصل  به صورت  را  اسناد خود  و  که خواست  خواستند 

مستند کرده و تا ماه مارچ2021 از طریق وزرات خارجه 

به یونسکو بفرستیم. 

درخواست  مورد  در  یونسکو  ملی  کمیسیون  ادعای  او 

همکاری ایران برای ثبت مشرتک دوتار را تایید می کند 

و می گوید ما به آن ها گفتیم که این مربوط ما می شود و 

ما می خواهیم ثبت کنیم و فعال در حال تکمیل اسناد و 

مدارک برای دوتار هم هستیم و اعرتاض خود در این مورد 

را هم پی گیری می کنیم.

باوری می گوید مقایسه ما با ایران درست نیست؛ چون 

کار  فرهنگی  میراث  با  رابطه  در  که  سال هاست  آن ها 

می کنند، اما ما در مدت سه سال است که اهداف خود 

را اولویت بندی کرده ایم. الزم است که در ابتدا این میراث 

را  700عنوان  حدود  ما  شود.  ثبت  کشور  در  فرهنگی 

لیست کرده ایم که در حال مستندسازی است و 7مورد 

مستند شده هم به یونسکو ارسال شده است.

خشونت  و  جنگ  زیرا  ندارد،  وجود  نهادینه شده  و 

موجود تحمیلی است و در چنین رشایطی، همه مگان 

می توانند با بهره گیری از آموزه های اخالقی، معنویت و 

معرفت موالنا، از این وضعیت فالکت بار خود را نجات 

دهند. 

از جانب دیگر، برخی از نویسندگان و فرهنگیان کشور، 

موالنا جالل الدین محمد بلخی را به عنوان سخنگوی 

از  و  اسالمی  متدنی  حوزه  فرهنگی  وجدان  برجستۀ 

مطرح کنندگان پرآوازه مدارا و تسامح در عرصه فرهنگ 

و متدن برشی یاد کردند.

پژوهشگران  و  نویسندگان  از  یکی  ارشاق  سیدحسین 

کابل تاکید کرد که مدارا و تسامح از جمله فاخرترین 

شامر  به  فرهنگی  و  اخالقی  جلوه های  انسانی ترین  و 

می روند که در آثار اندیشمندان و سخنوران سرتگ این 

حوزه متدنی به ویژه در نوشته ها و گفته های خداوندگار 

بلخ برجستگی خاص یافته است.

او توضیح داد که جهان برشیت امروز بیش از هر زمان 

دیگری به ترویج افکار و آموزه های موالنا نیاز دارد؛ زیرا 

در رشایط حارض احرتام به دیگری و ارزش قایل شدن 

تعصب  پرمخاطره آمیز  چالش های  با  تفاوت،  مقوله  به 

مواجه شده و از همین جهت، پیام تسامح موالنا برای 

جهان امروز گره گشا و پرارج دانسته می شود.

تفکر  طرز  و  اندیشه  مورد  در  هرچند  جاری،  سال  در 

سال های  به  نسبت  بلخی  محمد  جالل الدین  موالنا 

اما خانه و خانقاه موالنا  با شکوه تر برگزار شد  گذشته 

در والیت بلخ هنوز شبیه به یک مخروبه است.

سال  در  درست  بلخ  والیت  در  موالنا  خانقاه  بازسازی 

پنج سال،  با گذشت  و  گرفته شد  روی دست   1394

هنوزهم کار ساخت وساز آن تکمیل نشده است.

***

کـرد؛  ثبـت  نـام خـود  بـه  دیگـری  ناکامـی  رکـورد  هـم  بـاز  افغانسـتان   

ایسـتادن در سـکوی عقب مانده ترین کشـور جهان به لحاظ توسـعه انسـانی. 

چنیـن جایگاهـی حـق مـا اسـت، زیـرا در دیدگاه مسـلط بـر ادبیات سیاسـی 

مـا واژه یـی بـه نام »توسـعه« یـا مفهومی به نـام »توسـعه یافتگی« وجـود ندارد. 

شـاید بتـوان واژه »انکشـاف« کـه بـه غلط در ادبیـات مدیریـت عمومی دولتی 

کاربـرد گسـرتده دارد را بـه معنـی »توسـعه« دانسـت، امـا باز هـم منی توان 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 

برنامه ریزی هـای عمومـی، توسـعه در بعـد کیفـی بـه ویـژه در بعـد انسـانی 

کمـرت مطـرح اسـت. 

توسـعه عـالوه بـر توسـعه اقتصـادی،  شـامل توسـعه انسـانی هـم می شـود. 

منظور از توسـعه انسـانی این اسـت که سـطح آزادی های افراد افزایش یابد؛ 

بـه ایـن معنـا کـه فراینـد برنامه هـای دولـت در جهتـی باشـد کـه قابلیت های 

افـراد بـرای بـرای بهبود بخشـیدن کیفیـت زندگی متنـوع باشـد و گزینه های 

مختلفـی بـرای انتخـاب کـردن پیـش روی افـراد بگذارد.

بـا ایـن تعریـف، برنامه هـای دولـت و نحـوه اجـرای پروژه هـا توسـط حکومـت 

بـه گونه یـی نبـوده کـه توسـعه اقتصـادی و در کل توسـعه در همـه بخش هـا 

ایـن ماجـرا در عمیـق شـدن فاصلـه  پیامـد  بـه صـورت همگـن رخ بدهـد. 

اجتامعـی و مافیایـی شـدن اقتصـاد بـه خوبـی دیده می شـود. با هـر یکی از 

شـاخص های تعییـن توسـعه انسـانی وضعیـت کشـور را بسـنجیم، می بینیـم 

کـه کشـور اساسـا در مسـیر توسـعه قـرار نـدارد.

یکـی از شـاخص های مهـم بـر توسـعه انسـانی درآمـد رسانـه اسـت، امـا در 

افغانسـتان با سـنجش این شـاخص منی توان به تصویری درسـتی از توانایی 

افـراد در برخـورداری از رشایـط متوسـط زندگـی دسـت یافـت. زیـرا منابعـی 

کـه منجـر بـه بهبـود وضعیـت خانوارهـا، بنگاه هـای اقتصـادی و بخش هـای 

مختلـف یـک کشـور می شـود، 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 گروه هـای 

تروریسـتی بـر رس راه منابـع طبیعـی باعـث شـده کـه بـر درآمـد رسانـه افـراد 

تاثیـر بگـذارد و عمـال بخـش عمدۀ جامعـه از درآمد ثابت و قابـل اکتفا محروم 

ند.  مبا

ناخالـص  تولیـد  از  حکومتـی  گزارش هـای  در  شـاید  کـه  ایـن  دیگـر  نکتـۀ 

داخلـی، متوسـط درآمـد رسانـه افـراد عـدد و رقمـی درج شـود کـه در نـگاه 

بـه تصویـر  بـا سـنجش آن منی توانیـم  باشـد،  ولـی  نخسـت رضایت بخـش 

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؟

اسـت.  افـراد  غالـب  محرومیـت  و  فقـر  پیداسـت،  کشـور  وضعیـت  از  آنچـه 

ماننـد  رفـاه  ابتدایی تریـن شـاخص های  پایتخـت  از جملـه  شـهرهای کالن 

نـدارد.  را  بـا کیفیـت  و  آمـوزش معیـاری  و  بهداشـت  بـرق، جـاده،  امنیـت، 

روسـتاها و شـهرهای کوچـک مبانـد کـه بـه کلـی در محرومیـت کامـل بـه 

رس می بـرد. بـه غیـر از چنـد شـهر بـزرگ انگشت شـامر، هنـوز بسـیاری از 

بخش هـای کشـور از داشـنت خدمـات اولیـه صحی حتـا در حد داشـنت قابله 

اسـت. آموزش دیـده محـروم  نـرس  و 

تصویـر دیگـری کـه حاکـی از فالکت بـار بـودن وضعیـت کشـور اسـت، جنگ 

اسـت. یکـی از شـاخص های سـنجش برخـورداری افـراد از آموزش بـا کیفیت 

اسـت. طالبـان و گروه هـای تروریسـتی کـه بقـای خـود را در دوری کـودکان 

و افـراد جامعـه از آمـوزش و تحصیـل می بینـد، بـه نهادهـای آموزشـی حملـه 

می کنـد.

امـا حکومـت هـم در ایـن وضعیـت آشـفته دسـتی دارد. سـوای خیالی  سـازی 

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 گروه های افراطـی در درون 

نهادهـای آموزشـی نفـوذ و بر محتوای درسـی تاثیر بگـذارد و رشایط عضویت 

دانش آمـوزان و محصـالن را به عنـوان جنگجـو در گروه های تروریسـتی فراهم 

. کند

ناامیـدی مـردم و مهاجرت های گسـرتده نیـز تصویر دیگـری از وضعیت وخیم 

بزرگ تریـن  افغانسـتان  کـه  اسـت. سال هاسـت  کشـور  در  انسـانی  توسـعه 

آوارگـی رصفـا  و  مهاجرت هـا  ایـن  اسـت.  در جهـان  مهاجـران  صادرکننـده 

ناشـی از رشایـط جنگـی نیسـت. میـزان مهاجـرت از مناطقـی که امن اسـت 

بـا مناطقـی کـه بـه کلـی ناامـن اسـت، چنـدان فـرق منی کنـد. خالی شـدن 

از عـدم  ناشـی  روسـتان و مترکـز جمعیت هـای روسـتایی در کالن شـهرها 

تـوازن در تخصیـص و توزیـع صـورت اسـت. پیامـد ایـن نیـز رصفـا مهاجـرت 

بـه  عـدم متایـل  ناامیـدی،  ایـن مسـاله هـم موجـب رسخوردگـی،  نیسـت، 

رسمایـه گـذاری، افزایـش اعتیـاد و ازبیـن رفـنت اسـتعدادها شـده اسـت. 

از  ناشـی  باشـد،  نهـادی  کـه  آن  از  بیـش  مشـکالت کشـور  ایـن  متاسـفانه 

توسـعه  وضعیـت  بهبـود  کـه  معنـا  بدیـن  اسـت.  حکومـت  سیاسـت گذاری 

انسـانی سـخت نیسـت. اگـر اراده یی بـرای تغییـر و بهبود باشـد، می تـوان با 

اصـالح سیاسـت های حکومـت، بـه سـمت توسـعه انسـانی رفـت.

نخسـت ایـن را بایـد مد نظر داشـت که توسـعه امری تک بعدی نیسـت. رصفا 

بـا رشـد اقتصـادی منی توان به توسـعه پایدار دسـت یافـت، با تدویـن قوانین 

و انبـار آن هـا منی تـوان بـه رضایـت شـهروندان و مطلوبیت رسـید. بـه عبارتی 

بـا مقـدم دانسـنت یـک بعـد توسـعه یـا ترجیـح یـک بخـش کشـور بـر بخـش 

دیگـر در تخصیـص و توزیـع ثـروت، منی تـوان بـه بعـد دیگـر توسـعه دسـت 

یافت.

بنابرایـن درنظـر داشـت کـه توسـعه فراینـد چندبعـدی اسـت و توسـعه همـه 

عرصه هـا و همـه بخش هـای 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 اصـالح گـردد که همـگان از آن منابع مسـتفید شـوند. سـوم، 

تـا رویکـرد نابرابـر نهادهـای دولتی در سیاسـت گذاری اصالح نگردد، توسـعه 

انسـانی اتفـاق نخواهـد افتـاد و حتـا آزادی افـراد از ایـن کـه هسـت، بیشـرت 

محـدود خواهد شـد. 

برنامه های دولت
خالی از توسعه انسانی

توسعه انسانی یعنی افزایش قابلیت ها
و گزینه های انتخاب افراد

3 گـزارش madanyatdai سال نهم  شامره 663       یک شنبه  30 قوس 1399 ly.com

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



اگـر اهـل کتـاب و ادبیـات   

باشـید، حتـی اگـر ایـن کتاب 

را نخوانـده باشـید، احتـامال 

نـام آن بـه گوشـتان رسـیده 

می تـوان  به جـرات  اسـت. 

کتاب خوشـه های خشـم 

تقریبـا  اثـر  یـک  را 

جـان  از  حامسـی 

اشتاین بک دانست.

ممکـن  ابتـدا  در 

اسـت به نظـر برسـد 

داسـتان  ایـن  کـه 

مسـتند  یـک 

اسـت؛ چـرا کـه اشـتاین 

بـک بـا صالبـت و لحنی نیرومنـد، وضع 

قـرن  اوایـل  در  آمریـکا  و سیاسـی  اقتصـادی 

۲۰ را در قالـب داسـتان به تصویـر می کشـد؛ 

کتابـی کـه پـس از انتشـار در آمریـکا ممنـوع 

شـد و در هـامن سـالی کـه منترش شـد، یعنی 

سـال ۱۹۳۹، به عنـوان پرفروش تریـن کتـاب 

سـال آمریکا شـناخته شـد و موفق بـه دریافت 

شـد. پولیـرتز  جایـزه  

داسـتان دربـاره ی خانـوادۀ کشـاورزی اسـت 

کـه بـا ورود کشـاورزان نوپا و رکـود اقتصادی، 

زمین هـای خـود را رهـا می کننـد و در رویـای 

راهـی  کاروانـی  بـا  آرزوهایشـان  بـه  رسـیدن 

ایالـت کالیفرنیـا می شـوند. در طـول داسـتان 

بـرای  کـه  مختلفـی  مشـکالت  بـک  اشـتاین 

به تصویـر  بـا صبـوری  را  می آیـد  پیـش  آن هـا 

بـا  درگیـری  نظیـر  مشـکالتی  می کشـد. 

مـزد  پایین آمـدن  کارفرما هـا،  پلیس هـا، ظلـم 

و مشـکالت مختلـف دگـر. کارگرهـا 

گفتـه می شـود علـت اهـدای جایـزه نوبـل بـه 

اشـتاین بـک تنهـا به خاطـر ایـن کتاب اسـت. 

اعطـای  مخالـف  خیلی هـا  علـت  همیـن  بـه 

جایـزه بـه او بودنـد و عقیـده داشـتند در  ۱۵ 

سـالی که اشـتاین بـک نویسـندگی می کرده، 

هیـچ کتـاب درخـور دیگـری به چـاپ نرسـانده 

است!

بخشی از کتاب:

کوره راههـا  در  مهاجـران  اتومبیلهـای 

بـه شـاهراه می رسـید و در جـاده  می خزیـد، 

می افتـاد.  راه  مغـرب  سـوی  بـه  بـزرگ، 

اتومبیلهـا سـپیده دم ماننـد ساسـها بـه جانـب 

باخـرت می گریختنـد. و تـا پشـت روز بـه خاک 

می کـرد،  غافلگیرشـان  تاریکـی  و  می رسـید 

گـرد هـم می آمدنـد و در گوشـه برکـه ای دور 

هـم می لولیدنـد. مهاجـران حـس می کردنـد 

کـه از دسـت رفتـه و متالشـی شـده اند، چـون 

همـه از جایـی می آمدنـد کـه بینوایـی و انـدوه 

تحقیـر  کـه  آنجـا   – می رانـد  فرمـان  آن  بـر 

شکسـت را تحمـل کـرده بودنـد – و چون همه 

بـه جانـب کشـور تـازه و شـگفتی می رفتنـد، 

دور هـم جمـع می شـدند، بـا یکدیگـر حـرف 

می زدنـد، زندگی شـان، خوارکی شـان و آنچـه 

از رسزمیـن جدیـد انتظـار داشـتند، همـه را با 

می کردنـد. تقسـیم  هـم 

)خوشه های خشم –

صفحه ۳۴۳(

جوان  فیلیپز  دكرت  كه  بود  شده  تاریك  هوا   

كوله پشتی خود را به شانه انداخت و بركه ماهیگیری 

با  و  رفت  باال  تخته سنگ ها  از  گفت.  ترك  را 

گالوش هایش كه تاپ تاپ صدا می كرد طول كوچه را 

كوچه  در  كه  تجارتی خود  آزمایشگاه  به  وقتی  پیمود. 

كنرسوسازی »مونرتی« واقع بود رسید چراغ های كوچه 

ولی  آزمایشگاه دكرت ساختامن كوچك  بود.  روشن شده 

محكمی بود كه یك نیمه آن در خشكی قرار داشت و نیمه 

دیگرش روی پی هایی بنا شده بود كه در آب های خلیج كار 

گذاشته بودند. در هر دو طرف ساختامن كنرسوفروشی ها با 

بوتل های بزرگ ساردین غوغا كرده بودند.

دكرت از پله های چوبی باال رفت و در را گشود، موش های سفید 

در قفس هایشان خود را به باال و پایین سیم ها زدند و پشک های 

دكرت  انداختند.  راه  رسوصدا  شیر  برای  خود  جاهای  در  زندانی 

فیلیپز چراغ خیره كننده اتاق عمل را روشن كرد و كوله پشتی خیس 

خود را روی زمین انداخت. كنار کلکین نزدیك قفس های شیشه یی 

آن ها  به  و  داد  تكیه  رفت،  می زیستند  آن  در  زنگی  مارهای  كه 

بودند  مارها در گوشه های قفس دسته دسته چنرب زده  نگریست. 

و راحت كرده بودند. اما رسهایشان واضح بود. چشم های تارشان 

انگار به چیزی منی نگریست اما همین كه مرد جوان به قفس تكیه 

داد، زبآن های شكاف دارشان با نوك های سیاه و پشت صورتی رنگ 

بیرون آمدند و آرام به باال و پایین تكان خوردند و بعد كه مارها او را 

شناختند زبانك ها را تو كشیدند.

آهنی  بخاری  در  آتشی  و  درآورد  را  چرمیش  جمپر  فیلیپز  دكرت 

افروخت. یك چای جوش آب روی بخاری گذاشت و یك بوتل حلبی 

لوبیا در آن انداخت. بعد ایستاد و به كوله پشتی اش كه روی زمین 

كار  آرام  چشامن  و  بود  باریك اندام  و  جوان  مردی  كرد.  نگاه  بود 

كرده یی، چشامن كسی كه زیاد به میكروسكپ می نگرد و ریش بور 

كوتاهی داشت.

بخاری گرگر صدا كرد و گرمایی از آن بیرون زد. موج های كوچك 

پایه های عامرت را آرام آرام می شستند. در قفسه های اطراف اتاق 

پشت رس هم ظرف های انباشته از منونه های حیوانات دریایی بود 

كه به وسیله آزمایشگاه خرید و فروش می شد.

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. گالوش هایش را درآورد و دم پایی های پشمی اش را 

پا كرد، وقتی به اتاق اول برگشت آب در چای جوش زمزمه می كرد.

كوله پشتی اش را روی میز برابر نور سفیدرنگ چراغ گذاشت و ده 

بیست تا ستاره دریایی معمولی از آن درآورد. آن ها را پهلوی هم روی 

میز چید. چشم های كاركشته اش متوجه موش های پر رس و صدای 

قفس های سیمی شد. 

یك مشت دانه از یك پاكت كاغذی درآورد و در ظرف غذای آن ها 

ریخت. موش ها در یك چشم به هم زدن از سیم ها پایین جستند و 

خود را روی دانه ها انداختند.

كه  ظرفی  میان  بود،  شیشه یی  قفسه  یك  روی  شیر  بطری  یك 

ماهی  كه  دیگری  ظرف  و  بود  شناور  آن  در  كوچكی  هشت پای 

مخصوصی در آن بود. دكرت فیلیپز بوتل شیر را برداشت و به قفس 

پشک ها متوجه شد، اما پیش از اینكه ظرف های شیر را پر بكند در 

قفس را باز كرد و به آرامی یك پشک بزرگ آل پلنگی مو فرفری را 

از آن بدر آورد. پشک را لحظه یی 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( می فرستاد باز كرد! ضمن آنكه تقالی كوتاه و آرامی در 

صندوق سیاه می گذشت دكرت نعلبكی ها را برای پشک های دیگر از 

شیر پر كرد. یكی از پشک ها 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، چای جوش آب قل قل می جوشید و با جوش و خروش 

به دور بوتل پر از لوبیا می خورد. دكرت فیلیپز بوتل حلبی را با یك 

بشقاب  یك  در  را  لوبیاها  و  كرد  باز  را  رسش  درآورد،  بزرگ  انربك 

شیشه یی ریخت و درحالی كه می خورد، متوجه ستاره های دریایی 

روی میز بود. از ستاره های دریایی كه روی هر پره شان خط سفیدی 

بود، قطرات ریز مایع سفیدرنگی تراوش می كرد. لوبیاها كه متام 

اسباب ها  قفسه  به طرف  و  را در روشویی گذاشت  بشقاب  شد 

ظرف های  دسته  یك  و  میكروسكپ  یك  قفسه  این  از  رفت. 

به  دیگری  از  بعد  یكی  را  ظرف ها  درآورد.  كوچك  شیشه یی 

وسیله شیری از آب دریا پر كرد و آن ها را كنار 

ستاره های دریایی ردیف كرد. ساعتش را 

از مچش باز كرد و آن را روی میز زیر 

آه های  با  موج ها  گذاشت.  سفید  نور 

كوتاه پایه های زیر بنا را می شستند، 

از كشو قطره چكانی درآورد و روی 

ستاره های دریایی خم شد.

در همین لحظه صدای پای 

عجله كننده یی  ولی  آرام 

به  چوبی  پله های  روی 

محكم  و  خورد  گوش 

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. چشم های سیاهش با نوری قوی 

می درخشید. از توی گلو با صدایی نرم گفت:

ـ اجازه هست بیایم داخل؟ می خواهم با شام حرف بزنم.

دكرت از روی بی میلی 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 می كنم تا شام بتوانید با من گپ بزنید.

در را بست و صندلی ناراحت را از اتاق خواب آورد و عذر خواست:

ـ می دانید حاال موسم كار ماست و من باید خیلی كار انجام بدهم.

خیلی ها می آمدند و سؤال های بیخودی می كردند و او توضیحات 

خسته كننده برای موارد معمولی از بر داشت و طوطی وار آن ها را 

می گفت.

ـ بفرمایید. چند دقیقه دیگر به گپ هایتان گوش خواهم داد.

زن بلندقامت به میز تكیه داد. مرد جوان با قطره چكان مایعی را 

كه از میان شیارهای ستاره دریایی تراوش می كرد جمع آورد و آن 

را در كاسه آب ریخت و بعد مایع سفیدرنگی را هم در هامن كاسه 

ریخت و با قطره چكان آب را به آرامی به هم زد و رشوع كرد تندتند 

توضیحات معمولی دادن:

ـ وقتی ستاره دریایی به سن بلوغ جنسی می رسد اگر در آب آرام 

از خود دفع  را  ماده  یا  نر  نطفه های  قرار گیرد،  و مدی  و بی جذر 

می كند! من منونه هایی را كه به حد بلوغ رسیده اند انتخاب می كنم. 

قرار می دهم.  آرامی  و در وضع  بیرون می آورم  دریا  آب  از  را  آن ها 

اكنون تخمك های نر و ماده را به هم آمیخته ام... بعد قدری از این 

مایع در هریك از این ده گیالس مدرج می ریزم. در عرض ده دقیقه 

نعناع می كشم  با جوهر  اول گذاشته ام  را كه در گیالس  آن هایی 

بعد گروه دوم را و بعد رس هر بیست دقیقه یك دسته را می كشم 

و بنابراین مرحله های خاصی را در موارد معین تحت تجربه می آورم 

و دسته دسته روی شیشه میكروسكپ می گذارم و برای مطالعات 

مربوط به زیست شناسی آماده می سازم.

و سكوت كرد. بعد:ـ  می خواهید دسته اول را زیر میكروسكپ ببیند؟

ـ نه متشكرم.

شتاب زده به طرف زن برگشت. همه مردم همیشه می خواستند از 

پشت میكروسكپ نگاه كنند. زن به هیچ وجه به میز منی نگریست. 

اما  بود  او متوجه  به  نگاه می كرد. چشم های سیاه زن  او  به  فقط 

انگار منی دیدش. او فهمید چرا؟ سیاهی چشمش درست همرنگ 

مردمك چشمش بود. سیاه سیاه. هیچ رنگ مشخصی بین آن دو 

دادن  گرفت. هرچند جواب  او دلش  از جواب  فیلیپز  نبود. دكرت 

به كاری كه  به سؤال ها كالفه اش می كرد، بی اعتنایی زن نسبت 

می كرد خاطرش را رنجاند. میلی به برانگیخنت زن در او بیدار شد.

ـ در ده دقیقه یی كه باید منتظر نتیجه باشم كاری را می بایست 

انجام بدهم. بعضی ها 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 می خواهد 

بكنید. من صرب می كنم تا فرصت پیدا بكنید با من گپ بزنید.

دست های زن در كنار هم روی دامانش آرمیده بود. خودش كامالً 

راحت نشسته بود. چشامنش می درخشید اما بقیه بدنش انگار در 

یك حالت اشتیاق و تحریك بالتكلیفی بود.

مرد اندیشید: »پست ترین نوع تحول ها نیز تقریباً به پستی تحول 

قورباغه، به خوبی از نگاه ها پیداست«. 

میل به تحریك و برانگیخنت زن از حالت بی اعتنایی كه به كار او 

داشت باز منرصفش كرد.

كوچك  چاقوهای  گذاشت.  میز  نزدیك  و  آورد  چوبی  گهواره  یك 

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 قالب های گوشه های گهواره بست. 

زیرچشمی به زن نگاه كرد. زن تكان نخورده بود. هنوز در نهایت 

راحتی بود.

الی  رنگش  صورتی  زبان  بود.  كرده  وا  نیش  چراغ  نور  در  پشک 

دندآن های 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 خون ریزی های عمل 

جراحی، كالس های زیست شناسی.

باز به او نگاه كرد. چشم های سیاه زن انگار غبار گرفته بود. بی هیچ 

تأثری به گلوی باز پشک نگاه كرد. یك قطره خون هم حرام نشده 

بود. بریدگی پاك پاك بود. دكرت فیلیپز به ساعتش نگاه كرد و گفت: 

»وقت دسته اول« و چند قطعه متبلور جوهر نعناع در گیالس مدرج 

اول ریخت.

باال  سیم ها  از  قفس هایشان  در  موش ها  می كرد.  عصبانیش  زن 

لرزه های  با  زیربنا  موج های  می كردند.  زق زق  آهسته  و  می رفتند 

كوچك به پی ها می خورد. مرد جوان لرزید. چند تكه ذغال در بخاری 

انداخت و نشست و گفت: »اكنون تا بیست دقیقه بی كارم« و متوجه 

شد كه چقدر فاصله میان لب زیری و نوك چانه زن كوتاه است. انگار 

زن آهسته بیدار می شد. از بیخودی عمیقی كه در آن غرق گشته 

بود بیرون می آمد. رسش بلند شد و چشم های سیاه غبارآلودش به 

اطراف اتاق گردید و بعد به او متوجه شد. دست هایش 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 آن ها را 

می گیرم و به آزمایشگاه هایی كه پادزهر درست می كنند می فرستم.

زن همچنان به او نگاه می كرد اما نگاهش تنها به او متمركز نشده 

بود. مثل اینكه چشم هایش او را می پوشانید و به شعاع یك دایره 

بزرگ متام اطراف او را می پایید.

ـ مار نر دارید؟ مار زنگی نر؟

ـ بله. اتفاقاً می دانم 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 می افتد. می دانید؟ یقین دارم كه مار نر 

دارم.

ـ كجاست؟

ـ آن جا. نزدیک کلکین. داخل قفس شیشه یی.

رس زن آهسته چرخید. اما دست های آرامش تكان نخورد. برگشت و 

روبه روی او قرار گرفت:ـ  اجازه هست ببینمش؟

مرد برخاست و به طرف قفس كنار کلکین رفت. روی شن ها چنرب 

مارهای زنگی به هم پیچیده و درهم شده بود. اما رسهایشان واضح 

بود، زبانك ها بیرون آمد و لحظه ای 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  فقط  بود.  نشنیده  صندلی  روی  از  را  او  شدن  پا  صدای 

روی  را  موش ها  گریز  و  عامرت  پی های  میان  را  آب  چلپ چلپ 

سیم ها شنیده بود. زن به نرمی گفت: ـ كدامش مار نری است كه 

می گفتید؟

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 آورده اند، مارهای 

خورده  را  موش ها  همه  او  كوچكرتند.  معموالً  اقیانوس  كناره های 

است. وقتی می خواهم به دیگران غذا بدهم مجبورم او را از قفس 

در بیاورم.

زن به رس خشك بی مغز مار نگاه كرد. زبانك شكاف دار بیرون آمد 

و لحظه یی طوالنی همچنان می لرزید. گفت: ـ مطمنئ هستید كه 

نر است؟

هر  تقریباً  خنده دارند.  زنگی  مارهای  ـ  گفت:  چرب زبانی  با  مرد 

اظهارنظری درباره شان اشتباه از آب در می آید. من دوست ندارم 

عقیده معینی درباره آن ها بگویم... اما بله می توانم به شام اطمینان 

بدهم كه نر است.

نگاه زن از روی رس صاف مار تكان منی خورد. گفت:

ـ آن را به من بفروشید!

مرد داد زد:ـ  بفروشم؟ به شام بفروشم.

ـ شغل شام فروش منونه هاست، نیست؟

ـ بله. البته. خیلی خوب، می فروشم؛ البته می فروشم.

ـ چند؟ 5 دالر؟ 10 دالر؟

ـ نه بیشرت از 5 دالر ارزش ندارد، اما... شام اطالعی از مار زنگی 

دارید؟ ممكن است نیشتان بزند.

زن لحظه یی به او نگاه كرد و گفت: ـ منی خواهم او را با خود بربم، 

می خواهم همین جا باشد؛ اما می خواهم مال من باشد، می خواهم 

اینجا بیایم و متاشایش بكنم و غذایش بدهم و بدانم كه مال من 

است و در كیسه كوچكی را باز كرد و 5 دالر درآورد: بیایید حاال 

مال من است!

دكرت فیلیپز ترسید و گفت:

ـ می توانید بیایید و متاشایش بكنید، دیگر الزم نیست بخریدش.

ـ می خواهم مال خودم باشد.

دكرت فریاد زد: »خدایا وقت از یادم رفت« و به طرف میز دوید: »سه 

متبلور جوهر  قطعه  ندارد«. چند  اهمیت  زیاد  اما  دقیقه گذشته. 

انداخت و خودبه خود به طرف  نعناع در گیالس مدرج دسته دوم 

قفس مار، آنجا كه زن ایستاده بود و هنوز خیره به مار می نگریست 

كشیده شد؛ زن پرسید:

ـ چی می خورد؟

ـ موش سفید بهشان می دهم؛ از موش هایی كه در آن قفس آنجا 

هستند.

ـ می شود او را در یك قفس تنها بگذارید؟ می خواهم غذایش بدهم.

بعضی  مارها  خورده.  متام  موش  یك  هفته  این  ندارد،  الزم  غذا  ـ 

وقت ها سه چهار ماه هیچ چیز منی خورند. یك مار داشتم كه یكسال 

متام هیچی نخورد.

با صدای یكنواخت و آهسته اش پرسید:

ـ ممكن است یك موش به من بفروشید؟

مرد شانه اش را باال انداخت:ـ  فهمیدم. می خواهید ببینید مار چطور 

غذا می خورد؟ بسیار خوب نشانتان می دهم، قیمت موش 25 سنت 

است. از یك نقطه نظر از جنگ گاو وحشی دیدنی تر است. ولی از 

نظر دیگر فقط مار ناهار خود را تناول می كند.

با اعامل  از آدم هایی كه  او  بود،  به تلخی گراییده  آهنگ كالمش 

او  می آمد.  بدش  بربند  لذت  و  بكنند  بازی  می خواستند  طبیعت 

هزارها  می توانست  بود.  طبیعی دان  نفر  یك  ورزشكار.  بود  مردی 

حیوان را به خاطر علم بكشد اما برای لذت شخصی حتی به آزار 

حرشه یی هم راضی نبود. قبالً در این باره فكرهایش را كرده بود.

بر  تبسمی  آغاز  و  گردانید  او  طرف  به  آرامی  به  را  رسش  زن 

لب های نازكش شكل گرفت. گفت: »می خواهم به مار غذا بدهم، 

چه  بداند  مرد  اینكه  از  پیش  و  دیگر«  قفس  یك  در  می گذارمش 

می كند 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 دیوانه اید؟ 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 چشم های سیاهی كه انگار 

به هیچ چیز منی نگرد، هراس دارد. احساس كرد كار خطایی است 

كه موش را در قفس بگذارد. كامالً گناه است و منی دانست 
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داستان کوتاه | مار
نویسنده : جان اشتاین بک

کتاب خوشه های خشم
جان اشتاین بک



فلم حوا، مریم و عایشه فلمی ست که از   

سه بخش ظاهرا مجزا تشکیل شده که در آخر 

در یک راهروی مطب یک دکرت زنان به هم 

فلم  اسم  از  که  هامنطور  می شود.  وصل 

به  سه شخصیت  درباره  داستان  پیداست 

نام های  حوا، مریم و عایشه می باشد که هر 

کدام درگیر حوادثی می شوند.

 شاید یک عده با دیدن این فلم آن را یک فلم 

فلم،  متام  در  اینکه  از  و  بدانند  مرد ستیزانه 

شخصیت های  اسیرکننده  مدام  را  مرد ها 

هوسباز و بی توجه نشان داده اند آزرده شوند، 

هرن  دنیای  اینکه  به  داشت  توجه  باید  اما 

دنیای آزاد بودن است و منی توان هیچکس 

را مجبور کرد که فالن اثر هرنی را تولید کند 

یا تولید نکند.

 ما در هرن و مخصوصا در فلم فقط می توانیم 

در  فلم  آیا  که  کنیم  نگاه  اثر  به  بعد  ازین 

انتقال محتوای مدنظر موفق بوده یا نبوده. 

بسیار  می تواند  گاهی  محتوا  این 

متنوع باشد از اعرتاض های  مدنی 

و اجتامعی گرفته تا بیان و انتقال 

فرم های   منایش  یا  احساسات 

دادن  نشان  یا  هرنی  مختلف 

خالقیت و نوآوری های  تازه.

در فلم حوا، مریم وعایشه موضوع، 

در  موجود  نگاه های  به  اعرتاض 

جامعه به زنان است. صحرا کریمی 

توانسته حرف  در بعضی قسمت ها 

بعضی  در  اما  کند  بیان  را  خودش 

از قسمت ها فلم از چوکات هرنی و 

سینامیی بودن بیرون زده و تبدیل 

به یک بیانیه شده است.

سینام  معروف  شعار  به  توجه  با 

نشان  نزن،  )حرف  می گوید:  که 

فلم  از  بده( خانم کریمی هرجایی 

موفق تر  زده  حرف  تصویر  با  که 

که  فلم   از  جایی  هر  و  کرده  عمل 

با  و  رگباری  به صورت  اطالعات 

شده  منتقل  مخاطب  به  دیالوگ 

بتوان  شاید  است.  بوده  ناموفق 

فلم،  قسمت  سینامیی ترین  گفت 

حوا  شخصیت  به  مربوط  قسمت 

است. 

بیشرت  توانسته  بخش  این  در  کارگردان 

از  و  کند  بیان  تصاویر  با  را  خود  حرف های 

انتقال  و  احساسات  انتقال  برای  منادها 

محتوای خود استفاده کند. مانند مناد پرنده 

در قفس که مناد خود شخصیت حوا است، 

روایت  نود درصد  عمال  دوم  بخش  در  اما 

داستان با حرف زدن یک شخصیت با تلیفون 

به مخاطب منتقل می شود که فلم را حوصله 

لوکیشن  محدود،  شخصیت  می کند.  بر  رس 

فضای  و  دیالوگ های  طوالنی  محدود، 

باعث  که  هستند  دیگری  عوامل  از  بسته 

اما  می شود،  قسمت  این  شدن  خسته کن تر 

در اپیزود سوم کار دوباره کمی جان می گیرد 

و باعث می شود که رخوت بخش دوم از بین 

برود. 

شاید بتوان گفت بزرگ ترین نقطه ضعف فلم، 

فلم نامه است. حتی در بخش اول که بهرتین 

بخش فلم است اتفاق محرک داستان خیلی 

دیر می افتد و همین باعث کم شدن تعلیق 

در داستان می شود. شاید اگر زمین خوردن 

حوا قبل از رسیدن مهامن ها اتفاق می افتاد، 

حوا  با  بیش تری  پنداری  همذات  حس 

می کردیم. در قسمت های  دوم و سوم عمال 

هیچ اتفاق محرک داستانی وجود ندارد. 

که  است  اتفاقی  داستانی«  محرک  »اتفاق 

از  بعد  و  می زند  هم  بر  را  موجود  رشایط 

بر  خود  اولیه  مسیر  به  هیچ گاه  رشایط  آن، 

برای  مریم  تصمیم  شاید  البته  منی گردد. 

برای  خواستگار  آمدن  یا  و  جنین  سقط 

در  داستانی  محرک  اتفاق  بتوان  را  عایشه 

نظرَ گرفت، اما حوادث بعد این ها در پی این 

حوادث نیست و منی توان اسم آن ها را اتفاق 

محرک داستانی گذاشت. 

و اما در مورد بازیگران؛ در کل سطح بازیگری 

بازیگران  و  است  پایین  افغانستان  در 

دریابند  را  کارکرت  پتانسیل  متام  منی توانند 

با  منی توانند  آن  بر  عالوه  و 

چیزی  نقش  به  خود  خالقیت 

دلیل  به همین  کنند.  اضافه 

نسبت  باید  را  بازیگران  بازِی 

به رشایط موجود ارزیابی کرد. 

حوا  نقش  در  پور  آریا  خانم 

باورپذیری  و  قبول  قابل  بازی 

از  بعد  ترتیب  به  و  ارایه کردند 

در  و  ابراهیمی  خانم  ایشان 

نقش  در  که  افشار  خانم  آخر 

مریم ایفای نقش می کردند.

بازی  بخواهیم  اگر  کل  در 

نظر  در  را  فرعی  بازیگران 

شده  ساخته  فضای  بگیریم 

قابل  فضای  بازیگران  توسط 

باوری برای مخاطب می باشد.

فلم  این  که  این  پایانی  سخن 

خوبی  دوباره  رشوع  می تواند 

افغانستان  سینامی  برای 

خانم  که  است  امید  و  باشد 

کارگردان های  دیگر  و  کریمی 

ما تالش کنند تا به فرم خاص 

فلم های   در  خود  کارگردانی 

بعدی خود دست یابند.

***

چرا؟ غالباً برای این و آن موش در قفس مارها انداخته بود و آن ها متاشا كرده بودند، 

اما این آرزو، این میل در این شب او را رنج می داد. 

سعی كرد خودش را مجاب بكند. گفت: »خیلی متاشایی است به شام طرز كار مار 

را نشان می دهد. شام را وا می دارد كه به مار با نظر احرتام بنگرید. خیلی ها درباره 

مارهای كشنده خیالبافی هایی می كنند. من فكر می كنم این خیالبافی ها و ترس ها 

از این نظر است كه آدم خودش را به جای موش فرض می كند. اما اگر آدم واقعیت امر 

را ببیند كه موش در چنگال مار است ترس از رسش می پرد.«

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 

فش فش خشك و سوراخ كننده ای متام اتاق را گرفت. هیكل كلفت مار پیچ و تاب 

به قفس غذاخوری  و  از قفس درآورد  را  او  و مرد  به دسته چوب زد  را  خورد و خود 

انداخت. مار یك لحظه آماده نیش زدن ایستاد اما فش فش او كم كم متوقف شد. به 

گوشه یی خزید. با هیكل بزرگش شكل 8 را نقش كرد و آرام ماند.

مرد جوان توضیح داد: »می بینید این مارها كامالً اهلی هستند. خیلی وقت است كه 

آن ها را دارم. فكر می كنم اگر بخواهم می توانم با دست بگیرمشان. اما به عقیده من 

مار، هر مارگیری را دیر یا زود می زند. من منی خواهم 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 چشم های سیاهش به رس سخت مار خیره شده بود گفت:

ـ موش را در قفس بیندازید.

موش ها  حال  به  دلش  علتی  به  رفت.  موش ها  قفس  رس  بی میلی  روی  از  دكرت 

می سوخت. چنین احساسی هرگز در او پیدا نشده بود. چشم هایش به توده سفید 

بدن هایی افتاد كه مقابل او به سیم ها 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 می فروشم.«

زن حتی به او نگاه نكرد؛ گفت:

ـ موش بیندازید، می خواهم مارم غذا بخورد.

در قفس موش ها را باز كرد و دستش را برد تو؛ انگشت هایش دم یك موش را یافتند؛ 

موش چاقی را كه چشم های قرمز داشت از قفس بیرون كشید؛ موش كوششی كرد تا 

انگشت های او را گاز بگیرد و چون نتوانست از دمش بی حركت آویزان ماند؛ تند طول 

اتاق را پیمود، در قفس غذاخوری را باز كرد و موش را روی شن ها پرتاب كرد.

ـ حاال متاشا كنید! 

زن جوابی نداد؛ چشم هایش به مار كه آرام دراز كشیده بود، دوخته شده بود. زبان مار 

تندتند بیرون می آمد و تو می رفت و هوای قفس را مزمزه می كرد.

موش با پاهایش به زمین نشست؛ برگشت و دم لخت صورتی رنگ خودش را بو كرد 

و بعد بی خیال روی شن ها ور جهید و همینطور كه حركت می كرد آن ها را بو می كرد؛ 

اتاق آرام بود؛ دكرت فیلیپز آه كشید، یا زن بود كه آه كشید. از گوشه چشم پیكر زن را 

دید كه پیچ و تاب می خورد و منقبض می شد.

چنان  حركتش  می رفت؛  بیرون  و  می آمد  تو  زبانش  خورد؛  تكان  آهسته  و  آرام  مار 

تدریجی و چنان آرام بود كه انگار اصالً منی جنبید: در گوشه دیگر قفس موش رس دو 

پا نشسته بود و موهای سفید لطیف سینه اش را می لیسید؛ مار جلو می رفت و درازیش 

همچنان یك منحنی گود را به شكل s حفظ می كرد.

سكوت برای مرد جوان خردكننده بود؛ احساس كرد كه خون به صورتش می دود. 

بلند گفت: »متاشا كن، منحنی موقع جنگ را حفظ می كند. مارهای زنگی خیلی 

محافظه كارند. تقریباً حیوانات ترسویی هستند. ساختامن بدنشان خیلی دقیق است. 

غذای یك مار به مهارت و دقت یك عمل جراحی رصف می شود.«

مار اكنون به میان قفس رسیده بود. موش نگاه كرد، مار را دید و بعد بی خیال به 

لیسیدن سینه اش ادامه داد. مرد جوان گفت: »این زیباترین چیزهای جهان است.« 

و نبضش به رسعت می زد.

مار اكنون نزدیك شده بود. رسش را به اندازه چند بند انگشت از زمین بلند كرده بود. 

رس آهسته جلو و عقب می خزید، نشانه می گرفت، فاصله می گرفت نشانه می گرفت. 

دكرت فیلیپز باز به زن نگاه كرد. حالت تهوع گرفت. زن هم تكان می خورد. 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 می لرزید. 

مار به عجله به گوشه قفس به هامنجا كه آمده بود عقب نشست و راحت ماند. زبانش 

مدام كار می كرد. دكرت فیلیپز فریاد زد:

ـ آفرین! درست میان گرده هایش. نیش او ممكن است به قلبش هم رسیده باشد.

آهنگری كوچك سفیدرنگی نفس نفس می زد.  بود. مثل دم  ایستاده  موش ساكت 

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 می آمد.

مرد جوان پرسید:ـ  خوب. ارضای احساسات بود؟ نه؟

زن چشم های مه آلودش را به او متوجه كرد و پرسید:ـ  حاال می خوردش؟!

ـ البته كه می خوردش. بیخود كه نكشتش. برای این كشتش كه گرسنه بود.

گوشه های دهان زن باز كمی باال رفت، دوباره به مار نگریست و گفت:

ـ می خواهم ببینم چه جوری می خوردش!

انحنایی  گردنش  پشت  در  دیگر  آمد.  در  به  بود  كه خزیده  گوشه یی  از  مار  دوباره 

نداشت. با ناز به موش نزدیك می شد 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 آرواره اش ملس كرد. مثل اینكه آن را اندازه می گرفت و 

می بوسید. عاقبت دهان باز كرد و لوالی آرواره اش را شل كرد.

دكرت فیلیپز برخالف میل قلبی اش تصمیم گرفت كه به زن نگاه نكند. فكر كرد: »اگر 

دهانش را باز بكند حامل به هم می خورد، می ترسم.« و موفق شد كه كامالً چشم از 

زن بردارد.

مار آرواره اش را با رس موش میزان كرد و بعد با یك حركت آهسته دور موش حلقه 

زد. فك هایش او را محكم گرفت و متام گلویش به جلو خزید و فك هایش دوباره او را 

محكم گرفت.

شدید  باعث  »شام  گفت:  تلخی  به  رفت.  كارش  میز  رس  و  بازگشت  فیلیپز  دكرت 

دسته اول را از دست بدهم، رسی كامل نخواهد شد.« یكی از گیالس های مدرج 

را زیر میكروسكپ متوسطی گذاشت و به آن نگاه كرد و بعد خشمگین محتوی متام 

بشقاب ها را در روشویی ریخت. موج ها آنگونه فرو نشسته بودند كه فقط زمزمه منناكی 

از زمین به گوش می رسید. مرد جوان با پایش دریچه یی را گشود و ستاره های دریایی 

را در آب سیاه دریا انداخت. در برابر پشک مكث كرد. پشک كه در گاهواره به چهار 

میخ كشیده شده بود و به طور 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. فك ها با صدا روی هم قرار گرفتند و مار بزرگ 

به سنگینی به گوشه ای خزید و به شكل عدد 8 بزرگی درآمد و رسش را روی شن 

گذاشت. زن گفت: »حاال خوابیده. من می روم اما برخواهم گشت و زود به زود مارم را 

غذا می دهم پول موش ها را هم می دهم. می خواهم حسابی غذا بخورد و گاهی هم 

مارم را با خودم می برم.« 

چشم هایش برای یك چشم به هم زدن از خواب مبهم بیدار شد و گفت: »یادتان باشد 

او مال من است، زهرش را نگیرید، می خواهم زهرش را داشته باشد، شب بخیر« و تند 

به طرف در رفت و خارج شد. دكرت صدای پاهایش را روی پله ها شنید اما نتوانست 

صدای راه رفتنش را روی پیاده رو بشنود.

دكرت فیلیپز یك صندلی برداشت و برابر قفس مار نشست. سعی كرد افكار خود را 

هامنگونه كه به مار خواب آلود می نگریست مرتب كند. اندیشید:

»خیلی چیزها راجع به عالمات و رموز جنسی از نظر روانشناسی خوانده ام. اما چیزی 

دستگیرم منی شود. شاید خیلی تنها هستم. كاش مار را می كشتم، اگر می دانستم... 

نه دستم به كاری منی رود.«

تنها  و  می روم  بیاید  »وقتی  گرفت:  تصمیم  بازگردد.  زن  كه  ماند  منتظر  هفته ها 

می گذارمش. منی خواهم ریخت این لعنتی را دوباره ببینم.«

اما او هرگز نیامد، ماه ها دكرت وقتی از شهر می گذشت دنبال او هم می گشت چند بار 

دنبال زن های بلند قامتی رفت به خیال آنكه شاید او باشد. اما را هرگز دوباره ندید. 

هرگز!...

طــنـز

محمد باقر حسینی

نجیب آرمان
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فلم حوا، مریم و عایشه؛ مردستیز یا واقع گرا؟
محتوای فلم می تواند از اعرتاض های  مدنی و اجتامعی گرفته تا بیان و انتقال احساسات باشد

عاقبت فرار از خانه

ادامه داستان...

مـن، بـا مادربـزرگ خـود یکجـا زندگـی می کنـم. در خانه یـی  کـه نزدیـک 

روسـتای دور افتاده  فاریاب اسـت؛ برای گرم نگهداشـنت آن خانه، از روزی که 

زمسـتان فـرا رسـیده از یـک بخـاری غیـر اسـتندرد اسـتفاده می کنیـم. مـادر 

بزرگـم همیشـه در مـورد خطرات این بخـاری و احتامل گازگرفتگی ما هشـدار 

می داد، اما من از کنار این همه هشدار ساده می گذشتم.

 یکـی از شـب ها بـوی گاز را در هـوا استشـامم کـردم شـبی که مـادر بزرگم در 

خانـه نبـود و مـن از بخت بـد مهامن  هم داشـتم، همه را از خـواب بیدار کردم 

و بـه آن هـا گفتـم کـه هرچـه زودتر اتـاق را تخلیه کننـد، اما آن هـا نه تنها اینکه 

بـه گـپ مـن اعتنـا نکردند، مرا نیـز از بیـرون رفنت اتاق باز داشـتند.

 دیـدم وضعیـت هـر لحظـه بدتـر می شـود، بـرای نجـات خـود بـه تنهایـی در 

نیمـه شـب از خانـه خـارج شـدم. بدبختانه روسـتاها در کنـاِر این همـه خوبی  

یـک بدبختـی کالن در دامـن خـود دارد اینکـه هـر خانـه کـم  از کـم به خاطـر 

مراقبـت از خـود دو تـا و یـگان نفـر از لحـاظ اقتصـادی کـه وضعیتـش خـوب 

باشـد، سـه تا سـگ دارد وقتـی بیـرون بـر آمـدم تصمیـم گرفتـم خـود را باید به 

شـفاخانه برسـانم چـون وضع صحـی ا م خوب نبـود، همین که بـه محل تجمع 

سـگ های ولگـرد رسـیدم همه یـی آن هـا بـه یکبارگـی رسم حملـه کردنـد، هـر 

کدامـش بـه نوبـت گاز گرفتنـد از رس و صـدای مـن خانه هایی کـه در نزدیکی 

همیـن تجمـعِ سـگ ها بـود، بیدار شـدند. 

مجیـد مامـا را خـرب کردنـد، مجیـد ماما کسی سـت کـه در محله  ما دسـتش به 

جیـب می رسـد وضـع مالـی اش 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 رسیع تـر بـه شـفاخانه برسـد، رسعتش 

را بـی رویـه تیـز کـرد، ریـز داد و گاز داد و بـه سـاِن یـک پروانـه  از رس رسک بـه 

داخـل یک بـاغ افتاد!

ایـن بـار بدتـر از گذشـته حـال و روزم خراب شـد. وضـع صحی ام خـوب نبود، 

امـا سـعی کـردم بـا ایـن همـه بالهایـی کـه بـه رسم می  آمـد 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« به طـرف دواخانـه راه افتـاد، پایـش بـه تخـت مـن بنـد مانـد و مـن از 

روی آن افتـادم بـه روی زمیـن، هـامن چهـار تـا اسـتخوانی کـه بـه بدنم سـامل 

مانـده بـود هـم شکسـت و مـن برای سـومین بـار قربانـی گاز گرفتگی شـدم. 

آمدنـد،  عیادتـم  شـفاخانه  بـه  ژولیـده  وضـع  رسو  بـا  مهامنانـم  زود  صبـح 

دیـدم خوشـبختانه دچـار گازگرفتگـی نشـده اند. بـه ایـن ترتیـب مـن از یـک 

گازگرفتگـی فـرار کـرده بـودم در اثر عواقـب سـه گازگرفتگی دیگـر بدنم کامال 

آش و الش شـد و مدت هـا در شـفاخانه بـودم، تـداوی ایـن سـه آفـت ماه هـا 

زمـان بـرد، دسـتم بـه پیچـکاری و زرق سـیرم رو شـد. 

روزی از روزهـا بـود کـه یکـی از داکـرتان پیشـنهاد داد تا بعـد از مرخصی بروم 

و بـه مـردم محـل خـود از ایـن طریـق خدمـت کنـم؛ مدت هاسـت مـن نیمچـه 

داکرت روسـتای خودم اسـتم. رصف پیچکاری و سـیرم از مه سـاخته  اسـت. به 

کارهـای کالن دسـت منی زنـم. مـادر بزرگم می گوید: »از رسنوشـت منی شـود 

فـرار کـرد و به  یاد داشـته باشـیم کـه گازگرفتگی هـای زندگی فقـط یک منونه 

نیسـت و انـواع مختلف دارد.«

خانم کریمی   
هرجایی از فلم که 

با تصویر حرف 
زده موفق تر عمل 
کرده و هر جایی 

از فلم  که 
اطالعات 

به صورت رگباری 
و با دیالوگ به 
مخاطب منتقل 

شده ناموفق بوده 
است. 

روز بني املللی همبستگی برش
۲۰ دسمرب )۲۹ قوس( در تقویم مناسبت های جهانی به عنوان روز بین املللی همبستگی برش تعیین شده است. روز بین املللی همبستگی، در سال ۲۰۰۵  توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به عنوان ابتکاری در »جنگ علیه فقر« مطرح   
شد. قطع نامه ۲۰۹/۶۰ مجمع عمومی تحت عنوان اجرای دهه اول ملل متحد برای ازبین بردن فقر )۲۰۰۶-۱۹۹۷( اعالم کرده است که: »… رسان کشورها و دولت ها، همبستگی را به عنوان یکی از ارزش های جهانی و بنیادین که روابط بین امللل را 

در قرن بیست و یکم در برمی گیرد، به رسمیت می شناسند و در این نگاه تصمیم می گیرند تا ۲۰دسمرب هر سال را، روز بین املللی همبستگی اعالم کنند.«
قبل از آن قطع نامه ۵۷/۲۶۵ مجمع عمومی در بیستم دسمرب ۲۰۰۲، صندوق همبستگی بین املللی تاسیس شد که در فربوری سال ۲۰۰۳  به عنوان یک رسمایه امانی برنامه های 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 قسمت ها.



ارشاق؛  اصغر  سید  آقای  به  را  مدنیت  راه  اعتبار  با  روزنامۀ  تاسیس  سالروز  دهمین   

و  پرکارشان  و  عزیز  همکاران  مدنیت،  راه  وزین  روزنامۀ  دانشمند  مدیرمسوول  و  موسس 

خوانندگان این روزنامه تربیک می گویم.

خوشحامل که در این ده  سال توانسته اید در جامعه رسانه یی، سیاسی و فرهنگی کشور، 

از  قدردانی  مسوولیت ها،  سایر  پهلوی  در  شام  منایید.  کسب  افتخارآمیز  بسیار  جایگاه 

ارزش های فرهنگی، ازجمله برگزاری محافل فرهنگی و بزرگ داشت از بزرگان فرهنگ  و 

ادب هامنند شادروان رهنورد زریاب، کارهای بیش تر از فعالیت رسانه یی نیز انجام داده اید 

که در خور ستایش است.

ما  اندیشه که جامعۀ جنگ زدۀ  بر  پرمعنایی ست  تاکید  راه مدنیت در  اهمیت  به  نظر من 

بیش تر از هر جامعه  بدان نیاز دارد. وقتی این تعبیر نام روزنامه یی قرار بگیرد؛ معنادارتر 

می شود، اگر مدنیت به معنای نظم اجتامعی باشد که در آن خالقیت فرهنگی رخ می دهد؛ 

راه مدنیت در حقیقت راه شکل گیری این نظم است در جامعه یی که بایست بر این نظم 

کار صورت بگیرد تا خالقیت فرهنگی رخ بدهد.

خالقیت فرهنگی بیش از هر چیز به نوآوری تعبیر می گردد. نوآوری عبارت از حرکتی که 

جامعه را نخست با خودش آشنا می گرداند و به  تعقیب آن موجب دگرگونی در یک بخش 

از  می آید.  به وجود  خالق  انسان های  توسط  فرهنگی  خالقیت  می شود.  بخش  چند  یا 

و  دارند  پیوند  اصالتا  اجتامعی  با حیات  که  انسان های خالق کسانی اند  اجتامعی  نظر 

اندیشه های شان در مسیر پیرشفت انسانی سمت می یابند.

اندیشه،  نظر  از  است.  گرفنت  قرار  خودخواهی  برابر  در  و  خودآگاهی  حاصل  خالقیت 

خالقیت  دارد.  قرار  تقلید  برابر  در  خالقانه  فعالیت 

وقتی رخ می دهد که انسان بر خود تسلط داشته باشد 

و نیازهای جامعه را درک کند. درک نیازهای جامعه، 

نیازمندی ها  مطابق  تا  می دارد  وا  را  خالق  انسان 

امکان سنجی کند و طرحی را به وجود آورد تا مشکلی 

حل شود.

مشکالت  تشخیص  مشکالت،  برای  پاسخی  خالقیت 

انگیزۀ خالقیت است. خالقیت هم در مسایل معنوی 

و  تفکر  یک سو  از  مادی.  مسایل  در  هم  می دهد  رخ 

دین،  به  مربوط  اندیشه های  مخصوصا  و  اندیشه 

تفکر  با  وعلم  اخالق، هرن  منطق،  ریاضیات،  فلسفه، 

مباحث  و  می گیرد  خودی  رنگ  عرص  هر  در  خالقه 

مربوط را شکل می دهد.

خالقیت  بر  به  خود  خود  مدنیت  راه  حالت،  هر  به 

مدنیت  راه  روزنامه  وقتی  و  می انجامد  فرهنگی 

شد  اشاره  که  اموری  بر  می شود،  گرفته  به مطالعه 

روز،  تحلیل  می پردازد. خرب/گزارش،  به گونۀ حرفه یی 

فرهنگ، اجتامع، صلح وامنیت، گفتگو، گزارش ویژه، 

گزارش تحقیقی، ترجمه، اقتصاد، ورزش، کارتون و... 

زیرمجموعۀ  عنوان های  کنار  در  که  است  عناوینی  از 

رسالت مندانه  دملشغولی  حقیقت  در  دیگر، 

اگر  نشان می دهد،  را  وزین  روزنامۀ  این  گردانندگان 

مدنیت را فعالیت آگاهانه در جهت ضدیت با جنگ تعبیر کنیم.

 نخستین وظیفه این روزنامه در راه استقرار صلح در جامعه جنگ زده، راه اندازی گفتامن ها 

متعهد  چهره های  یا  مسووالن  پیش گامان،  توسط  که  است  باز  اندیشه های  گفتگوی  و 

را  جایش  اکنون  متاسفانه  که  شود  پیش کش  باید  مردم  وسیع تر  تعبیر  به  و  ملت  برای 

قطب بندی های به وجود آمده از دستورهای سیاسی در سطح کشور، منطقه و جهان گرفته 

است.

هر روز این اقطاب با شیوه های غیرمسووالنه به جای اینکه بر ریشه های درد متوجه شوند 

به صداهای برآمده از دردزدگی خود را مشغول می دارند و به جای پیش گامی، رهربیت، 

پدرومادر، خواهر بزرگ و برادر بزرگ، روشنفکر متفکر خالق و چسپیده به  مردم و ملت، 

خود را به قوم، زبان، مذهب و جنگنده ها در سطح خارجی و داخلی وابسته می سازند و 

به تکرار دستورهای سیاسی، مشغول می شوند، در نهایت خود را در سطح ریزه خواران آن 

دستوردهندگان در می آورند.

روندگان راه مدنیت و خالقیت فرهنگی، خود را سخنگوی ملت قرار می دهند و آسیب ها را 

تحلیل می کنند تا ریشۀ درد که بی توجهی به فکر و اندیشه مستقل افراد ملی و روشنفکران 

متعهد است، روشن شود.

با  بل  منی دهند؛  اهمیت  را  آن  نه تنها  جنگ،  جهانی  منایندگان  متاسفانه  که  چیزی 

می سازند،  تباه  فرهنگی  نظر  از  را  ملت  پولی،  امداد  و  نظامی  تجهیز  بر  خود  تاکیدات 

میان شان درز ایجاد می کنند تا مردم روی صلح را نبینند و جنگ دوام بیاورد.

خوش بختانه روزنامه راه مدنیت می تواند با پیشینۀ کاری خود در این ده سال، مدنیت و 

خالقیت فرهنگی را با گفتگوهای سازنده و خالق در خدمت جامعه جنگ زده یی قرار بدهد 

که روشنفکرانش می خواهند صدای مردم افغانستان باشند.  

که  فراموش  است!  چله  شب  امشب  راستی   

نکرده اید بساط شب چله را فراهم کنید؟ میوه تازه و 

میوه خشک که یادتان نرفته؟ به فامیل گفته اید 

امشب زودتر خانه بیایند؟ کتاب حافظ تان 

که  چندنفری  به  است؟  دست  دم 

اوضاع  که  می دانید  و  می شناسید 

کمک  نیست  خوب  مالی شان 

از  کرده اید؟ حواستان باشد امشب 

دست  از  نباید  که  شب هاست  آن 

داد!

از  یکی  چله  شب  یا  یلدا  شب   

جا  به  جشن های  قدیمی ترین 

از گذشتگان ماست. هرچند  مانده 

بلندتر  شب  این  نامگذاری  علت 

دیگر شب هاست  به  نسبت  آن  بودن 

با  شب  این  درازی  که  می دانیم  اما 

چند  از  بیش  تفاوتی  دیگر  شب های 

بهانه ییست  بیشرت  و  ندارد  کوتاه  دقیقه 

و  کردن  قصه  و  فامیل  آمدن  گردهم  برای 

نزدیک شدن به همدیگر.

و  جهانی  صحت  اوضاع  به  توجه  با  امسال  البته 

از  چشم  که  است  بهرت  بهداشتی  ممنوعیت های 

مهامنی های بزرگ بپوشیم اما خدا تکنالوژی را که 

می تواند  تلفون های هوشمند  نگرفته! همین  ما  از 

امشب ما مهامن را تبدیل به دورهمی های دلچسب 

کند.

اما شب یلدا یا چله چه شبی است؟  

آفتاب در آخرین  از زمان غروب   شب یلدا در واقع 

روز پاییز یعنی ۳۰ قوس رشوع می شود و با طلوع 

آفتاب در اولین روز زمستان یعنی اول جدی به پایان 

می رسد. زمان شب یلدا به تاریخ میالدی برابر با شب 

۲۱ دسمرب است که البته در سال های کبیسه به ۲۰ 

دسمرب تغییر می کند. برای مثال تاریخ شب یلدا از 

سال ۹۶ تا ۹۸ معادل ۲۱ دسمرب بود ولی در سال 

معادل ۲۰ دسمرب  این شب  است  کبیسه  که   ۹۹

۲۰۲۰ خواهد بود.

شب یلدا در شعر  

بسیاری از شعرا، یلدا را برای تشبیه و استعاره به کار 

گیسوی  سیاهی  و  بلندی  به  را  یلدا  شب  برده اند. 

کرده اند.  تشبیه  خورشید  به  را  معشوق  و  معشوق 

برخی از شاعران هم یلدا را به سیاهی و ظلمت، و روز 

را به روشنی و امید پیوند می دهند. از میان شعرای 

فارسی زبان سعدی و حافظ بیشرت از دیگران از شب 

یلدا سخن گفته اند.

سعدی

سعدی در این باره می گوید:

بر آی، ای صبح مشتاقان اگر هنگام روز آمد

که بگرفت این شب یلدا مالل از ماه و پروینم

عاشق  برای  که  می کند  شکایت  دیگر  غزلی  در 

شب های فراق مانند شب یلدا دراز است:

شب فراق تو هر شب که هست یلدایی ست

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

آِه ما رعناترست از آِه ماتم دیدگان

آنچنان کز جمله شب ها، 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 منی بینم، خود این شب های یلدا را

نارصخرسو

نارصخرسوقبادیانی، به زاهد و عابد ریاکار این گونه 

طعنه می زند:

قندیل فروزی به شب قدر به مسجد

مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا

تاریخچه شب یلدا  

دور  بسیار  گذشته های  به  یلدا  شب  تاریخچه 

نیست.  مشخص  دقیقش  قدمت  اما  بر می گردد. 

برخی باستان شناسان، تاریخ شب یلدا را هفت هزار 

ساله می دانند. آنها به ظروف سفالی دوره 

پیش از تاریخ، استناد می کنند. این ظروف دارای 

البته  هستند.  عقرب  و  قوچ  مانند  حیوانی،  نقوش 

این نقوِش در کتیبه ها و یافته های باستان شناسی 

می شود  معتقدند،  باستان شناسان  اما  کمیاب اند. 

آیین مربوط به شب یلدا را تا هفت هزار سال قبل، 

ردیابی کرد.

با همه  اینها آنچه به عنوان شب یلدا رسمیت یافته، 

به حدود ۵۰۰ سال، قبل از میالد برمی گردد. یلدا در 

زمان داریوش یکم به تقویم رسمی ایرانیان باستان، 

از گاه شامری  وارد شده است. تقویمی که برگرفته 

بابلی ها و مرصی هاست.

هجری  چهارم  قرن  دانشمند  بیرونی  ابوریحان 

شمسی در آثار الباقیه در مورد شب یلدا می گوید:

»نام این روز میالد اکرب است و مقصود از آن، انقالب 

از  َشتوی )زمستانی( است. گویند در این روز، نور 

حد نقصان به حد زیادت خارج می شود و آدمیان به 

نَشو و منا آغاز می کنند و پری ها )دیوها( به ذَبول و 

فنا روی می آورند.«

برهان  واژه نامه  مولف  تربیزی  خلف  محمدحسین 

اول  »یلدا، شب  اینطور معنی کرده:  را  یلدا  قاطع، 

زمستان و شب آخر پاییز است که اول َجْدی و آخر 

متام  در  ست  شب ها  درازترین  آن  و  باشد؛  قوس 

سال؛ و در آن شب یا نزدیک به آن شب، آفتاب به 

برج جدی تحویل می کند؛ و گویند آن شب به غایت 

شوم و نامبارک می باشد؛ و بعضی گفته اند 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 می نشستند؛ قبل تر از آن دور آتش 

گرم  را  مجلس  بخاری ها  حاال  و  می شدند؛  جمع 

 می کنند. آتش در گذشته مناد خورشید بود و برپا 

می شده  انجام  پاس داشتش  خاطر  به  آتش  کردن 

است. البته برخی هم عقیده دارند که آتش را برای 

روشن  تاریکی  و  اهریمن  نحسی  کردن  برطرف 

فراری  و  بردن  بین  از  آتش  این  وظیفه  می کردند. 

دادن تاریکی و نیروهای اهریمنی بوده است.

مثل گویی یا قصه خوانی در شب یلدا  

مثل گویی که نوعی شعرخوانی و داستان خوانی 

صورت  این  به  می شده .  اجرا  قدیم  در  است 

که خانواده ها در این شب گرد هم می آمدند 

تعریف می کردند.  برای همه قصه  پیرترها  و 

جانوران،  داستان ها  قهرمان های  بیشرت 

رسگرمی  برای  و  هستند  پریان  و  دیوان 

نوشته  یا  و  گفته  کودکان  خوشایند  و 

می شوند.

فال حافظ در شب یلدا  

به  فامیل  بزرگ  یلدا  شب های  در  معموال 

دیوان حافظ تفالی می زند. به این ترتیب که 

مخاطب فال نیت کرده و بزرگ مجلس این جمله 

یا شبیه به این را می گوید: ای حافظ شیرازی، تو 

نظر  من  بر  فامل،  یک  طالب  من  رازی،  هر  کاشف 

اندازی…

سمت  باالی  غزل  می کند.  باز  را  دیوان  الی  بعد 

راست، جواب تفال است. اگر وسط غزل باشد، فال 

خوانده  است،  پشت  در صفحه  که  غزل  ابتدای  از 

می شود. سه بیت از غزل بعدی نیز شاهد فال خواهد 

بود. بعد از خواندن غزل، فال را تفسیر می کند. اگر 

محتوای شعر مثبت باشد فال را خوب و اگر نباشد آن 

را بد می دانند. از آنجا که عمده غزلیات حافظ دارای 

است؛  امیدوارکننده  و  عاشقانه  عرفانی،  محتوایی 

فال ها معموال روحیه بخشند.

شاهنامه خوانی  

شاهنامه خوانی جزء جدایی ناپذیر شب یلداست. این 

رسم از دیرباز رایج بوده. جذابیت شاهنامه خوانی به 

شیوه نقالی چند برابر می شود. متاسفانه این رسم 

نقالی در حال نابودی ست. باید خیلی خوش شانس 

باشید که در خانواده تان چنین فردی داشته باشید.

دسرتخوان شب یلدا  

چله،  شب  یا  یلدا  شب  آیین های  جذاب ترین  از 

شامل  که  است  آن  خوردنی های  و  دسرتخوان 

میوه های مخصوص، آجیل مخصوص و دیگر تنقالت 

است. 

میوه های شب یلدا  

در سفره یلدا نقش اصلی را میوه های رسخ رنگ بر 

خورشید  مناد  میوه ها  این  رسخ  رنگ  دارند.  عهده 

است. انار، تربوز، میوه های پاییزی مثل مالته و انواع 

مرکبات، سیب، امرود ، ناک و حتی لب لبو و کدو 

داشته  یلدا  دسرتخوان  در  جایی  می توانند  تنبل 

باشند.

میوه های خشک شب یلدا  

مغزهایی مثل پسته، چهارمغز، بادام و فندق اجزای 

اصلی و مخصوص شب یلدا هستند. در کنار این ها 

انجیر و توت خشک شده هم حارضند. از قدیم نخود 

و کشمش در بین میوه های خشک شب یلدا وجود 

داشته. غیر از این ها گندم و نخود بریان، شاهدانه، 

تخمه تربوز و کدو هم جز آجیل های شب یلدا بوده. 

امروزی  تنقالت  یلدا  شب  میوه های  دسرتخوان  به 

دیگر هم اضافه شده است.

روزنامه راه مدنیت برای شام شب یلدای خوش آرزو 

می کند.

در آستانه ده سالگی راه مدنیت

گل احمد یام
نویسنده و استاد دانشگاه
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اندر حکایت درازترین شب سال 
شب یلدا یا شب چله یکی از قدیمی ترین جشن های به جا مانده از گذشتگان ماست

یلدا در سه کشور فارسی زبان

نشست مجازی پاسداشت سنت های 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 نیک سیر و آقای سیدرضا 

محمدی در این نشست حضور داشتند.

»فیه ما فیه« موالنا به پشتو ترجمه شد

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 هم زمان با سال روز وفات 

حرضت موالنا رومنایی شد.

روزنامه یی با خالقیت فرهنگی
| ویژۀ 10سالگی

  نخستین وظیفه 
این روزنامه در راه 

استقرار صلح در 
جامعه جنگ زده، 

راه اندازی گفتامن ها 
و گفتگوی 

اندیشه های باز است 
که توسط 

پیش گامان، 
مسووالن یا 

چهره های متعهد 
برای ملت و به تعبیر 

وسیع تر مردم باید 
پیش کش شود



به تازگی وزارت خارجه امریکا، مسکو را متهم کرده   

نهادهای  به  سایربی  اخیر  حمالت  عامل  روسیه  که 

دولتی این کشور، روسیه است.

مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا به روز جمعه )28قوس( 

را  سایربی  حمالت  رادیویی،  برنامه  با  گفتگو  یک  در 

»قابل توجه« خوانده و افزود که واشنگنت درحال تالش 

برای درک ماهیت این حمالت است اما برخی از این 

اطالعات محرمانه باقی خواهد ماند.

از  این حمله سایربی  امریکا، در  به گفتۀ وزیر خارجه 

در سیستم های  کد  برای جاسازی  نرم افزار  قطعه  یک 

دولتی ایاالت متحده استفاده شده است.

سایربی  حمالت  گونه  این  واشنگنت  نیز  این  از  پیش 

اخیر علیه چندین نهاد دولتی امریکا را تایید کرده بود 

و مقام های واشنگنت گفته بود که این حمالت کامکان 

ادامه دارد.

سایربی  حمالت  در  بین املللی،  گزارش های  طبق 

کنرتل  تحت  نرم افزار»سوالرویندز«  شبکه  مدیریت 

این  پیام  هکرها قرار گرفته، هزاران کارمند دولتی  که 

کردند،  به روزرسانی  به  اقدام  و  دریافت  را  نرم افزار 

قربانی حمله سایربی شدند.

و  ارتباطات  اداره  حمالت سایربی، وزارت خزانه داری، 

داخلی  امنیت  وزارت  و  تجارت  وزارت  ملی،  اطالعات 

امریکا را مورد هدف قرار داد.

گزارشی  در  پولیتیکو  امریکایی  نرشیه  هم،  سویی  از 

می دهد  نشان  که  دارد  وجود  مدارکی  است:  نوشته 

امنیت  ملی  سازمان  و  انرژی  وزارت  شبکه  به  هکرها 

هسته یی امریکا که مدیریت ذخایر تسلیحات هسته یی 

ایاالت متحده را به عهده دارد، دسرتسی پیدا کرده اند.

گفتنی است، سفارت روسیه در واشنگنت اتهام دخالت 

خوانده  »بی اساس«  را  آن  و  کرده  رد  را  حمله  این  در 

است و تاکید کرده که روسیه عملیات سایربی تهاجمی 

انجام منی دهد.

امریکایی،  نهادهای  به  سایربی  حمله  همه،  این  با 

پنج  در  جهانی  سایربی  تهاجم  بزرگ ترین  احتامال 

سال گذشته بوده و این حمالت درست زمانی صورت 

جوید  و  ترک  را  سفید  کاخ  ترمپ  دونالد  که  می گیرد 

بایدن، رییس جمهوری جدید امریکا می شود.

را  تصاویری  آسوشتیدپرس  خربگزاری  تازگی،  به   

ساخت  ایران  دولت  می دهد  نشان  که  کرده  منترش 

تاسیسات زیرزمینی جدیدی را در سایت هسته  یی فردوی 

قم آغاز کرده است.

به گزارش رادیو فردا، این خربگزاری در گزارش خود اشاره 

از  تاسیسات  این  ساخت  رشوع  خصوص  در  که  کرده 

منایندگی ایران در سازمان ملل متحد پرسیده ولی آن ها 

از پاسخ به این سوال، خودداری کردند.

ماهواره  یی  تصاویر  انتشار  با  آسوشیتدپرس  خربگزاری 

گزارش داده است که ایران ساخت تاسیسات زیر زمینی 

جدیدی در سایت هسته  یی فردوی قم را رشوع کرد.

بر اساس این گزارش، ساخت و ساز تاسیسات زیرزمینی 

جدید هسته  یی ایران از اواخر ماه سپتامرب سال جاری 

میالدی رشوع شده و تصویر ماهواره  یی که در 21 قوس 

منترش شده، نشان می دهد که در محوطه شامل غربی 

ستون  ده ها  با  ساختامن  یک  ساخت وساز  فردو  سایت 

جریان دارد.

پیش از این، دولت ایران از این انتقال تاسیسات هسته  یی 

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 نیویارک تایمز نیز در نوزدهم 

قوس ماه جاری در گزارشی مدعی شده بود که تصاویر 

نشان  نطنز  هسته  یی  سایت  از  شده  گرفته  ماهواره یی 

می دهد که جمهوری اسالمی ایران در حال ساخت مرکز 

جدیدی در دل کوه می باشد.

بر اساس گزارش روزنامه نیویارک تایمز، جمهوری اسالمی 

ایران این مرکز را به جای ساختامنی احداث می کند که 

در سال جاری خورشیدی انفجاری در تاسیسات هسته یی 

نطنز رُخ داده بود.

سانرتیفوژهای  انتقال  منترششده،  گزارش های  طبق 

هسته  یی،  زیرزمینی  جدید  مرکز  به  اورانیوم  غنی سازی 

آن را از حمالت هوایی یا اقدامات خراب کاری احتاملی 

محفوظ نگه  می دارد.

پس از انفجار نطنز، دولت تهران اعالم کرده بود که مرکز 

به جای ساختامن منفجرشده در دل کوه اعامر  جدید 

خواهد شد. در همین حال، دولت امریکا در اکنش به 

این اقدام، معافیت های همکاری رشکت های خارجی در 

سایت هسته  یی فردو در ایران را لغو کرد.

خربگزاری آسوشیتدپرس نوشته که هرگونه فعالیت  ایران 

در سایت فردو می تواند منجر به ایجاد نگرانی های تازه در 

روزهای پایانی دولت دونالد ترمپ شود.

جزییات  گزارشی،  نرش  با  العربیه  خربی  شبکه   

ربودن  زنی منترش کرد  که در ماجرای  پیرامون  تازه یی 

نقش  النضال  حرکت  پیشین  رهرب  اسیود«  »حبیب 

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 واشنگنت پست و شبکه تلویزیونی

اطالعات  وزارت  که  بودند  گفته  گزارشی  نرش  با   TRT

یک  توسط  را  اسیود  حبیب  ایران،  اسالمی  جمهوری 

زن از سویدن به ترکیه کشانده است. طبق گزارش این 

رسانه ها، 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« 

پرستو  واژه  که  آمده  ادامه  در  و  است  شده  برده  نام 

درباره زنانی به کار می رود که نهادهای امنیتی بر رس 

مخالفان  و  منتقدان  سیاسی،  چهره های  مقامات،  راه 

حکومت و حتی دیپلامت های خارجی قرار می دهند تا 

برای آنان پرونده سازی کنند.

که  می دهد  نشان  گزارش  این  در  ارایه شده  معلومات 

تعدادی از اقارب نزدیک این خانم به اتهام فعالیت های 

سیاسی توسط دولت ایران اعالم شده اند.

گفته می شود که صابرین سعیدی  که مدتی را در لندن 

زندگی می کرد، در طول سال های گذشته با فعاالن عرب 

ساکن در دمنارک، هالند، سویدن و بلجیم ارتباط برقرار 

کرده و از سال 2017 بدین سو به جمع آوری اطالعات 

پرداخته و آن را به نهادهای دولتی ایران ارسال منوده 

است.

ماه  عقرب  دهم  در  العربیه  خربی  شبکه  نخستین بار 

پس  و  کرد  همگانی  را  اسیود  حبیب  ربودن  گذشته، 

نرش  با  ایران  اسالمی  جمهوری  اطالعات  وزارت  آن،  از 

اعالمیه یی خرب بازداشت او را تایید منود.

خصوص  در  ایران،  اسالمی  جمهوری  اطالعات  وزارت 

اما  نداده  معلومات  اسیود  حبیب  بازداشت  چگونگی 

اعالم کرده که با اقدامات تخصصی و ترکیبی رسبازان 

النضال  حرکت  تجزیه طلب  گروهک  رسکرده  گم نام، 

شناسایی و دست گیر شد.

انگلیس،  مسلح  نیروهای  مشرتک  ستاد  رییس   

لندن را به »تقویت در فضای مجازی« فرا خواند.

ستاد  رییس  کارتر،  نیک  جرنال  تایمز،  گزارش  به 

مشرتک نیروهای مسلح انگلیس اظهار داشت که برای 

پیروزی بر روسیه و چین، الزم است آن ها را در »بازی 

خودشان« شکست دهیم.

تایمز بخش هایی از سخنان کارتر که در آن لندن را به 

»تقویت در فضای مجازی« فرا می خواند، منترش منوده 

است. 

در عین حال، به نظر کارتر، برای شکست دادن مسکو 

و بجینگ »تا آستانه جنگ«، باید موقعیت های نرم تری 

در هوا و دریا اتخاذ شود. 

عالوه بر این به گفته این جرنال انگلیس، استفاده از 

لحن کمرت تهاجمی در فضای اطالعاتی مهم است.

که  داشت  اعالم  بیانیه  یی  در  کارتر  اواخر سپتامرب  در 

اساسا  باید  اقتدارگرا«  »مخالفان  مهار  برای  انگلیس 

تفكر خود را تغییر دهد. 

رضورت  بر  جمله  از  آن  در  كه  كرد  ارائه  را  نظریۀ  وی 

مبارزه »تا آستانه جنگ« به منظور جلوگیری از رسیدن 

تحقق  »واقعیت  اسرتاتژی  در  خود  هدف  به  دشمنان 

یافته« تأكید می شود.

بین امللل  امور  کمیته  رییس  کاساچوف،  کنستانتین 

داشت  بیان  راستا  این  در  روسیه  فدراسیون  شورای 

که لندن با توجه به اظهارات رهربان نظامی انگلیس، 

قصد دارد جنگ اطالعاتی علیه روسیه و سایر کشورها 

اعالم کند، جنگی که انگلیس آن ها را علیه »مخالفان 

اقتدارگرا« می داند.

سنجی دت از مبارزه اش 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 ۶۱ ساله که فلم تازه منترش شده اش درباره افغانستان واکنش هایی را در کشور به همراه داشت، روز چهارشنبه با انتشار یک 
ویدیو در اینستاگرام تلویحا به مبارزه با رسطان اشاره کرد. برخی منابع خربی پیش تر گفته بودند او به رسطان ریه مبتالست.
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واشنگنت، مسکو را به حمالت سایربی متهم کرد

ایران تاسیسات جدید هسته یی در دست ساخت دارد

جزییات ماجرای زنی  که به ربودن »حبیب اسیود« کمک کرد

انگلیس:
برای پیروزی بر روسیه و چین باید آن ها را در بازی خودشان شکست
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هواوی از تعداد کارمندان خود 
در امریکا می کاهد

ساخت مغز مصنوعی
توسط چین 

تکنالوژی جدید گوگل مانع 
خودکشی نوجوانان می شود

رشکـت هـواوی تصمیم دارد از 

تعـداد کارمنـدان خـود در ایـاالت 

متحـده بکاهـد. طبـق گزارش هـا 

احتـامال  تصمیـم  ایـن  نتیجـه  در 

صدها نفـر شـغل خـود را از دسـت 

بدهنـد. بـه نقل از رویـرتز، رشکت 

از  دارد  تصمیـم  هـواوی  چینایـی 

ایـاالت متحـده امریـکا بکاهـد. رشکـت چینایـی  تعـداد کارمنـدان خـود در 

هم چنان درگیر پیامدهای قرار گرفنت در فهرست سیاه امریکا است. 

زیـر  از کارمنـدان خـود در  ژورنـال، هـواوی  اسـرتیت  وال  روزنامـه  به نوشـته 

مجموعه تحقیق و توسـعه خـود یعنـی Futurewei Technologies می کاهد، 

کار  امریـکا  رسارس  آزمایشـگاه هایی  در  ۸۵۰نفـر  حـدود  رشکـت  ایـن  در 

می کننـد.

به گفتـه یکـی از منابـع آگاه احتـامال در نتیجـه ایـن تصمیـم صدها نفـر شـغل 

خـود را از دسـت بدهنـد. ایـن در حالی سـت کـه پـس از وضـع تحریم هـای 

و  بازگردنـد  چیـن  بـه  می توانسـتند  هـواوی  چینایـی  کارمنـدان  امریـکا، 

هم چنـان شـغل خـود را حفـظ کننـد.

هفتـه گذشـته ویلـربراس، وزیـر بازرگانـی امریکا، اعـالم کرد دولت این کشـور 

بـه برخـی رشکت هـا اجـازه می دهـد به طـور مـرشوط کاالهـا و رسویس هـای 

خـود را بـه هواوی بفروشـند.

 پـروژه بلـو بریـن سـال ۲۰۰۵ در موسسـه مغـز و ذهـن دانشـگاه پولـی 

تخنیک لوزان به مدیریت هرنی مارکرام، آغاز به کار کرده است.

از محققـان  تیمـی  بـا  بریـن  بلـو  پـروژه  توسـعه  بـرای  یـک دانشـگاه چینـی 

کـرد. امضـا  را  قـراردادی  سویسـی 

مغـز  به معنـای  بریـن،  بلـو  پـروژه 

مغـز  تـا  اسـت  تـالش  در  آبـی 

جهـان  علـم  و  ایجـاد  مصنوعـی 

پـروژه  ایـن  در  کنـد؛  متحـول  را 

مغـز  معکـوس  مهندسـی  از 

مالیکولـی  تـا سـطح  پسـتانداران 

می شـود. اسـتفاده 

تـالش  در  چنیایـی  محققـان 

هسـتند تـا بـا کمـک دانشـمندان سوییسـی تحقیقـات علمـی خـود را بـرای 

کننـد. آغـاز  مصنوعـی  مغـز  ایجـاد 

دانشـگاه جنـوب رشقـی نانجینـگ و تیـم اروپایـی، پایـگاه داده یـی از اعصاب 

جمجمه یـی کـه بـرای تحقیـق در مـورد نورون هـای مغـز و توسـعه پزشـکی در 

نظـر گرفتـه شـده را ایجـاد می کننـد.

سـین هیـل، عضو پروژه مغز آبی، می گوید: دانشـگاه جنوب رشقی، نخسـتین 

موسسـه دانشـگاهی چین اسـت که سـویس با آن همکاری می کند.

طـرف  دو  هـر  محققـان  می گویـد:  دانشـگاه،  محقـق  یـک  هانچـوان،  پنـگ 

سـعی خواهنـد کـرد کـه در مقیـاس بـزرگ بازسـازی نورون های مغـز از طریق 

فناوری هـای موجـود را ممکـن کننـد.

به  نقل از فارس، پروژه بلو برین سـال ۲۰۰۵ در موسسـه مغز و ذهن دانشـگاه 

پولـی تخنیـک لوزان به مدیریت هرنی مارکرام، آغاز به کار کرده اسـت.

گـوگل در حـال ابـداع هـوش مصنوعی اسـت کـه خطر خودکشـی را میان 

نوجوانانـی کـه در فضـای مجازی )انرتنت( مشـکالت خود را مطـرح می کنند، 

آن کمـک  از  بـه جلوگیـری  ارایـه مشـوره های هدفمنـد  بـا  و  کـرده  ارزیابـی 

می کند.

در  گـوگل  تـالش  تازگـی  بـه 

خودکشـی  از  پیشـگیری 

الگوریتمـی بـرای نوجوانانـی کـه 

درخواسـت  مجـازی  فضـای  در 

کمـک می کنند، هدفمندتر شـده 

بـا  مصنوعـی  هـوش  ایـن  اسـت. 

اسـتفاده از گفتگوی اولیه جوانان 

بـا مشـاوران و ارزیابـی خطری که 

می بینـد. آمـوزش  می دهنـد،  ارایـه  آن هـا  بـا  صحبـت  از  بعـد  مشـاوران 

ایـده ایـن اسـت کـه ایـن هـوش مصنوعـی بتواند بـا مقایسـه نحوه پاسـخ های 

اولیـه به خطـر نهایـی، به نحوی آمـوزش ببیند که خطر خودکشـی را بر اسـاس 

اولیـن پاسـخ، پیش بینـی کند.

ایـن غـول فنـاوری در مـاه میـالدی مـی )ثـور – جـوزا( ۱.۵میلیـون دالـر بـه 

رشکـت Trevor کـه یـک رشکت غیر انتفاعی مسـتقر در کالیفرنیا اسـت، برای 

پـروژه تکمیـل هـوش مصنوعـی به منظـور 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 Year( را دریافت کرد.  

به گزارش وبسایتPeace and Sport  ، جایزۀ قهرمان صلح سال به ورزش کاری تقدیم می شود که در زمینۀ صلح، عدالت و تبلیغ همبستگی 
اجتامعی فعال بوده باشد. لیونل مسی هامن طور که به دلیل 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 بی بضاعت رسارس جهان به ویژه در اسپانیا، ارجنتاین، موزامبیک، فلسطین، کنیا، 
سوریه و نپال کمک می کند. لیونل مسی اولین و تنها بازیکن در تاریخ فوتبال است که شش بار فاتح عنوان بهرتین بازیکن سال فوتبال جهان و 

شش بار برندٔه جوایز توپ طال و کفش طالی اروپا شده  است. 

تازه دربارۀ  نیویورک تایمز- گزارشی  ِشی فیا زلوم،   
ویدیوهای سوءاستفادۀ جنسی از کودکان در وب سایت 
پورن هاب، شاید پدر و مادرها را به این فکر فرو برده 
باشد که آیا کودکانی خودشان هم به پورن هاب یا دیگر 
به  بسا  ای  می زنند؟  رس  هرزه نگاری  وب سایت های 
وحشت افتاده باشند که نکند کودکان شان ویدیوهایی 
از آزار یا تجاوز دیده باشند، یا کسی از آن ها خواسته 
اصالً  یا  بفرستند،  برهنه  جنسی  سلفی های  باشد 
که  باشند  فرستاده  را  عکس هایی  چنین  خودشان 
یا  اجتامعی  شبکه های  از  رس  نهایت  در  می تواند 

سایت های هرزه  نگاری درآورد؟
محتواهای  با  تصادفی  صورت  به  کودکان  همۀ 
هرزه نگارانه مواجه می شوند، و برخی از آن ها مکررا به 
دنبال آن ها می گردند، و معموالً این اتفاق در سنینی 
پایین تر از آنچه انتظار دارید رخ می دهد. این فکر را 
که »برای بچۀ من پیش نخواهد آمد« کنار بگذارید. من 
به عنوان معلِم مسایل جنسی و مشاوِر رابطه و رضایت 
در سطح ملی، تجربۀ فراوانی در این زمینه داشته ام و 
با کودکانی بسیاری دربارۀ مسایل جنسی حرف زده ام. 
به ندرت پیش می آید که نوجوانی تا حاال هیچ محتواِی 

بی پردۀ جنسی  یی ندیده باشد.
اینجا چند نکتۀ راهنام می گویم که می توانید هنگام 

حرف زدن دربارۀ این موضوع لحاظ کنید:
چطور رس صحبت را باز کنیم؟

قبل از اینکه صحبت کردن با فرزندتان را رشوع کنید، 
به این فکر کنید که می خواهید دربارۀ مسایل جنسی و 
صمیمیت چطور فکر کند، چه بیاموزد، و چه چیزهایی 

بداند.
او  به  می خواهید  که  پیام هایی  که  کنید  فکر  این  به 
بدهید، دربارۀ هرزه نگاری است یا دربارۀ رابطۀ جنسی. 
آقای کریستوف نوشته است: »احتامالً  هامن طور که 
ممکن است که از پورن هاب بد بگویید، بی اینکه رابطۀ 

جنسی را نادرست جلوه دهید.«
بزن  حرف  من  با  اول  کتاب  نویسندۀ  رافمن،  دبورا 
زیر  یعنی  با کودکانی کوچک تر،  می گوید در برخورد 
مسایل  از  کودکان  فهِم  می خواهیم  »اگر  ده ساله ها، 
جنسی به موضوع عاطفه و محبت میان انسان ها پیوند 
بخورد، باید دربارۀ این حرف بزنیم که چطور صمیمت 
هم به شکل احساسی و هم در رفتارهای فیزیکی بروز 

می کند.«
رافمن پیشنهاد می کند با کودکان تان دربارۀ »بغل کردن 
و احساِس فوق العاده  یی که به ما می دهد حرف بزنید، 
به آن ها کمک کنید تا عاطفۀ انسانی را امن، محبت آمیز 
و محافظت شده درک کنند. و به آن ها بگویید که روابط 
انسانی  عواطف  خالف  هرزه نگاری  بسرت  در  فیزیکی 

است.«
از  سطحی  مادر  و  پدر  که  است  مهم  در عین حال، 
داشته  دیجیتال  وسایل  از  استفاده  در  را  کنرتول 
باشند، تا کمک کنند که کودکان از مواجهۀ تصادفی 

با محتواهای مخرب محافظت شوند.
برای کودکان متوسطۀ اول، من مجموعه  یی از استعاره ها 
را آماده کرده ام تا به آن ها بفهامنم که هرزه نگاری تصویر 
درستی از رابطۀ جنسی و مشخصاً صمیمیت و محبت 
میان انسان ها ارایه منی دهد. به دانش آموزانم می گویم 
دل شان  چون  می بینند  پورن  آدم ها  وقت ها  »گاهی 
بیشرتی  چیزهای  جنسی  رابطۀ  دربارۀ  می خواهد 
بیاموزند، اما این کار مثل این است که فلم های ’رسیع 
یاد  اینکه رانندگی کردن  برای  ببینید  را  و خشمگین‘ 
بگیرید« بعد یکی از تریلرهای ’رسیع و خشمیگن‘ را 
می بینیم و دربارۀ موضوعاتی از این قبیل بحث می کنیم 
گرفته؟  قرار  رانندگی ها  تأثیر  تحت  کسی  چه  که 
این فلم  نتیجۀ این جور رانندگی چیست؟ چرا دیدن 

رسگرم کننده است؟ چه تفاوتی با زندگی واقعی دارد؟
این گفتگوها به دانش آموزانم کمک می کند تا بفهمند 
حتی  و  منایشی  به شدت  تصویری  هرزه نگاری  که 
درست  می دهد،  ارایه  جنسی  رابطۀ  از  کاریکاتوری 
مثل کاری که فلم های رسیع و خشمگین با رانندگی 
می کند، و اینکه تجربه های واقعی زندگی چه بسا خیلی 

متفاوت باشد.
تالش کنید با روی گشاده و صادقانه با نوجوانتان حرف 
بزنید، بدون قضاوت، بدوِن خجالت زده کردنش و بدوِن 
محیطی  که  کنید  انتخاب  را  زمانی  ارعاب.  و  تهدید 
روزمره  کاری  انجام  در حال  و  باشد  فراهم  خصوصی 
باشید، مثالً در موتر )هنگام رانندگی احساس نزدیکی 
شدیدی منی کنید، چون چشم ها به جلو متمرکز است، 
نه روی همدیگر( یا در حال قدم زدن و پیاده روی )چون 
فعالیت و حرکت هامن نقش را ایفا می کند( یا دیروقِت 
)کودکان  خانوادگی  فلم  یک  متاشای  از  بعد  شب، 
ساعات  این  در  مادرها  و  پدر  می دانند  و  باهوشند، 
بیشرت  و  دارند  حرف زدن  به  متایل  کمرت  و  خسته اند 

گوش می دهند(.
این را نقطۀ آغاز مجموعه  یی از گفتگوها در نظر بگیرید، 
نه یک سخرنانِی بدون تکرار. به سؤال های نیمه بازی 
می شوند  رشوع  چیزی«  »چه  و  »چطوری«  با  که 
بچسبید، مثال: »به نظرت نوجوان ها پورن را برای چه 
چیزی می بینند؟« یا »به نظرت پورن چطور روی رابطۀ 
انسان ها در دنیای واقعی تأثیر می گذارد؟« اجازه بدهید 
تا خودشان متخصِص تجربه های خودشان باشند و به 
جای اینکه شام دربارۀ تجارب آن ها دربارۀ هرزه نگاری 
حرف بزنید، خودشان رشوع به حرف زدن کنند دربارۀ 
فکر  درباره اش  که  آن چیزی  و  دیده اند  که  آن چیزی 

می کنند.
اگر بچه مان رشمنده شد چه کنیم؟

دربارۀ  شام  با  حرف زدن  از  نوجوان هایتان  احتامالً 
هر  دربارۀ  همین طور  می روند؛  طفره  هرزه نگاری 
باشد.  داشته  مسایل جنسی  به  ربطی  که  موضوعی 

باوجوداین، مهم است که این موضوعات را پیش بکشید 
و مطمین شوید که کودکان تان دربارۀ مساله اطالعات 
اساسی  یی که به آن نیاز دارد را می داند، حتی اگر به 

نظر می رسد که منی خواهد چیزی بشنود.
که  نیست  این  معنی  به  لزوماً  منی دهد،  جوابی  اگر 
می توانید  مثال،  برای  منی دهد.  گوش  را  حرف تان 
بگویید »چندوقتی است می خواهم دربارۀ پورن باهم 
حرف بزنیم، ولی واقعاً هنوز فرصتی پیش نیامده، پس 
من فقط یک سلسله حرف ها را که به نظرم می رسد مهم 
است بدانی، می گویم«. اگر دیدید مقاومت می کند، 
می توانید این طور ادامه بدهید »می دانم که این کار 
عجیب غریب و سخت است. برای من هم همین طور 
است. به عالوه، می دانم که این حرف ها ممکن است 
ربطی به تو نداشته باشد، اما این اتفاقی که در اوضاع 
فرهنگی ما زیاد می افتد، به همین خاطر می خواهم 
مطمین باشم که تو اطالعات اساسی  را که الزم است 

دربارۀ پورن و روابط سامل می دانی.«
الزم است کودکان مان چه چیزهایی را بدانند؟

مهم است که گفتگویتان، حتی اگر مکامله  یی یک سویه 
است، شامل این پیام ها باشد:

ذهنی  فانتزی های  از  که  است  چیزی  هرزه نگاری 
آدم های دیگر ساخته شده، و از تخیِل تو بیرون نیامده 
آدم ها  اتفاق  به  واقعِی قریب  بازتاِب زندگی جنسی  و 
از روابط جنسی  نیست. همچنان که تصویر درستی 

سامل منی دهد.
مسالۀ  و  است  منایشی  صنعت  نوعی  هرزه نگاری 
اصلی اش این است که چه چیزهایی بیشرت می فروشد 

و سود بیشرتی دارد.
با عمل های جراحی تغییر  بازیگران معموالً  این  بدن 
می کند تا به این شکل دربیاید. این مدل ها را استخدام 
کرده اند تا چنین منایش هایی را اجرا کنند، بنابراین 
کارهایشان به خاطر قراردادی است که بسته اند، نه به 

خاطر اینکه انجام دادن این کارها را دوست دارند.
ندارد،  وجود  حریم خصوصی  یی  هیچ  هرزه نگاری  در 
اما حریم خصوصی بخشی از یک رابطۀ جنسی سامل 
زیادی،  خیلی  حد  تا  می بینی،  که  آن چیزی  است. 
واقعی نیست. برای مثال، یک تکۀ ۱۰دقیقه  یی از این 
تا ساخته  بکشد  است ساعت ها طول  فلم ها، ممکن 
شود. بازیگران از داروهای مختلف استفاده می کنند 
تا بتوانند چنین کارهایی بکنند. اگر صحنه  یی درست 
دوباره  درنیاید،  می خواهد  دل شان  که  هامن طور 
بازمنایی  ویدیوها  این  تدوین  و  می کنند.  تکرارش 

خاصی را درست می کند.
فرستاده  برهنه  عکس  خودشان  از  کودکان مان  اگر 

باشند، چه کنیم؟
بین کودکان زیر هجده سال، تا حدودی رایج است که از 
خودشان عکس های برهنه بگیرند یا بفرستند، یا چنین 
است  ممکن  کار  این  اما  بشود،  آن ها  از  درخواستی 

پیامدهایی جدی برایشان داشته باشد. 
برهنه  عکس  یک  فرستادن  دربارۀ  کودک تان  اگر 
بر  که  بکنید  را  تالش تان  متام  زد،  حرف  خودش  از 
استنطاق کردن،  وسوسۀ  و  باشید  مسلط  خودتان 
خجالت زده کردن یا رسزنش کردنش را از خودتان دور 
کنید. می توانید بگویید »خوشحامل که پیش من آمدی 
اینکه  روی  بگذارید  را  مترکزتان  بزنی«.  را  حرفت  تا 
فرزند شام سوءاستفاده  اعتامد  از  بفهمید چه کسی 
کرده و دارد عکس ها را منترش می کند یا به اشرتاک 

می گذارد.
رضایت شان،  بدون  آدم ها،  برهنۀ  عکس های  وقتی 
به صورت آنالین منترش می شود، تجربه  یی که از رس 
تعرض  آن ها  به  واقعاً  که  است  این  می گذرانند شبیه 
شده باشد. می تواند به شدت مخرب باشد. از کودک تان 
بپرسید که دلش می خواهد چه چیزهایی به اشرتاک 
بگذارد. به یاد داشته باشید که آزار جنسی تجربه  یی 
ناتوان کننده است؛ ما می خواهیم کسانی که آن را از 
خودمختاری  آن قدر  کنند  احساس  گذارنده اند،  رس 
رویشان حرف  پیش  دربارۀ مسیر  که می توانند  دارند 
تا  باز بپرسید و اجازه بدهید  پایان  با  بزنند. سواالتی 
کنند.  راحتی  احساس  که  برود  پیش  طوری  گفتگو 
یا گزارش  ارایۀ گزینه هایی مثِل رفنت پیش مشاور  با 
به مراجع قضایی، به آن ها قدرت بدهید تا خودشان 

تصمیم بگیرند.
چه کمکی از دست ما ساخته است؟

شام به عنوان پدر و مادر، ارزش هایی را در متام جوانب 
زندگی کودکان تان به آن ها آموخته اید. 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 می توانند هم 
صمیمیِت عاطفی داشته باشند و هم فیزیکی؛ و نقطۀ 

اتصال این دو، عالقۀ دو طرف به همدیگر است.
اگر راهنامیی بزرگرتها نباشد دربارۀ اینکه رابطۀ جنسی 
چطور باید باشد، یا چه معنا و احساسی دارد، کودکان 
جلو  می بینند  اسکرین ها  در  که  بازمنایی هایی  با 
می روند. مطمین شوید که اطالعاتی که دربارۀ مسایل 
جنسی در اختیارشان می گذارید، مناسب سن شان و 
از نظر پزشکی دقیق است، و راهنامیی شان کنید که 
این اطالعات را چطور باید به کار بگیرند. کودکان تان 
را تشویق کنید تا جنسیت خودشان را بشناسند و از 
کلیشه هایی که ممکن است رفتارشان را شکل دهد، 
پرهیز کنند و در موقعیت های اجتامعی و در مواجهه با 

مسایل جنسی آگاه و شجاع باشند.
به آن ها یادآوری کنید که این مسایل باید بین هر دو 
و  شود  کشف  خوشایند  شکلی  به  و  به خوبی  طرف، 
نوعی  جنسی  رابطۀ  که  کنید  تأکید  همه  از  مهم تر 

منایش نیست، بل تجربه  یی احساسی است.
منبع: ترجامن

کودکان پورن می بینند
آیا کاری از دست پدر و مادرها ساخته است؟

به علت  که  داریم  زیادی  بیامران  »ما   
مسمومیت مراجعه می کنند.«

شفاخانه  داخلی  بخش  در  تخت  روی  فاطمه 
میرویس شهر قندهار در جنوب افغانستان دراز 
کشیده، یک چادر سیاه رس و بدنش را پوشانده 
و قطره های سیروم را که وارد بازویش می شود، از 

دید مخفی می کند.   
اوایل صبح هامن روز، فاطمه برای خامته دادن 

به زندگی خود »مرگ موش« خورده بود.
مادر همرسش، آمنه، كه در كنار تخت فاطمه 
نشسته و دست او را گرفته، می گوید: »او مرگ 
موش خورده. ناگهان زمین خورد و همه ما گریه 
می کردیم. من به او التامس کردم، چرا این کار 

را کرد ی؟«
داکرتان می گویند این صحنه  بسیار 
شیوع  از  بعد  خصوصا  است،  رایج 

ویروس کرونا.
داکرت نسیمه حکیمی، رییس مرکز 
حامیت از خانواده شفاخانه )که به 
می کند(  کمک  خشونت دیده  زنان 
داریم  زیادی  بیامران  »ما  گفت: 
مراجعه  مسمومیت  به علت  که 
می کنند.« کرونا خسارات ویرانگری 
بر اقتصاد افغانستان وارد کرده است 
از جمله، منجر به افزایش بیکاری، 
افزایش  و  خانوارها  درآمد  کاهش 

قیمت مواد غذایی شده است. 
به گفته کارشناسان اثرات ناخوشایند پاندومی، 
موجب افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت بر 
آنان به سمت  از پیش  زنان و سوق دادن بیش 

خودکشی شده  است.
زنان  بیش تر  کشور،  رسارس  درمانگاه های  »در 
به دلیل خشونت ]به خاطرجنسیت شان[  زهر 
است  موجود   خانه یی  هر  در  زهر  می خورند. 
برای  را  راه،  این  آن ها  پیدا می شود.  – همه جا 

پایان دادن به مشکالت خود انتخاب می کنند.«
آمار قطعی در دسرتس نیست، اما طبق تخمین 
داکرتان بعد از افزایش انتشار ویروس کرونا در 
ما ه های جون و می، حداقل هر روز با یک مورد 
احتامالً  واقعی  رقم  بوده اند.  مواجه  خودکشی 
بسیار بیشرت خواهد بود، زیرا بسیاری از زنان به 

شفاخانه مراجعه منی کنند. 
تقریبا 90درصد زنان افغانستان در طول زندگی 
خود حداقل یک بار خشونت جسمی، جنسی یا 

روانی را تجربه کرده اند.
کویید19  به دلیل  »مسمومیت  گفت:  حکیمی 
در  همیشه  شوهران  زیرا  است،  یافته  افزایش 
خانه هستند و با یکدیگر درگیری دارند و اطفال 
به مکتب منی روند. علت اصلی خشونت مبتنی 

بر جنسیت بیکاری است.«
از آن جا که انتظار می رود طی ماه های آینده با 
رشوع زمستان، گرسنگی و مشکالت معیشتی 
حکیمی  مانند  داکرتانی  یابد،  افزایش  دیگر 
بیش تری  زنان  فشارها  افزایش  با  می ترسند 
اقدام به خودکشی کنند.  بر اساس برآوردهای 
در  دو نفر ممکن  پنج افغان  هر  از  ملل  سازمان 
سال 2021 با بحران اقتصادی مواجه شوند یا 

در سطح اضطراری ناامنی غذایی قرار گیرند. 
کویید19  می گویند،  کمک رسان  گروه های 
و  جهان  رسارس  در  جنسیتی  خشونت های  به 
است.  زده  دامن  بحرانی  مناطق  در  هم چنین 
فشار  و  جنسیتی  نابرابری های  پاندومی، 
عین  در  و  کرده  تشدید  را  موجود  اقتصادی 
خانه های  در  زنان  شده  باعث  قرنطین  حال، 
خود با سواستفاده کنندگان خود محبوس شوند، 
به  مراجعه  امکان  و  مشاوره  مانند  خدماتی  از 

پناهگاه های امن محروم شوند.
جلوگیری  برای  کمبودها  پاندومی،  هم چنین 
و پاسخگویی به خشونت مبتنی بر جنسیت را 
آشکار کرده است، که این مساله به نوبه خود، 
ندارند،  دیگری  گزینه  کنند  احساس  زنان  اگر 

می تواند منجر به خودکشی شود.
ویروس  از  پیش  و دخرتان  زنان  علیه  خشونت 
بود:  عمیق  مشکلی  افغانستان  در  نیز  کرونا 
تقریبا  می گوید  جهانی  بهداشت  سازمان 
زندگی  طول  در  افغانستان  زنان  از  90درصد 
خود حداقل یک نوع خشونت جسمی، جنسی 

یا روانی را تجربه کرده اند.
عمیق  بسیار  بسیار،  نابرابری  اساسی،  »عامل 

جنسیتی است.«
افغانستان  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون 
3000افغان  حدود  ساالنه  که  می زند  تخمین 
اقدام به خودکشی می کنند. به گفته کمیسیون 

حقوق برش در رسارس جهان خودکشی در میان 
اما  بیش تر مشاهده می شود،  مراتب  به  مردان 
در افغانستان عکس این قضیه صدق می کند: 
زنان  توسط  خودکشی ها  به  اقدام  80درصد 

صورت می گیرد.
غیر  خودکشی  مورد  در  حکومتی  داده های 
قابل اعتامد است، زیرا بسیاری از موارد گزارش 
منی شوند و هیچ سیستم ردیابی واحدی وجود 

ندارد. 
بخش  در  زنان  حقوق  موقت  مدیر  بار،  هیذر 
دیده بان حقوق برشگفت: اما نابرابری عمیق و 
نشان  افغانستان  در  زنان  فراگیرعلیه  خشونت 
افزایش  اولیه در مورد  می دهد که گزارش های 
داکرتان  گزارش های  مانند  خودکشی،  تعداد 
شفاخانه قندهار، نشانه هایی از بروز بحرانی رو 

به رشد است. 

بوده است،  مستقر  افغانستان  در  قبال  که  بار، 
آنجا  در  جنسیت  بر  مبتنی  »خشونت  گفت: 
مشکلی بسیار جدی است و منابع بسیار کمی 
وجود دارد. عامل اساسی، نابرابری بسیار، بسیار 

عمیق جنسیتی است.«
کویید 19 و خودکشی: تصویر جهانی  

در اوایل بیامری همه گیر، مطالعات مدل سازی 
افزایشی  خودکشی  میزان  بر  کویید19  اثر 

145درصدی را پیش بینی کرده بود.
وضعیت جهانی امروز مشخص نیست، به ویژه در 
کشورهای کم درآمد که منابع و داده ها ممکن کم 
باشد. به عنوان مثال، داده های پولیس نپال به 
ارقام  و  اعداد  افزایش خودکشی ها اشاره دارد. 

پرو، خالف این را نشان می دهد.
پزشکی  در مجله  نومرب  ماه  که  در رسمقاله یی 
بی.ام.جی منترش شد آمده: »در عین زمانی که 
منتظر وضوح بیش    تر آمار هستیم، پیشگیری باید 

در اولویت قرار گیرد.«
کارشناسان  شد،  شایع  پاندومی  که  هنگامی 
جنسیت  بر  مبتنی  خشونت  که  می دانستند 
افغان ها  بر  اقتصادی شدید  فشارهای  به دلیل 

احتامال افزایش خواهد یافت.
از  خارج  درگیری های  بر  افزون  فشارها  این 
از  وسیعی  مناطق  در  آوارگی  و  بالها  کنرتول، 
کشور- افراد بیش تری را به سمت فقر سوق داده 
افغانستان  فقر  نرخ  می تواند  کویید19  است. 
در  دهد،  افزایش  به 72درصد  از حدود 54  را 
حالی که طبق اعالم سازمان ملل 17درصد از 
خانوارها بار بدهی های »فاجعه باری« را به دوش 

می کشند. 
بار گفت، پیش از پاندومی، اقدام به خودكشی 
خانگی  خشونت  به علت  همیشه  تقریب  زنان 
بود. در طی دوران پاندومی، خشونت ها عمدتا 
رخ  قرنطینه«  نه  و  اقتصادی،  تاثیر»رکود  تحت 
داده  است.«  به عبارت دیگر، این مساله به دلیل 
محبوس ماندن زنان در خانه بیش ازحد معمول  
بل  ندارد،  واقعیت  است،  رسیده  خود  اوج  به 

بحران اقتصادی دلیل عمده آن است.
فاجعه بار  هم  این  از  پیش  اقتصادی  »وضعیت 

بود. اکنون در حال فروپاشی است.«
قادری، محقق مسایل صحی در شامل  شهره 
مبتنی  خشونت  که  گفت  رشیف،  مزار  شهر 
از  ناشی  مالی  »مشکالت  به دلیل  جنسیت  بر 

پاندومی کویید19« بدتر شده است.
مدیر  و  اصلی  نان آور  »مردان  گفت:  قادری 
شد  باعث  پاندومی   ... هستند  خانواده ها 
اساسی  نیازهای  نتوانند  مردان  از  بسیاری 
باعث  مساله  این  و  كنند  تامین  را  خانواده 
درگیری در خانواده و افزایش خشونت علیه زنان 
نیازهای خانواده مسوولیت  تامین  است.  شده 
است.  اجبار  و  الزام  یک  اسالم  در  این  و  مرد 
هنگامی که نتوانند از عهده آن برآیند، تنها راه 
تنبیه  روانی،  تخلیه  یا  عصبانیت  خالی کردن 
اطفال و زنان است، از آزارهای لفظی گرفته تا 

خشونت  جسمی.

فضای امن برای زنان محدود است  
از  بخشی  می گویند  زنان  حقوق  مدافعان 
مشكالت زنان دچار بحران مربوط به عدم حامیت 
از  فراری  زنان  برای  كمبود خدمات  و  گسرتده 
خشونت است. چند خانه امن )رسپناه زنان( در 
پایتخت کابل وجود دارد. در قندهار اصال نیست 
انتقام جویانه، چیزی  از حمالت  و جدای ترس 
تحت عنوان ترک همرس از سوی زن امری نادر و 

بسیار ننگ آور است. 
بار گفت: »اساسا هیچ پناهگاهی در نیمه جنوبی 
کشور وجود ندارد و هیچ خط تلیفون دولتی نیز 
با پولیس  این که یک زن  در دسرتس نیست.« 

متاس بگیرد امری کامال غیرقابل تصور است.
این بدان معنا است که خدمات دسرتس زنان 
تحت خشونت جنسیتی عمدتا به کلینیک های 
مشاوره در شفاخانه های محلی مانند میرویس 

در قندهار محدود می شود.
مرکز حامیت از خانواده شفاخانه، 
پناهگاهی  حکیمی،  ریاست  به 
خشونت  با  که  زنانی  برای  نایاب 
می رود.  به شامر  هستند،  روبه رو 
در  آن  اتاقه  دو  و  کوچک  دفرت 
که  واقع شده  منطقه یی جداگانه 
تعداد کمی از مردها حق رفت و آمد 
به آن را دارند. این مرکز 25 کارمند 
دارد که در مراکز درمانی مختلف 
در قندهار کار می کنند تا زنانی را 
شناسایی کنند که به مراقبت هایی 
نیاز  صحی  مراقبت های  از  فراتر 

دارند.
طبق برآورد حکیمی هر روز حدود 
25زن به این مرکز می آیند. وی گفت: »ما آمدن 
به همین  و  را به کسی اطالع منی دهیم،  آن ها 

شیوه ادامه خواهیم داد.«
این مرکز به زنانی که خشونت مبتنی بر جنسیت 
را تجربه می کنند مشاوره داده وهم چنین آن ها را 

به خدمات حقوقی وصل می کند.
در  خشونت  از  جلوگیری  کارکنان  هدف 
راه  از  آن  متعاقب  خودکشی  به  اقدام  و  آینده 
و  مردان  با  تعامل  و  خانوادگی  اختالفات  حل 
این کار را  خانواده های بزرگ است، اگر اجازه 

پیدا کنند.
حکیمی می گوید با وجود آنکه آن ها توانسته اند 
حل  مشاوره  طریق  از  را  اختالفات  از  بسیاری 
کنند، او اذعان می کند که این مرکز از نظر کاری 

محدود است.
می رود  انتظار  اینکه  به  توجه  با  حکیمی، 
نیز  آینده  سال های  مردم  زندگی  بر  کویید19 
تاثیر گذاشته و در نتیجه سطح خشونت مبتنی 
از  بر جنسیت به طرز حیرت انگیزی باال مباند، 

آینده ابراز نگرانی می کند. 
مردم در این کشور برای گذراندن فصل سخت 
زمستانی آمادگی می گیرند و دولت و سازمان ملل 
نسبت به موج دوم شیوع ویروس کرونا هشدار 
می دهند. افغانستان تقریبا 50هزار مورد را ثبت 
کرده است، اما آزمایش ناکافی و عدم دسرتسی 
به مراقبت های صحی- که با درگیری های مداوم 
بدتر شده، آمار واقعی بیامری را از نظر پنهان 

کرده  است.
بیامران  از  بر حامیت  در حال حارض حکیمی 
که  زنی  است،  متمرکز  فاطمه،  جمله  از  خود، 

سعی کرد جان خود را بگیرد.
حکیمی با اشاره به سمت فاطمه که روی تخت 
شفاخانه دراز کشیده بود و گاهی اوقات از درد به 
خود می پیچد، می گوید »این خشونت فیزیکی 
روانشناختی  خشونت  این  نیست.  جنسی  یا 

است.«
وی گفت: »وقتی وضعیتش پایدار شد، ما او را به 
مطب خود منتقل می کنیم، یا می توانیم 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.«
مادر شوهر  فاطمه، حکیمی  اسرتاحت  هنگام 
زن، آمنه را به کناری کشید. به او می گوید: »ما 
باید این مشکل را حل کنیم. هر از گاهی با ما 
را برای مشاوره  او  بتوانید  مشورت کنید. شاید 
بیاورید. ما می توانیم با هم به او کمک کنیم و از 

تکرار این اقدام جلوگیری کنیم.«
حین  در  و  می داد  تکان  رس  مرتب  آمنه 
گریه  هق  هق  صدای  با  داکرت  صحبت های 

می کرد.
حکیمی گفت: »به او بگویید او زن خوبی است، 
که او برای خانواده شام بسیار مهم است و سه 

فرزند دارد که زندگی شان به او وابسته است.«
 فاطمه و آمنه نام های مستعار که برای محافظت 

از هویت زنان استفاده شده است.
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