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  تقديم به آنانيکه از جنس من نيستند

  

  گراميداشت از ھشتم مارچ دھن شوری ھای ارگ نشينان در

  

  . اين سر و آن سر دنيا برستايشش گيرند و فراموشی ھا را غبار زدايند باز ھم ھشت مارچ از راه رسيد تا در 

افغاستان بعد از طالبان شايد از ميان محدود کشور ھائيست که در اين روز بيشتر از حد متعارف برای زن دربند و 

 ءجفاۀ ن نيمزخمی سروصدا راه می اندازند و با نماسازی چند چھره تکراری بر پرده ھای تلويزيون گويا از اي

  .رسيده و خموش ياد ميکنند 

وقتی در محافل بزرگداشت ازاين روز دعوت ميشوی ، سھل است،  با ورود به سالن تا خط اخير ھمه را بخوانی ، 

 که بيشتر از جانب زنان شنوانده ميشود ، يکی دو بيانيه به ظاھر تکان دھنده با "رثای زن"چند شعر و پارچه در 

  . والسالم ءانقالبی و شجاع بعد يک پلو و دعا]به ظاھر[ دو زن یقام از زبان يکرجی از آمار و ار

ی از وھم و ھيچ انگاری درجا زند ، ھمان انسان شمردن زن است که نبايد اآنچه شايد تا دھه ھا ھمچنان در ھاله 

نه ھم قابل بحث و در در اينکه ھرمادری ، زن است نه جای شک است و . فقط از جنبه مادری ھويت انسانی بيابد 

اينکه ھرمادری را احساسی به وديعه گذاشته شده که آغوشش پناھگاھی باشد برای زدودن غم ھای روزگار ھم 

  . حرفی وجود ندارد 

می آئيم بر فصلی که از تلون مزاجی ھای دولتمردان سازشکار و سياست پيشگان خطا کار ما ھر يک يا دو سال بعد 

  . يرات وحشتناک و وقيحانه ای ميگردد يمقام زن دستخوش تغسرخط آجندای تجليل از 

 معلوم و مشھوردارند و بھشت ھم بدون کم و کاست به ايشان ارزانی یخط برادران معلوم است ، زنان يکی دو الگو

  .شده و ھيچ جای شبھه و تشويش نيست ، خوب چشم ، لعنت ھم برمنکرش 

شم را گوئيد که از شخص اولش که برای زنان دلسوزی ميکند تا مناديان دموکراسی و آژيتاتورھائی دريده چ

شخصک ھای دست چپ و راستش که تازه از چانه زنی ھای ميز مذاکره برگشته اند و ھنوز بوت ھايشان که دراين 

گام ھای آستان سا و دريوزه گرانه با پاھای که سنگينی بدن ھای بی سر اين مردان بی کمر شھر ما را ھمراست و 
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اين وقيحانه ترين . يابند و عف و کف ميزنند ی وزگرد سفر لندن دارد،  در صف اول تجليل از مقام زن حضور مھن

  . حرکتی است که برای شيره مالی ميتوانند ، انجام دھند 

ناپسند جوامع پشت اين صاحبان قدرت و تيکه داران مناصب دولتی ھمانند ھمان قلدرگويانی اند که در سنت ھای 

کرده به تمدن در آنسوی ديوارھا و در ھای بسته روی سرنوشت دختران و خواھرانشان چانه زنی دارند ، باج گيری 

  .د ، بد ميدھند ، بدل ميکنند ، قمار ميزنند ، آليش ميکنند ، ميفروشند و ميخرند نميکن

يند وآنچه آنان را به فکر و  آست که ميروند و می چيزی را که ميشنوند خش خش گام ھای مردانی اع زنان پشت قال

  . وز گنگ و نامفھوم اين مردان  چرت می اندازد ، وز

وقتی سخنان حامد کرزی را که مردم را تشويق ميکرد تا نبايد برزنانشان ظلم کنند و مرد غيرتی ھمان است که يک 

انستم نيشخند زھرآگين دھانم را مھار کنم از اين لقمه نان را که می آورد برای زن و اوالد خود بدھد ، شنيدم نتو

  .خورد  رود و نان می آورد و زن مينيشيند و می حرف بوی طالبی می آمد ، بوی اينکه مرد می

چه شد آن ھمه حقوق زن گفتن که اين روز ھا ديگر حتی با حقوق بشر نيز ھمگام به گوش نمی آيد ، من ھميشه با 

د حقوق زن و بشر از نگاه نفس معنی درست نيست ، چون زن ھم بشر است ولی در دوستانم بحث ميکنم که کاربر

  .  نه دموکراسی که بھتراست گفت دھه پينه دموکراسی صحبت ھمين بود که بود ۀاين دھ

ترس من از اين است که مبادا در پای ميز مذاکرات که خودش نفی قوت تک محوری است و نشانی است از ھم کفه 

  . و در پی آن مذاکره بر وزن معامله و حتم اينکه بده و بستانی نيز به ميان می آيد شدن ھردوجانب

ترس من از اين است که در اين بده و بستان دولتمردان نشسته برمسند قدرت و دولتمردان برافتاده از آن روی کدام 

  .ارزشھا بايست چانه زنی کرده باشند

شايد امنيت زندان گونه زمان طالبان باشد و آنچه را که طرف  د بستانند،ترس من از اين است که آنچه را خواسته ان

  . زن است و مبادا که آنھا نيز ستانيده اش باشند ۀ تابيدنی می انگارند ، ھمين پذيرش انسان مداران مقابل برنمی

ان مبارز که به بھای ترس من از اينست که با نشانی دار شدن ، بيگانه ھای بی نشان ديگر نشانی را از مردان و زن

  .آزادی قربانی دادند ، نيز نيابيم  و ای دريغ اگر چنين باشد 

 و در نھايت ترس من از اينست که پنداری که برای مردم کوفته و خسته از جنگ در افغانستان گرمای خورشيد 

   :خوانده ميشود ، آغازی از زمھرير و تاريکئی شب ھای زمستان نباشد و به قول شاعر

  .رشيدی که شب بردوش و مرگ آراست ، بيزارم زخو

  ٢٠١١ھشت مارچ 

 

  


