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 کننده مأیوس هم حدی تا و دار خنده آور، تأثر

 
 آرنهم شهر -2015 مارچ هشتم شب از گزارشی

 
 مربوط که آوردیم بدست پست طریق از ای نامه – شب همین از قبل روز سه

 .هالند کشور آرنهم نواحی و شهر افغانان انجمن سازماندهی به میشد
 ارگانهای از یکی کمک به -افغانان انجمن فرهنگی ارجمند اندرکاران دست

 بزرگداشت و مناسبت به محفلی بودند کشیده زحمت (زووا) بنام هالند اجتماعی
 و کرده سازماندهی افغان جفاکش زن خصوص به و -زن المللی بین روز از

 کامل باور البته. میکردند میزبانی را آقایان و خانمها یکصد از بیشتر بتعداد
 آوری یاد وقت از تر بعد یکساعت حدود که همسرم و من حضوریابی تا دارم
 اهمیت رویهای از جانب مسؤولین حبت ص – افتاد اتفاق نامه دعوت در شده
 که بود گرفته صورت جهانی باعظمت و فرخنده روز این خصوصیت و

 شدیم می مستفید آن از تا نبود مقدور همسرم و من برای متأسفانه
 . 

 و کمال حیدر محترم های بنام افغان موسیقی هنرمندان از گرامی شخصیت دو که شدیم صالون داخل وقتی" اتفاقا
 -شان هموطن زن مقام به گزاری حرمت پاسه ب صرف باشند داشته انجمن از مادی توقع اینکه بدون اجمل محترم
 کنار و گوشه هر از متعدد های ترانه. بودند ساخته مسرت از مملو و گرم شان ناب موسیقی نوای با را محفل فضای
 افزوده مهمانان هیجانات و وجد بر لحظه به لحظه و میسرودند فراوان شوق با نیز هنرمندان و  میشد داده فرمایش
 و رسید مردان اطالع به شده بگوش گوش خبری منتظره غیر بصورت بود رسیده شب( 9) تا که ساعت. میشد
 در زنان تا بگذارند و گفته ترک را مجلس" لطفا تا میگیرد صورت تقاضا مردان از اکنون: ) که بود آن از حاکی
 .ببرند لذت موسیقی از و برقصند مردان حضور از فارغ باشند شان خود بین
 

 نداد اهمیتی موضوع به چندان کسی باشد، گرفته صورت ای شوخی یا و فهمی غلط شاید میرفت تصور اول در البته
 .است شده ابالغ( زن) مهمانان از محدودی عدۀ یک آدرس از ای جدی پیشنهاد واقعا   که شد فهمیده بزودی ولی
 این اهمیت به احترام نهایت با که کردم مردانی همه و خودم شخصیت به توهین احساس اول خبر این شنیدن با البته
 از آنعده عقیدۀ خالف داشتند افتخار و کرده محفل وارد خود با حرمت تمام با شانرا همسران ساز سرنوشت روز

 در شمرده مدنیت عمدۀ اصل را زن مبارزۀ برعکس پندارند می معضله شان خود برای را زن آزادیی که مردهای
 لحظۀ چنان در که بودند آن از بیخبر که حیف صد اما. میکردند استقبال شادمانی با شان جشن از نشسته زنان کنار
 می بیجا یا و بیگانه محفل، در ناشناس عدۀ جانب از منتظره غیر و نابهنگام اعالم بنابر شانرا خود موقف نازک
 یافتند

 . 
 درگیر اینکه مثل کدام هر نبودند، شامل تصمیم درین که های خانم از بزرگ بخش میشد دیده طوریکه نتیجه در

 به متعجب سیمای با نیز آقایان ماندند باقی خاموش و خیره همدیگر برابر در الجواب و گنگ باشند شده گناهی
 محل از فرار خانمها، محفل گوارای فضای حفظ و یکدیگر احساسات ایجاد از جلوگیری بمنظور شده خیره همدیگر

 به بیگناه مجرمین همچون بیرون صحن روی دسته دسته بود سرد هوا حالیکه در و دادند ترجیح قرار بر را
 اظهار فیصله، همچو از انتقاد با خانمها از زیاد تعداد که شد سبب حالت این.پرداختند زدن قدم به اجباری صورت

 از شمار انگشت تعداد که شد واضح اخیر در. گشت مواجه ندگیپراک به مجلس آرام آرام و کرده رضائیت عدم
 کار باین مجبور را محفل سازماندهندگان بودند توانسته هستند معینی های عقده درگیر ستیزی مرد امر در که خانمها
 . کنند
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 ادامه مردان ضد بر شانرا مبارزات و هستند ما با همواره مردستیز زنان از تعدادی حضور بکنیم قبول باید هرچند
 سالیان از که است واضح زیرا. باشند ستیزه در هستند طرفه ب حق هم تعدادی که بگویم باید سالم باعقل اما میدهند
 در که نیست تعجب جای آن بر بنا. دارد جریان مبارزات المللی بین سطح در ستیز زن مردان علیه بدینسو متمادی
 با اش، ساله چندین تجارب تمام با «آرنهم» انجمن که اینجاست سؤال اما بیفتد اتفاق چنین میتوانست شب چنان
 حاضر چگونه دارد، و داشته راه درین هایکه موفقیت و ها آورد دست و( اجتماعی و فرهنگی انجمن) لقب داشتن

 مربوط مسؤولین چرا پرسید میتوان یا و بگوید؟ لبیک نبوده مضمر آن در منطقی هیچ که پیشنهاد چنین با شد
 نتوانستند که شد چه آیا! است جالب بگیرند؟ میبرد سؤال زیر را انجمن اعتبارات که را حرکت همچو جلو نتوانستند

 .داشتند؟ قرار کامل اقلیت در کمیت نظر از که بپردازند عناصری قناعت به
 
 با که مردی صفت به اما بکنم وکالت دیگران از ندارم حق حالیکه در بودم محفل در مردان جمله ازین یکی که من
 و او آزاد شخصیت جشن تا آمدم گرفته را همسرم دست مارچ هشتم به حرمت تمام با و همسرم به احترام تمام

 یکساعت متأسفانه باشم داشته سهم خشرویی با محفل در و بگویم تبریک همهه ب و کنیم تجلیل یکجا را همجنسانش
 خشونت با مجلس از را اخراجم اعالم چنانچه. است بوده اشتباهی ام گرفته که را آدرسی کردم حس ورودم از بعد
 بمانم منتظر شب نیمۀ در زننده و سرد هوای در و بیرون بروم اینکه مگر نداشتم دیگری راه پس نمودم حس تمام
 حیث به بلکه او های خوشی شریک و همسر صفت به نه را همسرم و برگردم تا میشود تمام محفل وقت چه که

 . برسانم خانه به تکسی رانندۀ
 چشم یادداشت این مطالعۀ از میتوانید شدید خسته اگر میخواهم، عذر کشیده درازا به حرف اگر!  عزیز دوستان
 آینده برای و کنیم مکث باید پس پذیرفت صورت چرا میگرفت صورت نباید کاریکه دارید باور اگر ولی بردارید
  نگردانیم فراهم را افراد حقۀ حقوق تحدید اسباب ساده" ظاهرا بازیهای به تا بیاندیشیم

. 
 اول روز از زن که است واضح همگان به: که اینست -کنم بازگو فشرده بصورت را هایم گفتنی میدارد وا مرا آنچه
 عمر و -قبل( سال هزار ده) مثال عنوان به را انسانها زندگی ایجاد اگر. قراردارد امروز که داشت قرار موقفی در

 و لطیف جنس که است ساله هزار ده رنج رنج، این بگیریم، حساب به( سال هفتاد) وسطی بصورت را انسان
 ستم زیر نسل چهل و یکصد از بیشتر اوسط بطور امروز زن یعنی. میکشند و میخرد جان قیمت به زن قهرمان
 طبیعت -را انسان تقدیر) که بپذیریم باید ما. است بوده( مردساالری زمان جبر ستم زیر) دیگر عبارت به یا مردان

 هیچ به آن بر بنا میتواند بوده زمین روی در انسان طبیعت سازندۀ هم بدنبال نسل چهل و یکصد عنیی(  میسازد او
 اساس بر باید بلکه زد توجه عدم تهمت او بر و کرد مالمت بشری های کوتاهی در را خدا نباید و نمیتوان وجه

 مرد که بود نخواهد ما با حق و دارد نسله چهل و یکصد سابقۀ مردان علیه امروز زنان عقدۀ که پذیرفت باال تخمین
 قناعت به را گیر سخت مردان دارد تالش وهم میکند مبارزه شان زمان زنان آزادی برای هم حالیکه در را امروز
 . ببندیم تنفر و مالمتی سنگ به بردارند شان همسر و دختر خواهر، مادر، علیه خشونت از دست تا برساند

 
 دفاع زن حقوق از و بوده زن جهانی روز پشتیبان که هستند ها مرد همین کنیم دقت معضالت اینهمه باوجود اگر

 یک در و میکنند حمایت شان حق بر حقوق حصول راستای در زنان فعالیتهای از که اند مردها همین و میکنند
 های شیوه به -کالسیک ساالری مرد موقف داشتن وجود با و دارند قرار مبارزه میدان روی شان بدوش دوش صف

 .گردانند آماده زنان میان در را خودیابی و تحصیل اشتغال، های زمینه میکوشند مختلف
 
 در را ندوآ از یکی حضور نمیتوان که اند موجوداتی مردان و زنان که اند دانسته آگاه مردان که حالیست در این 

 همواره زنان هویت ارتقای و شخصیت حفظ در مردان نقش که ازینجاست پس گرفت نادیده انسانی زندگی ساختار
 وضع سرو همینکه ما کشور زنان از ای عده که بود خواهد جفاکارانه خیلی میکنم فکر آن بنابر. است بوده متبارز
 و بند از گویا و میکنند استقالل ادعای میکنند پیدا مدنی پیشرفتۀ حلقات با همگون نسبی بصورت شانرا ظاهری
 میدارند اعالم مردان با همراهی از شانرا تنفر و انزجار بزودی باشند یافته فراغت زندان

 
 و مرد حضور بدون تو شخصیت تثبیت باشی داشته را درک این بکوش" لطفا!  گرامی و عزیز خواهر ای پس

  . است ممکن نا تو توانای و زیبا حضور بدون مرد هویت تشخیص همچنان
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