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 خاطر هشتم مارچ به
 

به موجودی   میدهد که  فرصت  به ما  دارد وخوب است این روز وجود    امروز هشتم مارچ وروز بین المللی زنان است.
اگر  در پهلوی ما بار زندگانی را بردوش دارد واخالق اجتماعی برما نهیب میزند که از او با لبخندی و فکر کنیم که

 .کنیم. ولی هشتم مارچ نباید صرف جنبهٔ تشریفاتی داشته باشد دسته گلی استقبال یاد ما نرود با
محیط اجتماعیی ما   یکی از آن دردسرها این است که پدر مادرها و  ی فراوان دارند وزنان در محیِط ما درد سر ها

بر خدا نیز منت میگذارند و نمی    خوشحال نمی شوند ویا نسبت به پسر کمتر خوشحال میشوند و  دختر  از به دنیا آمدن
 .می کنندمانند دوران جاهلیت دختران را زنده به گور ن نعوذ باهلل عطایت به لقایت و گویند که

ما در زبان وفرهنِگ خود نسبت به دختران گفته ها وضرب المثل های قبیح داریم که باید به عنوان یک خیشاوهٔ 
جوانی من مثل سایر  فرهنگی خود را از قباحت اخالقی آن گفته ها نجات بدهیم. من به چند تا ازاینها که در طفلی و

 .وان تفاخر به دختران میگفتیمبه عن خود بود اشاره میکنم ویادم می آید که ما
مال در عربی به معنای پول به کار می رود ولی در زباِن    دختر ماِل مردم" به کلمهٔ مال در این گفته دقت بفرمایید. "

حیوانات وملکیت به کار رفته است ومعموالً مالداران از فرزند ونوکِر خود می پرسند " اوبچه مال  ما مال به معنای
نیست، دوم مال مردم نیست وازدواج باید یک قرارداد اجتماعی ومبتنی بر رضای   ." دختر نخست مالهارا اَو دادی 

 .قرار نگیرد درسایه ٔ شخصیت دیگر هردو طرف باشد وهرگز شخصیت یک طرف قرارداد
را   وهمسر فالن. ا یا ما از گرفتن نامش عار داریم. زن یا دختر فالن است و در فرهنِگ ما زن هویت مستقل ندارد.

 .او یا در سایهٔ چادری است ویا در سایهٔ دیوار از نور دور نگاه داشته ایم
دختری را می شناسم که تصور میکرد تنها با انتخاب   تبعیض های جنسیتی استند.  دختران معموالً در خانه معروض به

عتیق هللا میخواند تا بتواند    سماجت را با نوعی اصرار و بنابراین خود میتواند بر این تبعیض غلبه کند و  هویت مردانه
 .با برادران آب بازی کند

از خاکستر." خاکستر ارزش مادی   دختر جیبش پُر من در جوانی ها این را نیزشنیده ام که: "بچه جیبش پر از آلوچه،
 ودپدرها بر دختر مصرف میکنند تا وقتی که پول خ از دارایی پدر ُجز خاکستر هیچ حق ندارد. ندارد وبنابراین دختر

 این ولور و وارد معرکه می شود به نام ولوریا شیر بها بگیرند. دختر  را از مردی که به عنوان شوهریا هواخواه
 .زن را تحریم کنند زنان خود این قیمت گذاری بر شیربها به حکم قانون باید منع شود و

با سواد ساختن مرد یک فرد را صاحب سواد ساخته ایم ولی با سواد ساختن زن یک  این جا در انگلستان میگویند:
مردان در جامعهٔ ما بی سواد استند واز قدرت استدالل   در حال حاضر اکثریت زنان و ساخته ایم. جماعت را باسواد 

 .باسواد سازند  که ساالنه ده در صد زنان را دمکلفیت اخالقی دارن کمتر بهره دارند. سازمان های زنان نوعی
دختران جوان   موضوع اعتیاد زنان و  واما یک حقیقت دیگر که در ذهن من خار تشویش واضطراب کاشته است

را معتاد میسازد ولی یک زن   مقولهٔ انگلیسی راواژگونه میتوان خواند که یک مرد تنها خود این مورد آن  است. در
 دارد و دست داده است چون جاذبهٔ جنسی اعتیاد ارادهٔ خودرا از  یک جماعت رامعتاد میسازد. یک زن که در نتیجهٔ 

دارند که کمر   نابراین دولتها وظیفهبکند.ب برای مردان خواستنی است بسیار زود میتواند دیگران را گرفتار اعتیاد
 .در راه ترک اعتیاد حق اولیت بدهند همت ببندند وبرای زنان

 .عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو
از برخی حقوق مدنی برخور دارند  خوشبختانه زنان در مدت کم دستاورد های فراوان دارند.صاحب سواد شده اند،

پشت در نشسته است وهی در میزند یک نظام مستبد امر    رت اسالمی طالبانافغانستان که اما واگر در شرایط تازهٔ 
نکند وزنان را به نام حجاب زیرچادری وچار دیوار خانه زندانی نسازند   را برجامعه مسلط بالمعروف ونهی از منکر

یاد کرد. خوشبختانه  با ستایش وقدر شناسی از آن   باید کم نیست و  که من قویاً امیدوار استم نسازند دستاورد های زنان
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پیش کاروان به در پیشا داریم که  ما در میان زنان شاعران آگاه از دردهای اجتماعی وهمچنین نویسنده های خوب هم
 با استفاده از ومن حساب این شاعران ونویسندگان را از متشاعران باید جدا کنم که راه افتاده اند

ق جنسی چسپیده فریب شهرت ارزان خورده اند وماجرا های اتاق به دور عش آزادی شعر های مذکر پسند میگویند و
را بر پیکر برهنهٔ شان حک   خواب رادر میدان شهوت پسندی آورده از معشوقان خیالی میخواهند که دست های خود

وقتی محیط شان هزاران درد دارد ولی اینان فارغ از همه آن دردها با   چون پیچک به دور پیکر شان بپیچند. کنند و
مثل این است که  تنور طاغی شهوت مردانه هیزم می ریزند کار شان تهوع آور و شبه شعر های از آن دست در

بازی شوند.زیاد پر گفتم   مشغول عشق کاروان به راه افتاده سرگرم راه پیمایی باشد واینان دم بگیرند ودر سر بازار
 های مثمر شان عالقه دارم صمیمانه مبارکباد  پایان هشتم مارچ را به همه زنان که دوست شان دارم وبه کار  در

میگویم.آری هشتم مارچ به همه طالیه داران نهضت زن مبارک باد.زن باید هویت خود را کسب کند.با عرض حرمت 
 نگارگر 
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