
نمی دانیم حشره ها از کجا آمدند 
ایســنا: موزه هنرهای معاصر تهران روز پنجشــنبه، ۲۷ مرداد ماه، ســاعت ۱۷ برای 
سم پاشی تعطیل شد. در طی این مدت اخبار نگران کننده ای از وضعیت موزه هنرهای 
معاصر منتشــر شده اســت. این اخبار وقتی نگران کننده تر می شــود که فیلم هایی از 
حضور حشره ها بر روی آثار گنجینه منتشر شد. این گنجینه با توجه به قدمت و قیمت 
آثار ســبب نگرانی مردم و کارشناسان شــده است هرچند مسئوالن موزه معتقدند که 
این حشــرات فقط روی یک اثر دیده شــده اند. با این همه، خبرنگار ایسنا برای پیگیری 
نگرانی های عمومی درباره وضعیت صحت و سالمت آثار گنجینه، با حضور در محل 

مــوزه و گفت وگو بــا رئیس موزه تالش کرد به پرســش های 
احتمالی پاســخ دهد. این حشــراتی که گفته می شود صرفا 
بر یکی از آثار نمایشــگاه «مینی مالیســم و کانسپچوال آرت» 
دیده شدند، پس از بررسی هایی که کارشناسان موزه هنرهای 
معاصر تهران انجام دادند، مشــخص شــد که از نوع «سیلور 
فیش» هســتند. این پرســش ها و نگرانی هــا در گفت وگو با 
عبادرضا اســالمی کوالیی مطرح و پرســیده شــد که باالخره 
این حشــرات از کجا آمده بودند؟ اســالمی به ایسنا می گوید: 
«زمانی که چیدمان در نمایشــگاه اتفاق می افتد و کارها برای 
نصب شــدن قاب گرفته می شــوند، حتما منافذی در پشــت 
تابلو وجود دارد؛ اما بر اســاس نظر کارشناسان و بررسی های 

صورت گرفته، با توجه به دمای استانداردی که در گنجینه وجود دارد، آنجا اصال نشانی 
از این حشــره یافت نشده اســت». او ادامه می دهد: «دمای گالری شاید کمی متفاوت 
بود و این نوع حشرات از مکان بیرون نیز شرایط ورود دارند. اینکه چرا فقط در یک قاب 
و چرا فقط دو مورد را ما نمی دانیم؛ ولی با توجه به حساســیت جامعه، خودمان این 
احســاس خطر را می کنیم که حتما باید موارد دیگری نیز باشــد. پیش بینی خود ما با 
توجه به نظر کارشناســان این است که احتماال این دو حشره از بیرون و از طریق منافذ 
پشــت تابلو وارد شده اند و ما خیلی خوشحال هســتیم که این حشرات دیده شدند و 
البته آسیبی هم به اثر وارد نکردند». کارشناسان در گزارشی که به رسانه ها ارائه دادند، 
معتقد بودند: «یک: نوع این حشــرات ســیلور فیش یا ماهی نقره ای است که با توجه 
به بازدید از همان اثری که در فیلم پخش شــده از موزه 
بود، مقوای اصلی و پاسپارتو اثر، هیچ فعالیتی در آنها 
مبنی بر تغذیه این حشرات از سلولز مقواها دیده نشد؛ 
چرا که این حشــره در زمان بالغ شــدن و تغذیه از خود 
ردی قهوه ای رنگ به همراه ایجــاد داالن هایی بر روی 
مقوا به جا می گذارد. دو: با توجه به شــواهد دید ه شده 
در تابلوها و از آنجایی که تا این زمان هیچ نوع آسیبی به 
بخش های سلولزی هیچ کدام از تابلوهایی که بررسی 
شــد، از طرف کارشناســان موزه، دیده یا گزارش نشده 
اســت، به احتمال زیاد این حشرات از فضاهای جانبی 

موزه به تابلوها وارد شده است».
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سفر به دور ایران 

مدرسه ای بر گورستان 

در یک روز تابســتان در ســفر به اســتان آذربایجان شرقی دیداری 
از شــهر اســکو داشــتیم. در میدان مرکزی شــهر، در محوطه بیرونی 
قهوه خانه ای در زیر درخت چنار کهنسال و پر شاخ و برگ و سایه افکنی 
نشســته و چای می  نوشــیدیم. در آنجا مدرسه ای دیدم که تأسیس آن 
را ســال ۱۳۱۳ نوشــته بودند. به دوســتم گفتم شــگفت آور است که 
قدیمی ترین دبیرستان شهر تبریز مرکز استان تأسیس سال ۱۳۱۹ است؛ 
ولی اینجا در یک شــهر کوچــک در فاصله ۵۰ کیلومتــری تبریز مرکز 

استان، شش سال جلوتر مدرسه ای تأسیس شده است.
مردی میانســال در آنجــا در میز پهلویی گفت وگوی ما را شــنید و 
با خوش رویی وارد بحث ما شــد و گفت که این مدرســه در زمینی بنا 
شده است که پیش تر گورستان بود. برای ساخت مدرسه از طرف اداره 
فرهنگ دنبال زمین می  گشــتند و زمینی بایر نبود و چون اســکو زمین 
کمــی دارد و اغلب خانه ها باغ میوه اســت و درآمــد اهالی از طریق 

باغداری تأمین می  شود، کسی حاضر به اهدا یا فروش زمین نبود. 
در این میان یکی از اهالی اســکو به نــام علی که در باکو در معادن 
نفت کار می  کرد (و به همین ســبب بــه او علی نفتی می  گفتند) برای 
سرکشــی به خانواده خود از باکو به اسکو آمده بود. او در محل همین 
قهوه خانه نشســته بود و از اوضاع باکو سخن می  گفت. او با اشاره به 
ســطح باالی فرهنگ و توســعه مدارس در نقاط مختلف شهر باکو و 

همکاری دولت و ملت در زمینه ساخت مدارس سخن می  راند. 
علی نفتی از مردم می  پرســد چرا در شــهر قدیمی ما اســکو، یک 
مدرسه جدید تأسیس نشده است؟ می  گویند که زمینی یافت نمی شود 
تا مدرسه ای احداث شــود. علی نفتی به این فکر می  افتد که می  شود 
در زمین گورســتان مدرسه ساخت. این پیشــنهاد را به اهالی می  دهد. 
خیلی با او مخالفت می  کنند و می  گویند که در این گورســتان پدران و 
خویشان آنها آرمیده اند و نمی شود در زمین گورستان مدرسه ساخت. 
علی نفتی می  گوید برای اینکه فرزندان ما باسواد شوند، ما باید مدرسه 
داشته باشیم. زمین نداریم و گورستانی بزرگ داریم. بهتر نیست از قبور 
پدران و خویشان خود که در اینجا در طی دهه ها دفن شده اند، بگذریم 
و در اینجا مدرســه بســازیم؟ مردم می  گویند که کسی حاضر نیست از 
قبر پدر خــود صرف نظر کند. او می  گوید اولین نفر خود من. ببینید چه 
می  کنم. او با اســتفاده از یک پتک آهنین ســر مزار پدر خود می  رود و 
ســنگ مزار را می  شکند و با بیل آن را هموار می  کند و می  گوید این هم 
سهم من از زمین مدرسه. این حرکت او با همراهی و پشتیبانی چند نفر 
از اهالی دنبال می  شــود. یک یک اهالی مرتبط با گورستان همین کار را 
تکرار می  کنند. پس از مدتی با کمک و مساعدت اهالی فرهنگ دوست 
اســکو این مدرسه ساخته می  شــود.  در طی سرشماری های عمومی 
نفوس و مســکن کشــور از ســال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ میزان باســوادی در 
شــهر اسکو بیش از میانگین اســتانی بوده است و مردم اسکو یکی از 

بافرهنگ ترین مردمان آذربایجان به شمار می  روند. 

دکتر بهرام امیراحمدیان

علی شــعبانی*: بازگشتند؛ با قامتی به اســتواری البرز، 
حجمی فراتر از گنجایش کره خاک، اقیانوسی در چشم، 
مواج تر از خزر و خلیج فارس با دستانی لبریز از گل های 
عشــق و امید، و آوازی به شــکوه پیروزی... خجسته باد 
آن پیروزی. شــاهدان جلوه دوســت، که بــه راه صلح، 
جنگ را شکســتند، مقاومت را خســته کردند و مرگ در 
برابرشان درمانده شــده بود! سیمرغان ایرانی بازگشتند، 
ســی  مرغی از انگاره ها، باورها، کیش هــا، اقوام، زبان ها 
و گویش ها و مناطق گوناگون از سراســر ایران، سرزمین 
نجبا، عشــق و جان همه ایرانیان، چنان که حکیم نامیرا، 
فردوسی بزرگ از زبان همگان می گوید: چو ایران نباشد 
تــن من مباد/ بدین بوم و بر زنــده یک تن مباد. برخالف 
سپاهیان حرفه ای و تخصصی و مکانیزه دشمن، بیشترین 
رزمنــدگان ایرانی، بســیجیان و داوطلبــان غیرنظامی 
بودند، ارتــش مردمی، ارتش ۲۰ میلیونی، شــجاعانه و 
شــرافتمندانه و رودررو جنگیدنــد و «کســی در جهان 
پشت ایشــان ندید!». در بند بودند نه اسیر، ایرانی آزاده 

و تسلیم ناپذیر اســت: که گفتت برو دست رستم ببند؟/ 
نبندد مرا دست چرخ بلند!

در تاریخ آمده اســت: پروکوپیوس مورخ رومی، قرن 
ششــم میالدی، ۵۵۳، کتاب خــود در موضوع تاریخ به 
نام «جنگ ها» را به ژوســتی نین امپراتور روم هدیه کرد. 
ژوستی نین نوشــته بود: «اگرچه مصلحت روم نیست؛ 
ولی مایل بودم که در این کتاب نوشته می شد که ژوستی 
نین تصور می کند که خون سربازان ایرانی با خون دیگران 
فرق دارد؛ زیرا ترس ندارند، بی باک، مغرور و ماهر هستند 
و در صورت به اسارت گرفته شدن هم برخالف سربازان 
اســیر کشــورهای دیگر، عجز و البه نمی کنند و در برابر 
فاتح زانو نمی زنند و با زور نمی شــود آنها را به بیگاری 
کشــاند و غرور آنها را نمی توان شکســت...». جهانیان، 
باور ژوستی نین را به تعداد آزادگان و رزمندگان ایران در 
دوران دفاع مقدس تجربه کردند. ۲۶ مردادماه، ســالروز 
بازگشــت ســرافرازانه پاره های جگر میهن عزیزمان در 
سال ۱۳۶۹ هجری خورشــیدی، پس از سال ها دوری از 

میهن، تحمل رنج زندان و شــکنجه های دشمنان اسالم 
و ایــران را به آزادگان عزیز، نماد مقاومت و شــجاعت و 
عزت ایرانیان، تبریک می گویم. ارزش های دفاع مقدس، 
بایــد زنده و پویا بمانند. فضایل هویت و فرهنگ ایرانی-
اسالمی: شــجاعت، دینداری، وطن دوســتی، فداکاری، 
عزت طلبی، کرامت، شــرافت، آزادگــی، بزرگی، غرور و 
تعصب مثبت، مهربانی، میهمان نوازی، دانایی و دانش 
و خرد و هنر و مهارت و رزمندگی و سربازی و... همواره 
باید محور و متن تعلیم و تربیت نســل های ایرانی باشد. 
غرق خویش از نمادها و نشــانه ها غافل نشــویم. نباید 
قهرمانان دفاع مقدس، احســاس فراموش شــدن کنند. 
فــردا و هر زمان، نیازمند منشــوری مبین راهبرد دفاع از 
کیان و هویت ملی  هستیم. جامعه بی تفاوت به بزرگان 
و قهرمانان و فداکارانش، میدان مرگ آرزوهاست. رخداد 
جاودانه بازگشت آزادگان را تا همیشه تاریخ باید گرامی 

بداریم.
* معاون استاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر

روزها 

بتمن (شوالیه تاریکی)- کریستوفر نوالن – ۲۰۰۸ 
جوکر (هیث لجر): می دونی چرا از چاقو استفاده می کنم؟

تفنگ ها خیلی سریعن، با تفنگ نمی تونی اون حس طرفت رو درک کنی ...
آخه آدما تو لحظه آخر نشون میدن که واقعا کی هستن ...

دیـالـوگ روز

گزارش

واکنش غنی زاده به انصراف رضایی راد از اجرا
چند روز پیش بود که مدیر تئاتر شــهر از انصــراف گروه «خانه» از اجرای نمایش «به گزارش 
زنــان تروا» به کارگردانی محمد رضایی راد خبر داد؛ امــا دلیل این انصراف را توضیح نداد. گروه 
«خانه» نامه ای منتشــر کرده و دالیل آن را توضیح داده اســت. در این باره چند نفر از هنرمندان و 
کارگردانان تئاتر نظیر محمد رحمانیان و همایون غنی زاده در حمایت از او واکنش نشــان دادند. 
در ابتدای متن همایون غنی زاده آمده اســت: «هنرمند محترم جنــاب آقای رضایی راد از اجرای 
آذر و دی ۱۴۰۱ در ســالن اصلی تئاتر شهر انصراف داده اند. بخشی از دالیل شان به اختصار اینها 

بوده است.
الف) ممنوع الکاری خانم ثمینی جهت اجرا در سالن های دولتی.

ب) ورود افراد غیرکارشناس به عنوان استاد و کارشناس سانسور و بازبین در حوزه تئاتر.
ج) حمایت از دیگر هنرمندان که سیستم حق اجرا را به بهانه های واهی از آنها گرفته است.
از آنجا که این دالیل کامال منطقی، کارشناسی و قابل درک است، من تصمیم ایشان را درست 

می دانم و از آن حمایت می کنم. 
امــا جایی آقای رضایی راد پرسشــی صنفی مطرح کرده اند که آیا در چنین شــرایطی اجرای 
نمایش ما در یک «ســالن دولتی» به معنای بی اعتنایی ما و تضییع آشــکار حقوق همکاران مان 
(که قبال در این فرایند ممنوع الکار شــده اند) نخواهد بود؟ از نظر من جواب مثبت اســت. آقای 

رضایی راد عزیز! و ممنون که این سؤال را باالخره یک هم صنف مطرح کرده است.
واضح و مبرهن است که از طرف هنرمند هرگونه تعامل بدون پرسش با چنین روش هایي که 

وزارت ارشاد در حال ابداع و به روزرسانی آنهاست، یک وادادگی و تأیید نهفته است». 
او ســپس به حضور افراد غیرکارشناس و غیرمتخصصی اشاره می کند که به جای کارشناسان 
مرســوم اجرای نمایش ها را می بینند و اصالح می کنند و در این میان هنرمندان ناگزیرند تا سخنی 
نگوینــد و ایــن روند از نظر غنی زاده «کمک به عادی ســازی این مســئله غیرعادی» اســت. این 
کارگــردان تئاتــر که آخرین تئاترش با عنوان «چــاه بازکن» بدون بازیگر امــکان اجرا نگرفت، در 
بخش دیگری از یادداشتش می نویسد: «این سقوط محض است و با پذیرفتن این فاجعه ما دیگر 
قربانیان اشتباه سیستم نیستیم؛ بلکه خود تبدیل به همکار فعال سیستم برای تحکیم این اشتباه 

و این کار بی جهت و پوچ و بی دلیل می شویم.
مــِن همایون غنی زاده عضــو کوچکی از خانواده محترم تئاتر بــاور دارم پر کردن صحنه ها 
و ســالن هایی که رضایی رادها بــه اعتراض یا به زور و اجبار خالــی کرده اند! آن هم در همان 
تاریخ هــا آن هم در گذر تعامالت مــادی و معنوی با مدیران ارشــاد! از طرف دیگر همکارانم 
خجالت آور اســت. همان طور که حذف نــام یک هنرمند از بیلبورد و پرکــردن جای خالی او 
بــا بزرگ کردن فونت نام هنرمندی دیگر غیراخالقی اســت. واضح اســت کــه اگر هنرمندی 
ممنوع الکار باشــد یا مجبور به ترک صحنه شده باشــد، جای خالی او ارج دارد و نباید ما هم 
با پرکردن برق آســای جای خالی او در آن ســالن و آن تاریخ کمک کنیم به سادگی، حذف یک 
انســان و یک موجود زنده از عرصه و فعالیت حرفه ای اش کمتر احساس شود». او در بخش 
دیگری از یادداشــت خود می نویســد: «بنابراین می خواهم به دلیل آنکه دوست عزیزم جناب 
آقای رضایی راد مجبور به انصراف از اجرای شــان شده اند و ایجاد این شرایط حذف شدن را از 
طرف سیســتم غیرقانونی می دانم، با احترام اعالم دارم، دی و آذر ۱۴۰۱ در ســالن اصلی تئاتر 
شــهر تاریخ اجرای آقای رضایی راد و گروه ایشان اســت و شرافتمندانه آن است که همکاران 
در آن تاریخ و در آن ســالن به جای ایشان اجرا نروند؛ چرا که ممکن است ناخواسته همکار و 
همیار و موافق سانسور و حذف و ممنوع الکاری هم صنفان مان قلمداد شویم. بهتر است دیگر 
بدانیم و مشــخص کنیم در این برهه از تاریخ هرکدام از ما هنرمندان کدام سو می ایستیم!». او 
در بخش پایانی یادداشتش خطاب به همکارانش می نویسد: «در پایان آن دسته از همکارانم 
که بالفاصله آماده می شوند تا جای خالی آقای رضایی راد را مثال با شاهکاری در سالن اصلی 
پر کنند، خوب اســت بدانند که زیباترین و با شــرف ترین و پرمفهوم ترین تئاتر این سال ها، شاید 
ســالن خالی و بدون اجرای سالن اصلی در آذر و دی ۱۴۰۱ باشد. سالن و تاریخی که اگر آقای 
رضایی راد در آن نباشــد، کســی دیگر حاضر نخواهد شد جای او را پر کند. گاهی معنی و پیام 

صحنه خالی از هر تئاتری پویاتر است». 

 

بــه گفتــه جوهرماه احمــدی عشــق هزینه 
نمی خواهــد بلکه قلــب بــزرگ، صداقت، درک 
متقابل و تعهد می خواهــد. «جوهرماه احمدی» 
و «عنــاب بیگــزاد» چندی پیش عروسی شــان را 
در اتــاق دانشــجویی برخــالف عــرف حاکم در 
افغانســتان با هزینــه هزار و ۵۰۰ افغانی جشــن 
گرفته و زندگی مشترکشــان را آغــاز کرده اند. در 
افغانســتان که کشــوری با تنوع قومــی، زبانی و 
فرهنگی اســت نظر بــه موقعیــت جغرافیایی و 
اقوام ســاکن در آن، جشن عروســی با هزینه های 
متفاوت و با رســوم و عنعنات متفاوت میان اقوام 
برگزار می شود اما به صورت کل هزینه بردار است. 
با آنکه در طی سال ها کوشش های زیادی از طرف 
دولت ها به خاطر کم کردن هزینه عروسی در کشور 
صورت گرفته اما نه تنها تأثیر مثبتی نداشته، بلکه 
روزبه روز تجمل گرایی بیشتر شده و هزینه ازدواج 
گزاف تــر از قبل. همین هزینه گزاف منجر به ترس 
جوانــان از ازدواج، کوشــش به برقــراری روابط 
نامشــروع، نزاع بین خانواده های عروس و داماد، 
تحت فشــار قراردادن روحی و جســمی عروس 
توســط خانواده داماد بعد از عروســی، سن باالی 
ازدواج نزد پســران و عشق های ناکام بین جوانان 
گردیده اســت. گرچند بارها و به صــورت مکرر از 
طــرف روشــنفکران و فعاالن جامعــه مدنی نیز 
ازدواج پرهزینه نقد شــده اما کمتر کســانی تن به 

ازدواج با هزینه کم داده است. 
عروسی که واکنش برانگیز شد

جوهرمــاه احمــدی و عناب بیگــزاد از والیت 
دوردســت و صعب العبور دایکندی هستند. هردو 
دانشجوی برحال دانشکده طبی در دانشگاه های 
خصوصی در کابل هستند که عناب دانش آموخته 
رشــته اقتصاد از دانشکاه هرات نیز هست. چندی 
پیش عکس های عروسی این دو زوج در صفحات 
اجتماعی همگانی شــد که با هزینه ناچیز زندگی 
مشترکشــان را در اتاق دانشــجویی در کابل آغاز 
کرده بودند. عروســی این دو زوج از طرف بسیاری 
از کاربران شبکه های اجتماعی مورد تحسین قرار 
گرفته و اســتقبال گرم شــد، اما برخی کاربران در 
صفحاتشان و در کمنت ها هردو زوج را انتقادگونه 
مورد پرسش غیرمســتقیم قرار داده بودند: که آیا 

فامیلشان ازین عروسی خبر دارد یا خیر؟ عروسی 
مگر ریشــخندی اســت؟ و برخی هم به تمسخر 
گفته بود من دو هزار افغانی دارم و هرکس حاضر 
به ازدواج اســت پیش بیایند و... اما پاســخ خانم 
احمدی خیلی ســاده است: «ما آگاهانه، با تفاهم 
هم و با مشوره و گرفتن رضایت از فامیل های مان 
ایــن سنت شــکنی را انجــام دادیــم، من شــاهد 
ازدواج های پرهزینــه و پرزرق وبرق زیادی بوده ام 
که سرانجام به تلخی و ناکامی گراییده. فامیل های 
ما از راه دور برای ما دعای خیر کردند اما به خاطر 
دوری راه و هزینه ســفر در عروســی ما شــرکت 
نتوانستند». به گفته «جوهرماه» عروسی ساده این 
دو زوج که عاری از گله، شــیربها، طویانه و برخی 
مصارف بیجای دگر است: شــروع ساده، یک گام 
مثبت در راستای فرهنگ ســازی و پاگذاشتن روی 
سنت های ناپسند و کمرشکن ازدواج است که اکثر 
جوانان را از لذت ازدواج در ســنین تعیین شــده و 

زندگی باهمی محروم می کند.
خانم احمدی امیدوار است که سایر جوانان نیز 
بتوانند از ایشان الگو بگیرند و لذت زندگی مشترک 
را بدون هزینــه گزاف تجربه کننــد. جوهرماه در 
پاســخ به واکنش هــای مخاطبانشــان می گوید: 
«کســانی کــه ما را تشــویق و حمایــت کردند، از 
همه ی شــان سپاســگزاریم و از کسانی که نقدمان 
کردنــد نیز شــکایتی نداریم. مــا آگاهانه تصمیم 
گرفتیم و عمل کردیم و حاال از تصمیم خود راضی 
هستیم، چراکه بعد ازین نگران برگرداندن پول وام 
از کسی نیستیم و همســرم هم مجبور نیست که 
به خاطر کارکردن و پول درآوردن بیرون از کشــور 
ســفر کند تا قرض داری های عروسیمان را تهیه و 
به صاحبش برگردانیــم و مهم تر از همه ما برای 

کسی غیر خود زندگی نمی کنیم». 
در جامعه افغانســتان خرج و مخارج عروسی 
از آغاز تــا به انجام به دوش پســر و خانواده اش 
می باشــد، به همین لحــاظ خانواده های دختران 
پرهزینــه  و  مجلــل  عروســی  طرفــدار  اکثــرا 
برای دخترانشــان اســت. ایــن در حالی اســت 
کــه خانواده هــای دختران نســبت به چشــم و 
همچشمی که با دوستان و خویشاوندانشان دارند، 
فامیل پســر را زیر فشــار قرار می دهند تا عروسی 
دخترشــان بــا هزینه بــاال و در تاالر هــای مجلل 
برگزار گردد. متأســفانه نتیجه چنیــن پیوندهایی 
بین خانواده هــای بی بضاعت همیشــه منجر به 
مشکالت زیادی شده که اکثرا زیر بار وام رفته و نو 
دامادان مجبور به ســفرهای طوالنی و دور و دراز  
به خاطر برگرداندن وام عروسی شان می شوند که 

در نتیجــه هــردو داماد و عــروس از لذت زندگی 
مشترک محروم می گردند. برعالوه، اکثر خانواده ها 
در افغانســتان نسبت به دختر شــان دید تجارتی 
دارند و همین باعث می شــود کــه معیار ازدواج 
بیشــتر از اینکه رضایت طرفین و تفاهم باشد پول 
و هزینه باالســت. اما جوهرماه و عناب با برگزاری 
یک محفل ساده که حدود ۱۵ نفر شرکت داشتند 
مهمانانشــان را با کیک و کلوچــه پذیرایی کردند. 
در عکس هــای نشرشــده در صفحــات مجازی 
همچنان دیده می شــود که عروس خالف عرف و 
عنعنات حاکم، لباس ســفید عروسی بر تن نکرده 
و نشــانی از زیورات گران قیمت همچنان به چشم 
نمی خورد. با آنکه در گذشته ها نیز شاهد محافل 
ساده عروســی از سوی جوانان بودیم که مقداری 
از هزینه عروسی شــان را بــرای خانواده های فقیر 
مواد خوراکه می گرفتند یا به صورت دسته جمعی 
در یک محفل عروســی می گرفتند و... اما اولین بار 
اســت که شــاهد عروســی با هزینه ناچیز هزار و 
۵۰۰ افغانی در اتاق دانشــجویی هستیم. به گفته 
عروس  خانم ارزش پول باالتر از ارزش انســانیت 
نیست و خطاب به جوانان می گوید: «بیایید دست 
به دست هم بدهیم و به مصارف های بی مورد نه 
بگوییم و با سنت های ناپســند مبارزه کنیم. بیایید 
بــه حال خودمان رحم کنیــم و نگذاریم که رفتار 
بی مورد ما باعث شود که زندگی پس از ازدواج ما 
به تلخی بگذرد و احساس پشیمانی داشته باشیم. 
به هزینه کم هم می شــود که ســنگ بنای زندگی 
مشترک را گذاشت و ارزش پول از ارزش انسانیت 

باالتر نیست».
جوهرمــاه کــه در ۹ ســالگی از عاطفه پدری 
محروم شــده به گفتــه خودش مــادرش الگو و 
قهرمان زندگی اش است که با نه گفتن به ازدواج 
مجــدد، برعــالوه جوهرمــاه دو خواهــر و چهار 
بــرادرش را به تنهایی بــزرگ کــرده و در مقابل 
مشــکالت تسلیم نشده اســت. جوهرماه که سال 
آخر دانشــجویی اش در رشته قابلگی است، چهار 
سال دانشگاه را به سختی و مشقت زیادی به پایان 
رسانده و دو بار به دلیل وضعیت ناگوار اقتصادی 
مجبور به ترک تحصیل شــده است. جوهرماه که 
پیش از طالبان در کنار دانشجویی وظیفه هم اجرا 
می کرد با آمدن طالبان کار و درآمدش را از دست 
داده و فقط دانشجو است، اما به گفته خودش تا 
حدی کوشــش کرده که از عهده خرج و مصارف 
خودش بربیاید. به همین لحاظ همســرش را نیز 
درک کرده و زندگی مشــترک را ساده اما عاشقانه 

آغاز کرده اند.   
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