
جنسـیت و سیاسـت، اشـاره به سـهم زن و مرد از قدرت عمومی 
 و نقـش آنـان در تصمیم گیری هـای ملـی دارد و هرگـز فقـط بـه 
زنـان مربـوط نمی شـود؛ بلکـه بـه چگونگـی شـکل گیری قـدرت 
اجتماعـی و حکومتـی در نتیجـه مناسـبات زنـان و مـردان ربـط 
پیـدا می کنـد.  آیـا قـدرت عمومـی  انحصـاری اسـت و مانـع از 
مشـارکت دیگـران می گردد؟ میزان نفـوذ و تأثیرگذاری زن ومرد 
چگونـه اسـت؟ آیـا چهـرۀ سیاسـی و مدنـی جامعـه، انحصـاری 
اسـت ویاهمـگان حـق ورود بـدان رادارد و در تصمیم گیری هـا، 

همـگان شـرکت دارند؟ 
نکتـه اساسـی این اسـت کـه هرکـدام از ایـن مفاهیـم پدیده های 
مختلـف  ومکان هـای  زمان هـا  در  بلکـه  نیسـتند؛  ثابتـی 
تعریف هـای متفاوت از جنسـیت و سیاسـت وجود دارد و نسـبت 
زنـان و مـردان با قـدرت متنوع ومتفـاوت می باشـد. نقطه تمرکز 
در ایـن تحقیـق دنیـای جدیـد و افغانسـتان اسـت کـه درآن از 
چگونگـی مشـارکت سیاسـی زنـان و مـردان در دنیـای جدیـد و 
افغانسـتان، فراینـد تحـول و وضعیـت کنونـی آن مـورد بررسـی 

قـرار می گیـرد. 
جندر و مشارکت سیاسی

مشـارکت سیاسـی هرچنـد از یونـان باسـتان آغاز می شـود و در 
دولت شـهرهای یونـان که وسـعت و جمعیت کمی داشـتند، برای 
نخسـتین بار ایـن نظریـه پدید آمد کـه عموم شـهروندان باید در 
تصمیم گیری هـای عمومی  شـرکت کننـد؛ اما در دورۀ رنسـانس، 
زمینه هـای عینـی و ذهنـی بـرای بـه وجـود آمدن قـدرت مردم 
فراهـم گشـت و باردیگـر اندیشـه مشـارکت آنـان مطـرح شـد. 
 ظهـور بـورژوازی کـه در اسـاس بـا طبقات سـنتی در تضـاد بود، 
شهرنشـینی و توسـعه و سـایل ارتباط جمعی، تغییرات وسـیع و 
پردامنـه ای را در اندیشـه های اروپاییان ایجاد کـرد که پیامدهای 
سیاسـی و اجتماعـی، اصـول فکـری ای بـود که در همیـن دوران 
مطـرح شـدند و چنیـن نتیجـه گرفتنـد که عمـوم مـردم جدا از 
وابسـتگی های قومـی، مذهبـی و نـژادی دارای عقل و اندیشـه اند 
و  تشـخیص می دهنـد.  هیچ گـروه  را  و مصالـح خـود  منافـع  و 
طبقـه ای »برگزیـده« نیسـت و همـگان در انسـانیت مشـترکند 
و حقـوق و امتیاز هـای ذاتـی دارنـد و کسـی نمی توانـد حتـی بـا 
وضـع قوانیـن، ایـن حقـوق را سـلب کنـد.  مشـارکت در مسـائل 

عمومـی  حـق مردم اسـت.  
ادامه درصفحه2

از قدیـم هـا گفتـه انـد کـه دخـر مـال مـردم اسـت؛ دخـر بیگانـه و بچـه از خود 
است.

وقتیکـه در خانـه پـدر هسـتیم هـر بـار بـه مـا گوشـانه میزننـد کـه تـو چنـد روز 
مهـان اسـتی دریـن خانـه. خانـه اصلـی تـو خانـه شـوهرت اسـت. بهریـن غذا 
و لبـاس همـه و همـه بـراى پـران اسـت به بهانـه اینکه دخـر مال مردم اسـت. 
بالخـره روزی بـه »خانـهء اصلـی« خـود یعنـی خانه شـوهر می رویـم، اما آیـا واقعا 
خانـه شـوهر خانـه اصلـی خـود ماسـت؟ اگـر چنیـن اسـت پـس چـرا بـا انـدک 
تریـن حـرف، شـوهر دسـت مـا را گرفتـه و از خانه بیرون مـی کند که برگـرد خانه 

پـدرت؛ ایـن خانـه تو نیسـت؟ 
خانـه ای کـه سـالها مـا در انجا زندگی کردیـم، جايى كه براى گرم نگهداشـتنش 
خـود را سـوزاندیم، خانـه اى كـه فقـط چهاردیـواری نبـود و مـا آن را یـک خانـه 
سـاختيم، جایی که شـوهر و اوالد در ان احسـاس امنیت کنند اما برای ما انگار 
امنیتـی نیسـت. متـام عمـر خـود را بخاطـر آن خانـه سـپری کردیـم، مـا را چـراغ 
خانـه گفتنـد و معنـی روشـنایی خانـه، امـا ايـن خانه هم خانـهء مـا نيست- چون 

بـراى مانـدن در آن بايـد هـر نـوع خشـونت را تحمـل كنيم. 
برمـی گردیـم خانـه پـدر؛ خانـه اى کـه خاطـرات خـوش کودکـی از آنجـا داریـم، 
خانـه اى کـه بعـد از خانـه شـوهر، امیـد مـا در انجاسـت، امـا دگر ایـن خانه مثل 
قبـل از مـا نیسـت. بـاز هـم هـان حـرف هـا را می شـنويم كـه دخرم ایـن خانه 
تـو نیسـت . خانـه تـو، خانـه شـوهرت اسـت؛ تو بـا پیراهن سـفید رفتـی و با کفن 
سـفید از آنجـا بیـرون میشـوی. مـا از خـود عزت و ابـرو داریـم، مردم مـا را بد می 

گوینـد. اگـر بـه خانـه شـوهر برنگـردی، نام مـا را لکه دار نسـاز.
پـس خانـهء مـن کجاسـت؟ آیـا مـن خانـه دارم؟ آيـا زن جايـى دارد كـه در آن 
احسـاس امنيـت كنـد و محبـت را تجربـه كنـد؟ آيـا زن بـه جايـى تعلـق دارد؟ آيا 

جايـى بـه زن تعلـق دارد؟
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سوال این نیست که چه کسی 
به من اجازه می دهد، آن 

است که چه کسی مرا متوقف 
می کند.

آین رند 
)داستان نویس/نمایشنامه نویس/فیلسوف(

مبارزه باتبعیض 
جنسیتی را

ازسیستم آموزشی 
شروع کنیم

خاطرات مردان از آزار زنان

هفته

3

نادیـا انجمـن از زنـان شـاعران مطـرح بـود کـه بـه 
سـرایش غزل و شـعر نـو می پرداخت و عضـو انجمن 
ادبـی مخفـی کارگاه سـوزن طالیی در زمـان طالبان 
بود. او در سـال ۲۰۰۵ به دلیل ضرب و شـتم توسـط 

شـوهرش در هرات کشـته شد.

کجاست

 محمدجواد صالحی

3

هفته نامه نیمرخ را هر هفته در دفتر کار و پشت در منزل تان 
دریاف نمائید

هزینه ارسالمدت قرارداددریافت کننده

مؤسسات خارجی
100 دالر6 ماه

150 دالر12ماه

مؤسسات داخلی، 
دانشگاه ها، 

بانکها، مراکزعلمی 
و سایرنهادهای 

خصوصی و دولتی

3000 افغانی6 ماه

5000 افغانی12 ماه

دانشجویان و 
اساتید دانشگاه

2000 افغانی6 ماه

3500 افغانی12 ماه
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زنـان نیـز همـگام باتحـوالت انقـالب فرانسـه تقاضاهـای خـود 
را )نقیـب  زاده، 1373: 7( بـرای مشـارکت سیاسـی مطـرح 
منـوده وخواهـان سـهیم شـدن در قـدرت سیاسـی گردیدنـد. 
 اولیـن مـوج جنبـش اجتاعی زنان با شـعار »تسـاوی و برابری 
زن و مـرد در همـه شـئون اجتاعـی« در فرانسـه پدیـدار شـد 
و در واقـع نوعـی اعـراض بـه مردسـاالری حاکـم بـر اعالمیـۀ 
تصویـب  بـه   1789 سـال  در  کـه  بـود  فرانسـه  بـر  حقـوق 
رسـیده بـود و در آن آشـکارا بـه حقـوق زنـان هیـچ اعتنایـی 

نشـده بـود. )هاجـری، 13:1380(
»املـپ دوگـوژ« فرانسـوی، در اعالمیـه حقـوق زن و شـهروند 
اعـالن منـود: همچنان کـه زنـان حـق دارنـد بـاالی چوبـه دار 
برونـد، بـه همین سـان نیـز حـق دارنـد بـاالی سـکوی خطابـه 

برونـد.  ایـن اعالمیـه شـامل مـوارد ذیـل می گردیـد: 
اسـت.  مـرد  بـا  برابـر  او  حقـوق  و  شـده  آفریـده  آزاد  زن   .1
 تفاوت هـای اجتاعـی باید تنها براسـاس  منفعت عام باشـد.  

2. هـدف همـه کانون هـای سیاسـی حفـظ حقـوق طبیعـی 
آزادی  شـامل  حقـوق  ایـن  اسـت.  مـرد  و  زن  تغییرناپذیـر  و 
مالکیـت، امنیـت و به ویـژه مقاومـت در برابـر رسکـوب اسـت. 
چیـزی  کـه  اسـت  ملـت  آِن  از  اساسـاً  مطلـق،  قـدرت   .3
فـردی  و  هیچ گـروه  نیسـت.  مـردان  و  زنـان  از  اتحـادی  جـز 

کنـد.  اعـال  اقتـداری  منی توانـد 
4. قانـون بایـد بـرای همـه افـراد و همـه شـهروندان زن و مـرد 

برابـر باشـد. )مارلیـن لگیـت، 1392: 221(
در سـال 1792نویسـندۀ انگلیسـی »ماری ولسـتونکرافت« در 
رسـالۀ حایـت از حقـوق زن، توجـه عمومـی  را به حقـوق زنان 
جلـب کـرد. او در ایـن رسـاله نوشـت: وقـت آن رسـیده اسـت 
کـه انقالبـی در رسـوم زنانـه پدید آیـد و به زنان عـزت و رشافت 
از دست رفته شـان را بازگردانـد و زنـان بـه عنـوان عضـوی از 

جامعـۀ انسـانی سـهمی  در اصـالح جهان داشـته باشـند. 
در اوایـل قـرن نوزدهم، هـواداران »سـن سـیمون« امیدتازه ای 
را در میـان زنـان برانگیخـت.  در نیمـه دوم قـرن نوزدهم تقاضا 
بـرای برابـری زنـان در زندگـی اجتاعی و سیاسـی بـه صورت 
حـق رأی زنـان تبلـور یافـت وخواهان حـق رأی همگانـی زنان 
گردیـد. در همیـن دوره آثـار زیـادی از اندیشـمندان ماننـد: 
مـاری وولسـون کرافـت، جـان اسـتوارت میـل و سـن سـیمون 

خلـق گردید.  
در سـال 1869، جـان اسـتوارت میـل، فیلسـوف انگلیسـی 
میـل  خـود  و  نوشـت  زنـان«  عنوان»انقیـاد  تحـت  کتابـی 
نخسـتین الیحـه بـرای اعطـای حـق رأی زنـان را بـه مجلـس 

)29:1374 )بشـیریه،  کـرد.  تقدیـم  انگلیسـتان 
در آملـان حرکـت برابری خواهـی زنـان کمـی  بـا تأخیـر و در 
 Louise(نیمـۀ  اول قـرن نـوزده آغـاز شـد.  لوییـز اتتـو پیـرز
Otto- PETERS(  اولیـن زنـی بـود کـه در آملـان مطالبۀ  زنانه 

ایـن اصـول را می تـوان بـه صـورت ذیـل برشـمرد:
1. کرامت انسانی

کرامـت، در لغـت بـه معنای عزت، رشافـت، ارزش و پاک بودن 
احـرام  سـزاوار  و  برجسـته  رشافـت  افتخـار،  آلودگی هـا،  از 
بـودن و ارزش و حرمـت اسـت؛  امـا در اصطـالح بـه آن نـوع 
حرمـت و ارزشـی گفتـه می شـود کـه انسـان از آن جهـت کـه 
انسـان اسـت از آن برخـوردار اسـت.  ایـن انسـانیت در متـام 

دارد.  وجـود  به طـور مسـاوی  انسـان ها 
در آموزه هـای دینـی، کرامـت هدیـۀ الهـی اسـت کـه خداونـد 
اسـتثنایی  نیکویی هـای  دارای  را  وی  تـا  داده  انسـان ها  بـه 
منایـد.  ایـن نیکویی هـا موجـب رشـد و خالقیت وی شـده و از 
طریـق آن می توانـد اسـتعدادهای انسـانی خود را رشـد دهد. 
 بـر اسـاس همیـن ویژگـی، انسـان خلیفۀ خـدا در زمین اسـت 
و هیچ کـس منی توانـد رشافـت و عـزت انسـانی را از او سـلب 

مناید. 
قرآن کریم می فرماید: »ما بنی آدم را عزت و رشافت دادیم.«

بنابرایـن رشافـت انسـانی بـر، هدیـۀ الهـی اسـت و همـگان 
ملـزم بـه رفتـار متناسـب بـا شـأن و کرامت انسـان می باشـند. 

2. برابری
دارد.  مختلـف  اشـکال  و  اسـت  پیچیـده ای  مفهـوم  برابـری، 

را در جامعـۀ  سیاسـی مطـرح کرد و در نهایت در سـال 1918 
زنـان توانسـتند حـق  رأی و حق رشکـت در انتخابات را کسـب 

 . کنند
نیوزیلنـد، نخسـتین کشـور مسـتقلی بـود کـه حـق رأی زنـان 
را در سـال 1893 بـه رسـمیت شـناخت.  پـس از پایـان جنگ 
جهانـی دوم در سـال 1945 زنـان ایتالیـا حـق رأی برابـر بـا 

مـردان را کسـب کردنـد. 
پـس از جنـگ جهانـی دوم، اعالمیـۀ  جهانـی سـازمان ملـل 
متحـد در سـال 1948، بـراى اولین بـار به رصاحت از تسـاوی 
حقـوق زن و مـرد در سـطح جامعـه ملل، سـخن به میـان آورد. 

جندر و مشارکت سیاسی در اسالم
مشـارکت سیاسـی در اسالم ریشـه در انسان شناسی و فلسفه 
اجتاعـی دارد کـه در آن انسـان ها همگـی اعـم از زن و مـرد 
مشـرک اند و تفاوتی در این حقوق و مسـئولیت ها وجوندارد. 
ریشـه در انسـانیت و زندگـی اجتاعـی و نیازهـای ناشـی از 
آن دارد و بـرای زندگـی مسـاملت آمیز و همـکاری گروهـی کـه 
فراهـم کننـدۀ رشـد و تکامـل انسـانی باشـد رضوری اسـت. 
مسـئولیت های  در  و  برخوردارنـد  حقـوق  ازایـن  افـراد  همـه 
به ویـژه براسـاس  آن رشیـک می باشـند. هیچ گونـه تبعیضـی 
جنسـیت وجودنـدارد. و ایـن اصول شـامل همـگان می گردد. 

 امـا عمده تریـن آنـان شـامل سـه نـوع برابـری رسـمی، برابـری 
فرصت و برابری نتیجه اسـت.  برابری رسـمی، بدین معناسـت 
کـه همـۀ مـردم بـه سـبب داشـن یـک گوهـر انسـانی باهـم 
برابرنـد و بایـد بـا آنـان برخـورد یکسـان شـود؛ برابـری فرصـت 
و  سیاسـی  اقتصـادی،  فرصت هـای  دادن  قـرار  بـه  اشـاره 
فرهنگـی بـرای همـگان دارد و برابری نتیجه بـه کاهش فاصلۀ 

فقیـر و غنـی اشـاره می کنـد. 
برابـری افـراد در برابـر قانـون و بهره مندی آنـان از فرصت های 
و  فعالیـت  بـه  را  و همـگان  را شـیرین منـوده  برابـر، زندگـی 
معنـوی  و  مـادی  می کنـد.  امکانـات  تشـویق  بیشـر  تـالش 
جامعـه در مسـیر توسـعه و پیرفـت قـرار می گیـرد و مسـیر 

آبادانـی کشـور هموارتـر می گـردد.  توسـعه و 
بـه خاطـر  افـراد  از  گروهـی  بـه  دادن  امتیـاز  و  تبعیـض  امـا 
نـژاد، رنـگ، جنـس، عقیـده و سـایر نابرابری هایـی کـه ناشـی 
از طبیعـت بـوده و ارتباطـی بـه شایسـتگی ها و توانایی هـای 
شـخصی افـراد نـدارد، همـواره منشـأ نفـرت، نـزاع، جنـگ و 
خشـونت میـان انسـان ها بـوده و عـده ای از افـراد بـه ناحـق 
مـورد تبعیـض و تحقیر قـرار گرفته انـد؛ بنابرایـن برابری، نقش 
زیـادی در زندگـی افـراد دارد و تأمیـن حقـوق افـراد در محیط 

می باشـد. ناممکـن  تبعیض آمیـز 

جندر و سیاست ادامه رویکرد نیمرخ
 داکتر محمدجواد صالحی 

مشارکت سیاسی در اسالم ریشه در انسان شناسی و فلسفه اجتماعی دارد که در آن انسان ها همگی اعم از زن و مرد 
مشترک اند و تفاوتی در این حقوق و مسئولیت ها وجوندارد. ریشه در انسانیت و زندگی اجتماعی و نیازهای ناشی 

از آن دارد و برای زندگی مسالمت آمیز و همکاری گروهی که فراهم کنندۀ رشد و تکامل انسانی باشد ضروری است. 
همه افراد ازاین حقوق برخوردارند و در مسئولیت های آن شریک می باشند. هیچ گونه تبعیضی به ویژه براساس 

جنسیت وجودندارد. و این اصول شامل همگان می گردد.



 Monday  October 23, 2017  سال اول  شماره 7  دو شنبه  1 عقرب  31396

 Vol. 1  No. 7

تحصیـالت عالـی دسـت بیابیـم!

زمینه هـای  کـرده،  تحصیـل  زن  یـک  عنـوان  بـه  شـا 
کاری زیـادی بـرای تـان فراهم بود؛ چـرا تدریس و معلم 
چقـدر  بـودن  زن  وازطرفـی،  کردیـد  انتخـاب  را  بـودن 
تاثیرگذاربـوده در انتخـاب شـغل شـا؟  هیـچ گاه بـرای 
مـن » زن بـودن« یـک عامـل بازدارنـده یـا مانـع در انجـام 
کارهـا، وظایـف و یـا رسـیدن بـه عالیـق و خواسـته هایـم 
نبـوده اسـت. بنابرایـن همیشـه بـرای خواسـته هایـم تالش 
کـرده ام و خـود را بـه عنـوان یک انسـان الیق انچه دانسـته 
و مـی دانـم کـه خقـم اسـت و یـا بـرای ان تالش منـوده ام؛ 
امـا در مـورد تدریـس و معلمی باید بگویم کـه من ازکودکی 
معلمـی را دوسـت داشـتم  وهمیشـه مـی گفتم کـه درآینده 
معلـم مـی شـوم. تـا انجـا کـه بـه یـاد دارم، همیشـه، معلـم 
بـودم؛ بـه شـکل رسـمی یـا غیـر رسـمی. چـون درس هایـم 
خـوب بـود، درخانـه معلـم خواهـران و برادرانـم بـودم و در 
مکتـب، معلـم صنفی هایـم. زمانی که صنـف دوازده را متام 
کـردم، همزمـان بـا ورود به دانشـگاه، کار رسـمی تدریس را 

هـم رشوع کـردم کـه تـا اکنـون ادامـه دارد.
 مـن عاشـق تدریس، پژوهـش و در کل، کار علمی هسـتم. 
پژوهشـگر،  عنـوان  بـه  مختلفـی  شـغلی  فرصتهـای  در 
نویسـنده، ویراسـتار، رییـس اداری کار کـرده ام اما تدریس 
اگـر  معتقـدم  دارد!  دیگـری  هـوای  و  حـال  معلمـی،  و 
قراراسـت  ایـن جامعـه، تغییرکند، با امـوزش، کتاب، مکتب 
ودانشـگاه تغییـر خواهـد کـرد؛ بـه طور مثـال کشـور جاپان 
پـس از ویرانی هایـی کـه جنگهـا و مببهـای امتـی در ان بـر 
جای گذاشـت به سـختی توانسـت خود را بازسـازی مناید؛ 
امـا بـا رسمایـه گـذاری در بخـش آمـوزش، ایـن امـر ممکـن 
شـد و امـروزه مـا جاپـان را یکـی از موفـق ترین کشـورها در 
امـر امـوزش و الگویی  برای بازسـازی و پیرفت یک کشـور 

و جامعـه ی جنـگ زده و اسـیب دیـده می دانیـم.

در دوران تجربـه ی تدریـس تـان، چـه کارهایـی بـرای 
رفـع تبعیـض انجـام داده ایـد بـه خصـوص درقسـمت 
تبعیـض علیـه زنـان؟ مـن گهگاهـی در صنف هـای خودم 
مقالـه  نوشـن  بـرای  موضوعـی  عنـوان  بـه  را  تبعیـض«   «
انهـا می خواهـم  از  و  پیشـنهاد مـی کنـم  بـه دانشـجویان 
پیشـنهاد  نیـز  حلـی  راه  و  منـوده  بیـان  را  دیدگاهشـان 
مناینـد. در واقـع هدفم این اسـت کـه ذهن دانشـجویان را 
بـرای پیـدا کـردن راه حـل و چـاره اندیشـی درگیـر بسـازم . 
مـن از روزی کـه به کشـور بازگشـته ام با عنوانهـای مختلف 
ایـن تبعیـض را تجربـه کـرده ام بـه ویژه بـه عنـوان یک زن!

کـه  چیـزی  بازگشـتم،  کشـور  بـه  مهاجـرت  از  کـه  زمانـی 
دیدنـش مـرا آزار مـی داد ویرانه هـای  باقـی مانـده از جنگ 
تبغیـض  رفتـار  بـود  تحمـل  قابـل  غیـر  انچـه  بلکـه  نبـود؛ 
مـی  اعـال  مختلـف  بهانه هـای  بـه  کـه  بـود  افـراد  امیـز 
شـد گاهـی جنسـیت، گاه قـوم و زبـان، بعضـی وقتهـا هـم 
مذهـب. همـه ی اینهـا باعـث شـد کـه مـن روش دیگـری را 
بـرای زندگـی در رسزمیـن خـودم در پیـش بگیـرم. تـالش و 

مبـارزه! و  مقاومـت 
بـرای اینکـه تبعیـض را از بیـن بربیـم بایـد خـود را از ایـن » 

زبـان  رشـته  التحصیـل  فـارع  مـرادی  خدیجـه  اشـاره: 
کار  ادبیـات  و  زبـان  حـوزه ی  در  اسـت.  دری  وادبیـات 
می کنـد و در کنـار ان، در مـورد زنـان و کـودکان فعالیـت 
دارد هرچنـد ایـن دو، مقولـه ای مجزاینـد؛ امـا کار در ایـن 
حوزه هـا، بخـش مهمـی از زندگـی اوسـت. وی تحصیالتش 
را در خـارج ازافغانسـتان و درمهاجـرت بـه پایـان رسـانده 
اسـت و درحـال حـارض هم، در دانشـگاه ابن سـینا مرصوف 
تدریس می باشـد. از موسسـان دانشـگاه ابن سـینا هسـت 
و همیـن موسـس بـودن، نوعـی تعهـد و پـای بنـدی بـه این 
ابـن  در  فعالیت هایـش  بیشـر  تـا  شـده  باعـث  دانشـگاه 
سـینا باشـد و بخشـی دیگـر نیـز در سـازمان مطالعـات و 
تحقیقـات زنـان افغانسـتان کـه در حـال حـارض رهـربی ان 
را بـر عهـده دارد. در کنـار تدریـس به پژوهش، نویسـندگی 
و ویراسـتاری نیـز عالقمنـد و بـدان مـرصوف اسـت.  امنـه 
امیـد گزارشـگر نیمـرخ بـا خدیجـه مـرادی، در مصاحبـه بـا 
وی، نظراتـش دربـاره تدریـس در دانشـگاه و وضـع زنـان را 

جویـا شـده اسـت. 

بگفتـه خانـم مـرادی: »مـن گهگاهـی در صنف هـای خودم 
مقالـه  نوشـن  بـرای  موضوعـی  عنـوان  بـه  را  تبعیـض«   «
انهـا می خواهـم  از  و  پیشـنهاد مـی کنـم  بـه دانشـجویان 
پیشـنهاد  نیـز  حلـی  راه  و  منـوده  بیـان  را  دیدگاهشـان 
مناینـد. در واقـع هدفم این اسـت کـه ذهن دانشـجویان را 
بـرای پیـدا کـردن راه حـل و چـاره اندیشـی درگیـر بسـازم . 
مـن از روزی کـه به کشـور بازگشـته ام با عنوانهـای مختلف 
ایـن تبعیـض را تجربـه کـرده ام به ویـژه به عنـوان یک زن!«

اگـر زندگـی شـا را بـه دو مرحلـه ی مهاجـرت و وطـن 
یـک مهاجـر چگونـه  بـه عنـوان  تقسـیم کنیـم، شـا 
را  انتخـاب  ایـن  کردیـد؟  انتخـاب  را  عالـی  تحصیـات 
مدیـون پـدر، مـادر و فامیل هسـتم؛ چون از هـان کودکی 
و در مهاجـرت، فضایـی را فراهـم کردنـد کـه مـن، خواهران 
و برادرانـم بـا روحیه ی علم دوسـتی رشـد کنیـم. در خانه ی 
مـا، همیشـه بیشـرین تشـویق، نصیـب کسـی می شـد که 
در تحصیـل موفـق تـر بـود و منره هـای بهـری مـی  گرفـت؛ 
از سـویی مـادر و پـدرم بیـن دخـر و پر خـود تفاوتی منی 
گذاشـتند بـه ویـژه در تحصیـل و ایـن خود، مشـوق دیگری 
بـه  بتوانیـم  تـا  مـا  بالندگـی  و  تحصیلـی  رشـد  بـرای  بـود 

بیـاری« برهانیـم. من هیچ گاه در دوران کاری و تدریسـی 
خـود بیـن همکاران و شـاگردانم تبعیض قایل نشـده و هیچ 
گاه هـم در برابـر رفتـار تبعیـض امیـز تسـلیم نشـده ام. مـن 
فکـر مـی کنـم بـرای نهادینه کردن یـک امر مثبـت و از بین 
بـردن یـک مشـکل اجتاعـی، باید از خـود رشوع کرد و من 
از خـودم رشوع کـردم و االن متـام تالشـم ایـن اسـت کـه 
دیگـران بـه ویـژه دانشـجویانم را نیـز بـه ایـن سـمت سـوق 
دهـم؛ سـمت و سـویی فراتـر از جنسـیت، زبـان، مذهـب و 

قـوم؛ دنیایـی بـر پایـه ی مهربانـی وهم پذیری! 

را  شـان  جایـگاه  بتواننـد  زنـان  کـه  ایـن  بـرای  سـوال: 
تثبیـت کننـد و در زندگی فردی و اجتاعـی تاثیرگذار 
راهشـان  رس  چالش هایـی  و  فرصت هـا  چـه  باشـند، 
قـراردارد؟ فکرمـی کنـم اولیـن موضـوع، اراده اسـت. زنـان 
بایـد بخواهنـد. تـا زمانی که اراده  ای وجود نداشـته باشـد، 
هیـچ چیـزی تغییـر نخواهد کـرد. زنان اگـر بخواهند جامعه 
را تغییـر بدهنـد، بایـد از خـود رشوع کننـد و فامیـل خـود. 
مـن منـی توانم جامعـه را تغییـر بدهـم، اگر نتوانـم تغییری 
در وضـع خـود ایجـاد منایـم.  ایـن کار بیهـوده ای اسـت که 
کارشناسـان محرم، پیوسـته در رسـانه ها در دفاع از حقوق 
زن فریـاد مـی زننـد و یـا فعـاالن محـرم مدنـی، برنامـه هـا 
و پـروژه هـای بیشـاری را در ایـن راسـتا اجـرا مـی کننـد؛ 
امـا وقتـی بـه وضعیـت زنـان فامیل خـود ایشـان می نگری، 
متاسـف مـی شـوی. چـه بسـا قربانـی خشـونت باشـند و 

محـروم از حقـوق اولیـه و بدیهـی.
بنابرایـن اراده ای فـردی و جمعـی نیـاز اسـت و در کنـار ان 

افزایـش سـطح اگاهـی تـک تـک افـراد جامعـه اعـم از زن و مـرد. یـه کمک 
اموزش و رسـانه. زنان باید از حقوقشـان اگاهی داشـته باشـند و مردان نیز 
بایـد از انچـه حـق زن اسـت و نـه » بخششـی« اگاهـی بیابنـد؛ دیگـر انکـه 
بایـد راهکارهایـی بـرای پیشـگیری  از اعـال و یـا افزایش خشـونت بر زنان 
سـنجیده شـود کـه البتـه ایـن بخـش کار بـه حکومـت و نهادهـای ذیربـط 
برمـی گـردد البتـه اگـر حکومـت بتواند بـه این مسـاله، به شـکل دراز مدت 

بپـردازد و نـه کوتـاه مـدت و مفطعی!

گفت وگو

شا كه به وجود آورده اید سالیان را
قرون را

و مردانی زده اید كه نوشته اند بر چوبه دار
یادگارها

و تاریخ بزرگ آینده را با امید
در بطن كوچك خود پروریده اید

و به ما آموخته اید تحمل و قدرت را در شكنجه ها
و در تعصب ها

چنین زنانی حتی زیبایی خود را وامدار مردان 
هستند:

شا كه زیبایید تا مردان
زیبایی را بستایند

و هر مرد كه به راهی می شتابد
جادویی نوشخندی از شاست

و هر مرد در آزادگی خویش
به زنجیر زرین عشقی ست پای بست

اگرچه زنان روح زندگی خوانده می شوند، ولی نقش 
آفرینان واقعی مردان هستند:

شا كه روح زندگی هستید
و زندگی بی شا اجاقی ست خاموش:

شا كه نغمه آغوش روحتان
در گوش جان مرد فرحزاست

شا كه در سفر پرهراس زندگی، مردان را در آغوش 
خویش آرامش بخشیده اید

و شا را پرستیده است هر مرد خودپرست،
عشقتان را به ما دهید.

شا كه عشقتان زندگی ست!
و خشمتان را به دشمنان ما

شا كه خشمتان مرگ است!

 احمد شاملو 
جعِدگیسو گفت وگو از آمنه امید

حـاال رنـگ و بـوی دیگـری بـه خـود گرفتـه اسـت. اسـتاد متاهـِل 
دفـر  بـه  را  او  دخـر،  دانشـجوی  از  کام جسـن  بـرای  دانشـگاه 
شـخصی و یـا خانـه اش دعوت می کنـد و کامیابـی اش را مروط بر 
همیـن امـر می دانـد؛ رییس دفـر برای پیشـربد کارهایش »سـکرتر 
كمـر باريـِك دخـر« اسـتخدام می کنـد تـا در مواقع خلـوت، »حال« 
می کنـد؛  تجـاوز  سـاله   7-6 دخـر  بـاالی  مسـجد،  مـالی  کنـد؛ 
موتـروان بـا تنظیـم کردن شیشـه ی عقب و سـوال های شـخصی در 
مـورد سـن و ازدواج زن »چشـم هایش را آب می دهـد«؛ فروشـنده ی 
لبـاس بـا نصـب کمره ی مخفـی، از خانم فلـم می گیرد تا عـزت او را 
بـه گـروگان گرفتـه باشـد؛ دانش جـو و دانش آمـوز بـرای »آب دادن« 
چشـم های خـود پیـش مکاتب دخرانه یا دانشـگاه مـی رود؛ عابران 
عقده هـای  زنـان  کـردن  ملـس  و  چشـمک  متلـک،  اشـپیالق،  بـا 
بـا مقاومـت زنـان مواجـه  اگـر  درونـی  شـان را تخلیـه می کننـد و 

شـدند، »حجـاب اسـالمی« را بهانـه می آورنـد. 
عادالنـه نیسـت کـه در بـازی »گـرگ و میـش« یـا ماجـرای »مگـس 
و چاکلیـت« مـردان و زنـان، مـردان را بـه تنهایـی مقـرص بدانیـم. 

سـال ها پیـش، در آوان نوجـواين، پیاده گـردی در ازدحـام خیابـان 
و ترافیـک آدم هـا را دوسـت داشـتم. ازدحامی کـه زنـان ملبـس بـا 
چـادری یـا حجـاب عربـی را بـا مـردان نیکتایی پـوش یـا ملبـس بـا 
پیراهن-تنبـان در هـم می آمیخـت و زمینـه ی اتصـال بدنی دو طرف 
را فراهـم می کـرد. دوسـت داشـتم در شـلوغ ترین محله هـا آن قـدر 
بپایـم تـا نیـت شـوم باطنـی ام بـر آورده شـود. بـا قصـد و انگیـزه ی 
قبلـی می خواسـتم دسـتم بـه باسـن زن یـا دخـری متـاس کنـد یا 
بـا دخـری شـانه بـه شـانه بخـورم و از متـاس حاصله لـذت بجویم. 
شـکار زنـان بی پنـاه و تصـادم عمـدی بـه باسـن و سـینه ی شـان، 
لذت بخش تریـن قسـمت ایـن هوس بـازی آگاهانـه بـود. هـر چند با 
هـر متـاس و بـه تعقیـب آن، مکث اعراض گونـه یا نـگاه حقارت آمیز 
زنـان کـه معمـوال بـا سـکوت همـراه بـود، رنـگ از صورتـم می پریـد، 
امـا ایـن بی پناهـی آن هـا بود کـه آتش رشور مـن را سـوزنده تر کند. 
معمـوال بـه تنهایـی، اقـدام بـه ایـن کار می کـردم، امـا زمان هایـی 
هـم بـود کـه یکـی از دوسـتان ام را نیـز بـا خـود هـم راه می کـردم و 
دوتایـی هـوس صیـد می کردیـم. بعـد در تنهایـی و خلـوت خـود، 
می خندیدیـم و افتخـارات مـان را می شـمردیم. زمان هایـی هـم بود 
کـه در جمـع بزرگ تـر، خنـدان و عربده کنـان جغرافیای بـدن زن را 
گـردش می کردیـم و دل خـوش می کردیـم. لـذت حاصلـه، امـا نـه 
واقعـی بـود و نـه پایدار. بـه جایش حرت سـوزان و دوام داری را در 
دل مـا می کاشـت تـا بـا هزینـه کـردن وقـت مکتـب، سـاعات خوب 
روز خـود را رصف پیاده گـردی در ازدحـام آدم هـا کنیـم. آزار و اذیت 
زنـان، بـرای مـا موضوعیـت نداشـت و سـکوت اعراض آمیـز شـان را 
رضایـت تعبیـر می کردیـم. نه حقـارت وارده بر زنان بـرای ما اهمیت 
داشـت و نـه لطمه هایی کـه بـر روان آن هـا ایجـاد می کردیـم، معنـا. 
کـه  رسزمینی سـت  در  پر/مـرد  هـر  تجربـه ی  ایـن  احتـاال 
هیـوالی شـهوت بـا قهـر و جنـگ و جنـون رسکـوب می شـود و در 
ازدحـام سـنگین آدم هـا در دل خیابـان تبـارز می کنـد. هـر پـر/

مـردی چنیـن افتخاراتـی را در کارنامـه اش ثبـت کـرده اسـت و در 
جمـع دوسـتان اش آن هـا را بـر شـمرده اسـت. بـه لطـف رسـانه ها 
و شـبکه های اجتاعـی، زنـان حـاال می تواننـد تجربیـات شـان را 
بازگـو کننـد. بازگویـی تجربیـات دخـران جـوان و زنـان مسـن از 
تنوع و گسـردگی آزار رسـانی های ما، رسـوایی سـنگین و خفت بار 
بـه روی خـود منی آوریـم. می خندیـم و  امـا هنـوز هـم مـا  اسـت. 
سـکوت می کنیـم یـا جـاده عـوض می کنیـم. ایـن آزار رسـانی، امـا 

ایـن هیـوالی شـهوت اسـت کـه در جامعـه ی بـه شـدت محافظه کار 
عقـده  بـه  تبدیـل  و  دیـن سیاسـی رسکـوب  و  دینـی  بـا سیاسـت 
می شـود. جامعـه ی مردسـاالر می کوشـد تـا زنـان در کنرل باشـند 
و هم چنـان بی پنـاه و در دسـت رس باقـی مبانند. اسـالم، سـکس و 
سیاسـت کـه در عنـوان ایـن یادداشـت آمـده، بخشـی از سـخرنانی 
یـک دخـر مرصی االصـل کانادایی اسـت که معتقد اسـت این سـه 
مسـاله در جهـان عـرب و در میـان مسـلانان تابـو اسـت. اسـالم، 
توجیـه دینـی بـرای رسکـوب زنان مـی آورد، سیاسـت، وضـع موجود 
عـزت  مـردان  بـرای  ازدواج،  از  و سـکس خـارج  را حفـظ می کنـد 
می آفرینـد و بـرای زنـان مـرگ بـه همـراه دارد. بـا همیـن سـناریو، 
هر روز زنان در کشـور اسـالمی مانند افغانسـتان به شـب می رسـد. 
تجربیـات مـا مـردان در نقش مرتکبان و تجربیـات دخران در نقش 
طمعـه و شـکار و قربانـی، نشـان می دهـد کـه هیچ جـا بـرای زنـان 
مصـوون نیسـت. نـه خانـه، نـه محیـط آموزش و نـه جـاده و خیابان. 
فـرو  زنـان  بیشـر در دل  افعـی هفـت رس،  ایـن  نیش هـای زهـری 
مـی رود. تربیـت خانوادگـی مـا نـا سـامل اسـت. زِن طعمـه ی شـکار 

هوس بـازی مـا اگـر قرار شـود مسـاله را با پـدر، مادر و بـرادر رشیک 
کنـد، بـه او می گوینـد: »حتمـن خـودت چـراغ سـبز نشـان دادی. 
حتمـن شـلیتگی از خـودت بـوده.« می گوینـد: »تـا باد نباشـد، بوته 
نبـوده  لبـاس ات مناسـب  تـکان منی خـورد.« می گوینـد: »حتمـن 
و...« امـا همیـن پـدر و مـادر هیـچ وقـت بـرای پـران منی گوینـد: 
»دخـر آزاری نکـن، اشـپیالق نـزن، متلـک نگـو، چشـمک نکـن، یا 

لبـاس درسـت بپـوش یـا بـدن کسـی را ملـس نکن.« 
رشیک سـازی ایـن تجربـه ی خفت بـار بـه ایـن دلیـل برای مـن مهم 
اسـت کـه بایـد بـرای رفـع شـهوت و غرایز جنسـی چاره یی مناسـب 
بایـد در تربیـت خانوادگـی و بازتولیـد  جسـتجو و دریافـت شـود. 
فرهنـگ انسـانی مـا بازنگـری صـورت گیـرد و نسـلی تربیـت شـود 
کـه دغدغه هـای شـان فراتـر از سـینه و باسـن زنـان باشـد. سـقف 
فکـری مـا بایـد فراتر از دامـن و باال پوش و زیر پوش زنان باشـد. در 
عوض، به شـخصیت شـان، به دسـت آوردهای شـان و به تغییری که 
می تواننـد در یـک محیـط انسـانی و عـاری از دیـدگاه جنسـیتی 

بیاورنـد، توجه شـود.

 علی فکور
یادداشت

خاطرات مردان
از خیابان آزاری زنان

مبارزه با تبعیض 
جنسیتی را از سیستم 

آموزشی شروع کنیم

شکار زنان بی پناه و تصادم عمدی به 
باسن و سینه ی شان، لذت بخش ترین 
قسمت این هوس بازی آگاهانه بود. هر 
چند با هر تماس و به تعقیب آن، مکث 
اعتراض گونه یا نگاه حقارت آمیز زنان 
که معموال با سکوت همراه بود، رنگ 
از صورتم می پرید، اما این بی پناهی 
آن ها بود که آتش شرور من را سوزنده تر 
کند. معموال به تنهایی، اقدام به این 
کار می کردم، اما زمان هایی هم بود 
که یکی از دوستان ام را نیز با خود 
هم راه می کردم و دوتایی هوس صید 
می کردیم. بعد در تنهایی و خلوت 
خود، می خندیدیم و افتخارات مان 
را می شمردیم. زمان هایی هم بود که 
در جمع بزرگ تر، خندان و عربده کنان 
جغرافیای بدن زن را گردش می کردیم و 
دل خوش می کردیم.



 شهزاده سمرقندی
زمین مادرانقسمت دوم

کـه  اسـت  سـمرقندی  شـهزاده  از  رمانـی  مـادران،  )زمیـن 
داسـتان سـه نسـل از زنان تاجیکسـتان را روایت مـی کند.(

....گفـت چشـان خود را ببند و با چشـان مـادر نگاه کن. 
طـوری بـه صحرا نـگاه کن که اگـر همه حاصل جمع نشـود، 
مـردم بی لبـاس، بی روغـن، بـی هیـزم می ماننـد. آن طور که 

مـادر شـب و روز به آن فکـر می کرد.
بـه کارگـردان نـگاه تیـره ای فرسـتادم. دانه دانـه قـدم زدم به 
سـوی دیگـران. در دل سـؤالی داشـتم، چـرا پنبـه. توجـه او 
بـه کشـت پنبـه شـگفت آور و سـؤال برانگیز بـود. او در پنبـه 
چیـزی را می دیـد کـه مـن منی دیـدم. بـا یـک دسـت پنبه را 
می گرفـت و بـوی می کـرد. هـوم... بـوی برف و بـاران! کاری 
کـه هیـچ وقـت نکـرده ام. و یـا یـک کـف خـاک را بـه دهـان 
می بـرد و زبانـش را بـه آن تـر می کـرد. خـاک را در دهانـش 

چلپ-چلـپ می کـرد و نم-نـم کنـان چیـزی می گفـت.
بـاری گفتـه بـود خـاک ایـن جـا بـوی دریـا می کنـد. بـوی 
دریـا؟ قبـل از ماجـرای فیلم وقتی بـه پنبه زار نـگاه می کردم 
سـه چیـز را می دیـدم: آسـان، زمیـن و افـق. هـر چـه بیـن 
ایـن سـه قـرار داشـت برایـم مهـم نبود. حـاال او بین این سـه 
هـزاران مهاتـی پیـدا کـرده بـود کـه مـن رس درمنـی آوردم. 

منی بوییـدم. منی شـنیدم،  منی دیـدم. 
امـا وقتـی دوسـتانه و گاه خشـمگین صحبـت می کـرد، کـم-

کـم بـاورم می شـد کـه می شـود شـغلی داشـت و بـا شـوق و 
شـور انجـام داد.

شـاید اصـالً بـار اول بـود می دیدم کـه گروهی شـب و روز در 
صحـرای پنبـه حضور داشـته باشـد ولی رسگـرم کار دیگری.

همیشـه وقتـی از کنـار مـردم مشـغول بـه کار می گذشـتم به 
ایـن فکـر می کـردم کـه شـب و روز در حـال تعظیم کـردن به 
زمیـن هسـتند. امـا ایـن گـروه تعظیـم بـه دوربیـن می کردند 
و هـر لحظـه در حـال باز و بسـن آننـد. و گاهـی روی کتف، 
گاهـی سـوار خـودرو از ایـن گوشـه بـه آن گوشـه می برنـد. 
دوربیـن و پنبـه مثـل دو بتـی مردمـی را بـه خـود مشـغول 

بود. کـرده 
دسـتانم را پشـت کمـر حلقـه کـرده بـودم و بـه شـیوه ی مادر 
مثـل  می کـرد  نـگاه  سـویم  بـه  دور  از  مـادر  می رفتـم.  راه 
چراغـی کـه منی شـد نادیـده مانـد. نزدیک تـرش آمـدم. بـا 
لبخنـد گفـت، عزیـزم، ایـن عـادت سـالخوردگی مـن اسـت. 
در جوانـی بـا قامت راسـت و رس بلنـد راه می رفتـم. تقلید به 
حـرکات مـادر سـخت نبـود، امـا به هیـکل من منی چسـبید.

صحـرای فـراخ پنبـه بـا خـط راه آهـن بـه دو تقسـيم شـده 
بـود. پنبه هـای شـکفته مثـل بـرف روی زمیـن را فـرا گرفتـه. 
همخـط راه آهـن کانـال آبیـاری لربیـز از آب رسخ رنگـی بود 
و چنـد نفـر از گـروه فیلـم بـرداری کفش هـای گل آلـود خـود 
پینـه  را در آن می شسـتند. ده دوازده خیمـه سـفری مثـل 
دوزهـای خالـدار روی زمیـن نشسـته بـود. دو واگُـن قدیمـی 

چشـم  بـه  آنهـا  کنـار  هـم 
می خـورد.

بـه مـن و  از واگُن هـا  یکـی 
داشـت.  اختصـاص  مـادر 
کار  صحـرا  گرمـای  در 
همـه  و  می شـد  متوقـف 
رسو  جـوان  زیردرخت هـای 
کنـار کانـال دراز می کشـیدند و صـدای گیتـاری همـراه بـا 
سـوت زدن هـای دسـت-جمعی از دوری به گوش می رسـید.
وارد واگُـن شـدم و دفـر نوشـته های مـادر را از روی تخـت 
آهنین برداشـتم. هر بار سـنگین تر می شـد و هـر بار انتخاب 
ایـن کـه چـه قسـمت اش را بخوانـم طـول می کشـید. گاهی 
می کـردم.  نـگاه  جمله هـا  شـکل  بـه  و  مـی زدم  ورق  اصـالً 
کلمه هـا بـا مهـر بـه سـینه ی ورق دوختـه شـده اند. دقتـی 
کـه بـرای هر کـدام آنها گذاشـته شـده توجه ام را مـی دزدد و 
زمـان فرامـوش می شـود. مادر به هـر کاری که دسـت می زد 

بـا حوصلـه و سـبک خـاص خـود انجام مـی داد.
چشـانم را بسـتم و بـا تـوکل ناخـن بـه مغـز کتـاب بـردم. 
»خاطرات سـال های نوجوانی«، سـال های پـر از طغیان های 
سـوزنده و سـازنده دخری که در اوج شکسـن های کاسـه و 
کـوزه ی عـرف و عـادات محلـی اسـت. دخری که بـه راحتی 
بیـل و تـرب به دسـت می گرفت، اما عاجز از برداشـن سـوزن 
و دوخـن درز پیراهـن. دخـری کـه بایـد خـود را در قـاب 

شـخصیت او جـا می کـردم تـا زمیـن وحشـی را رام کنم.
امـا چـرا مـن مثـل او نیسـتم؟ چـرا کاری کـه مـادر بـه ایـن 
حتـا  یـا  و  شـکن  کمـر  مـن  بـرای  می دهـد  انجـام  راحتـی 
ناممکـن اسـت. دمل می خواهد اما دسـت ام انـگار هاهنگ 

بـا ذهنم نیسـت. دسـتانم دسـتگیر ایده هایم 
نبـود و مـن عاجـز از فراوردن شـان.

در هفـت مـاه دوری مـادر اتاقـم را هان طور 
کـه گذاشـته رفتـم، نگـه داشـته بـود. هـان 
طـوری کـه دفعه ی آخـر در را بسـتم و رفتم به 
میدانـی کـه گـروه فیلم بـرداری مشـغول کار 
بـود. میدانـی کـه زندگانـی ام را اشـغال کرد.

وقتـی دنبـال مقرص می گـردم همیشـه به یاد 
کارگـردان می افتـم. کارگردانـی که مـرا برای 
بـازی نقـش جوانی هـای مـادر انتخـاب کرد. 
کارگردانـی کـه در طـول دو ماه فیلـم برداری 
توانسـته بـود شـخصیت مـادررا در مـن جـای 
کنـد. نقشـی کـه وی بیـش از همـه دوسـت 
در  او  کشـفیات  مهم تریـن  انـگار  داشـت. 

طـول زندگانـی اش بـود.

زیـاد طـول نکشـید تـا فیلم نامـه را از بـر کـردم. مـادر تقریبـاً 
خـود  قهرمانی هـای  دوران  و  نوجوانـی  دوران  از  روز  هـر 
مـن می خندیـد  روزگار  ریـش  بـه  کـه  داسـتانی  می گفـت. 
و هـم زمـان کـه می خندیـد، در ریشـه هایم می پیچیـد. امـا 
شـگفتی ام در آن بـود کـه چـه طـور ایـن مـرد بیگانـه روزگار 
مـادررا بهـر از همـه ما توانسـته بود موشـکافی کنـد. روزگاِر 

زنـی را کـه متـام عمـر نـربد مردانـه بـا زمیـن داشـت.
وقتـی فیلم نامـه را می خوانـدم بـه قهرمانـی ایـن زن بیش تـر 
بـاور می کـردم و هـر روز بیش تـر و بیش تـر پیونـد خـود را بـا 
او کشـف می کـردم. تـا ایـن که نقـش این زن محلـی در رگ 
و پـی ام روان شـد. زنـی کـه بار اول شـلوار مردانه بـه تن کرد 

و کلیـد تراکتـوررا تابید.
وقتـی آفیش هـای تبلیـغ فیلـم منتـر شـد، در آن عکـس 
قدیمـی مـادر را دیـدم کـه بـا کلیـد بزرگـی در دسـت، یـک 
پـای بـر رکاب تراکتور با رخسـار شـکوفا و آفتـاب خورده خود 
اسـتاده بـود. اسـتادنی کـه اورا شـبیه بـه اسـبی می کـرد. 
اسـبی پـر از جلـوه و شـکوه. منی دانـم ایـن عکـس قدیمـی 
مـادر بـود یـا تصویـری از پشـت صحنـه ی فیلـم. فیلمـی کـه 

بـرای مـن بـه واقعیـت تبدیل شـد.
مـادر روی تخت خود دراز کشـیده بـود، پای های اش را روی 
هـم گذاشـته بـود و دفر خاطرات خـودرا ورق مـی زد. گویی 
کبوتـری روی دسـتان ش نشسـته و تند-تنـد بـال می زنـد. 
ایـن هـان دفری سـت که رنـگ و بویـش برایم آشناسـت و 
مثـل کبوتـری شـب های دراز روی دسـتان خـود می گرفتم و 

تـا صبـح بیـن بال هـای اش دنبـال چیزی می گشـتم.
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