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هفته شکیال ابراهیم خیل فارغ از دانشکده 
ژورنالیزم دانشگاه کابل، و بهترین 
خبرنگار سال 2012 می باشد. وی در 

سال های دانش جویی در کنار تحصیل با 
مجله ی »پیام« هم کار بوده و پس از فراغت 

در تلویزیون طلوع مشغول به کار شد. 
سرانجام پس از ده سال تهیه گزارش های 

سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در سال 2016 
افغانستان را ترک نمود.

شــغلی،  تحصیلــی،  محرومیت هــای  برعــاوه   افغانســتان  در  زنــان 
اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی، میــزان تأثیرگــذاری آنــان در 
ــت.  ــدود اس ــدت مح ــه ش ــز ب ــی نی ــای دورن خانواده گ ــم  گیری ه تصمی
از طــرف دیگــر، زمینــه را بــرای انــواع مختلــف خشــونت  بــر علیــه آنــان 
ــی ،  ــای خانواده گ ــث نابرابری ه ــن در بح ــت. بنابرای ــاخته اس ــم س فراه
ــا اســت.  ــن بحث ه ــه مســئله ی جنســیت  یکــی از جدی تری ــن ب پرداخت
ــری،  چــون در طــول تاریــخ و هم چنــان امــروز، مهم تریــن مصــداق نابراب
نابرابــری بــر مبنــای جنســیت اســت. موقعیــت، جایــگاه و اهمیــت زنــان 
ــم  ــر از فراه ــاد متأث ــدی زی ــا ح ــی ت ــای خانواده گ ــم گیری ه در تصمی
ــتیز در  ــنتی و زن س ــدگاه س ــغلی، دی ــی، ش ــای تحصیل ــودن زمینه ه نب
جامعــه پــدر ســاالر افغانســتان اســت و بــر مبنــای همیــن دیــدگاه زنــان 
ــم  ــورد تصمی ــه در م ــته اند ک ــن را نداش ــی جســارت و اراده ای ــچ وقت هی

ــد. ــر کنن ــراز نظ ــی اب ــای خانواده گ گیری ه
بــا وجــود کــه نقــش زنــان در ایجــاد رفــاه خانواده هــا بــه شــدت باالســت، 
امــا بــه دلیــل این کــه ســهم  گیری در رفــاه خانــواده، بــا  معیــار نادرســت 
یعنــی میــزان درآمــد مالــی ســنجیده می شــود، بنابرایــن اکثریــت زنــان، 
ــد. یکــی ازعمده تریــن  ــواده ندارن هیــچ ســهمی در درآمــد اقتصــادی خان
ــان در درون  ــردان و زن ــگاه م ــش و جای ــاوت در نق ــث تف ــه باع ــل  ک دلی

خانــواده می شــود، همیــن موضــوع درآمــد مالــی اســت.
ــا خــود یــدک  ــواده را ب ــان آورو سرپرســت خان ــن عنــوان ن مــردان معمول
ــرام  ــت، احت ــزان اهمی ــر می ــه ســاده گی ب ــن مســئله ب ــه ای می کشــند ک
آنــان در فراینــد تصمیــم  گیــری درون خانواده گــی  تأثیرگــذاری  و 
ــدون  ــواده ب ــان در خان ــک طــرف، کار زن ــد. برعکــس، چــون از ی می افزای
ــردان از  ــا م ــان در مقایســه ب ــر، آن ــزد انجــام می شــود و از طــرف دیگ م

آموزش هــای کم تــری برخــوردار انــد.
زنــان از آزادی هــای اساســی ماننــد کار کــردن در بیــرون از خانــه محــروم 
انــد. بــه همیــن دلیــل، آن هــا از احتــرام، اهمیــت و تأثیرگــذاری کم تــری 
نیــز برخــوردار اســت. ســهم ناچیــز و یــا هــم هیــچ زنــان در خلــق درآمــد 
ــک  ــان از آزادی کار کــردن، از ی ــه دلیــل محرومیــت آن ــواده ب ــرای خان ب
ــرار  ــواده ق ــردان خان ــه م ــر ب ــتی نظ ــت فرودس ــان را در موقعی ــرف آن ط
ــه ایــن مســئله کــه نقــش  ــر ب ــان کم ت ــا عــث می شــود زن مــی  دهــد و ب
ــت  ــه اس ــترک چگون ــی و مش ــی خانواده گ ــان در زنده گ ــت آن و صاحی
ــتقالیت  ــتای اس ــاش در راس ــه ت ــت ک ــی اس ــد. طبیع ــه می کنن توج
ــش  ــود و نق ــان می ش ــدن زن ــر ش ــث قدرت مندت ــان، باع ــادی زن اقتص

ــد. ــواده برجســته می کن ــه و خان ــور خان ــان را درام زن
ــان  ــات زن ــر تحصی ــت تأثی ــدت تح ــه ش ــان ب ــادی زن ــتقالیت اقتص اس
ــان افزایــش یابــد، مشــارکت  اســت و بــه هــر میزانــی کــه تحصیــات زن
زنــان در بــازار کار و اســتقالیت اقتصادی شــان نیــز بــاال رود، و ایــن امــر 
ــه صــورت خــودکار، شــرایط زنده گــی خانواده گــی را بهبــود می بخشــد  ب
ــاالی  ــز ب ــن، تمرک ــد. بنابرای ــش می ده ــان را کاه ــه زن ــونت برعلی و خش
توان منــد ســازی زنــان از طریــق آمــوزش و اســتقالیت اقتصــادی، بایــد 
ــرای  ــان ب ــوق زن ــی حق ــای حام ــدف نهاده ــی  ترین ه ــوان اساس ــه عن ب
محــو خشــونت باشــد. و حمایــت از آمــوزش زنــان، بــه رســمیت شــناختن 
ــی  ــوب قانون ــاد چارچ ــان و ایج ــت از کار زن ــان، حمای ــت زن ــق مالکی ح
بــرای حمایــت همــه جانبــه از زنــان می توانــد آنــان را بــرای خــود کفایــی 
و حــق آزادی انتخــاب کمــک نمایــد و راه کارهــای بنیــادی بــرای کاهــش 

ــان باشــد. ــد شــدند زن ــش قدرت من خشــونت و افزای
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منشا هر کار بزرگی زن است، 
زن کتابی است که جز به مهر 

و محبت خوانده منی شود.

          المارتین
این جا، چراغی روشن است

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

النـدروم رابطـه ای کوتاه مـدت بـا مـرد دیگـری نیـز داشـت و در مـارچ 
2017 متوجـه شـد کـه دوبـاره بـاردار شـده و موعـدش مـاه دسـامرب 
بـود. النـدروم در حالی کـه به دامـن اش )پایین( نگاه می کـرد، گفت: 
»منی خواهـم دروغ بگویـم؛ هرچنـد خـودم هم عالقه ای زیاد داشـتم، 
امـا مي خواسـتم بـه پرسانـم، خواهری را كـه از دسـت داده بودند، باز 
گردانـم. آن هـا هیـچ گاه فرامـوش نکردنـد. هر شـب دعاهایـی مانند: 
»شـب خـوش، هارمونـی! شـب خوش، خـدا! خواهـر، ما تو را دوسـت 
داریـم« می گوینـد«. النـدروم اندکـی مکث کرد و نفس عمیق کشـید. 
»امـا هم چنیـن به خاطـر آن چـه کـه قبلـن برایـم اتفـاق افتـاده بـود، 

هراس داشـتم«.
پرونـده ی  مدیـر  بارتکوویـچ«،  ان  »مـری  گذشـته،  خـزان  اوایـل  در 
النـدروم در »مرکـز عدالـت خانواده گـی«، بـه ورکشـاپی کـه از سـوی 
 The Birthmark« التونـا گیـوا«، یکـی از بنیان گـذاران 31 سـاله ی«
Doula Collective«، برگـزار شـده بـود، رشکـت کـرد. ایـن گـروه 12 
نفـری متشـکل از قابله هایـی کـه از نظـر نـژادی مختلف انـد و بیـن 
سـنین 26 تـا 46 سـاله گی، به عنـوان قابله هـای حرفه یـی در دوران 
بـارداری و زایـامن و نیـز شـش هفته پس از تولد نوزاد، مشـغول به کار 

اسـتند و سـاالنه بـه نزدیـک بـه 400 نفـر از 

بـه  بیش ازپیـش  »النـدروم«  زنده گـی  »هارمونـی«،  مـرگ  از  پـس 
آشـفته گی گراییـد. شـوهرش او را به خاطـر آن چه که برای طفل شـان 
بدزبانـی اش  و  بدرفتـاری  و  می کـرد  رسزنـش  بـود،  افتـاده  اتفـاق 
بیش تـر شـده بـود. در نزدیکی هـای کریسـمس 2016، شـوهرش از 
جـا در رفـت و بـه او حملـه کـرد، او را چنـان به سـختی خفـه کـرد کـه 
خـودش را خیـس کرد. الندروم در حالی که دسـتانش بـا به یاد آوردن 
ایـن خاطـره بـه لـرزه در آمد، می گویـد: »او به من گفـت: »می خواهی 

در مقابـل بچه هایـت مبیـری؟««
سـپس شـوهرش لباس هـای او را پـاره، و بـه او تجـاوز جنسـی کـرد. 
النـدروم بـا پلیـس متـاس گرفـت، پولیـس او را دسـت گیر و بـه تجاوِز 
درجـه دوم متهـم کـرد. النـدروم قـراِر منـْع دریافـت کـرد، امـا بازپرِس 
بـاز زد.  ایـن مسـأله رس  بـه  از رسـیده گی  بخـش قضایـی رسانجـام 
نیواورلئـان«،  خانواده گـی  عدالـت  »مرکـز  از  هم چنیـن  النـدروم 
جنسـی  تجـاوز  و  خانواده گـی  خشـونت  قربانیـان  از  کـه  سـازمانی 
ایـن  مشـاوران  شـد.  هـم کاری  خواهـان  می کنـد،  دفـاع  و  حامیـت 
مرکـز، او و پرسانـش را، پیـش از انتقال به خانـه ای دایمی تر در اوایل 

سـال گذشـته، در خانـه ای امـن پنهـان کردنـد.

چرامادرانونوزادانسیاهپوستآمریکایی
بابحرانمرگوزندهگیمواجهاند؟

نقشوتاثیرگذاریزناندر
تصمیمگیریهایخانوادهگی

در انتخابات زنان با 
چالش های دو برابر 
نسبت به مردان رو 
به رو اند
گفت وگو با منیژه رامزی
در ارتباط با انتخابات
و بررسی نقش زنان
در انتخابات

     منبع: نیویارک تایمز
نویسنده: لیندا ویالروسا
برگردان: اخگر رهنورد
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مراجعیـن در رسارس نیواورلئـان- از زنـان ثروت منـد کـه 
در محلـه ی ارشافی نشـین »گاردن دیسـریکت« زنده گی 
می کننـد، گرفتـه تـا زنانـی کـه در بخـش ویران شـده ی 
و  کاترینـا،  توفـان  به اثـر   »Lower Ninth Ward«
سـوی  از  و  می برنـد  بـه رس  رنگین پوسـت  جوامـع  دیگـر 
و سـازمان های خدمـات  کلینیک هـا، مشـاوران مدرسـه 
اجتامعـی فرسـتاده می شـوند- خدمـات ارایـه می کننـد. 
ایـن انجمـن، خدمـات رایـگان را بـرای این زنـان نیازمند 

فراهـم می کننـد.
جـوان  مشـری  به یـاد  فـورن  النـدروم،  پرونـده ی  مدیـر 
و بـاردارش افتـاد. از دسـت دادن طفـل، خون ریـزی تـا 
رسحـد مـرگ و فـرار از یـک همرس بـد رفتار، تنهـا آخرین 
کـه  بـود  نکبت بـار  رسارس  زنده گـی  یـک  روی دادهـای 
النـدروم از دوران کودکـِی زنده گـی اش بـا آن دسـت بـه 
گریبـان بـود. او 10 سـاله بـود کـه »توفـان کاترینـا« در 
2005 نیواورلئـان را ویـران کـرد. او و خانـواده اش ابتـدا 
بـه یـک هوتـل فـرار کردنـد و سـپس بـا پیمـودن بیـش 
از یـک مایـل از طریـق آِب روبه افزایـش بـه »سـوپردوم« 
بـا غـذا،  رفتنـد؛ جایـی کـه هـزاران بی جـا شـده قبلـن 
از  گـذر  او  بودنـد.  شـده  جا به جـا  ناکافـی  جـای  و  آب 
را  بـود،  شـده  متولـد  کـه  جایـی  خیریـه«،  »شـفاخانه ی 
و  عمیق تـر  »آْب  مـی آورد:  به یـاد  النـدروم  دارد.  به یـاد 
عمیق تـر می شـد، و رسانجـام، مـن روی پنجه هـای پایـم 
ایسـتاد شـدم و آْب درسـت تـا قسـمت دهـان من رسـیده 
بـود«. »وقتـی شـفاخانه را دیـدم، صادقانـه بگویـم فکـر 
کـردم قـرار اسـت در هامن جایـی کـه متولـد شـده بودم، 
مبیـرم«. النـدروم دقیقـن منی دانسـت کار ایـن قابله هـا 
چـه بـود، امـا وقتـی »بارتکوویـچ« نقش شـان را به عنـوان 
منبـع حامیـت و اطالعـات برای زنـان بـاردار توضیح داد، 
او خواسـتار خدمـات آنـان گردید. قرار شـد »التونـا گیوا« 

قابلـه ی او باشـد.
»گیـوا«، دخـر یـک مـادر سـفید پوسـت و پـدر مهاجـر 
را  قابله گـی اش  آموزشـی  دوره ی  نخسـتین  نیجریه یـی، 
زمانـی کـه هنـوز دانش جـوی »گرینـل کالـج« در »آیـووا« 

زایـامن کـرد. او »Birthmark« را 
در 2011 همـراه بـا »دانـا کـرِن«- 
ارایـه ی  بـه  کـه  دیگـری  قابلـه ی 
نیواورلئـان،  زنـاِن  بـرای  خدمـات 
حیـن  در  اوقـات  بسـیاری  کـه 
بـارداری نیـاز بـه حامیت داشـتند 
هزینه هـای  منی توانسـتند  امـا 
کننـد،  تأمیـن  را  خدمـات  ایـن 

کـرد. تأسـیس  داشـت-  عالقـه 
»پرسـتار  می گویـد:  »گیـوا« 
در  حمـل  وضـع  و  زایـامن  درد 
ایـاالت متحـده به معنـی مراقبـت 
در  کـه  اسـت  بیامرانـی  از 
بـه رس  بحرانـی  و  حـاد  وضعیـت 
مراقبت هـای  مـا  چـون  می برنـد، 
پیش گیرانـه و حامیتی را همیشـه 
عملـی  کشـور  نقـاط  همـه  در  و 
میـان  در  لوئیزیانـا  نکرده ایـم«. 
در  متحـده،  ایـاالت  ایالـت   50
مرگ ومیـر مـادران در رتبـه ی 44 
سیاه پوسـت  مـادران  دارد.  قـرار 
در ایـن ایالـت بـا نـرخ 5:3 برابـر 
مـادران سـفید پوسـت می میرنـد. 
کـه  مراجعینـی  از  نفـر   1500 از 
از   ،»Birthmark« قابله هـای  از 
زمـان تشـکیل این انجمـن )هفت 
دریافـت  خدمـات  پیـش(،  سـال 
مرگ ومیـر  مـورد  کرده انـد،10 
نـوزادان، به شـمول سـقط جنیـن 
قبـل از وقـت و مرده زایـی، اتفـاق 
نـرخ  از  کم تـر  کـه  اسـت  افتـاده 
ایـاالت  و  لوئیزیانـا  مجموعـی 
مرگ ومیـر  نـرخ  نیـز  و  متحـده 
در  اسـت.  سیاه پوسـت  نـوزادان 
ایـن میـان، هیـچ مـادری از دنیـا 

اسـت. نرفتـه 
***

گرفـن  از  قبـل  او  کـرد.  سـپری  بـود، 
اسـتفاده  بـرای  قابله گـی،  مـدرک 
زمینـه ی  در  تحصیلـی  بورسـیه ای  از 
نیواورلئـان  بـه  جامعـه،  سـازمان دهی 
کار  مدتـی  از  پـس  کـرد.  مـکان  نقـل 
به عنـوان پرسـتاِر زایـامن و وضع حمل، 
و سـپس به عنوان پرسـتار مهـامن برای 
»سـنت  در  »مدیک ایـد«  مشـریان 
برنـارد پریش«، منطقـه ای جنوب رشقی 
نیواورلئـان کـه در آن متامی  سـاختارها 
کاترینـا  سـیالب های  نتیجـه ی  در 
را  خـود  »گیـوا«  بودنـد،  دیـده  آسـیب 
وقـف کار قابله گـی و آمـوزش و پـرورش 

چرامادرانونوزادانسیاهپوستآمریکایی
بابحرانمرگوزندهگیمواجهاند؟

فورن به یاد 
مشرتی جوان و 

باردارش افتاد. از 
دست دادن طفل، 

خون ریزی تا رسحد 
مرگ و فرار از یک 
همرس بد رفتار، تنها 

آخرین 
روی دادهای یک 

زنده گی رسارس 
نکبت بار بود که 

الندروم از دوران 
کودکِی زنده گی اش 

با آن دست به 
گریبان بود.  

     منبع: نیویارک تایمز
نویسنده: لیندا ویالروسا
برگردان: اخگر رهنورد

بخش چهارم

ترجمه
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به نظر شام! با توجه به مشکالتی که در گذشته در 
ارتباط با روند انتخابات وجود داشت، در انتخابات 

پیش رو، جدی ترین مشکل که می تواند سد راه زنان 
رای دهنده و رای گیرنده قرار گیرد چیست؟

مهم ترین چالش، چالش امنیتی است. امنیت در خانواده، 
که  می شود  باعث  انتخاباتی  سایت های  و  اجتامع  سطح 
میزان رای دهنده و رای گیرنده کاهش پیدا کند. همین طور 
موجودیت فساد اداری در کمیسیون های انتخابات یک چالش 
عمده ای سد راه زنان است. امکانات برای کاندیدان زن بسیار 
محدود است. حامیت های سیاسی و مالی برای زنان نسبت به 
مردان، محدود است. عدم حضور کارمندان زن در سایت های 
را  خامنش  و  دخر  خانواده،  می شود  باعث  که  انتخاباتی 
اجازه ی رشکت در انتخابات ندهد، یک چالش است. موضوع 
دیگر این است که نام کاندیدان خانم همیشه بر اساس حروف 
الفبا می آید و این باعث می شود که خانم ها نتوانند رای الزم را 
بگیرند. این بار باید دادخواهی شود که نام کاندیدای زن در 
صفحه اول قرار بگیرد. نداشن تذکره تابعیت در بین زنان و 
موجودیت افکار مردانه باعث می شود که خانم خانه ی ما، نه 

کاندیدا باشد و نه رای دهنده.
بسیار  مردان  برای  موضوع  این  کارت،  تا  هزار  تعیین شدن 

رعنا می تواند هزار دروغ ببافد اما منی خواهد آبرویش برود. 
آبرو برایش مهم تر از هر چیزی دیگر است. ترس در همین جا 
معنایش را پیدا می کند. ترِس از دست دادن شأن اجتامعی 
و ترس از نگاه زننده ی مردم. حادثه ی مهیج و ناگواری تجاوز 
بر حریم خصوصی، رعنا را واژگون می کند. به پولیس و به 
فامیل و به هیچ کس اطالع منی دهد. چون قضاوت می شود و 
از قضاوت می ترسد. به هامن خاطر، از رفن آبرویی آن پیر مرد 
متجاوز، پیش فامیلش امتناع می کند. می خواهد آن حادثه 
پاک شود و از یاد برود اما آبرویش بر باد نرود. می خواهد از یاد 

رفته شود اما برباد رفته نشود.
نیز در جهت  سه: سانسور. در فروشنده یک مسئله مهم تر 
موضوع داستان افزوده می شود؛ که هامن سانسور است. در 
اولین صحنه ای از منایش تیاتر؛ زنی که می گوید: » لباس تنم 
نیست چگونه بیرون بروم« در حالی که لباس به تنش است و 
با خنده ای یکی از هم کارانش، قهر می کند و صحنه را ترک 
می گوید و از بازی در نقش فاحشه متنفر است. کارگردان به 
خوبی نشان می دهد که در ساخِت فلم ها، یک ساحت معین 
درون  در  منی توان  کرد.  عدول  آن  از  که  است  شده  تعیین 
ممکن  که  آورده  در  رس  ممکن های  نا  اخالقی  یک چوکات 

منی شود.
پیام زنگ  ما یک  آرام در ذهن  آرام  این مسئله،  پیرامون  در 
می خورد؛ زنده گی در کشوری که حتا هرنپیشه اش از بازی 

عادی اما برای خانم ها بسیار دشوار است. یک مرد می تواند 
یک تذکره را تا سه الی چهار هزار افغانی خریداری کند. چون 
این کار  برای خانم ها  اما  او قرار دارد.  امکانات در دسرس 
سخت است. باید کمیسیون این را در نظر می گرفت. پولی که 
برای تضمین گرفته می شود باید برای خانم ها متفاوت می بود. 

این ها چالش هایی  اند که خانم ها با آن ها رو به رو هستند. 

با توجه به مشکالت امنیتی و تهدیداتی که زنان با آن ها 
رو به رو هستند، میزان مشارکت زنان به عنوان رای 

گیرنده و رای دهنده، چگونه خواهد بود؟
تنها مشکل امنیتی نیست. در گذشته نیز خانم هایی موفق به 
کسب رای شده اند که امکانات خوب و وابسته گی به احزاب 
سیاسی داشتند و یا از خانواده های زورمند بودند. چون میزان 
مشارکت زنان در انتخابات پایین است، در هر سایت به گونه ی 
تخمینی اگر صد تا مرد ثبت نام کرده باشند ده تا زن ثبت نام 
کرده اند. این نشان دهنده ی آن است که اگر این گونه ادامه 
پیدا کند ما شاهد یک انتخابات همه شمول که مردان و زنان 
به گونه ی هم سطح در آن سهم داشته باشند، نخواهیم بود. 

مخصوصن در والیت های ناامن.
اگر کمیسیون مدیریت داشته باشد، یک هامهنگی درست 
تحصیالت  معارف،  وزارت  مانند  نهاد های  و  کمیسیون  بین 
عالی و نهاد های مدنی که همه به نحوی بتوانند برای اطالع 
رسانی کار کنند، به وجود بیاید، آگاهی دهی گسرش پیدا 
کند تا انگیزه ی ثبت نام برای واجدین رشایط به وجود بیاید. در 
غیر آن اگر مکانیزم کمیسیون انتخابات تغییر نکند با روی کرد 

فعلی انتخابات موفقی نخواهیم داشت. 

گاهی از ایجاد یک رسی ائتالف ها بین کاندیدای جوان 
حرف زده می شود. فکر می کنید ایجاد ائتالف های زنانه 
که بتوانند از هم دیگر حامیت کنند، چقدر مؤثر خواهد 
این ظرفیت بین خانم ها وجود  آیا  بود، و در عین حال 

دارد؟
ظرفیت وجود دارد اما تا هنوز بین زنان افغانستان یک اجامع 
است.  نیامده  وجود  به  زنان  برای  مشخص  آدرس  یک  و 
دارد،  وجود  پایتخت  مثلن  شهرها  کالن  در  که  آدرس هایی 
زنده گی  دست ها  دور  در  زنی که  برای  کارکردی  نتوانسته 
بی اعتامدی  فاصله ها  این  بنابراین  باشد.  داشته  می کند، 
را به وجود آورده است. در انتخابات های گذشته روابط زنان 
با احزاب و ائتالف ها یک روابط نا معین بود و حاال هم این 
که  به خاطری  زنان  که  مفهوم  این  به  است.  معین  نا  روابط 
وامنود  طوری  را  خود شان  نخورند،  را  ائتالف  و  حزب  مهر 
می سازند که کاندیدای مستقل هستند و ظاهرن روابط  شان 
را با احزاب آشکار منی کنند. چون مردم نسبت به احزاب و 
هم  کاندیدا ها  منی دهند.  اهمیت  و  ندارند  باور  ائتالف ها 
منی خواهند خود شان را از آدرس حزب و ائتالف معرفی کنند. 
زیرا تشخیص این است که کاندیدای مستقل بیش تر، نتیجه 

بخش می باشد. 

مناینده های فعلی، خانم هایی که از آدرس ها و با 
پشتوانه های مختلف در پارملان راه یافته اند، کارکرد 

این ها چه تأثیری روی انگیزه ی رشکت در انتخابات برای 
زنان دارد؟

یک تحقیق ابتدایی نشان می دهد که نود و پنج درصد وکالی 
فعلی بازهم کاندیدا هستند. تعداد زیادی از وکالی برحال زن 
هم، در حالی که از یک طرف سن شان باال رفته، از طرف دیگر 
نتوانسته اند فاصله بین خود شان و دیگر زنان را از بین بربند 
و خدمات ارزنده و ارزش مندی را برای زنان انجام دهند، حتا 
به نامزد وزیری که خانم بود، نتوانستند رای بگیرند. در حال 
حارض هم این ها از نظر مالی و روابط دست باالیی نسبت به 
کاندیدای جوان دارند با این حساب میزان برنده شدن شان 
نسبت به کاندیدای جوان بیش تر است. بنابراین مردم باید 

آگاهانه اقدام کنند.
عنوان مناینده ی  به  برحال  وکالی  که  کرده اند  تجربه  مردم 
مردم کاری انجام نداده اند. به خصوص خانم ها که فاصله بین 
خود و دیگر زنان را به خاطر وکیل بودن شان بیش تر کرده اند. 
تنها زمانی که بحث انتخابات داغ می شود این ها به والیت 
می روند و خانم ها را می بینند چون به رای آن ها نیاز دارند. باید 
بدانیم که این ها اهل کار برای زنان نیستند و منی توانند کار 
کنند. پیشنهاد من این است که این بار مردم، خصوصن زنان 
نباید رای شان را به کاندیدای برحال استعامل کنند. این رای 
برای قرش روشن فکر و نسل جوان جامعه باید استفاده شود. 
و یک تعهدی هم از آن ها نسبت به رسنوشت زنان در آینده، 

گرفته شود. 

پیام تان در زمینه ی انتخابات برای زنان جامعه چیست؟
در رشایط فعلی می بینیم که همه خودشان را کاندیدا کرده اند و من بسیار 
دوستانه خواهش می کنم که کاندیدای محرم یک بار ببیند که آیا ظرفیت و 
توانایی وکالت در وجود شان است یا نه. از یک منطقه ده نفر کاندیدای احتاملی 
است. اگر یک شخصیت مناسبی داشته باشیم که شایسته گی و توانایی داشته 

باشد، یک کار مفید و اساسی انجام می شود. 
هم چنان همه ی واجدین رشایط به خصوص خانم ها باید ثبت نام کنند و رای 
بدهند. تا از این طریق بتوانند به عنوان افراد یک جامعه حضور شان را در یک 

پروسه ی ملی پر رنگ جلوه دهند.

در نقش یک فاحشه متنفر است. در زمانه ی که حقیقت و 
زیبای های آفرینِش هرنی در گیرو مصحلت های سیاسی و 
عرفی قرار می گیرد. از سوی دیگر، مذهب و مرزبندی های 
اخالقی، مویه مویه در اعامق ذهن و روان هرنمندان رخنه 
کرده و آزاده گی هرنی و خالقیت سیالن شان را به بن بست 
ماجرا  و  پیرنگ  و  سکانس  چند  تنها  فروشنده  می کشاند. 
نیست، ابطال و ابتذال فرهنگی و انحطاِط اخالقی نیز است. 
ظرافت هرنی که چالش و معامیی تغییر آدمی را در اذهان 
خالق، خلق می کند و پرسشی ژرف و عمیق را در جامعه  ای در 

حال گذار تابلو می مناید.
از  بودیم.  ایرانی  فلم سازان  زیادی  زدن های  دور  شاهد  ما 
حذف  را  بسته  مناهای  بیش تر  مخملباف.  تا  کیارستمی 
می کردند و از منای باز فلم  برداری می منودند. از این که در 
را  مادر، پرسش  این که  از  و  بپوشانند  خانه  نشسته، چادر 
و شوهر حتا منی تواند  دست  ببوسد  کند،  منی تواند ملس 
همرسش را بگیرد. خسته شده بودند و این رفته رفته به یک 
چالش بزرگ بدل شده است که در سکانس منای از تیاتر فلم 
فروشنده، باز مطرح می شود. اما فلم های فرهادی بیش تر در 
مناهای بسته می چرخد چون محدود  اند و روابطی عاطفی و 

بار معنایی آن در خانه صورت می گیرد نه خارج از آن.
اگر کارگردان بتواند از روابط پیچیده ی خانواده و منای بسته 
فلم بگیرد و الی این که زیر سانسور شدید هم باشد. کاری 

کرده است کارستان. 
پایان: فرهادی در اکرث فلم هایش پرسش می کند، سوال خلق می کند و ذهن 
کاوش گر را به تأمل می برد. عالوه بر این، از جهانی پیرامونش می گوید و نقد 
می کند. نگاهی ژرف به مسئله های درگیر با آن، او را یک کارگردان نکته بین 
وجزیی نگر ساخته است. شات ها و سکانس هایش حساب شده پیش می رود. 

فرهادی خدایی ست که هیچ برِگ بی علت به زمین آفرینشش منی افتد.
درام واقعی با خلق آدم های معمولی و تعلیق و تنش های داستانی او را جهت دار 
فروشنده،  در  می کند.  فرق  این  اما  است  هیچکاک  هامن  گویی  می کند. 
در  نبیند.  را  رسیده  بن بست  به  جامعه ی  از  نشانه  های  هیچ کس منی تواند 
جدایی نادر از سیمین، کسی منی تواند دو دنیای متفاوت زن و مرد را درک 
نکند. چون هر کدام شان به دنیای خودشان تعلق دارند. و ترقی در زنده گی را 
به نوع خود شان تفسیر می کند. یکی ماندن و دیگری رفن را ترجیح می دهد. 

و همیشه جدا از هم اند. چون به هم منی خوانند.
می گوید.  آشنا سخن  بیگانه ی  آن  از  و  می کند  روایت  را  ویرانه گی  فرهادی 
در جهانی که گویی آشناست اما جز بیگانه گی و رسگشته گی انسان و زوال 
حتمی و انهدامی تاریخی–فرهنگی او وجود ندارد. انسان مدرن یعنی انسان 
آواره و رسگشته و گرفتار و درمانده در الیه های زمخت روزگار.  و انسان مدرن 
ایرانی یعنی انسانی»پیرامونی«. فرهادی توانسته به درون این چرخه نفوذ کند 
و رسگشته گی  را از آن دایره ی یک نواخت بیرون بکشد و دست روی خلقیات 
دورنی اش هم بزند. پس، سینامی او می تواند از انسان برای انسان حرف بزند 
و از ویرانه گی هایش در جهاِن بیگانه گی چراغ آشنایی شود. فرهادی از فراز 

آمدن ها می گوید و به فرازی ها خواهد رفت.

منیژه رامزی استاد دانشگاه و رییس موسسه زنان 
افغان برای انتخابات است. وی از دوران مکتب وارد 

فعالیت های مدنی و اجتامعی شده است.  کار در 
رسانه ها، نهاد های مدنی، و فعالیت برای حقوق زنان و 

اطفال را تجربه کرده است. بانو رامزی باورمند است که 
هر انسانی مبنی بر مبارزه و کارکرد خود، شخصیت اش 

را به اثبات می رساند. مبارزه به مفهوم ستیز و مقابله 
با محیط، دوستان و خانواده نیست. بلکه به این معنا 

است که شخص  دوران تعلیمی، تحصیلی و شغلی خوب 
داشته باشد و در متام این زمینه ها پیش رفت و رشد 

مناید.

در هفده سال اخیر و برگزاری چند دوره انتخابات در 
کشور، حضور خانم ها و نقش کمی  و کیفی شان در 

انتخابات  چگونه بوده؟
زنان پس از پنج سال دوره سیاه طالبان، فرصت پیدا کردند 
پروسه ی  در  و  باشند  داشته  حضور  خویش  اجتامع  در  که 
حکومت داری از طریق روند دموکراتیک آن سهم بگیرند. به 
عنوان رای دهنده و رای گیرنده برای کرسی ریاست جمهوری، 
برای راه یافن به پارملان، سنا و شورا های  والیتی در صحنه 
آمدند. در حقیقت این پروسه به نفع زنان بود. به دلیلی که 
جامعه ی جهانی، حکومت افغانستان، رسانه ها و مردم همه 
برای حضور و  اندازه ای  تا  را می خواستند. فضا  زنان  حضور 
تصمیم  در  زنان  تا  بود،  شده  آماده  زنان  سیاسی  مشارکت 

گیری ها و انتخابات نقش داشته باشند.
از نگاه قانونی حقوق مساوی با مردان برای زنان داده شده 
است. اما عملن فرصت های مساوی برای زنان وجود نداشت 
و ندارد. به این مفهوم که مردان، چون درآمد اقتصادی باالیی 
دارند، پشتوانه های سیاسی قوی تر داشتند، توانستند پروسه ی 
انتخابات را به نفع خودشان متام کنند. مشکالت در درون 
کمیسیون های انتخابات، سنتی بودن جامعه، عدم مدیریت 
درست پروسه ها از سوی حکومت مسایلی است که بیش تر به 

رضر زنان متام می شود.

بزرگ و رسنوشت ساز است که نقد آن الزم می مناید. از بحران 
در همین طبقه رشوع شده و آن هم بحران زناشویی و اتفاقات 
مربوط به مسایل جنسی. رضبه سنگینی که به رعنا می خورد 
و آن رسخورده گی، آشفته گی و واژگونی خاطر بعد از تجاوز تا 

آخر فلم ادامه دارد.
همیشه در فلم فرهادی زنان آسیب پذیر اند چون مسوولیت 
می پذیرند. زخم می خورند چون منی خواهند کسی زخمی 
شود. در »چهارشنبه سوری« زن و مرد هر دو دروغ می گوید 
اما این زن است که برای حفظ روابط شان، با چنگ و دندان 
مرد  چون  می ریزد  اشک  و  می خورد  زخم  می کند.  دفاع 
خیانت می کند. در »جدای نادر از سیمین« نیز این زن است 
که صادق است و »راضیه« به گرفن پول راضی منی شود و 

منی تواند حرام بخورد و دروغ بگوید.
دفاع  زن  از  علنی  صورت  به  بعد  به  سوری«  »چهارشنبه  از 
می کند و در مصاحبه ی با مهر نامه می گوید: »زنان محق تراند« 
یعنی »حق با زنان است« و »آن هاست که مسوولیت پذیراند 
و کوشش می کنند راه درست تر را انتخاب کنند و به همین 
انجام داده اند نه زنان.«  دلیل بیش ترین ُجرم دنیا را مردان 
اما در فروشنده به یک مسئله ی دیگر هم بر می خوریم؛ آبرو. 

    آمنه امیدگفت وگو

کتاب ها را اندازه می گريم
زير پلک هاي متورم اين سامور برقي چه اندوهي 

-خوابيده
وقتي با گاليل ها می خوابيدم

همه تنم لربيز از بوي بهار می شد
و رسدي و گرمی  همه سلول هاي هم اتاقي بيامرم 

-مرا به صفحه  هاي غمگني يک خيابان مروک 
-می کشاند

من در سايه ها تکرار می شوم
و منازم را با خلوص هر چه متام تر به امامت دمل 

-اقتدا می کنم
می خواهم مسکني بخورم تا درد سلول هاي غمگني 

-هم اتاقي ام از دمل پاک شود
در ويرانه ها دست هاي مجروحم را غسل تعمید 

-بخشيدم
چقدر بايد اشک هايم ببارند تا آلوده گي هاي من 

-پاک شود؟!!!
منی دانم وقت شامرش رضبه هاي دل من تو نگاهت 

-را به کجا سنجاق خواهي کرد
خسته ام از دهليز هاي سياهي که ما را شامرش 

-می کند
خسته ام 

خسته

 باران سجادی
جعِدگیسو
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درانتخاباتزنانبا
چالشهایدوبرابرنسبت

بهمردانروبهرواند
گفت وگو با منیژه رامزی در ارتباط با انتخابات

و بررسی نقش زنان در انتخابات

اگر کمیسیون 
مدیریت داشته باشد، یک 

هامهنگی درست بین 
کمیسیون و نهاد های مانند 

وزارت معارف، تحصیالت عالی 
و نهاد های مدنی که همه به 

نحوی بتوانند برای اطالع 
رسانی کار کنند، به 

وجود بیاید، 
آگاهی دهی گسرتش 
پیدا کند تا انگیزه ی 

ثبت نام برای 
واجدین رشایط به 

وجود بیاید. در غیر 
آن اگر مکانیزم 

کمیسیون انتخابات 
تغییر نکند با 

روی کرد فعلی 
انتخابات موفقی 

نخواهیم داشت.  



 عارف عصیان

اصغر فرهادی نامی است که به مناینده گی سینامی ایران در 
نیز دو اسکاری است که در سال  آن  و علت  تابلو شده  جهان 
به  »فروشنده«  و  سیمین«  از  نادر  »جدای  با  و 2017،   2012
ارمغان آورده بود. فلم هایش مرموز و پر از شک و تردید به جهانی 
پیرامون است. از درون داستان قصه گویی ساده و روزمره گی  اش، 
یک پیچیده گی و پوشیده گی بیرون می زند. گرچند او راز را قایم 
منی کند. اما یک لفافه ی بر صورت شفاف مسئله ها پوش می شود 
و متاشاگر با بصیرت و تأمل آن پازل گم شده را به سختی می یابد. 
و  اجتامعی  بن بست های  تا  خانواده  فروپاشی  که،  هامن قدر 

تاریخی و زوال فرهنگی-اخالقی بازتاب پیدا می کند. 
به هامن نسبت بیننده به چالش کشیده می شود و 
فلم های  دیگر  شده گی  قانع  و  خاطر  رضایت  آن 

ایرانی را ندارد.
پایان های باز، بیش از هر چیز سوال خلق می کند 
این سوال ها  نیست. چون  کار  در  اصلن جوابی  و 
یک  از  فرهادی  است.  شان  جواب های  از  مهم تر 
انحطاط  و  تزلزل  از جهانی  می آید.  ناگفته  دنیای 
می گوید و از ترس و دروغ و خیانت تصویر می گیرد. 

و به آن چالش هم می رسد؛ سنت و مدنیت.
و  متوسط  طبقه  از  فرهادی  فلم های  قهرمان 
می گیرد.  قرار  راهی  دو  یک  رِس  اما  معمولی اند. 
به عرف و رسوم معمول تن دهد که با اقتضائیات 
مبازره مناید.  آن  علیه  یا  است  تضاد  در  فعلی اش 
علیه چیزی که یک عمر با آن بزرگ شده. نه از آن  

ویرانه دل می کند و نه با این بیگانه دم می گیرد. در یک تنگنا قرار 
می گیرد. گیر ماندن بین کهنه و نو. در همین جاست که سوال ها 
قضاوت  اما  می گوید  قضاوت  از  می شود.  مهم تر  جواب ها،  از 
منی کند. از ترس می گوید اما منی ترسد. از دروغ و خیانت کردن 

می گوید اما دروغ گو نیست و خیانت منی کند.
فرهادی تنها یک کارگردان نیست. یک ذهِن پرسش گر و منتقد 
ایران به یک سبک و مسئله ی  بی پروای  است که در سینامی 
مهم تبدیل می شود. در البه الی محتوای فلم هایش یک  اندیشه 
موشکافانه نهفته است و آن فریاد غریبی از بحران و تزلزل و انهدام 
است. یک آشفته گی خانواده گی که بعد، به جامعه تعمیم پیدا 

می کند و  اندیوار امنیت و صمیمیت، فرو می پاشد.
ُخرد  ندهد  وفق  آن  به  هر کسی که  است،  هنگام  زود  تغییرات 
می شود. اقتباس معنایی و محتوایی، از منایش نامه ی »آرتور میلر« 
یک وجهی مهمش به همین مسئله بر می گردد. اما فروشنده تنها 
این نیست. مسئله از یاد رفته و برباد رفته هم است. بی تعارف 
از سانسور می گوید و تجاوز بر حریم خصوصی آدمی. فرهادی 

با جهان  نیست،  ایران  برای  و  ایران  از  تنها  که  نشان می دهد 
است که حرف می زند. برای دنیاست که می گوید و می نویسد. 
از آوره گی و ویرانه گی یک فرهنگ و تاریخ و یک اجتامع روایت 
می کند. از بیگانه گی یک عد ه ی قلیل در دنیا  و از فروپاشی یک 
خانواده کوچک پرده بر می دارد. چیزی که نرم و آرام، جامعه را 
هم در بر می گیرد و به عنوان »بحران« اتفاق می افتد. اما عنرص 
که بیش ترین آسیب را می بیند؛ زن است. زن نه به عنوان بحران 
و نه هم چون علت اصلی فروپاشی بلکه به عنوان تنها موجود 
مسوولیت پذیر بیش ترین زخم را می خورد. چرا؟. فرهادی همیشه 

دنبال طبقه متوسط می رود و راوی غم ها و دردهای آن هاست. 
اما چرا عمق کار و نقد او از طبقه متوسط است؟. برای جواِب 
این سوال ها، نگاهی به یک فلمی از اصغر فرهادی می اندازیم و 
کار او را به حیث یک کارگردان مهم و مورد توجه در دنیا بررسی 

می کینم. 
فروشنده، سه نکته را ذکر می کنم.

در  بی نظمی  یک  با  فلم  مدرن.  انسان  رسگشته گی  یک: 
ساخت  وساز ، آغاز می شود. که آرام و بی رس و صدا انجام می گیرد. 
»درز و ترک ها بر  اندام ساختامن کهنه، توسط بیل میکانیکی 
صورت می گیرد که جای خانه ی جدید را پهن می کند و آن هم 
چیده  آشفته گی  یک  برای  مقدمه ی   »... شب  در  و  خاموشانه 

می شود.
در قدیم؛ خانه یک فضای امن بود و بسر خواب جای آرامش 
ایمنی خانه  پایه های  بیل میکانیک  وقتی  اما  امنیت خاطر.  و 
دیگر  آن  در  و  فروپاشی ست  حاِل  در  خانه  می کند.  سست  را 
امنیِت نیست و فضای امن و امان و آرامِش بسر خواب، رخت 
سفر می بندد و گم و گور می شود. هیچ چیزی در این سکاس 
منی بینید و فقط یک چیز؛ در قدیم اگر تنها خانه محل امنیت 
و آرامش بود. در مدنیت و جهان مدرن دیگر هیچ فضای امنی 
نیست. انسان مدرن دچار یک آشفته گی و رسگشته گی است. 
چون دیگر در بسر خواب، خواب نیست. آرامش هم نیست. تنها 

یک رسگشته گی باقی می ماند. 
دو: از یاد رفته و بر باد رفته. یک اتفاق می افتد و به مرور گاو شدن 
در راه است. خانه از هم پاشیده و محل امنی وجود ندارد. آواره گی 
انسان مدرن یک به یک در وجود رعنا و عباد نقش می شود. ایراِن 
به چیز جدیدی  را  در حال توسعه که هر چیزی کهنه جایش 
می دهد. اما در میان این تحوالت یک چیز هرگز تغییر نکرده؛ 
تجاوز به حریم خصوصی. چه آسان حریم ها می شکند و حرمت 
نابود می شود. در فروشنده؛ »عباد« بدون هیچ واهمه ی به زنگ 
موبایل »آهو« گوش می دهد و عکس های موبایِل یک شاگردش را 
می بیند... و همه ی این ها می تواند حریمی خصوصی آدمی باشد 

که شکسته می شود.
داستانی  انتظار  و  تعلیق  با  که  اتفاق ها  بافت ِ  و  مناها  ترکیِب 
عجیبی به پیش می رود، در بزنگاه یک چیز مهمی را بیان می کند؛ 
تجاوز بر تن آدمی و چگونه گی نگاهی به این پدیده. ما ره زنی 
را می بینیم که یغامگر است و اغوا می کند. از حریم گذشته و 
حرمت تن را نیز غارت می کند. مهر و مهربانی و دوستی با روابط 
آدم ها پدید می آید. و این در متام نقاط جهان وجود دارد. فرهادی 
به پیچیده گی و از هم دریده گی این رابطه انگشت گذاشته و 
از طبقه متوسط  با دنیاست که تعین نسبت می کند. همیشه 
برای فرهادی تجربه شده است  این طبقه  حرف می زند، چون 
و ملموس و قابل قبول اند. اما این گروه اجتامعی بهرین گروه 
هم است نه پیچیده گی قاعده هرم زنده گی را دارد و نه شأن و 

طبقه  این  را.  هرم  راس  شایبه ی 
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خوانندگان عزیز: نیمرخ بدون جهت گیری خاص سیاسی 
مقاالت و نوشته ها را از صاحب نظران منترش می کند.
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زیر نظر هیئت تحریر

به جز روی کرد نیمرخ سایر نوشته ها مسوولیتش به دوش 
نویسندگان می باشد.

هفته نامه نیمرخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.
شامره متاس: 0798898894

آدرس الکرتونیکی:
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ویرانهگیوبیگانهگی
زنان آسیب پذیر اند چون مسوولیت می پذیرند!
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