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عارف عصیان

اینجا ،چراغی روشن است

خودباوری اولین گام موفقیت زنان
در عرصهی کار و امور اجتماعی

زنان باید به درجهی از خودباوری و خودشناسی برسند تا بتوانند
درسطوحمختلفجامعهجدیگرفتهشوندوتاثیرگذارباشند
در جامعــه ســنتی و پدرســاالر مثــل افغانســتان عالرغــم همــهی تالشهــای کــه
در دهــهی دموکراســی صــورت گرفتــه و فرصتهــای خوبــی بــرای حضــور و تغییــر
وضعیــت زنــان موجــود بــوده .امــا هنوزهــم مــا شــاهد مشــکالت بســیار جــدی و
اساســیای هســتیم .در یکونیــم دهــه اخیــر بــا توجــه بــه فرصتهــا و امکانــات
خوبیکــه بــرای آمــوزش ،آگاهیدهــی ،توانمندســازی و بخشهــای مختلــف
دیگــر بــرای زنــان افغانســتان فراهــم بــوده متاســفانه بــه گونــهی اســتفاده نشــده
کــه تغییــر بنیــادیای در رسنوشــت زنــان افغانســتانی ایجــاد کنــد.
زنــان افغانســتان بایــد بــه ایــن بــاور برســند کــه تــا خودشــان منســجم نشــوند
و بــرای تغیییــر وضعیــت نابهسامانشــان کاری انجــام ندهنــد کســی دیگــر
بــرای آنــان کاری انجــام نخواهــد داد .مــا در گذشــته بــه خوبــی تجربــه کردهایــم
کــه نقــش دیگــران در مــورد پیشرفــت و موفقیــت زنــان تــا انــدازهی کــه بایــد
تاثیرگــذار نبــوده .زنــان در قــدم نخســت بایــد از چهــار دیــواری ســنتها و
فرهنگهــای ناپســند کــه همیشــه باعــث تحقیــر و درجــه دوم بــودن شــان شــده
بیــرون بیاینــد .و ایــن موضــوع بهجــز بــا آمــوزش و فراگیــری علــم و دانــش ممکــن
نیســت.
زنــان زمانــی میتواننــد از مرحلــه تاثیرپذیــری عبــور کننــد و تاثیرگــذار باشــند کــه
اعتــامد بهنفــس کافــی داشــته باشــند و بتواننــد در امــور انجــام مسوولیتشــان
توانایــی الزم را کســب مناینــد .از ایــنرو بایــد وقــت بیشتــر بــرای آگاهــی و بــاال
بــردن ظرفیــت فردیشــان بگذارنــد .خــود و آرزوهایشــان را قربانــی دیگــران
نکننــد .بــرای خــود وقــت بگذارنــد و خواســتههای شــان را مهــم بداننــد.
خودبــاوری اولیــن گام موفقیــت زنــان در عرصــهی کار و امــور اجتامعــی بــوده و
ایــن مســئله بایــد جــدی گرفتــه شــود .آگاهیدهــی ،اولویتبنــدی برنامههــای
مفیــد و قبوالنــدن اینکــه زنــان توانایــی انجــام هــرکاری را دارنــد مهمتریــن
عنــارص بــرای تغییــر وضعیــت ناگــوار فعلــی زنــان اســت.

مردان و انحصارگری

با مردی که مرا انسان حساب نکند ازدواج نخواهم کرد
داستان
 فاطمه پارسا

صبح امروز ،به نظر میآمد که خورشید با درخشش زیبایش همهجا را روشن کرده است.
نگاهی به ساعت انداختم ،عقربهی ساعت از هشت گذشت بود و ثانیهگرد با هر حرکتش گذر
ثانیهها را میشمرد .دیگر منیشد دانشگاه بروم .تصمیم گرفتم خانه یکی از دوستانم بروم.
راستش! من عادت ندارم به کسی نام دیگری بگذارم ،اما این از شاهکارهای برادر کوچکم
است که برای تک تک دوستانم نام گذاشته و این یکی را چاقک صدا میکند .این رفیقم که
من هر بار به دیدنش میروم چشامن قهوهای دارد .ساعتها به چشامنش خیره میشوم ،با
خنده برایش میگویم :دخرت ،متوجه این چشامنت باش! تحمل اینکه اشک در آنها ببینم
را ندارم.
برادرم وقتی مرا دید که در حال رفتنم گفت :کجا بخیر؟
خانه دوستمخواست بیشتر تحقیق کند ،اما من حارض نشدم حسابده باشم .حرفهای ما با صدای
بلندتر رد و بدل میشد تا اینکه رشته حرف به خشونت کشانده شد .چنان با سیلی به صورتم
نواخت که رسم گیج رفت ،اما من هم بهجای یک سیلی دوتا به صورت او نواختم .برایش گفتم
با کدام جرات رس من دست بلند میکنی؟ تو شش سال از من کوچکتر هستی ،برای من
تعیین تکلیف نکن! میخواهی دست و پایم را با زنجیرهای نامریی بسته کنی؟ ولی این چنین
نیست و موفق نخواهی شد.
از خانه بیرون شدم ،خیلی دمل گرفته بود .میخواستم همراه
ادامه در صفحه ...2
دوستم درد دل کنم .زنگ زدم جواب نداد .نگران شدم ،رفتم خانه

ِ
سیاست که باعاطفه وهنر زنان آمیخته باشد
بازدهیخوبیخواهدداشت
عاطفه و انسان دوستی زنان روی صداقت و تعهد آنها در زندهگی شغلی
تاثیر مثبت و سازنده داشته

ترجمه
 منبع :نیویارک تایمز
نویسنده :لیندا ویالروسا
برگردان :اخگر رهنورد
بخش دهم

صفحه 3

چرا مادران و نوزادان سیاهپوست آمریکایی
با بحران مرگ و زندهگی مواجهاند؟

در  ،1995یک دانشجوی دکرتای باردا ِر آفریقایی-آمریکایی ،پس از آن
که بهطور غیرمنتظرهای ،در هفتهی 34ام ،آبش پاره شد ،زایامن زودرس را
تجربه کرد .طفل او در جریان  10رو ِز اقامتاش در بخش مراقبتهای ویژهی
نوزادان ،برای  48ساعت از طریق دستگاه تهویه تنفس میکرد و برای شش
روز از طریق لولهای ،تغذیه.
این زن ،عضوی از یک تیم پژوهشگران زن از دانشگاههای بوستون و هوارد
بود که در «مطالعه بهداشت زنان سیاه پوست» -آزمایش دوامدار که از سوی
«مؤسسات ملی بهداشت» تامین میشد -در مورد وضعیتهایی مانند زایامن
زودرس ،که بهگونهی نامتناسب زنان سیاهپوست را متأثر میسازد ،مشغول به
کار بودند .این تیم پس از آنکه متوجه شد که بزرگترین و درازمدت ترین
تحقیقات طبی در مورد زنان ،اغلب متشکل از زنان سفیدپوست بودند ،این
مطالعه را آغاز کردند .پژوهشگران «مطالعه بهداشت زنان سیاهپوست» نیز،
به استثنای دو زن سیاهپوست ،همهگی سفیدپوست بودند.
آنچه برای این دانشجوی دکرتا اتفاق افتاد ،مسیر مطالعه /تحقیق را عوض
کرد .دکرت «جولی پاملر» ،معاون «مرکز اپیدمیولوژی سلون» در دانشگاه
بوستون و محقق اصلی مطالعه دوامدار  59000نفر ،میگوید« :ما فکر
میکنیم در این جا یک زن سیاهپوست طبقه متوسط با تحصیالت باال،
زایامن زودرس را تجربه میکند درحالیکه هیچ کس دیگری در گروه ما
زایامن زودرس نداشته است»« .این جا بود که من متوجه شدم تفاوت نژادی
در زایامن زودرس باید چیزی متفاوت تر باشد ،و اینکه این تفاوت واقعن از

جنسیت

 تهمینه سومیرس
مرزهای طبقه فراتر میرود .کسانی قبلن برخی مطالعاتی را درباره تاثیرات
صحیقسمت
چهارمانجام داده بودند ،بنابراین ما خواستیم هرچه زودتر در مورد
نژادپرستی
آن به تحقیق بپردازیم».
ِ
پرسش بله-نخیر را درباره توهین/
در  ،1997پژوهشگران این مطالعه چندین
تحقیرهای نژادیِ روزمره اضافه کردند :من خدمات کمتری نسبت به دیگران
دریافت میکنم؛ مردم طوری رفتار میکنند که من باهوش نیستم؛ مردم
طوری رفتار میکنند که من دغلبازم؛ مردم بهگونهای رفتار میکنند که از من
بهرت باشند؛ مردم طوری رفتار میکنند که از من میترسند .آنها همچنین
مجموعهای از پرسشهایی را در مورد تبعیض مهمتر شامل کردند :با من به
دلیل نژادم ،در کار ،تهیه مسکن و یا از سوی پلیس ،رفتار نادرست شده
است .یافتههای پژوهشها ،میزان باالی زایامن زودرس را در میان زنانی که
بیشترین تجارب نژادپرستی را گزارش داده بودند ،نشان داد.
تراکمِ تا مغز استخوانِ تجربیات دردناک زندهگی و توهین و تحقیرهای مداوم،
که این مطالعه به دقت نشان داده است ،از نوع اسرتس « »lean inکه از
طریق مدیتیشن و « »me timeرفع و برطرف میشود ،نیست .وقتی فردی
با تهدید مواجه میشود ،مغز با آزادکردن سیلی از هورمونها به اسرتس
پاسخ میدهد که بدن را قادر میسازد تا با چالش سازوار شود و به آن پاسخ
نت طوالنی مدت در معرض
دهد .هنگامیکه اسرتس ادامه مییابد ،قرار گرف ِ
هورمونهای اسرتس میتواند منجر به فرسایش
ادامه در صفحه ...2
سیستمهای قلبی-عروقی ،متابولیک و ایمنی
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چرا مادران و نوزادان سیاهپوست آمریکایی با بحران
مرگ و زندهگی مواجهاند؟

مردان و انحصارگری

با مردی که مرا انسان حساب نکند ازدواج نخواهم کرد
ادامه از صفحه ...1

ادامه از صفحه ...1
بدن گردیده ،که بدن را در برابر بیامری آسیبپذیر کرده و حتی
باعث مرگ زودرس شود.
گرچه تحقیقات نخستین «آرلین گیرونیموس» ،بر نتایج تولد
عمدتن در میان نوجوانان و زنان جوانِ محروم متمرکز بود ،او
تئوری هوازدهگیاش را در مورد خطوط طبقاتی به کار بست.
در  ،2006او و همکارانش از اطالعات دولتی ،نتایج آزمایش
خون و پرسشنامهها برای اندازهگیری اثرات اسرتس ناشی
از عوامل جوی بر سیستمهای بدن استفاده کردند .حتی در
هنگام کنرتل متغیرهای درآمد و تحصیالت ،زنان آفریقایی-
آمریکایی باالترین منرات بار آلوزاتیک -اندازهگیری الگوریتمیاز
ِ
اسرتس بدن و تاثیر تراکمی آنها بر
مواد کیمیایی مرتبط با
سیستمهای بدن -را داشتند؛ باالتر از زنان سفیدپوست و مردان
سیاهپوست .گیرونیموس و همکارانش در نوشتهای در «مجله
سالمت عمومیآمریکا» نتیجه گرفتند که «اختالفات نژادی
ِ
اسرتس زندهگی در جامعهای
پایدار در سالمت ،ممکن است از
از لحاظ نژادی آگا ْه تاثیر پذیرد .این تاثیرات به ویژه توسط زنان
سیاهپوست ،به دلیل مخاطرهی دوگانهی تبعیض جنسیتی و
نژادی ،احساس شود».

رنگین پوستان ،به ویژه افراد سیاهپوست ،زمانی که وارد سیستم
مراقبتهای بهداشتی میشوند ،با رفتار و برخوردهای متفاوت
مواجه میشوند .در  ،2002گزارش افتتاحی «درمان نامتوازن:
مقابله با اختالفات نژادی و قومی در مراقبتهای بهداشتی»
که از سوی یکی از بخشهای «آکادمیملی علوم» منترش شد،
دقت طبقه و نژاد را از هم جدا کرده
 100پژوهش قبلی ،که با ْ
بودند ،با مقایسه افرا ِد با درآمد و پوشش بیمه مشابه ،را مورد
مطالعه جامع و دقیق قرار داده بود .محققان دریافتند که افراد
رنگین پوست ،داروهای مناسب برای بیامری قلبی ،یا جراحی
رشیان ،و دیالیز و پیوند کلیه را کمتر از سفیدپوستان دریافت
میکردند که منجر به میزان باالی مرگ و میر در میان سیاه
پوستان میشد .سیاهپوستان  3.6برابر بیشتر از سفیدپوستان،
رانها و پاهای شان را در نتیجه دیابتس قطع کرده بودند؛ حتی
زمانی که همه عوامل دیگر برابر بودند .یکی از تحقیقاتی که در
این گزارش تحلیل شده بود ،نشان داد که عملیات سزارین در
میان زنان سیاهپوست  40درصد بیشتر از زنان سفیدپوست
بود .رییس پنل پزشکان و دانشمندانی که این تحقیق را انجام
داده بودند ،اظهار داشت« :بعضی از ما در کمیته ،از گسرته و
اندازه این شواهد شگفت زده و شوکه شده بودند».

شان ،زنگ دروازه را فرشدم و مادرش آمد دروازه را باز
کرد .گفتم ،خاله جان مهناز خانه است؟ گفت آره
دخرتم! یک ماه است مریض شده ...رفتم به اتاقش.
وقتی دیدم رس جایم میخکوب شدم .رنگ زعفرانیاش
پریشان ،الغر و ضعیف به بسرت افتاده و چشامن
قشنگ قهوهای پر از اشک ...بود.
نشستم دستانش را گرفتم.
تو با خودت چه کار کردی مهناز که به این روزافتادی؟
از بغض داشت منفجر میشد .درد دلش را میشکافت
و زجرهایی که کشیده بود از رخ رنجیدهاش پیدا بود.
من از نامزدم طالق گرفتم .گفتم چرا؟ نگاهش را اززمین برگرفت و گفت :او با من مثل یک برده برخورد
میکرد ،میگفت هامنگونه باش که من میخواهم
و هامن لباست را بپوش که من میخواهم؛ حق
نداری بدون اجازه من خانه دوستانت بروی؛ هر روز
فیسبوکام را بررسی و کنرتول میکرد .حتا فکر کردنم
را او جهت میداد .من حتا آدرسهایم در انرتنت را
به اسم خودش ساخته بودم و از جرب در پشت نام او
پناه گرفته بودم .مهناز داشت متام دلیلهای شکسنت
رابطهاش را توضیح میداد و او زجری از این رابطه
کشیده بود که من حتا از شنیدنش زجر میکشیدم.

مهناز رابطهی را که شکسته بود و تاثیری را که از
این شکست پذیرفته بود ،به اندیشهی مردی وابسته
میدانست که او خود واقعیاش در پشت یک چهرهی
دیگر پنهان شده بود .همچنان حرفهایش را ادامه
داد و گفت :یک روز من و نامزادم تفریح رفته بودیم،
به تلفنام زنگ آمد ،شامره ناشناس بود .گفت کی
هست؟ گفتم منیدانم .تلفن را از دستم گرفت به
زمین زد . ...پیش ازاین هم بعضی وقتها میگفت،
مهناز این آزادی که حاال داری بعد دواج از آنها
آزادیها خربی نیست .در مقابل مادرم حق نداری
حرف بزنی ،اگر مادرم گفت برو قربستان! باید قبول
کنی .حق هر روز تفریح و یا رفت و آمد با دوستانت
را نخواهی داشت .در ضمن لباسی را میپوشی که
با شان و مقام و پیشینهی خانوادهگی ما همخوانی
داشته باشد.
مهناز ،حرف میزد و اشک از چشامن قهوهایاش
را پاک میکرد .گفت ،فاطمه ،من خود واقعیام
را فراموش کرده بودم ،هرچه برایم دستور میداد،
میگفتم چشم ولی صرب هم حدی دارد.
در آن لحظه در مورد هزاران دخرتی هامنند او فکر
میکردم و داشتم خودم برای رهایی از حصار مردان
خانواده تقال میکردم و فکر میکردم رسنوشت این
انحصار چه خواهد شد و در کجا باید اعرتاص کرد و
چگونه باید این بند را شکست(؟) .مهناز گفت ،همین
رفتارها باعث شد که رابطهام را شکستم و به نامزادم
گفتم ،من منیتوانم با تو زندهگی کنم؛ حاال که من
خانه پدرم هستم چنین برخورد میکنی ،وای به روزی
که با تو ازدواج کنم .در نخست ،حارض نبود ازهم جدا
شویم ،اما غذای شب و روز من شده بود گریه تا اینکه
مجبور شد از همدیگر جدا شویم .دیگر حارض نیستم با
مردی ازدواج کنم که مرا انسان حساب نکند.
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گفتوگو
 آمنه امید

ِ
سیاست که با عاطفه و هنر زنان آمیخته
باشد بازدهی خوبی خواهد داشت
عاطفه و انسان دوستی زنان روی صداقت و تعهد آنها در زندهگی شغلی
تاثیر مثبت و سازنده داشته

سیمین حسن زاده ماسرت حقوق بینامللل ،شاعر و
نویسنده است .او تجربه فعالیت در رسانه را داشته و
مدتی به عنوان معین نرشاتی وزارت اطالعات و فرهنگ
کار کرده .وی اکنون در میدان رقابتهای انتخاباتی برای
رفنت به پارملان کشور مبارزه میکند.
بانو حسن زاده باور دارد که پارملان جای افراد شایستهی
است که آگاهانه نظر به نیاز جامعه قانون بسازند و از
عملکرد دو قوه دیگر نظارت درست و دقیق داشته
باشد .پس مردم نباید رای خویش را دست کم بگیرند و
آن را در بدل امتیازات بسیار کوچک استعامل منایند.
مردم باید فرزندان تحصیل کرده و حقوقدان شان را در
پارملانبفرستند.
تجربه کاریتان در عرصههای ادبی و هرنی ،کار در نهاد
حکومتی و فعلن هم در رقابت انتخابات پارملانی حضور
دارید ،بین تجارب و برنامههای امروز تان چقدر نزدیکی
وجود دارد؟
بین ادبیات و سیاست هیچ مرزی وجود ندارد .از طرفی
ادبیات بر سیاست تاثیرگزار است .اگر تاریخ مفاخر ادبی را
مطالعه مناییم بزرگترین شاعران ما سیاستمدار بودند و
ادبیات روی تصمیم گیریهای سیاسی بیشترین تاثیرگزاری
را داشته است .من خوشحامل از شاعر بودنم و اینکه ذوق
ادبی و هرنی دارم .اگرچند سیاست بهخاطر بقای خود بر
مبناهای چون دروغ و فریب استوار است ،ولی زمانی که شاعر
سیاستمدار میشود ،سیاست را بر مبنای هرن صادقانه و
متعهدانهاش استوار میکند .چون شاعر یعنی انسان آگاه ،با
درک و متعهد و سیاستمدار یعنی رهرب که جامعه را به اقتدار
برساند .با هرن عاطفه و نوع دوستی؛ مدیریت درست جامعه و
تصمیمهای آگاهانه میتوان یک سیاست انسانی را به وجود
آورد .به قول یکی از بزرگان سیاستمدار« :خوب کسی است
که مورد مهر مردم بوده و از درد مردم با خرب باشد .شاعر کسی
است که دردهای مردم را میداند و میرساید و اگر این شاعر
سیاستمدار شود یک سیاست انسانی خواهد داشت».
عدهی میگویند در جامعه فعلی ،مردان بیشتر محافظه
کار و زنان بیشتر احساساتی هستند .این رویکرد را در
زندهگی شغلی افراد نیز تاثیرگزار میدانند و تعدادی
موضعگیری شام در مورد قتل فرخنده را هم برخواسته از
احساسات میدانند با این گفتهها موافق هستید؟
زن و مرد دو موجود متفاوت از لحاظ فزیکی و روانی است.
اما هر دو به عنوان دو بال پرواز به سمت کامل و دو عنرص
مهم برای رشد جامعهی انسانی است .زنان چون مسوولیت

ادامه از صفحه ...4
(نقل و قول از مدار صفر درجه)
عشق و زنانهگی در دیار که به جای باران باروت میبارد و
به جای باد بادکهای شادیانه؛ دستها ،رسها و دلهای
خونین کودکان به هوا پرتاب میشوند ،هیچ معنای ندارد.
اصلن اینجا زندهگی هیچ معنای ندارد .اما ما راه جز ماندن
و ادامه دادن نداریم .باید بدویم ،عشق بورزیم و امیدوار
باشیم« .دوستت دارم» را عزیز بشامریم .ـ به خاطر عط ِر نان
گرم و برفی که آب میشود و به خاطر نخستین گلها ،ـ به
زندهگی عشق و امید هدیه کنیم .هامن چیزی که شهرزاد
به ما نوید میدهد .رسیال شهرزاد محبوب مردم شد چون با
بازیگران مشهور مشحون گردید بود .ستارههای که در دل

عشق و زنانهگی در
دیار که به جای باران باروت
میبارد و به جای باد بادکهای
شادیانه؛ دستها ،رسها و
دلهای خونین کودکان به هوا
پرتاب میشوند ،هیچ معنای
ندارد .اصلن اینجا زندهگی
هیچ معنای ندارد .اما ما راه جز
ماندن و ادامه دادن نداریم.
باید بدویم ،عشق بورزیم و
امیدوار باشیم« .دوستت دارم»
را عزیز بشامریم .ـ به خاطر عط ِر
نان گرم و برفی که آب میشود
و به خاطر نخستین گلها ،ـ به
زندهگی عشق و امید هدیه
کنیم.

انسان سازی و مادری را به عهده دارد باید عاطفی و احساسی
باشند تا نسل برش در آغوش او پرورش پیدا کند .اما با وجود
تفاوتها بین مرد و زن هر دو دارای حقوق برابر اند .ممکن
بین حقوق مرد و زن تشابه وجود نداشته باشد ولی توازن وجود
دارد .زنان به عنوان مربیان جامعه باید از متام حقوق انسانی
خود استفاده کنند.
من طرف دار این نیستم که زنان در متام عرصهها و مشاغل
شان احساساتی تصمیم میگیرند .اما اگر جنبه مثبت این
را در نظر بگیریم ،عاطفه و انسان دوستی زنان روی صداقت
و تعهد آنها در زندهگی شغلی تاثیر مثبت و سازنده داشته.
ما زنی را رساغ نداریم که دستش به خون فرزندان این وطن
آلوده باشد .ما زنی را رساغ نداریم که با فساد اداری و باندهای
مافیاییاش کشور را به بحران برده باشد.
ِ
سیاست که با
زنان بیشتر کار کردهاند و موفق بودهاند و
عاطفه و هرن زنان آمیخته باشد باز دهی خوبی خواهد داشت.
ارزیابی شام از کارکردهای منایندهگان زن در پارملان
چگونه است؟ اگر خود تان عضو پارملان دوره بعدی
باشید با منایندهگان دورهی فعلی چه تفاوتها خواهید
داشت؟
بحث تنها کارکرد زنان در پارملان نباید باشد .اگر ما بیاییم
کارکرد متام منایندهگان مجلس را بررسی مناییم؛ آنگونه
که مردم با قبول زحمت و متام مشکالت رفتند و رای دادند
و مردان و زنانی را به عنوان مناینده انتخاب کردند رضایت
ندارند .چون وکالی عزیز دوره قبل بیشتر از فضا و کرسی
پارملان به نفع تجارت و کارهای دیگر شان استفاده کردند .از
پارملان کمتر صدای بهخاطر مردم بلند شده و کمتر قوانین به

نفع مردم تصویب شد .در پارملان موجود انگشت شامر زنان و
مردان وجود دارد که میشود آنها را منایندهگان مردم خطاب
کرد.
اما اینکه چرا مردم ناراضی هست دلیل دارد .باید بدانیم که
ِ
شناخت از پارملان دارد .وظیفه مناینده
مردم عزیز ما چه قدر
این نیست که ما بیایم خواستههای بسیار کوچک ،مانند ترمیم
رسک ،ساخنت تعمیر مکتب و شفاخانه را توقع داشته باشیم.
وکیل باید صدای مردم باشد و از کارد کردهای نهادهای
اجرایی نظارت داشته باشد .میراث ناپسندی را که منایندهگان
قبلی به جا گذاشته است با خرج کردن مبالغ هنگفت ،بخش
غذا و درست کردن دسرتخوان رنگین از مردم رای گرفتهاند.
با وعدههای رسخ و سبز شان شناخت اشتباهی را از پارملان
در ذهن مردم دادهاند .من با ذهنیت این که شاگرد حقوق
هستم و پارملان جای قانونگذاری است وارد این عرصه شدم.
منایندهگان مردم باید خربه
گان قانون /حقوق باشند.
پارملان بزرگترین قوه
نظارت از عملکرد دو قوه
دیگر است .وظیفه پارملان
ساخنت رسک ،مسجد و
پخش غذا نیست .وکیل
مردم برای درست شدن
زیر بناها برای مردم به نهاد
اجرایی مراجعه میکند و
خواستههای موکلین خویش
را به گونهی قانونمند مطرح
کرده و از انجام آن نظارت
میکند.
مسئلهی دیگر مورثی بودن
پارملان است؛ منایندهگان
که در طول همین چهار دوره با ابزارهای قانونی و غیرقانونی و
تقلب در انتخابات وکیل شدند .در این دور باز هم خودشان ،یا
یکی از اقارب آنها کاندیدا شدهاند .ما به مردم عزیز میگوییم
که تنها چند نفر حق مناینده شدن را ندارند .قانون به همه
حق برابر داده .بیاییم به وکالت مورثی نه بگوییم .اگر اینبار
من با دانش و تعهد مناینده واقعی مردم میشوم دور بعد از
یک فرزند تحصیل کرده ،صادق و متعهد این رسزمین حامیت
خواهم کرد تا مناینده مردم شود .چون اگر ما درست استفاده
کنیم پنج سال زمانی زیادی است برای کار و خدمت درست
به مردم .در هر دوره باید افراد جدیدی با طرحی جدید وارد
پارملان شود.

جعدِگیسو
 مهتاب ساحل

تا من در قفسم
کبوتری به پرواز درمنیآید
قفس را باز میکنم
برقعام را رها در باد
آسامن پر از پرنده میشود
آبی ،سپید ،نارنجی
موهایم روی شانههای خورشید
و ستارهها از چشامنم به سمت همه لبخند میزنند
مرا آزاد تصور کنی بهرت است
مثل دو پرنده
در آسامن و زمین
غروبها را کنار هم
بال به بال
شانه به شانه
خیابان در خیابان
بال بزنیم
راه برویم
و برای صلح
برای آزادی
لبخند بزنیم
مرا بغل کنی
رورسیام آسامنی شود آبی
تا همهی بوسههای مان زیر پرچم صلح اتفاق بیفتد

برای ایجاد همگرایی بین منایندهگان ،و تشکیل یک
انسجام از زنان در پارملان که منجر به کار موثر برای
مردم شود برنامهای دارید؟
یک مقوله بسیار معروف این است که« :قدرت ما در وحدت
ماست» .هر عملی که در چارچوپ همگرایی شکل بگیرد
نتیجهی بهرتی خواهد داشت .ما در رشایط فعلی مشکالت
بسیار زیادی داریم که با کار فردی یک مناینده حل منیشود.
وظیفه وکیل این است که نیازها و خواستههای مردم را
قانونمند ساخته و بعد از طریق نهادهای مسوول آن را
پیگیری مناید .من هیچوقت طرفدار جداسازی زنان
از مردان نیستم و شعار حقوق زن هم رس منیدهم .چون
زن و مرد این کشور رای میدهد تا صدایشان باشیم و
خواستههای آنها را به گونهی درست و از راه قانونی پیگیری
مناییم .همگرایی بین منایندهگان مردم آنها را بهیک قدرت
موثر و کارا تبدیل میکند.

«در تند باد حادثه ،عشق اولین قربانی است».

روایت عاشقانه در دل تاریخ

شهرزاد قصه عاشقانه است که در دل تاریخ روایت میشود و افراد که «در تاریکی زندهگی میکنند».
مردم هزار و یک قصهی نامتامی از امید پر کرده بود و در این
رسیال باز متولد گردید .بازیگران خودشان زندهگی ندارد
آنها زندهگی را برای ما بازی میکنند .متام عمر شان روی
ِ
پشت فیلمنامه میگذرد .آنها برای ما
صحنه ،زیر دوربین و
میسازد و خلق میکند .یاد میدهد که چطور زندهگی را
ساخت و امید و شادی و غرور خلق کرد( .شخص خودم در
سختترین روزهای روزگار به رساغ سینام میروم و این تنها
چیزی ممکن است که برایم آرامش خیال میدهد .وقتی
د ِر دنیاها بسته میشود و تنها سینامست که یک دنیا
آغاز و هزارو یک ماوا برای زندهگی محیا میکند .پس
هرنمندان که در این آغاز و در این ماوایی زندهگی سیر
میکنند اولین و باارزشترین چیزهای است که در دل
میماند و ماندگار هم میماند).
پایان :نغمه مثینی و حسن فتحی نویسندهگان هستند
که فیلمنامه شاعرانه مجموعه شهرزاد را پدید آوردند.
شاعرانه به گفتهای رابرت مک کی یعنی« :بیانگر بهرت
و قویتر» بودن اثر .و بیان اثر از طریق شاعرانهگی آن
غنا و عمق مییابد .همه ما با حسن فتحی آشنایم و
میدانیم که حرفهای او از جهان ناآرام و نامهربان
میآید .هیچ فیلم و رسیال ندارد که به مهربانی
شعرهای «سپهری» روایت شود چون او «کیارستمی»
نیست .در فیلمِ (پستچی سه بار در منیزند) :در یک
قاب محدود زمانی از سه زمان ،روایت میکند و باز
پیجویی درد تاریخی شده است .فیلمِ که پر از هیجان
و تنش و زخم است و توسط یک بچه هفت ،هشت ساله
بههم بافت میخورد .تنها اوست که از آدمهای هر سه طبقه
آپارمتان میداند و در کل بیانگر این خواهد بود که اکنون
ما از گذشتههای دور ما میآید .آنچه در گذشته داشتیم
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اکنون به میزان هامن هستیم .اگر از پشتوانه فرهنگی
محکمی برخورداریم و آن را بسط ندادهایم و غفلت کردهایم،
باز هم در یک غرقاب به دور خود میچرخیم .طبقه اول بسط
هامن طبقه سوم است .یعنی در چرخش دوران زندهگی ما
هر گز تغییری نکرده و هامنِ بودیم/هستیم.
در مجموعه شهرزاد بهرتین چیزیکه گفته شده جنون و
جنگ و دیوانهگی است .جنگ که «رشوع کردنش آسان
است ،متام کردنش سخت اما فراموش کردنش محال».

یعنی عشق .عاشق که دیوانهگی نکند و جنون رسیدن به
معشوق را نداشته باشد ،دگر عشق نیست اسمش چیزی
دیگر خواهد بود .عشق عینی جنگ است هامن زخم

داشنت و خون باال آوردن« .زخمی که هیچ بارانِ نتواند بشورد رد پایش را
از روی دل آدم» به این چه میتوانید بگویید؟ جز حس دیوانهگی عاشقی.
اگر این رسیال مجموعه عاشقانه نیست و روایت عشق در دل تاریخ ندارد
و باعثوبانی دردها و زخمهای منیشود .دگر چه چیزی میتواند در آن
ِ
مثلث عشق و درد و تاریخ است .درد چیست؟
باشد؟ .شهرزاد؛ روایتگ ِر
زخمهای که در عمق وجود رخنه کرده و درمانِ ندارد و به مانند شعله که هر
دم رشاره زند و دل را از دلخانه بکند و به خاکسرت مبدل مناید.
شهرزاد از رو ِز روزگاری بر باد رفته میآید .از روزگاری که درد بود و چراغ نبود.
یک فصلِ را ورق میزند که روشنایی دردهاست و از زمانه به این روشنایی
نگاه میکند که این درد خاموش شده و جایش هنوز باقی است .فتحی ،برای
عشق بیشترین میدان را داده است .چون او بهرتین رنگیست که اوراق
سیاه تاریخ را لکه سفید زده است و میکوشد از آن نقطه سفید یک شادیانه
بسازد و فریاد بزند اما خاموش میشود و با رنج از زی ِر سیهکاریها و از باالی
زور و تزویرها به آن نگاهی میاندازد« .سینام زبان ملتهاست» ،اگر این
مجموعه ،قوی و گیرا نگاشته شده و نگارگرش در
عمق صورتها راه یافته و در روانکاوی نقشهایش
پررنگ عمل منوده و یا ضعیف؟ ،بر میگردد به زبان
و فهم جهانی پیرامونِ ایرانی .و فتحی نیز تالش
منوده تا فهم جهانی پیرامونش را به تصویر بکشد.
اینکه چقدر میتواند به زوال اشارهای مناید و
انحطاط را هشدار دهد و به زندهگی معنایی را القا
کند.
شهرزاد اگر الگوریتمی ندارد و طرح برای حل
مسایل نیست .منونه روشنِ آشفتهگی انسان است
در جهان دردمند گذشته که اکنون روایت میشود
ِ
خاموش است که یک تاریخ درد را
و باالخره؛ فریاد
به دنبالش میکشد و روایت عاشقانههای است در
قلب دردمند تاریخ .با نقل از «شیخ شهاب الدین
سهروردی» که در قسمت پنجم فصل سوم یادی
میشود ،پایان نوشتا ِر درد و عشق شهرزاد را اعالن
میکنم« :و عشق هر کس را به خود راه ندهد و به
همه جای ماوا نکند و به هر دیده روی ننامید و اگر
وقتی نشانی کسی را یابد که مستحق آن سعادت بود ،حزن را فرستد تا
خانه را پاک نهد و کسی را در خانه نگذارد و به خانه آمدن سلیامنِ عشق
را خرب کند».

«در تند باد حادثه ،عشق اولین قربانی است».

 عارف عصیان
بخش دوم و پایانی

روایت عاشقانه در دل تاریخ

شهرزاد قصه عاشقانه است که در دل تاریخ روایت میشود و افراد که «در تاریکی زندهگی میکنند».
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گزارشگر :آمنه امید
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زیر نظر هیئت تحریر
به جز رویکرد نیمرخ سایر نوشتهها مسوولیتش به دوش
نویسندگان میباشد.
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عشق و زنانهگی
در ادوار تاریخی همواره ورقهای تاریخ را مردان پر کرده است.
زنان در ظلمت زیسته و در انزوا و خلوت دلشان زندهگی
کردهاند .تاریخ از آنی شاهان و قدرتمندان است .تاریکی
تاریخ نیز از آن است که یک رنگ نبشته شدهاند .مردان بودهاند
که حریصانه جنگیدند و انسانی را برده گرفتند و فروختند و
کشنت و کشته شدند .در این طمعِ کشتار ،آنکه جنون کشنت
داشت؛ با خط رنگین قهرمان نقش شد و آنکه جنون مردن
در رسش پیچ میخورد .فقط هامن جا مرد و در ادوار مدفون
شد و فراموش گردید .تاریخ از زنان منیگوید چون آنان جنون
کشنت در رس نداشتند و حرص ُملک و مکنت در فکرشان
پرواز منیکرد .سلطه نداشتند که بر مردم خویش زور بگویند
و زر بدزدند و خر بسازد و سوار شود .حضور زنان در اجتامع
به ندرت دیده میشد و بدون اجتامع دیگر انسان انسان هم
نیست به گفته ارسطو؛ «حیوان است و یا خدا ».رابطه ایجاد
منیتوانستند زیرا به گفتهای ،ای .ام .فارسرت؛ رمان نویس قرن
بیستم« ،رابطه فقط هنگامی میرس است که پول کافی موجود
باشد ».با عشق نا آشنا بودند .در دل توفانزده شان کی را باید
میپرستید؛ خدا را یا دیوار محبس خانه را؟ .ریچارد ُررتی یک
فیلسوف پراگامتیسم امریکایست .کتاب دارد به نامی :فلسفه
ِ
بخش را با عنوان «عشق و پول» باز
و امید اجتامعی .و در آن
کرده است .در آنجا به طور رصیح ذکر میکند« :نداشنت پول،
نداشنت شایستهگی صحبت کردن و نداشنت شایستهگی رابطه
داشنت است .نداشنت پول ،نداشنت امکانی برای عشق است».
و زنان نیز هیچ امکانی برای عشق نداشتند .چند قصهای
موهوم و مغموم که از عشق و عاشقی در ذهن ما جا خوش
کرده ،نیز بسیار نامعترب و غیر تاریخی است.
از چند استثنا اگر بگذریم ،اسناد که زنان در آن از زنانهگی و
عشق و عاشقی خویش نگاشته باشد وجود ندارد .از آن روزها
گذشت و سدهها و سدهها پی هم آمدند و رفتند .یک رنگی
تاریخ رنگارنگ شد و زنان به عرصه ظهور رسیدند .دگر عاشقی و
لیلیوارهگی برای شان ننگ نبود اما دیوارهای خانه برای شان
تنگ بود .از سدهای پوشالی سنت گذشتند و دنیای جدید را با
هرمنوتیک زنانهگی شان رقم زدند .دیگر زن بودن نه محقر بودن
بل افتخار هم بود .از داشتههای شان مایه گذاشتند و آن ساحت
که مردان ساخته بودند را واژگون کردند .قرصهای مرمرین در
دستان مردان بود آنها تاج زرین را به رس زدند .اما امروز ما
اصلن منیدانیم در جای دنیا زندهگی میکنیم و جایگاه ما در
دنیا کجاست! .ما در جهنم روزگار به رس میبریم .در تاریکی و
تریاک و ترور نفس میکشیم .در دستان مردان کالشنکف است

که از قرصهای مرمرین « َمرمی» میآید و تاج زرین زنان نیز به
بُرقع رنگین مبدل شده که جز دیوار خانه هیچ جای برای دیدن
ِ
نسبت با جهان مدرن پیدا نکردهایم و در یک
ندارد .ما هیچ
وضعیت دشوار و سخت و شکنندهی قرار داریم .زندهگی ناآرام
شده و امیدها و آرزوها برباد رفته است .ناامیدی مثل خوره در

جان ما حمله کرده و ساز سازش هرگز منیسازد .چه میتوانیم
بکنیم؟ جز اینکه؛ بکوشیم این وضعیت تبدار را تاب بیاوریم و
قامت غرور مان را نشکنیم و خاک آلود و لگد مال نسازیم .از هر
وسیلهی شده امید خلق کنیم و به زندهگی کژدمه و مریض مان
سامان بدهیم و صحت عطا کنیم.
در رسیال شهرزاد؛ ترانه علیدوستی ،نقش مرکزی را دارد .زن
روشنفکر و قهرمانی از طبقه متوسط است .در البهالی اوراق
پراکنده تاریخ ،عشق نقطههای ری ِز است که گم میشود و
شهرزاد هامن نقطه است .هامن گمشده و ناپیدایی که فتحی
دنبالش میگردد تا به ما امید خلق کند و نوید دلگرمی دهد.
مجموعه شهرزاد ،بدون ترانه پدید منیآمد و امکانپذیر نبود.
ترانه ،نقش زنِ آزادهی را بازی کرده است که جانش را مایه
شب ورق
گذاشت و از دوست داشنت نگذشت .گوی هزار و یک ِ
میخورد و زنِ را به متاشا مینشینی که؛ مناد آزادی و غرور
و اقتدار زناناند .ترانه نیز با نام شهرزاد در یک بسرت بسته و
شوم روزگار ،قدم میزند و از آزادی دفاع میکند و برای اثبات
حرفهایش استدال منطقی میآورد .عاشق میشود و آزادانه

بیان میکند .اما او قربانیست و زن در آن رشایط محکوم به
قربانی شدن بود .شهرزاد با متام توانش میکوشد پاره پورههای
زندهگی را بخیه بزند و در مقابل ستم روزگار سست نشود.
عشق را از دل بیرون نکشد و رشایط را بر وفق مراد بچرخاند.
اما منیشود .آنقدر زخم میخورد .درد میکشد و دم منیزند
و آنقدر بر شانههایش بار رنج و
اندوه ،سنگینی میکند تا فرو
میریزد .در آخر او هیچ چیزی
ندارد که مایه بگذارد .جهانش
ویرانه شده و قامت غرورش
شکسته و آرزوهایش بر باد رفته
است .هرگز منیخواست به
مانند دستامل کاغذی مچاله
گردد و دور انداخته شود .اما
چِ رک و ُچروک بر میدارد و
خورد میشود .تنها میگردد
و متام میکند .زنان این
ظلمتکده باید روح رسکش
و آزادهگی شهرزاد را درک
کنند و آن درد که در اندرون او
میجوشید و سایه شوم بدبختی
که دوشادوش او قد میکشید
و برایش حد مشخص میکرد و
آن تنهایی مغموم او را ،احساس مناید .دیار ما دیر تباهی و
تهاجم و تحجر است .ساکنان این بوم وحشت و ترور باید برای
آزادی و آزادهگی جان بدهد و سینه سپر کند .شهرزاد الگوی
برای زنان این غمکده منیتواند باشد اما دردهای مشرتک را
به دوش میکشند که همهشان را در یک مسیر قرار میدهند.
کاش همه ما این شعر «پل الوار» را میخواندیم و برای متام
روزگاران که منیزیستیم و منیشناختیم ،زندهگی میکردیم و
میشناختیم:
تو را به جای همه کسانی که نشناختهام دوست میدارم
تو را به جای همه روزگارانی که منیزیستهام دوست میدارم
برای خاطر عطر گسرتده بیکران
و برای خاطر عطر نان گرم
برای خاطر برفی که آب میشود
برای خاطر نخستین گلها
تو را برای خاطر دوست داشنت دوست میدارم
تو را به جای همه کسانی که
ادامه در صفحه ...3
دوست منی دارم دوست میدارم.

