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چین میزبان گفت وگوهای صلح 

دولت و طالبان است
اعـالم نتـایج انتخـابات؛

 بحـران یا ثبـات؟

26

بشـری  کمک هـای  امـور  هماهنگـی  دفتـر 
ملـل متحـد )اوچـا( می گویـد کـه بـه دلیـل 
امنیتـی  تهدیدهـای  و  درگیری هـا  ادامـه 
مخالفیـن مسـلح دولـت، 25 مرکز صحی در 

سـمنگان و نیمـروز بسـته شـده اسـت.
یافته هـای تـازۀ ایـن سـازمان نشـان می دهد 
کـه بـا بسـته شـدن ایـن مراکز صحـی 180 
هـزار نفـر در والیـت سـمنگان و 80 هـزار 
تـن دیگـر در والیـت نیمـروز از خدمـات 

صحـی محـروم شـده اند.
بشـری  کمک هـای  امـور  هماهنگـی  دفتـر 
ملـل متحـد گفته اسـت کـه »تالش هـا برای 
بازشـدن دوبـارۀ ایـن مراکـز جریـان دارد«.

صـدای امریـکا نوشـته اسـت کـه در ایـن 
گـزارش همچنـان آمده اسـت که پنـج مرکز 
صحـی کـه در هفته هـای گذشـته بـه دلیـل 
درگیـری و تهدیـد مخالفیـن در والیت زابل 
بسـته شـده بودند دوبـاره باز شـده و صدها 
صحـی  خدمـات  از  والیـت  ایـن  در  نفـر 

مسـتفید شـده اند.
ملل متحـد از افزایش بی جاشـده گان داخلی 
بـه دلیـل جنـگ در والیت هـای شـمالی و 
و  کـرده  نگرانـی  ابـراز  افغانسـتان  غربـی 
گفتـه اسـت کـه ایـن سـازمان توانسـته کـه 
هـزاران بی جاشـدۀ داخلی را تحت پوشـش 

کمک هـای بشردوسـتانه  اش قـرار دهـد.
بسته شـدن  از  حالـی  در  نگرانی هـا  ایـن 
افغانسـتان  بخش هـای  در  صحـی  مراکـز 
دفتـر  ایـن  از  پیـش  کـه  می شـود  مطـرح 
ملـل  بشـری  کمک هـای  امـور  هماهنگـی 
متحـد افغانسـتان )اوچـا( گفتـه بـود کـه از 
آغـاز سـال روان میالدی تا 11 سـپتمبر 319 
حمله بر امدادرسـانان در سراسـر افغانسـتان 

انجـام شـده اسـت.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه در جریان 
سـال 2019 میالدی، 19 امدادرسـان کشـته، 
دیگـر  امدادرسـان   33 و  زخمـی  تـن   31

اند. ربـوده شـده 

د بغـان سـیمه ییـز چارواکي وایي چـې د دهنه غوري ولسـوالۍ درې کاله 

وروسـته بیا د ځواکونو السـته ورغلې ده.

دغـه چارواکـي وایـي چـې د ډنډ غوري ولسـوالۍ یـوه لویـه او مهمه برخه 

چـې پـه بغـان کـې د وسـله والـو طالبانـو اصـي مرکـز و، هـم د افغـان 

ځواکونـو السـته ورغلـې ده.

د بغـان امنیـه قومانـدان ویـس احمـد صمیمـي چـې پـرون مازیګـر یې د 

بغـان د دهنـه غـوري بـازار تـه د ننوتـو په حـال کې یـې لـه خربیاالنو رسه 

خـربې کولـې، وویـل: »دهنه غوري ولسـوالۍ په بشـپړ ډول پاکه شـوې او 

د ډنـډ غـوري یوه مهمه سـیمه چـې له دهنه غـوري رسه څېرمه پرتـه ده، هم 

د افغـان ځواکونـو السـته لوېدلې ده.«

اخـوا پـه بغان کـې د پامیر قـل اردو د درېیمې لـوا قومانـدان عباس توکي 

وایـي: »د دهنـه غـوري او ډنـډ غـوري پـه عملیاتـو کـې د بغـان لپـاره د 

طالبانـو د نومـول شـوي مرسـتیال وايل بختیـار پـه ګـډون ۵۸ وسـله وال 

طالبـان وژل شـوي او لـه ۶۰ ډېـر وژل شـوي دي.«

طالبانـو د بغـان پـه دغـو دوو ولسـوالیو کې د خپلـو ملګرو د تلفاتـو په اړه 

څـه نـه دي ویـي، خو ادعـا کوي چـې د پلخمري په عیسـی خېلـو کې یې 

پـه یـوه چاودنه کـې افغـان او امریکایي رستېرو تـه مرګ ژوبلـه اړولې ده.

د بغـان د دهنـه غوري او ډنډ غوري ولسـوالیو اوسـېدونکو ازادي راډيو ته 

ویـي چـې پـه دې دواړو ولسـوالیو کـې د طالبانو پـه حاکمیت کـې خلکو 

ډېـر کـړاو لیدلی او د رسارسي سـولې غوښـتنه کوي.

سازمان ملل از بسته بودن شماری از مراکز صحی 
در افغانستان ابراز نگرانی کرد

د بغالن چارواکي: 

د دهنه غوري ولسوالي له طالبانو پاکه شوه

صفحه 3

ــش  ــد، دو روز پی ــور می گوین ــی غ ــووالن امنیت مس
ــی  ــاد هماهنگ ــدان نه ــل کارمن ــر حام ــان موت طالب
کمک هــای انسان دوســتانۀ )CHA( را در غــرب 
شــهر فیروزکــوه، مرکــز ایــن والیــت هــدف قــرار 

ــد. دادن
غــور  پولیــس  ســخنگوی  نــژاد،  عبدالســمیع 
می گویــد، در ایــن رویــداد دو کارمنــد زن ایــن 

ــدند. ــته ش ــاد کش نه
بــه گفتــۀ او، 3 مــرد و 2 زن از کارمنــدان ایــن نهــاد 
بــرای عرضــۀ خدمــات صحــی بــه منطقــۀ »میدانــک 
برخانــه« در غــرب شــهر فیروزکــوه رفتــه بودنــد و 
ــتای  ــان در روس ــل آن ــر حام ــتن موت ــگام برگش هن
»خارســتان« هــدف تیرانــدازی طالبــان قــرار گرفــت.
ــد،  ــز می گوین ــی غــور نی مســووالن شــفاخانۀ والیت
ــن شــفاخانه  ــه ای ــداد جســد دو زن ب از محــل روی
ــوز در  ــان هن ــروه طالب ــت. گ ــده  اس ــال داده ش انتق

ــد. ــانه ها نگفته ان ــه رس ــزی ب ــاره چی ــن ب ای

دو کارمند زن یک نهاد کمک های 
انسان دوستانه در غور کشته شدند

شورای نامزدان:

کمیسیـون هـای انتخـاباتی متقلبـان را 
به نهـادهای عدلـی و قضـایی معـرفی کننـد
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ــک  ــتان در ی ــۀ افغانس ــت وزارت خارج ــی سرپرس ــن ربان صالح الدی
ــت  ــروِع حکوم ــِر نامش ــای عم ــن روزه ــه در آخری ــِم غیرمترقب تصمی
ــتعفا  ــه اس ــرد و از کار در وزارت خارج ــا ک ــی آن را ره ــدت مل وح
ــتعفایش را  ــِل اس ــرف غنی، دالی ــه اش ــی ب ــی نامه ی ــی ط ــای ربان داد. آق
ــور  ــانه های کش ــق رس ــه از طری ــن نام ــته و ای ــل نوش ــورِت کام ــه ص ب
ــه  ــاب ب ــتعفا نامه اش خط ــی در اس ــای ربان ــت. آق ــده اس ــر ش ــز نش نی
ــاد  ــه را ایج ــمِت وزارت خارج ــری از س ــِل کناره گی ــی، دلی ــای غن آق
»شــبه نهادهای مــوازی بــا ایــن اداره« و »بــه حاشــیه  کشــاندن«ِ آن عنــوان 
ــی« از  ــای دولت ــب و دور زدن نهاده ــه »تخری ــت ک ــه اس ــرده و گفت ک
ــل اغمــاض و  ــد، غیرقاب ــه ادعــای دولت ســازی دارن ــی ک طــرِف آن های

تحمــل اســت. 
ــر شــده،  ــی متذک ــای غن ــه آق ــه اش ب ــی در نام ــای ربان ــه آق آنچــه را ک
ــور  ــا به ط ــه از آن ه ــل ُکِل جامع ــتند، ب ــت نیس ــا دور از واقعی ــه تنه ن
کامــل آگاهــی داشــتند. همــه از تنش هــای موجــود میــان ارگ و وزارت 
خارجــه خبــر داشــتند و گاهــی حتــا جنجال هــاِی آن هــا خبرســاز هــم 
ــی کننده از کار وزارت  ــأت بررس ــزام هی ــورد اع ــه در م ــد. چنانچ می ش
ــفر  ــورد س ــن وزارت در م ــیِن ای ــخنگوی پیش ــارات س ــه و اظه خارج
ــش، خــود  ــدگاه و تن ــِی دی ــن دوگانه گ ــه پاکســتان، ای ــان ب ــأت طالب هی

را آشــکار کــرد. 
ــی  ــتگاه دیپلوماس ــر دس ــو دیگ ــه این س ــا ب ــال، از ماه ه ــن ح در همی
افغانســتان در اختیــارِ آقــای ربانــی نبــود. او هرچنــد بــه عنــوان 
او  به جــای  ولــی  می شــد،  شــناخته  خارجــه  وزارت  سرپرســِت 
دســتگاه دپیلوماســِی کشــور را شــخِص اشــرف غنی و حمــداهلل محــب 
گرداننده گــی می کردنــد. در هفته هــای اخیــر کــه تنش هــای ارگ و 
ــی  ــت های بین الملل ــی در نشس ــای ربان ــر آق ــد، دیگ ــتر ش ــپیدار بیش س
ــت  ــاور امنی ــای او مش ــه ج ــد و ب ــدا کن ــور پی ــت حض ــز نمی توانس نی

ملــِی آقــای غنــی در چنیــن نشســت هایی شــرکت می کــرد.
ــِم درســت را در  ــِی افغانســتان همیشــه تصمی  متأســفانه مقام هــای دولت
ــی کــه در ســال 1395  ــی از زمان ــای ربان ــد. آق ــاِن نادرســت گرفته ان زم
از ســوی مجلــس نماینــده گاِن وقــت رد صالحیــت شــد تــا بــه امــروز 
ــی داد. در  ــه م ــه کارش ادام ــی در وزارت خارجــه ب ــه شــکِل غیرقانون ب
ــوان  ــد و عن ــا نکن ــه کار را ره ــت ک ــی از او خواس ــای غن ــان آق آن زم
ــد؛  ــور باش ــِی کش ــت های خارج ــووِل سیاس ــان مس ــت همچن سرپرس
تصمیمــی کــه بــدون شــک در آن برخــی هدف  هــاِی اصلــِی آقــای غنــی 

ــود.  ــداف می ب ــد متوجــِه آن  اه ــی بای ــای ربان ــود و آق ــه ب نهفت
ــود  ــه سرپرســِت وزارت نب ــی یگان ــای ربان ــت افغانســتان، آق در حکوم
کــه بــا وجــود موانــع قانونــی بــه کارش ادامــه مــی داد. نیمــی از کابینــۀ 
فعلــی همیــن حــاال بــا مشــکالِت قانونــی روبــه رو هســتند و بــه عنــوان 
ــور  ــاِی کش ــای وزارت خانه ه ــر چوکی ه ــه ب ــت ک ــت سال هاس سرپرس
ــت وزیرهاِی  ــر سرپرس ــه اکث ــت ک ــکل این جاس ــا مش ــد. ام ــه زده ان تکی
کشــور، صالح الدیــن ربانــی نیســتند کــه حــزب بزرگــی چــون جمعیــت 
ــد و یکــی از چهره هــای سیاســِی مطــرح کشــور باشــند  ــری کنن را رهب

کــه گاه در قامــِت اپوزیســیون نیــز ظاهــر شــوند. 
همایــون قیومــی، سرپرســت وزارت مالیــه اســت و بــه گونــۀ غیرقانونــی 
سال هاســت کــه در ایــن موقعیــت قــرار دارد، امــا بــه هیــچ صــورت بــا 
آقــای ربانــی قابــل مقایســه نیســت. او بــه فســاد مالــی و حتــا اخالقــی 
متهــم اســت و اســناد بســیاری از کارهــاِی خــالِف او رســانه یی 
ــرت  ــچ کاری را در مغای ــای غنی ســت و هی ــِر آق ــده اند. او تحــت ام ش
بــا منافــِع او انجــام نمی دهــد. او حاضــر اســت کــه ُکِل صــالِح مملکــت 
ــی  ــای ربان ــلمًا آق ــد. مس ــی کن ــش قربان ــِت خوی ــای ولی نعم را در پ
چنیــن انســانی نیســت و نمی توانــد منافــِع مــردمِ خــود را بــا منافــِع ارگ 
و غنــی معاوضــه کنــد. امــا او در زمانــی وزارت خارجــه را تــرک کــرد 
ــی داد.  ــر نم ــزی را تغیی ــش در آن وزارت چی ــودن و نبودن ــر ب ــه دیگ ک
ــه از ســوی مجلــس رد  ــی ک ــا در همــان زمان اگــر او دو ســال پیــش ی
صالحیــت شــد )کــه بســیارهم محتمــل اســت زمینــۀ رد صالحیــِت او 
ــه  ــت و ب ــار می رف ــه کن ــد( از وظیف ــده باش ــم ش ــوی ارگ فراه از س
ــرۀ  ــک چه ــدون ش ــروز ب ــت، ام ــر می پرداخ ــِی بزرگ ت ــای سیاس کاره

ــت.  ــود می داش ــور وج ــی کش ــای سیاس ــری از او در فض دیگ
ــت؛  ــرک اس ــت مداراِن زی ــای سیاس ــع از ویژه گی ه ــای به موق تصمیم ه
ــم  ــن تصمی ــت بهتری ــِل وضعی ــا تحلی ــد ب ــه می توانن سیاســت مدارانی ک
ــا  ــد و ی ــه اســتعفا می دهن ــد. کســانی ک ــان بگیرن را در مناســب ترین زم
ــود  ــتر خ ــد، بیش ــاد می کنن ــت انتق ــوند و از وضعی ــار می ش از کار برکن
ــی  ــای ربان ــد. آق ــرار می دهن ــی ق ــکار عموم ــرزنِش اف ــرِض س را در مع
از ایــن امــر مســتثنا نیســت، هرچنــد کــه ممکــن اســت او دالیــِل خــود 
را بــرای کنــار رفتــن در مقطــِع کنونــی داشــته باشــد و یــا هــم بعضــی 
بگوینــد کــه مثــاًل پوســتین را بــه شــپش رهــا نکــرد و یــا هــم حداقــل 
ــاِن  ــرای یــک عــده از جوان طــی مدتــی کــه در وزارت خارجــه بــود، ب
باانگیــزه و تحصیل کــرده خدماتــی صــورت داد؛ ولــی بــه هیــچ صــورت 
ــم  ــت تصمی ــاِن نادرس ــه او در زم ــازد ک ــی نمی س ــه را منتف ــِل قضی اص

بــه کنــار رفتــن گرفــت. 
ــه  ــد ک ــاس کن ــی احس ــای غن ــی، آق ــای ربان ــن آق ــار رفت ــا کن ــاید ب ش
ســرانجام ُکِل قــدرِت سیاســی را به دســت آورده و می توانــد فصل هــای 

ناتمامــش را تمــام کنــد. 

استعفای ربانی؛ 
اقدامی درست در زماِن نادرست

تأخیـر در اعـالم نتایـج اولیـۀ انتخابـات حتـا اگر 
زیر نامِ شـفافیت و جداسـازی آرای پاک از ناپاک 
انجام شـود، بـاز غیرموجه و در مغایـرت با قانون 
انتخابـات صـورت می گیـرد؛ زیرا رعایـت تقویم 
انتخاباتـی، یک اصل اساسـی اسـت کـه نمی توان 
آن را بـه دل خـواه تغییـر داد و یا دچـار دگرگونی 
کـرد. بـا آن کـه تا به حـال قانـوِن انتخابـات بارها 
و بارهـا از سـوی حکومت گـراِن کشـور نقـض 
تقویـم  در رعایـت  بایـد  آن هـم  بـا  ولـی  شـده 
انتخاباتـی، کمیسـیون انتخابـات از تمـامِ امکانات 

و ظرفیت هـای موجـود بهره بـرداری می کـرد. 
هـر تقویمـی که برای انتخابات سـاخته می شـود، 
باید پاسـخ گوی شـرایط و نیازهای کشـور باشـد. 
بایـد  انتخاباتـی  تقویـم  طراحـاِن  و  سـازنده گان 
شـرایط اسـتثنایی و مشـکالتی را که ممکن است 
بـر سـر راهِ اجرایی شـدِن تقویـم انتخاباتـی قرار 
گیرنـد، بســنجند و بعد تقویمـی را ارایه کنند که 
یـا هیـچ تغییـری در آن رونمـا نشـود و اگـر هم 
تغییـری رونمـا می شـود، تغییـِر بسـیار جزیـی و 

باشد.  چندسـاعته 
نتایـج اولیـۀ انتخابـات ششـم میـزان مطابـق بـه 
تقویـم انتخاباتـی بایـد در بیسـت و هفتـِم میـزان 
اعـالم می شـد، ولـی تـا همیـن لحظـه مشـخص 
نیسـت کـه چـه زمانـی ممکن اسـت نتایـج اولیه 
اعـالم شـود. از کجـا معلـوم کـه تغییـر تقویـم 
انتخاباتـی یـک بهانـه باشـد و کسـانی بخواهنـد 
زمـان بخرنـد و در نتایج انتخابات دسـتبرد بزنند؟ 

آیـا چنیـن احتمالـی وجود نـدارد؟ 
می تـوان  گذشـته،  انتخابات هـای  بـه  توجـه  بـا 
بـا قاطعیـت گفـت کـه هـر چیـزی ممکن اسـت 
کـه در انتخابـات افغانسـتان اتفـاق بیفتـد به ویژه 
این کـه یک تیـم با تمام نیــرو و امکانـاِت دولتی 
نتایـج  کـه  اسـت  آن  تـالِش  در  غیردولتـی  و 
انتخابـات را دچـار تغییـر کنـد. مگـر در سـال 
انتخابـات  نتایـج  نیفتـاد و  اتفاقـی  2014 چنیـن 
مـورد دسـتبردِ یـک تیِم مشـخص قـرار نگرفت؟ 
مگـر تا امروز مــردم افغانسـتان تقـاِص رای هاِی 

نمی دهنـد؟  را پـس  گوسـفندی 
نگرانـی شـورای نامـزداِن ریاسـت جمهـوری که 
ایـن شـورا مطـرح  کنفرانـس  پنجشـنبه در  روز 
شـد، کامـاًل به جـا و دقیـق اسـت. وقتـی نامزدان 
ریاسـت جمهـوری نسـبت بـه آنچـه کـه اتفـاق 
این قـدر بی اطـالع گذاشـته می شـوند،  می افتــد 
باید نسـبت بـه نتایـج انتخابات نگران بـود. یکی 
از نگرانی هـای عمـده کـه در کنفرانـس خبـرِی 
شـورای نامـزدان ریاسـت جمهوری بـه صراحت 
بـه آن اشـاره شـد، شکسـته شـدِن قفـل دروازۀ 
اسـت،  انتخابـات  کمیسـیون  اطالعاتـی  مرکـز 
آن هـم بـه ایـن بهانـه کـه چنـد محافظ احسـاِس 
سـردی می کردنـد و بـا شکسـتاندن قفـِل مرکـز 
اطالعاتـی کمیسـیون، وارد آن شـدند تـا خـود را 

بســازند.  گرم 

کی این سـخن را می تواند بـاور کند؟ دروازه های 
زرهـِی مرکـز اطالعات چنـان نفوذناپذیـر اند که 
بـه هیـچ صـورت نمی تـوان وارد آن شـد. چنـد 
محافـظ چگونـه به خـود جرأت داده انـد که قفِل 
یـک دروازۀ زرهـِی مهم تریـن بخـش کمیسـیون 
انتخابـات را بشـکنند و از محیط گرمِ آن اسـتفاده 

کننـد؟ آیـا کـودکان را بـازی می دهند؟ 
ایـن توجیـه آن قـدر مسـخره و پیـِش پـا افتـاده 
اسـت کـه بیـش از آن که موضـوع را ماسـت مالی 
بی اعتمادی هـا  توسـعۀ  و  تعمیـق  باعـث  کنـد، 

می شـود. 
کمیسـیون،  اطالعـات  مرکـز  قفـل  شکسـتاندن 
فعـاًل بـه یک فکاهـی شـباهت دارد که از سـوی 
مسـووالن مطـرح می شـود کـه حتا خودشـان نیز 
ممکن اسـت در خفــا به آن بخندند. کسـانی که 
چنیـن توجیهـی را دسـت وپا کرده اند، حتا سـواد 
و اسـتعدادِ سـاختِن یـک دروِغ راسـت نما را هـم 
نداشـته انـد که حداقل می شـد در همـان برخوردِ 
نخسـت صحـت و سـقِم آن را تشـخیص نکرد. 

اسـاِس  بـر  انتخابـات  نامـزدان  از  یکـی 
می گویـد  آورده،  دسـت  بـه  کـه  گزارش هایـی 
ده هـا هـزار رای تقلبی وارد سیسـتم شـده اسـت. 
ایـن حـرف اگر صحت داشـته باشـد، کـه دور از 
واقعیـت هـم نیسـت، می توانـد اثرهـای ناگواری 

در نتایـج انتخابـات بـه جـا بگـذارد. 
فرامـوش نکنیـم کـه اعـالم نتایـج توام بـا تقلب، 
بـل  نمی شـود؛  منجـر  انتخابـات  کارِ  پایـان  بـه 
آغازگـر یک بحـراِن فراگیر و ویران گر در کشـور 
خواهـد بود. بایـد از حاال متوجـه وضعیت بود و 
با اسـتفاده از امکاناِت دسـت داشـته، فشــارهای 
الزم را بـر کمیسـیون های انتخاباتـی وارد کـرد تا 
در اعـالم نتیجـۀ انتخابـات، شـفافیت و عدالـت 
از  نکننــد؛ زیـرا تصمیمـی کـه  از نظـر دور  را 
سـوی این نهــادها اعالم می شـود، به سرنوشـِت 
اگـر  و  دارد  بسـته گی  افغانسـتان  مـردم  جمعـِی 
کمیسـیون هـای انتخاباتـی زیـر نفـوذ یـک تیـِم 
خـاص عمـل کننــد، خیانـت بزرگـی را در حِق 
مـردم افغانسـتان انجـام داده انـد؛ مردمـی که پنج 
سـال اسـت در سـایۀ یک حکومِت تقریبًا مسـتبد 
و غیرپاسـخ گو زنده گـِی سـختی را می گذراننـد؛ 
حکومتـی کـه دیگـر نـه مشــروعیت دارد و نـه 
بحرانـی  از  را  افغانسـتان  کـه  دارد  را  آن  تـواِن 
بـه  بخشـد.  نجـات  شـده،  گرفتـار  آن  بـه  کـه 
همیـن دلیـل، نتیجـۀ انتخابـاِت شـفاف کـه مورد 
حمایـِت مـردم قـرار گیـرد، در مرحلـۀ حسـاِس 
از مهم تریـن رویدادهایـی اسـت  کنونـی، یکـی 
کـه دوبـاره می توانـد نفـِس تـازه بـه شـریان های 
جامعـه تزریـق کنـد. نباید گذاشـت کـه یک عده 
طمـاِع قـدرت و ثـروت، بـار دیگر بر سرنوشـِت 
کشـور حاکـم شـوند و ایـن بار بـا تمام نیــرو و 
امکانـات، افغانسـتان را از رسـیدن بـه فــرداهای 

روشـن بـاز دارند.

انتخـابات؛ نتـایج  اعـالم 

 بحـران یا ثبـات؟

اعالم نتایج توام با تقلب، 
به پایان کاِر انتخابات منجر 
نمی شود؛ بل آغازگر یک 
بحراِن فراگیر و ویران گر 
در کشور خواهد بود. باید از 
حاال متوجه وضعیت بود و با 
استفاده از امکاناِت دست 
داشته، فشـارهای الزم را بر 
کمیسیون های انتخاباتی وارد 
کرد تا در اعالم نتیجۀ انتخابات، 
شفافیت و عدالت را از نظر 
دور نکننـد؛ زیرا تصمیمی که 
از سوی این نهـادها اعالم 
می شود، به سرنوشِت جمعِی 
مردم افغانستان بسته گی دارد 
و اگر کمیسیون های انتخاباتی 
زیر نفوذ یک تیِم خاص عمل 
کننـد، خیانت بزرگی را در حِق 
مردم افغانستان انجام داده  اند؛ 
مردمی که پنج سال است در 
سایۀ یک حکومِت تقریباً مستبد 
و غیرپاسخ گو زنده گِی سختی را 
می گذرانند

نثاراحمد فیضی غوریانی
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انتخابـات  نامـزدان  شـورای  اعضـای  مانـدگار: 
انتخاباتـی  کمیسـیون های  کـه  می گوینـد  ریاسـت جمهوری 
بایـد متقلبـان در انتخابـات 6 میـزان را بـه نهادهـای عدلی و 

کننـد. معرفـی  قضایـی 
بـه گفتـۀ اعضـای شـورای نامـزدان، تنهـا باطل شـدن آرای 
آن  عامـالن  بایـد  بلکـه  نیسـت،  کافـی  بایومتریـک  بـدون 
شناسـایی، بـه مردم معرفـی و مـورد پیگرد عدلـی و قضایی 

گیرند. قـرار 
خبـری  نشسـت  یـک  در  عقـرب،   2 پنجشـنبه  روز  آنـان 
بحـران  میـان  بـه  تـالش  در  نامـزدان  کـه شـورای  گفتنـد 
نیسـت و اعـالم نتیجه یـی را قبـول دارند که برآمـده از آرای 

بایومتریـک شـده باشـد.
احمدولـی مسـعود، نامزد انتخابات ریاسـت جمهوری در این 
نشسـت از باطل شـدن آرای بدون بایومتریک شـده اسـتقبال 
کـرد، امـا گفت کـه مرحلـۀ بعـدی کار کمیسـیون انتخابات، 
معرفـی عامـالن ایـن تقلـب اسـت. آقای مسـعود افـزود که 
تنهـا باطل شـدن آرای بـدون بایومتریک کافی نیسـت، بلکه 
بایـد عامـالن آن شناسـایی، بـه مـردم معرفی و مـورد پیگرد 
عدلـی و قضایـی قـرار گیرنـد. او اظهـار داشـت کـه صدها 
هـزار برگـۀ باطـل را مـردم عام بـه صندوق هـا نریختـه اند، 
بلکـه کسـانی در عقـب ایـن کار دسـت داشـته انـد کـه نیاز 

اسـت شناسـایی و به کیفر برسـند.
ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری در مـور حملـه بـه 
سـاختمان »دیتـا سـنتر« کمیسـیون انتخابـات اظهـار داشـت 

کـه ایـن حملـه بایـد بـه صـورت جـدی بررسـی شـود. او 
ایـن حملـه را »تالش بـرای دزدیـدن امانت مـردم« خواند و 
گفـت که دسـت برد بـه امانـت مـردم، »خیانت ملی« اسـت. 
آقـای مسـعود همچنان بـه این باور اسـت که ایـن کار روند 
شـمارش آرا را بـه چالـش می کشـد و مشـروعیت انتخابات 

را نیـز بـا پرسـش مواجه می سـازد.
کمیسـیون  کمیشـنران  کـه  می گویـد  مسـعود  احمدولـی 
مرکـز  سـاختمان  بـر  حملـه  بـه  پیونـد  در  نیـز  انتخابـات 
اطالعـات ایـن کمیسـیون، موضـع »واحـد و یـک دسـت« 
کمیسـیون  توجیـه  کـه  می افزایـد  مسـعود  آقـای  ندارنـد. 
انتخابـات هـم در ایـن زمینه »بسـیار ناموجه« اسـت. او بیان 
داشـت که این کار »تقلب سیسـتماتیک« اسـت و عامالن آن 

بایـد شناسـایی و بازداشـت شـوند.
ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری همچنـان برخـی از 
کشـورهای خارجـی را بـه تـالش بـرای »تکـرار سـناریوی 
سـال 2014« متهـم کرد. او در حالی که از کشـور مشـخصی 
نـام نبـرد، اما گفت کـه برخی کشـورهای خارجـی خواهان 
انتخابـات شـفاف، امـا برخـی دیگـر خواهـان بـه بحـران 
کشـیدن انتخابـات افغانسـتان بودند و هسـتند. آقای مسـعود 
اظهـار داشـت کـه »یونامـا« یـا نماینده گـی سـازمان ملل در 
افغانسـتان هـم موقـف روشـن در مـورد انتخابـات نـدارد و 

ایـن امـر بـه نگرانی هـای مـردم افزوده اسـت.
ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری می گوید کـه برخی 
از سیاسـت مدران افغانسـتان نسـبت به شـمارش آرا سکوت 

مسـعود  احمدولـی  کرده انـد.  اختیـار  بی توجهـی  و  کـرده 
سیاسـت مداران  همیـن  انتخابـات  از  پیـش  کـه  می گویـد 
همیشـه موضـع می گرفتنـد و صـدا بلنـد می کردنـد. او ایـن 
پروسـۀ  نشسـته گان  کمیـن  »در  را  سیاسـت مداران  شـمار 
صلـح« خوانـد و گفـت کـه ایـن کار موضع درسـت نیسـت 
و بایـد در مـورد شـمارش آرا کـه سرنوشـت مـردم بـه آن 
بسـته گی دارد، موضـع بگیرنـد، در غیـر آن، »مـردم و تاریخ 

در مـورد سکوت شـان قضـاوت« خواهـد کـرد.
به ویـژه  از سـخنانش حکومـت  آقـای مسـعود در بخشـی 
کار  در  مداخلـه  بـه  را  ملـی  وحـدت  حکومـت  ریاسـت 
او گفـت کـه حکومـت  متهـم کـرد.  انتخابـات  کمیسـیون 
مسـوولیِت حفاظـت از رأی مردم را دارد، اما از پاسـخگویی 
بـه چگونه گی و کیسـتی عامالن شکسـتن قفِل َدرِ سـاختمان 
مرکـز اطالعـات فـرار می کند. آقای مسـعود بیان داشـت که 
بحران هـای کنونـی فـراراه انتخابات و پروسـۀ شـمارش آرا 
را پیـش از برگـزاری انتخابـات، شـورای نامـزدان انتخابـات 
ریاسـت جمهوری پیش بینـی کـرده بودنـد، امـا بـه آن وقعی 

نشد. گذاشـته 
انتخابـات«،  در  تقلـب  عامـالن  بازداشـِت  و  »شناسـایی 
شکسـتاندن  عامـالن  بازجویـی  و  بازداشـت  »شناسـایی، 
قفـل درب سـاختمان مرکـز دیجیتـال اطالعات کمیسـیون«، 
و  خارجـی  کشـورهای  روشـن  و  شـفاف  »موضع گیـری 
نهادهـای بین المللـی در قسـمت انتخابـات و شـمارش آرا« 
از  انتخابـات«،  پروسـه  در  امنیتـی  نیروهـای  »بی طرفـی  و 

خواسـت های دیگـر آقـای مسـعود بود کـه در این نشسـت 
گذاشـت. انگشـت  آن  روی 

انتخابـات  نامـزد  حکیمـی  شـهاب  حـال،  عیـن  در 
ریاسـت جمهوری در پیونـد به دسـت برد به مرکـز اطالعات 
کمیسـیون انتخابـات نیـز می گویـد: در دیداری که باسـفرای 
کشـورها داشـتیم، تاکیـد مـا ایـن بـود کـه شـورای نامزدان 

نتیجـۀ تقلـب و تخلـف را بـه هیـچ عنـوان نمی  پذیرنـد.
آقـای حکیمـی افـزود: حـرف دوم ما ایـن بود که آنـان نباید 
روی اعـالم نتایـج انتخابـات پافشـاری کننـد، بـل باید روی 

نتایـج پـاک و ناپاک تمرکز داشـته باشـند.
او تاکید کرد: به سـفرای کشـورها گـوش زد کردیم حکومت 
بیـرون آمـده از تقلـب و تخلـف را هرگـز نمی پذیریـم و 
آنـان هـم بـه پـول و سربازان شـان کـه در این کشـور کشـته 
می شـوند دل بسـوزانند و اجـازه دهنـد کـه حکومـت آینده 

براسـاس خواسـت مردم افغانسـتان باشـد.
ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری خاطـر نشـان کـرد: 
باید کسـانی  که رأی ناپاک به حساب شـان شـمارش شـده و  
کسـانی  کـه در تقلب و تخلف شـریک هسـتند به دادسـتانی 
معرفـی شـده و حـق اسـتفاده از امتیـاز ریاسـت جمهوری از 
کسـی  کـه رای ناپـاک دارد بایـد گرفتـه شـود، زیـرا او دزد 

اسـت و دزد حـق حکومـت داری در افغانسـتان را ندارد.
او همچنـان گفـت: مـردم افغانسـتان قطعـًا دیگـر حکومـت 
دو سـر را نمی خواهنـد و اگـر چنیـن شـود، بحـران ایجـاد 
می شـود کـه بـدون شـک کنتـرل بحـران کار سـادۀ نخواهد 

. بود
و  افغانسـتان مفسـدین  مـردم  دیگـر  کـه  او تصریـح کـرد 
کسـانی  کـه میلیون ها دالـر مردم افغانسـتان غـارت کردند را 
نمی خواهنـد، بـل کسـی را می خواهنـد کـه درد را بـا مـردم 
تجربـه کـرده باشـد و در میـان مـردم در افغانسـتان زنده گی 

کـرده باشـد نـه این کـه پاسـپورت خارجی داشـته باشـد.
مـراد علی مـراد معـاون دوم تیـم انتخاباتی امنیـت و عدالت 
بـه رهبـری رحمـت اهلل نبیـل نیـز در ایـن نشسـت گفت که 
نگرانی هـا از انجـام تقلـب و تخلف از همان آغـاز انتخابات 

وجود داشـت.
آقـای مـراد خاطر نشـان کـرد: در طـول مبـارزات انتخاباتی، 
روز انتخابـات و بعـد از برگـزاری انتخابـات نگرانی هـای 
زیـادی مبنـی بـر ایـن  کـه تقلـب و تخلـف  صـورت گرفته 
وجـود داشـت. جامعه جهانی، نامـزدان و مردم افغانسـتان با 
توجـه به تجربـه انتخابات 2014 به شـدت نگـران بودند که 

نکنـد بـار دیگر شـاهد تقلـب و تخلف باشـیم.
او تاکیـد کـرد: بایـد انتخابـات در مـاه جـوزای سـال روان 
برگـزار می شـد، امـا متاسـفانه بـه دلیل کـم کاری کمیسـیون 
بـه  انتخابـات  صلـح  گفت وگوهـای  مسـایل  و  انتخابـات 
بـرای  شـرایط  کـه  می رفـت  انتظـار  ولـی  رفـت؛  تعویـق 
مبـارزات انتخاباتـی فراهـم باشـد که متاسـفانه ایـن کار هم 

. نشد
وی همچنـان گفـت: حکومـت شـرایط را بـرای مبـارزات 
نامـزدان فراهـم نکـرد، برعکـس تیـم حاکـم در کنـار این که 

از تمامـی امکانـات دولتـی بـرای مبـارزات انتخاباتی شـان 
اسـتفاده کردنـد، فضـا را بـرای نامـزدان محـدود سـاختند.

او می گویـد: بـا وجـود ایـن  کـه تمامـی امکانـات در اختیار 
تیـم حاکـم بـود، در بلخ، هـرات، پـروان و.... مبارزات شـان 
بـا انفجـار و واکنش هـای مردمی همـراه بود و مـردم از آنان 

اسـتقبال چندانـی نکردند.
آقـای مـراد در این نشسـت تصریح کـرد که در کنـار تمامی 
مشـکالت مـردم ذهنـًا آمـاده انتخابـات نبودنـد. در حالی که 
بیـش از نُـه میلیـون رأی دهنـده ثبت نام کـرده بـود، کمتر از 
دو میلیـون در انتخابـات شـرکت کردند و این نشـان می دهد 

کـه مـردم از لحـاظ ذهنی بـرای انتخابات آمـاده نبودند.
بـه گفتـۀ آقـای مـراد: اکنـون و پـس از انتخابـات هـر روز 
نتایـج  تخلـف  و  تقلـب  بـا  تـا  می گیـرد  تـالش صـورت 
انتخابـات را بـه نفـع تیمـی تغییـر دهنـد کـه رأی مـردم را 

نـدارد. 
آقـای مـراد گفت: به مـردم، یوناما و کشـورهای دنیا اطمنیان 
می دهیـم کـه اجازه اعـالم نتایـج تقلبـی را نخواهیـم داد، از 
رأی پـاک مـردم حفاظـت می کنیـم، انتخابـات را مدیریـت 
می کنیـم و اجـازه ایجـاد بحـران را بـه هیـچ کـس نخواهیم 

داد.
انتخابـات  نامـزدان  از  یکـی  حفیـظ،  عنایـت اهلل 
ریاسـت جمهوری و عضـو شـورای نامـزدان در این نشسـت 
گفـت: پاک سـازی آرای پـاک از ناپاک، برای کمیسـیون های 
انتخاباتـی کار دشـوار اسـت، ابتدا کمیسـیون انتخابـات آمار 

رأی را 3 میلیـون اعـالم کـرد، امـا زمانـی کـه رأی هـای از 
ماشـین های انگشـت نگاری بـه دسـت آمـاده نشـان می دهد 
کـه کمتـر از دومیلیـون اسـت. بنابرایـن، تفکیـک آرا حداقل 

یـک مـاه زمـان می بـرد. 
نبایـد  آرا  شـماری  بـاز  امـروز  می گویـد:  حفیـظ  آقـای 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  نظـاران  غیابـت  در 
کشـور   والیت هـای  در  آرا  را  بازشـماری  حـق  کمیسـیون 

بگیـرد.  صـورت 
بـه گفتـۀ او: نوارهـای بـه دست شـان وجـود دارد که نشـان 
می دهـد دو تیـم دولتـی )ثبـات و همگرایـی و دولت سـاز( 
در یکـی از والیت هـای کشـور، اوراق رأی دهـی را در میـان 
مـردم تقسـیم کرده انـد و به صندوق هـای رأی ریخته اسـت 
و ایـن نگرانی وجـود دارد؛ در صورتی ناظران سـایر نامزدان 
ایـن  باشـند،  نداشـته  انتخابـات ریاسـت جمهوری حضـور 

سـناریو دوبـاره تکرار شـود.  
او افـزود کـه بازشـماری آرا در غیابت ناظران سـایر نامزدان 
انتخابات ریاسـت جمهوری، دچار اشـکال اسـت و نتیجۀ آن 

مـورد قبـول هیچ یکـی از افـراد نخواهد بود. 
او گفـت کـه قرایـن و شـواهد نشـان می دهـد کـه تیم هـای 
دولتـی بـرای بلنـد بـردن آرای خـود میـان خودشـان تعامل 
کرده انـد، امـا ایـن عضو شـورای نامـزدان انتخابات ریاسـت 
»حکومـت  افغانسـتان  مـردم  کـه  کـرد  تأکیـد  جمهـوری 
انتخاباتـی  بنابرایـن کمیسـیون های  را نمی پذیـرد؛  دوسـره« 
خواسـتند کـه برنـدۀ واقعـی انتخابـات ریاسـت جمهوری را 

بـه اسـاس رأی پـاک مـردم بـه جرعـت اعـالم کند. 
قربانـی  سـبب  دوسـره  حکومـت  پنج سـال  کـه  گفـت  او 
فرصت هـای زیـاد مـردم شـد و تکـرار آن بـرای مـردم و 
نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوری در تبانـی بـا یکدیگر 

قابـل قبـول نیسـت. 
آقـای حفیـظ همچنـان گفت که فرصـت شـکایت که مدت 
روز اسـت، خیلـی اندک اسـت. در حالی که از نتیجۀ نسـبی 
در اختیـار نامـزدان قـرار نـدارد. ایـن یـک چالـش دیگر در 

مسـیر اسـتناف خواهی است. 
بشـیر بیـژن عضـو دیگـر ایـن شـورا می گویـد: از ابتـدا مـا 
از  دور  ایـن  در  زیـرا  بودیـم؛  داده  هشـدار  بحـران  بـرای 
انتخابـات چالش هـای زیـاد وجـود داشـت. نامزدانـی کـه 
شـورای نامـزدان را ایجـاد کردنـد بودنـد هـدف نظـارت و 

تأمیـن شـفافیت انتخابـات بـود. 
او گفـت: تـالش نامـزدان در نخسـتین لحظـات چالش هـای 
که سـبب انحراف و فاسـد شـدن این روند می شـد، هشـدار 

بودیم.  داده 
بـه گفتـۀ او: نامـزدان مولفه هـای کـه ایـن روند دموکراسـی 
را تقویـت می کنـد در محـور کار خـود قـرار داده بودند. اما 
شـماری از نامـزدان حکومتـی در برابـر این شـورا که در پی 

 شـفافیت بـود، کوچکتریـن تمکین صـورت نگرفت. 
آقـای بیـژن می گویـد کـه مـا از ابتدا گفتـه بودیم کـه برخی 
رونـد  سـپوتاژ  تـالش  در  خصمانـه  نـگاه  بـا  چهره هـا  از 
انتخابـات اسـت و تـالش می شـود تـا انتخابـات از مسـیر 

اصلـی آن منحـرف سـاخته شـود. 
او گفـت کـه نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری: ایـن تـا 
یـک رویکـرد تقلب کارانـه جلوگیـری کنیم. مـا در تماس با 
کسـانی که از دموکراسـی دفاع می کنند و طرف دار شـفافیت 

در انتخابـات هسـتند، از ایـن رونـد حمایـت می کنند. 
نامـزدان  نشـانی  از  کـه  مشـترک  اعالمیه یـی  در  همچنـان 
رونـد  اسـت:  شـده  گفتـه  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
شـمارش ارای به صورت روز افزون پیچیده  تر شـده اسـت. 
این اعالمیه توسـط عارف کیانی، سـخنگوی دسـتۀ انتخاباتی 
عدالـت و امنیـت در پایـان ایـن نشسـت خوانـده شـد. در 
بخشـی از ایـن اعالمیـه آمـده اسـت کـه تاخیـر فرصـت در 
رونـد اغـالم نتیجـۀ انتخابـات بـه جـای کمـک به شـفافیت 
سـبب بحرانی شـدن و طوالنی شـدن این روند شـده اسـت. 
در اعالمیـه آمـده اسـت کـه ایـن فرصـت سـبب جنجالـی 
شـدن و چنـد دسـته گی را در کمیسـیون انتخابـات ایجـاد 
بـا  انتخابـات  کمیسـیون  مسـووالن  تماس هـای  و  کـرده 

مامـوران کشـورهای بیرونـی پرشـس بـر انگیـز اسـت. 
در اعالمیـه از کمیسـیون انتخابـات خواسـته شـده اسـت که 
سرنوشـت انتخابـات را پیـش از به گروگان نگیـرد و هر چه 
زودتـر آن اعـالم کنـد. در غیـر صـورت نامـزدان انتخابـات 
اینـر رونـد از هـر  ریاسـت جمهوری بـرای روشـن شـدن 

گزینـۀ مثبـت اسـتفاده خواهنـد کرد. 

شورای نامزدان:

کمیسیون های انتخاباتی متقلبان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند
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چگـونه بـرای مـوفق تـر شـدن 
از زبـاِن بـدن استفـاده کنیـم؟

»زن هراســی« )misogyny(، »نرینه ســاالری« 
ســاالری«  »پــدر   ،)phallocracy(
بی شــماری  نام هــای  و...   )patriarchate(
ــرای  ــان ب ــای جه ــر  زبان ه ــه در اکث ــتند ک هس
ــده،  ــن پدی ــد. ای ــود دارن ــدی وج ــدۀ واح پدی
هــراس از »زن بوده گــی«)feminity( اســت 
کــه می توانــد بــه صورتــی متناقــض هــم 
در مــردان و هــم در زنــان مشــاهده شــود. 
تصویــر باســتانی و کهنــی کــه از زنــان بــه 
 )original sin( »مثابــۀ ریشــۀ »گنــاه اولیــه
ــوص  ــه خص ــیحایی و ب ــًا مس ــیر عمدت در تفس
ــت و زن  ــده اس ــاخته ش ــی س ــک روم کاتولی
را در نقــش »حیله گــر« یــا همــان »شــیاد« 
)trickster( مخــرِب فراینــد »کیهــان پیدایــش« 
ــه  ــروز ب ــا ام ــرار داده و ت )cosmogony( ق
ایــن تفکــر تــداوم بحشــیده و خــود را بــه تمــام 
ــان  ــت. انسان شناس ــیده اس ــز کش ــا نی فرهنگ ه
البتــه برخــالِف بســیاری از تاریخ دانــان، معتقــد 
نیســتند کــه ریشــۀ اصلــی و قدیمی تریــن 
ــتانی   ــر باس ــد در تفک ــر را بای ــن تفک ــۀ ای نقط
ــن  ــر ای ــه ب ــت، بلک ــی جس ــیحی – یهودای مس
باورنــد کــه ایــن ریشــه در آغــاز فراینــد انســان 
شــدِن انســان در حــدود 4 میلیــون ســال پیــش 
بایــد یافتــه شــود. از ایــن لحــاظ، گفتمــان 
ســخت  تضــادی  در  انسان شناســی  علمــی 
ــه  ــوز )البت ــه هن ــتی یی ک ــان فمینیس ــا گفتم ب
نــه در حوزه هــای علمــی بلکــه بیشــتر در 
ــاالری  ــز پدرس ــی( از ت ــت سیاس ــوزۀ فعالی ح
ــی  ــس از دوران ــه پ ــی ثانوی ــۀ دوره ی ــه مثاب ب
مفــروض از مادرســاالری، دفــاع می کنــد، قــرار 
ــاالری،  ــه دوران مادرس ــاور ب ــن ب ــا ای دارد. ام
از طــرف  بــه صــورِت گســترده یی  امــروز 
ــان  ــان و انسان شناس ــان، روان شناس باستان شناس
)نظیــر  پســامدرن  فمینیســت های  حتــا  و 
ــوان  ــه عن ــت. ب ــده اس ــر( رد ش ــت باتل جودی
مثــال، بســیاری از انسان شناســان کــه فرانســواز 
رییــس   )Françoise Héritier( هریتیــه 
پیشــیِن آزمایشــگاه انسان شناســی اجتماعــی 
نظام هــای  متخصــص  و  فرانــس  دو  کلــژ 
آن هــا  مهم تریــن  از  بایــد   را  خویشــاوندی 
ــد زن،  ــج ض ــای رای ــد باوره ــت، معتقدن دانس
برخاســته از  پیشــینه یی اســت کــه بــه میلیون هــا 

ســال پیــش و بــه دورانــی برمی گــردد کــه 
ــوازی  ــدی م ــتی ها )primates( در فراین نخس
ــد  ــان ها بودن ــن انس ــدِن اولی ــر ش ــاهد ظاه ش
 ،)homos( و همیــن انســان ها یــا هوموهــا
ــیتی  ــه های جنس ــتین کلیش ــه نخس ــد ک بوده ان
می ســازند.  را   )Gander Stereotypes(
ــوداِت  ــان موج ــه: »زن ــر آن ک ــه هایی نظی کلیش
ــتند«؛  ــوی هس ــوداِت ق ــردان موج ــف و م ضعی
ــواه و  ــود خ ــود و خ ــی حس ــان موجودات »زن
بوالهــوس و حیله گــر انــد«؛ »زنــان همــواره 
ــه،  ــی زنان ــد«؛ »زیبای ــراه کرده ان ــردان را  گم م
ــردان  ــِن م ــه دام انداخت ــرای ب ــت ب ــی اس عامل
و بنابرایــن زیبایــی به طــور ُکلــی شــیطانی 
و مرگبــار اســت مگــر آن کــه پوشــیده بمانــد و 
در تصاحــِب مردانــه باشــد«. بــه بــاور هریتیــه، 
عامــل  و  بی نهایــت  کلیشــه ها  ایــن  شــمار 
ــان  ــر زن ــه ب ــن ســلطۀ مردان ــداوم یافت ــِی ت اصل
ــوده  ــروز ب ــا ام ــان ت ــش انس ــدای  پیدای از ابت
انــد؛ زیــرا بــه صــورِت خــودآگاه و ناخــودآگاه، 
خــود را در انســان ها تــداوم بخشــیده انــد 
و بــر کنش هــای آن هــا در فضــا، زمــان و 
ــه  ــد، ب ــه کرده ان ــی غلب ــط میان کنش ــۀ رواب هم
ــا  ــای انســانی و قضاوت ه ــه رفتاره ــی ک صورت
ــی  ــون قالب های ــا را همچ ــه های آن ه و اندیش

ــد. ــه ان ــود گرفت دروِن خ
ــد  ــه بای ــتند ک ــی هس ــان موجودات ــه زن این ک
ــد  ــه بای ــی زنان ــند، زیبای ــردان باش ــار م در اختی
ــه،  ــل« مردان ــن »می ــد در برانگیخت ــی باش عامل
یــا زنــان بایــد در زیبایــِی خــود خالصــه شــوند 
به شــدت  اندیشــه یی  ایــن حکــم،   از  کــه 
پدرســاالرانه بیــرون کشــیده شــود کــه زنــان تنها 
بایــد در نقــش مــادر، همســر و خواهــر، کنــش 
و حضــور اجتماعــی داشــته باشــند، بازهــم 
ناشــی از همــان کلیشه هاســت کــه ســرایت 
ــن  ــه و در ذه ــریت یافت ــه ُکِل بش ــاری ب مرگب
ــکی  ــد. ش ــده ان ــی ش ــان ها درون ــِل انس و عم
نیســت کــه مــادر بــودن، خواهــری و همســری، 
ــودن،  ــدر ب ــا پ ــتند ام ــم هس ــی مه ارزش های
ــان  ــه هم ــز ب ــه نی ــری مردان ــرادری و همس ب
انــدازه ارزشــمند هســتند و بــه ایــن دلیــل 
ــه  ــور مردان ــدم حض ــوان از ع ــه بت ــت ک نیس
ــر  ــرف نظ ــی ص ــای زنده گ ــایر عرصه ه در س

کــرد. هریتیــه در مــورد منشــاِی ایــن کلیشــه ها 
کــه نادرســت بــودِن آن هــا امــروز کمتــر 
ــح  ــد، توضی ــه باش ــی از مناقش ــد محل می توان
ــل در  ــرا دالی ــد. زی ــه نمی ده ــی ارای قاطعانه ی
ــا  ــوده و بن ــمار ب ــد بی ش ــأله می توانن ــن مس ای
فرهنگ هــای  و  اقلیم هــا  موقعیت هــا،  بــر 
گوناگــون در آِن واحــد بــه صــورت همــراه بــا 
یکدیگــر و یــا واحــد عمــل کــرده باشــند. یکــی 
از دالیــل عمــده امــا بــه گونه یــی کــه بســیاری 
ــرده  ــد ک ــر آن تأکی ــوری ب ــان تط از انسان شناس
موجــود  بیولوژیــِک  ویــژۀ  موقعیــت  انــد، 
ــه  ــِت مادران ــه مراقب ــاز ب ــه نی ــانی اســت ک انس
را پیــش و پــس از تولــد  بــرای بقــای موجــود 
ــانی  ــود انس ــع موج ــد. در واق ــروری می کن ض
درســت پیــش از تولــد و در زمــان تولــد، یکــی 
ــات  ــام حی ــودات  در نظ ــکننده ترین موج از ش
ــود  ــن موج ــته گی  ای ــر وابس ــن ام ــت. همی اس
را بــه مراقبــت پیــش )بــارداری( و پــس از 
تولــد )مــادری( نشــان می دهــد. زن، موجــودی 
ــار اصلــِی تولیــد مثــل  ــوده اســت کــه بایــد ب ب
ــوِع انســانی تحمــل می کــرده،  ــرای بقــای ن را ب
و ایــن امــر بــه صورتــی آشــکار و  روشــن، او 
ــواده(  ــون خان ــه، کان ــت )خان ــی ثاب ــه مکان را ب
ــرد  ــورد م ــه در م ــت، ک ــرده اس ــته می ک وابس
ــش،  ــون ســال پی دســت کم از حــدود ســه میلی
و ورود انســان ها بــه دوران شــکار، درســت 
ــودن و  ــت ب ــی معکــوس، او را از ثاب ــه گونه ی ب
ــته اســت. از  ــاز می داش ــه ب ــه خان ــته گی ب وابس
ــد ابزارســازی  ــن رو جــدا شــدِن زن از  فراین ای
ــۀ شــکارچی،  ــز در جامع ــر چی ــش از ه ــه پی ک
ــان های  ــدن انس ــل ش ــالح  و تبدی ــاخت س س
و  گوشــت خوار  انســان های  بــه  گیاه خــوار 
شــکارچی بــوده اســت، جــدا کــرده و برعکــس 
ــی داده  ــرار م ــوس ق ــی معک ــان را در موقعیت زن
اســت کــه محصــول شــکار یعنــی پدیــدۀ 
»طبیعــی« را از خــالل فراینــدی »فرهنگــی« 
ــل  ــانی، قاب ــود انس ــرای موج ــپزی ب ــی آش یعن

ــد.  ــرف کنن مص

انداختن پا روِی پا 
اگـر در هنـگام انجـام مذاکـرات، یکـی از طرفیـن یـا هـر دوِی آن هـا 
پاهـای خـود را روی هـم بیاندازنـد، نشـان دهندۀ این اسـت کـه وارد 
مرحلـۀ جدیـدی از مذاکـره شـده اند. البتـه وارد مرحله یی شـده اند که 
امـکاِن تفاهـم در آن کمرنـگ می شـود. همچنیـن اگـر در مذاکره یـی 
دیدیـد کـه طـرِف مقابـل عـالوه بـر انداختـن پـا روی پـای دیگـر، 
دسـت های خـود را نیـز در زیـر بغل به صـورِت ضربدر گذاشـته بود، 
بایـد بدانیـد کـه اوضـاع وخیم تر اسـت و باید یـک فکِر جـدی برای 
تغییـر وضعیـت انجـام دهید تـا طرِف مقابـل از حالـِت تدافعی خارج 

. شود

باز کردِن دکمه های ُکت 
اگـر کسـی بـا شـما صمیمـی باشـد و یـا در رفتـار بی ریـا باشـد، در 
هنـگام مذاکـره بـا شـما دکمه هـای کـِت خـود را باز کـرده و یـا ُکِت 
خـود را از تـن درمـی آورد. امـا در یـک مذاکـرۀ رسـمی این چنیـن 
نیسـت و در ایـن شـرایط افـراد زمانـی ُکـت خـود را درمی آورنـد که 
امـکان دسترسـی بـه توافـق وجـود داشـته باشـد. بـه عبـارت دیگـر، 
هرقـدر هـوای اتـاق نیز گرم باشـد اگر طرفین احسـاس دسترسـی به 

توافـق را نداشـته باشـند، کت شـان را از تـن در نمی آورنـد.
 

برداشتن عینک از چشم 
در یـک مذاکـره، برداشـتن آهسـتۀ عینک از چشـم جهـت تمیز کردن 
آن، در شـرایطی کـه نیـازی بـه ایـن عمل نیسـت، نشـان دهندۀ نیاز به 
تعویـق اسـت. ممکـن اسـت در طـول یـک مذاکـره چندیـن بـار این 
عمـل انجـام گیـرد. در این حالـت یعنی شـخص می خواهد از پاسـخ 
بـه یـک سـوال طفره برود یـا می خواهد در پاسـخ دادن به یک سـوال 
تأخیـر ایجـاد کنـد تـا مطالبی کـه در ذهن خـود دارد را بررسـی کرده 
و بـا موقعیت شناسـی بـه سـوال پاسـخ بدهـد. در هـر حال ایـن افراد 
می خواهنـد زمانـی را بـرای پرسـش یا پاسـِخ خود در اختیـار بگیرند. 
اشـاره مشـابه دیگـری کـه بـه ایـن معنـی اسـت، می توانـد برداشـتن 

عینـک و گذاشـتن دسـتۀ آن در کنار دهان باشـد.

دست زدن به بینی 
مراقـب باشـید کـه این زبـاِن بدن را بـا خارانـدِن بینی اشـتباه نگیرید. 
در ایـن رفتـار بـدن، فـرد بـه بینـی خـود دسـت زده و یـا با انگشـِت 
اشـاره آن را می مالـد کـه نشـان دهندۀ شـک و تردید در مـورد مطالبی 
اسـت کـه در یـک مذاکـره و یـا گفت وگـو بیـان شـده اسـت. ایـن 
عالمـت زمانـی تشـدید می گـردد کـه فـرد عـالوه بـر دسـت زدن به 
بینـی خـود، بـه انتهـاِی چوکـی نیـز متمایل شـود. اشـارۀ دیگـری در 
ایـن زمینـه مالیـدن پشـِت گوش یـا کنار آن اسـت که حاکی از شـک 
و تردیـد در ارایـۀ یک پاسـخ یا سـبک و سـنگین کردِن آن اسـت. در 
بسـیاری از مواقـع پـس از ایـن عمـل دسـت به سـمِت چشـم رفته و 

عمــل مالیــدن چشــم انجام می شود. 

قرار دادن ُمِچ یک پا بر روی مِچ پای دیگر
ایـن نشـانه زمانـی رخ می دهد که شـخص تحـِت تنش، اسـترس و یا 
فشـار روانـی باالیی باشـد. ممکن اسـت در جلسـات دوسـتانه و حتا 
جلسـات رسـمی ایـن اتفـاق رخ دهـد که شـخصی ایـن نشـانه را از 
خـود بـروز دهـد. مهمانداراِن هواپیما بسـیاری از نشـانه های اسـترس 
را به خوبـی می داننـد تـا در صـورت مشـاهدۀ آن در یـک مسـافر، بـه 
او کمـک کننـد تا اسـترس را از خود دور کرده و سـفر راحتی داشـته 
باشـد. یکـی از عالیمـی که آن ها بـدان توجه می کنند، همین گذاشـتن 
مچ هـای پـا بـر روی یکدیگر اسـت؛ زیـرا افـرادی که از مسـافرت با 
هواپیمـا می ترسـند ایـن نشـانه را از خـود بروز می دهنـد، به   خصوص 
در هنـگام برخاسـتن هواپیمـا از زمیـن. همچنیـن بسـیاری از افراد در 
موقعیت هـای تنـش زا ماننـد شـرکت در مصاحبـه یـا آزمونـی بـرای 
اسـتخدام، مـچ پاهـای خـود را روی هـم می اندازنـد. اصـوالّ عالیـم 
زبـاِن رفتـار بیشـتر بـا یکدیگـر و در یـک مجموعه ظاهر می شـوند و 
بـه همیـن ترتیـب بایـد با هــم تعبیر شـوند. به عنـوان مثـال اگر فرد 
مقابـِل شـما پایـش را از روی پـا بـردارد و کمـی بـه طرف شـما خم 
شـود، شـما می توانید نتیجـه بگیرید که وی به سـخناِن شـما عالقمند 

اسـت و مایل اسـت بیشـتر بداند. 

عسل رجایی منفرد-/-/-/-/-/-/-/-/-بخش دوم

بخش نخستناصر فکوهی 
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اشـاره
سـال هاي  از  ابتـدا  یادداشـت  ایـن  در  اُرول  جـرج 
کودکـي اش مي نویسـد. کودکـي ارول از همـان ابتدا با 
حـِس شکسـت در برقراري ارتبـاط با دنیـاي بیرون گره 
خـورده اسـت و همیـن امـر سـبب مي شـود تـا دنیایي 
در ذهنـش خلـق کنـد کـه بـا آن انتقـام شکسـِت خود 
در زنده گـي روزمـره را بگیـرد. سـپس چهـار انگیـزۀ 
مهـِم نویسـنده گي را نـام مي بـرد کـه عبـارت انـد از: 
 .3 زیبایي شناسـي؛  ذوق   .2 محـض؛  خودشـیفته گي   .1
عالقـه بـه تاریـخ؛ 4. هدف سیاسـي. و در آخـر اهمیِت 
انگیـزۀ سیاسـي در دنیـاي داسـتانِي خـودش را شـرح 
مي دهـد. در ایـن یادداشـت، ارول نشـان مي دهـد کـه 
چطـور سـال ها کشـمکِش او بـراي یافتـن سـبک، زبان 
و قالـب فکـري اش بـا شکسـت مواجـه بوده و سـال ها 
طـول مي کشـد تـا موفـق شـود انگیـزۀ اصلـِي خـود 
کـه همـان هـدف سیاسـي اسـت را بیابـد و سـپس آن 
را بـا هـدف هنـري و زیبایي شناسـي ُفرم ترکیـب کند. 
آفرینـش هنـري همیشـه بـا شکسـت پیوند خـورده که 
تنهـا هنرمنـد مي توانـد آن را از سـر بگذرانـد و جـرج 

ارول نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنا نبوده اسـت.  
***

بـودم،  شش سـاله  یـا  پنـج  وقتـي  شـاید  پیـش،  سـال ها 
مي دانسـتم کـه وقتـي بـزرگ مي شـوم باید نویسـنده شـوم. 
حول وحـوِش هفـده  تـا بیست  و چهارسـاله گي، سـعي کردم 
ایـن فکـر را رهـا کنـم، ولـي در واقـع داشـتم آگاهانـه بـه 
ماهیـت حقیقـِي آینده ام توهیـن مي کردم و بایـد دیر یا زود 
مي نشسـتم و کتاب هایـم را مي نوشـتم.  بیـن سـه فرزنـد، 
مـن بچـۀ وسـط بـودم، امـا بیـن هرکـدام از مـا پنـج سـال 
فاصلـه بـود، و مـن پـدرم را فقـط پیش از هشـت سـاله گي 
دیـده بـودم. بـه همین دلیـل و دالیـِل دیگر یـک جورهایي 
تنهـا بـودم، و بـه زودي نوعـي بدخلقـِي ناخوشـایند در من 
رشـد کـرد کـه سـبب شـد در طـول دوران مدرسـه ام هیچ 
محبوبیتـي نداشـته باشـم. کـودِک تنهایـي بـودم کـه عادت 
کـرده بـود در ذهنـش داسـتان بسـازد و بـا شـخصیت هاي 
خیالـي گفت و گـو کنـد و فکـر مي کنـم کـه از همـان ابتـدا 
بـودن  تک افتـاده  احسـاس  نوعـي  بـا  ادبـي ام  جاه طلبـيِ  
و بـي ارزش بـودن ادغـام شـده بـود. مي دانسـتم کـه یـک 
قابلیـت و توانایـي در به کارگیـري کلمـات دارم، همچنیـن 
قـدرت مواجهـه بـا حقایـِق ناگوار و احسـاس مي کـردم که 
ایـن مسـأله یـک دنیـاي شـخصي و درونـي آفریده بـود که 
از طریـِق آن مي توانسـتم انتقـام شکسـتم در زنده گي روزانه  
را بگیـرم. بـا ایـن وجود تمـام نوشـته هاي جدي  یـي که در 
طـول دوران کودکـي و نوجوانـي تولیـد کـرده بـودم، نیـم 
دوجیـن کاغـذ هـم نمي شـد. اولیـن شـعرم را در چهـار یـا 
پنـج سـاله گي نوشـته بـودم. مـادرم آن را برایـم دیکته کرد. 
نمي توانـم چیـزي از آن بـه خاطـر بیـاورم، به جـز این کـه 
آن شـعر دربـارۀ یـک ببـر بـود و ببـر »صندلي  یـي شـبیه به 
دنـدان« داشـت ـ چـه تعبیـر خوبـي ـ امـا خیـال مي کنم که 
ایـن شـعر یک سـرقت ادبي بـود از شـعر »ببر، ببـِر« بلیک. 
وقتـي جنـگ  18ـ1914  سـال هاي  بیـن  یازده سـالگي،  در 
درگرفت، یک شـعر وطن دوسـتانه نوشـته بـودم که در یک 
روزنامـۀ محلـي چـاپ شـده بـود، و شـعر بعدي، دو سـال 
بعـد بـه مناسـبت مـرِگ کیتچنر)1( چـاپ شـد. وقتي کمي 
بزرگ تـر شـدم، گـه گاه شـعرهاي بـد و معمـوالً ناتمامـي 
مي نوشـتم کـه »ماهیـت« بـه سـبک جورجي بـود. همچنین 
تـالش کـردم نوشـتن یک داسـتاِن کوتـاه را شـروع کنم که 
یـک شکسـت مزخـرف بـود. ایـن تمـام چیـزي بـود کـه 
شـاید بتـوان آن کارِ جـدي اطالق کرد که در طـول همۀ آن 

سـال ها بـه روي کاغـذ آورده بـودم. 
بـا این وجـود، همان موقع مشـغول یک سـري فعالیت هاي 
ادبـي شـده بـودم. امـا شـروع کار به این شـیوه فقـط باعث 
شـد آت و آشـغال هایي نوشـته شـوند که شـتاب زده، آسـان 
و بـدون هیـچ لذتـي بـراي خـودم تولیـد مي شـدند. جـدا 
 Vers  از کار مدرسـه، مـن یـک  شـعِر نیمه کمیـک بـه نـام
D’occasion  نوشـته بـودم کـه وقتـي حـاال نـگاه مي کنم 
مي بینـم بـا چـه سـرعت حیرت انگیـزي نوشـته شـده بـود 
ـ در چهـارده سـاله گي یـک نمایشـنامۀ قافیـه دار بـه تقلیـد 
از آریسـتوفان در عـرض یـک هفتـه نوشـته بـودمـ  کـه در 
یکـي از مجـالت مخصـوص مدرسـه ویرایش و بـه همراه 
ایـن مجـالت رقت انگیـز و  دست نوشـتۀ آن چـاپ شـد. 
آشـغال ترین نـوع مجـالِت طنـز بودند کـه آدم مي توانسـت 
تصـور کنـد و دردسـرهاي فراوانـي کـه بـا آنـان داشـتم 
خیلـي بیشـتر از دردسـري اسـت کـه در حـال حاضـر بـا 
مبتذل تریـن نـوع روزنامه نـگاري دارم. امـا بـا همـۀ این هـا، 
مـن بـه مـدت پانـزده سـال یـا بیشـتر یـک تجربـۀ ادبـي 
از نـوع کامـاًل متفاوتـي را تحقـق بخشـیدم: ایـن تجربـه 
بـود،  بـه خـودم  راجـع  مسـتمر  »داسـتان«  یـک  سـاختن 
نوعـي خاطـرات کـه تنهـا در ذهـن بودنـد. بـه اعتقـاد مـن 
ایـن عـادت معمـوِل کـودکان و نوجوانـان اسـت. مانند هر 
بچـۀ کوچکـي، من هم عـادت داشـتم تصور کنم کـه وقتي 
مي گویـم رابین هـود، خـودم را در مقام قهرمـاِن ماجراهاي 
هیجان انگیـز ببینـم، امـا بـه زودي »داسـتان« مـن بـا نوعـي 
خودشـیفته گي خـام متوقـف شـد و رفته رفتـه تبدیـل  شـد 
بـه توصیـف محـض از آنچه کـه انجام مـي دادم و چیزهایي 
کـه مي دیـدم. همـۀ این هـا بـراي دقایقـي در ذهنـم جریـان 
داشـتند: »او در را هـل داد و بـاز کرد و وارد اتاق شـد. پرتو 
زردي از نـور خورشـید از خـالل پرده هاي تـوري به درون 
تابیـده بـود، او بـه میـز نـگاه کـرد، جایـي کـه یـک قوطي 

کبریـِت نیمه بـاز کنـار شیشـۀ جوهـر قـرار گرفتـه بـود. در 
حالـي کـه دسـت راسـتش را در جیبـش فـرو کرده بـود به 
طـرف پنجـره رفت. پاییـن در خیابـان یک ُگربـۀ گل باقالي 
بـرگ خشـکي را در هـوا دنبـال مي کـرد و غیـره و غیـره.« 
ایـن عـادت تقریبـًا تـا بیست وپنج سـالگي ام ادامه پیـدا کرد، 
دقیقـًا در خـالل سـال هاي غیرادبـي ام. بـا وجـود ایـن، من 
مجبـور بـودم جسـت و جو کنـم، بـه همیـن  خاطـر کلمـاِت 
صحیـح را جسـت وجو کردم و بـه نظرم مي رسـید که خلق 
ایـن تقـالي توصیفـي، تقریبـًا برخـالف میلـم بود و بیشـتر 
تحـت فشـار یک نـوع اجبار از بیـرون انجام مي شـد. گمان 
نویسـند ه هاي  از  متفاوتـي  سـبک  هاي  »داسـتان«  مي کنـم 
متفاوتـي کـه در دوره هـاي سـني مختلف تحسـین مي کردم 
را بازتـاب مـي داد، امـا تـا جایـي کـه بـه خاطـر مـي آورم 
همیشـه یـک نـوع کیفیـت توصیفـِي موشـکافانه در خـود 
داشـت.  وقتـي شـانزده سـالم بـود، به طـور ناگهانـي لـذت 
محـض کلمـات، آواها و همنشـیني کلمات را کشـف کرده 

بودم. سـطرهایي از بهشـت گمشـده؛
So hee with difficulty and labour hard

.Moved on: with difficulty and labour hee
کـه در حـال حاضـر بـه هیـچ عنـوان بـه نظـرم فوق العـاده 
جـاي  بـه     ’Hee’   تلفـظ مي لرزانـد،  را  پشـتم  نمي رسـد، 
بـه  کـه  عین حـال  در  بـود.  مضاعـف  لـذِت  یـک     ’He’  
بایـد  مي دانسـتم  مي کـردم،  پیـدا  نیـاز  چیزهـا  توصیـِف 
هرچیـزي را راجـع بـه آن بدانـم. بـه ایـن ترتیـب، کامـاًل 
واضـح اسـت که مي خواسـتم چه نـوع کتاب هایي بنویسـم، 
تـا جایـي کـه همـان موقـع مي توانسـتم بگویـم مي خواهم 
ایـن کتاب هـا را بنویسـم. مي خواسـتم رمان هایـي شـدیداً 
از  آکنـده  غم انگیـز،  پایان هـاي  بـا  بنویسـم  ناتورالیسـتي 
جزییاتـي کوچـک و تشـبیهاتي جـذاب، همچنیـن آکنـده 
از قطعـاِت فاخـري کـه کلمات شـان تنهـا به خاطـر آواهاي 
خودشـان اسـتفاده مي شـد. و در حقیقـت نخسـتین رمـان 
کاملـم، روزهـاي اهالـي برمـه کـه در سي سـاله گي نوشـته 
بـودم امـا طرحـش کمـي زودتـر شـکل گرفته بـود، نسـبتًا 
از آن نـوع کتاب هـا بـود. مـن همـۀ ایـن اطالعـات را دادم 
چـون فکـر نمي کنم کسـي بتوانـد انگیزه هاي یک نویسـنده 
را بـدون دانسـتن چیـزي از شـکل گیري اولیه اش شناسـایي 
کنـد. عصـري کـه در آن زنده گـي مي کند، سـوژۀ موضوعِي 
او را مشـخص مي کنـد ـ دسـت کم در سـال هاي پُرآشـوب 
و انقالبـي ماننـد عصـر مـا ـ اما پیـش از آن که او شـروع به 
نوشـتن کنـد، نیازمنـد یـک وضعیـِت هیجانـي خواهـد بود 
کـه هرگـز به طـور کامـل از آن رهایي نخواهـد یافت. بدون 
شـک، این شـغِل اوسـت که بـه طبیعـِت خود نظم ببخشـد 
و اجـازه ندهـد کـه در مرحلـۀ خـام و ناپختـه ، در خلـق 
سرسـختانۀ خویـش غرق شـود؛ امـا اگر او از همـۀ تأثیرات 
اولیـه  اش رهـا شـود، در واقع محـرِک خود را براي نوشـتن 

کشـت.  خواهد 
فکـر مي کنـم چهـار انگیـزۀ عمـده بـراي نوشـتن هـر نـوع 
نوشـتۀ نثـر وجـود دارد. آن هـا بـا درجـاِت متفاوتـي در هر 
نویسـنده موجـود هسـتند و در هـر نویسـنده متناسـب بـا 
فضایـي کـه در آن زندگـي مي کنـد؛ شـکل مي گیرنـد. آن 

چهـار انگیـزه این هـا هسـتند:  

1. خودشیفته گي محض
 میـل بـه این کـه باهـوش بـه  نظـر برسـید، راجـع بـه شـما 
حـرف زده شـود، پـس از مـرگ بـه خاطـر آورده شـوید، 
شـما  بـه  کودکي تـان  در  کـه  کسـاني  از  بزرگ سـالي  در 
بي اعتنایـي کـرده بودنـد، انتقـام بگیریـد و غیـره و غیـره. 
اگـر وانمـود کنیـد که این یـک انگیزه نیسـت، یا دسـت  کم 
انگیزه یـي قـوي نیسـت، فقـط خودتـان را فریـب داده ایـد. 
بـا دانشـمندان، هنرمنـدان،  ایـن مشـخصه  نویسـنده ها در 
ـ  سیاسـت مدارها، وکیل هـا، سـربازها و کارمنـدان موفـق 
خالصـۀ کالم با تمام کسـاني که جزِو قشـر واالي بشـریت 
هسـتند ـ مشـترک هسـتند. اغلـب آدم هـاي واال خودخـواه 
نیسـتند. آن هـا تقریبـًا پـس از سـي سـاله گي حـس منحصر 
بـه فـرد بـودن را به کلـي رهـا مي کننـد ـ بیـش از هـر چیز 
بـراي دیگـران زنده گـي مي کننـد، یـا به سـاده گي در زیـر 
فشـار کار سـخت خفـه مي شـوند. اما یـک اقلیِت اسـتثنایي 
نیـز وجـود دارد؛ آدم هایـي لجوج و کله شـق که مقدر شـده 
اسـت تـا بـه آخر بـراي خـود زنده گي کننـد، و نویسـنده ها 
متعلـق بـه همین گـروه هسـتند. بایـد بگویم نویسـنده هاي 
جـدي، در ُکل خودخواه ترنـد و بیشـتر از روزنامه نگارهـا 
روي خودشـان متمرکـز هسـتند. به رغـم این کـه کمتـر بـه 

مسـایل مالـي اهمیـت مي دهنـد. 

2. ذوق زیبایي  شناسي
 دریافـت زیبایـي در دنیـاي عینـي، یـا بـه عبارتـي دیگـر، 
دریافـت زیبایـي در کلمات و نظم بخشـیدن بـه آن ها. لذت 
بـردن از برخـورد یـک آوا بـا آواي دیگـر، لـذت بـردن از 
ثبـات و اسـتحکام یـک نثـر خـوب یـا ضرب آهنـِگ یـک 
داسـتان خـوب. میـل تقسـیم کـردن یـک تجربـه، طـوري 
کـه آدم احسـاس کنـد تجربه یـي ارزشـمند اسـت و نبایـد 
از  بسـیاري  در  زیبایي شناسـي  عنصـر  مي رفـت.  بیـن  از 
نویسـنده ها بسـیار ضعیف اسـت، اما حتا یک رسـاله نویس 
یـا نویسـندۀ کتاب هـاي درسـي هـم کلمـات و عبارت هاي 
محبـوِب خـود را دارد کـه از او درخواسـت مي کننـد جـدا 
از دالیـِل سـودمندجویانه از آن هـا اسـتفاده کنـد. باالتـر از 
سـطح یـک راهنمـاي راه آهـن، هیـچ کتابـي کامـاًل خالي از 

مالحظـات زیبایي شناسـي نیسـت.  

چـــــــرا 
می نویسـم؟

جورج اورول/ برگردان: نورا موسوی نیا

 بخش نخسـت

ــر  ــون فک ــات را دادم چ ــن اطالع ــۀ ای هم
ــک  ــاي ی ــد انگیزه ه ــي بتوان ــم کس نمي کن
نویســنده را بــدون دانســتن چیــزي از 
شــکل گیري اولیــه اش شناســایي کنــد. 
مي کنــد،  زنده گــي  آن  در  کــه  عصــري 
ــد  ــخص مي کن ــِي او را مش ــوژۀ موضوع س
و  پُرآشــوب  ســال هاي  در  دســت کم  ـ 
انقالبــي ماننــد عصــر مــا ـ امــا پیــش از 
آن کــه او شــروع بــه نوشــتن کنــد، نیازمند 
بــود  خواهــد  هیجانــي  وضعیــِت  یــک 
کــه هرگــز به طــور کامــل از آن رهایــي 
نخواهــد یافــت. بــدون شــک، ایــن شــغِل 
اوســت کــه بــه طبیعــِت خــود نظــم ببخشــد 
کــه در مرحلــۀ خــام و  اجــازه ندهــد  و 
خویــش  سرســختانۀ  خلــق  در  ناپختــه ، 
غــرق شــود؛ امــا اگــر او از همــۀ تأثیــرات 
اولیــه  اش رهــا شــود، در واقــع محــرِک 

خــود را بــراي نوشــتن خواهــد کشــت
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دور تـازۀ از گفت وگوهـا میـان گـروه طالبـان و نماینده گانی 
از دولـت افغانسـتان قـرار اسـت در 28 -29 اکتبـر در چیـن 

برگزار شـود. 
اعضـای گـروه طالبـان گفته انـد کـه در ایـن دور روی بـه 
نتیجـۀ رسـیدن و آغـاز دور جدیـد از گفت وگوهـای صلـح 

می شـود. بحـث 
حکومـت چین از طالبان و دولت افغانسـتان خواسـته اسـت 
تـا در ایـن مذاکـرات اشـتراک کننـد. مسـووالن در وزارت 
دولـت در امـور صلـح نیـز گفتـه انـد کـه در صـورت روی 
آجنـدای ایـن نشسـت بـا دولت چیـن بـه توافق برسـند در 
ایـن نشسـت اشـتراک خواهند کـرد. طالبـان نیـز گفته اند که 

از طـرف چیـن بـه ایـن نشسـت دعوت شـده اند. 
ایـن دور از گفت وگوهـا میـان نماینـده گان دولت افغانسـتان 
بـا گـروه طالبـان، پس مذاکـرات امریکا و طالبـان در قطر که 

بـه تاریخ 13 سـپتامبر قطع شـد، صـورت می گیرد. 
در سـیزدهم سـپتامبر قـرار بـود توافقنامه یـی میـان دولـت 
امریـکا و طالبـان جهـت رسـیدن بـه پایـان جنـگ 18 سـاله 
و خـروج بخـش از نظامیـان امریکایـی از افغانسـتان امضـا 
شـود، امـا بـه دلیـل یـک سـر از حمـالت طالبـان در کابـل 
کـه در آن یک سـرباز ارشـد نظامیـان امریـکا و 11 تن دیکر 
کشـته، توسـط دونالـد ترمـپ رییس جمهـوری امریـکا لغـو 

شـد.  اعالم 
قـرار بـود این توافق نامـه  میان دونالـد ترمـپ و نماینده  گانی 
از طالبـان در کمـپ نظامـی دیویـد امضـا شـود؛ امـا دونالـد 
ترمـپ یـک روز پیـش از آن در توییتـی ایـن نشسـت را 
بایکـوت و مذاکـرات را لغـو اعـالم کـرد؛ رویکرد کـه برای 
گـروه طالبـان و برخـی از قدرت هـای منطقه یـی تعجب آور 
بـود. روسـیه به عنـوان رقیـب منطقه یـی امریکا که تـا هنوز 
چنـد مرتبـه میزبـان نشسـت های میـان نماینـده گان طالبان و 
سیاسـیون افغانسـتان بوده اسـت، پس از قطع ایـن مذاکرات 
تأکیـد بـه از سـر گیـری گفت وگوهـا صلح بـا گـروه طالبان 

 . کرد
سـهیل شـاهین سـخنگوی گـروه طالبـان در قطـر نیـز گفتـه 
اسـت کـه گـروه طالبـان بـرای از سـر گیـری گفت وگوهـا 

صلـح آماده گـی دارنـد.  
رونـد از سـرگیری مذاکـرات میـان نماینـده گان طالبـان و 
دولـت افغانسـتان در حالـی قـرار اسـت در چیـن برگـزار 

گـردد کـه در کمتـر از یـک مـاه گذشـته مقامـات بلنـد پایه 
امریـکا دیدارهای جداگانۀ از کابل داشـتند. نانسـی پلوسـی، 
رییـس کانگـرس امریکا، مارک اسـپیر وزیـر خارجه و الیس 
ویلـز معـاون وزارت خارجه این کشـور در امور کشـورهای 
آسـیایی در دیدارهـای جداگانـه از کابل بـر حمایت از روند 

صلـح و همچنـان شـفافیت در انتخابـات تأکیـد کردند. 
همچنـان،در جریـان مـاه گذشـته زلمـی خلیـل زاد نماینـدۀ 
صلـح  گفت وگوهـای  امـور  در  امریـکا  خارجـۀ  وزارت 
بـا مـال عبدالغنـی بـرادر معـاون گـروه طالبـان در پاکسـتان 
دیـدار داشـته کـه گفتـه شـده اسـت که ایـن تالش بـرای از 

سـرگیری مذاکـرات بـوده اسـت. 
در ایـن دیـدار روی رهایـی دو اسـتاد دانشـگاه امریکایـی 
- افغانسـتان کـه در سـال 2016 توسـط افـراد گـروه طالبان 
ربـوده شـده بودنـد در بـدل 11 تن از اسـیران گـروه طالبان 

نیـز بـه توافق رسـیدند.

از سـویی هـم، هفتۀ گذشـته دونالد ترمپ دوبـاره به خروج 
نیروهـای امریکایی از افغانسـتان تأکید کرد.

مـارک اسـپیر، وزیر دفاع امریـکا در دیـدار از کابل گفت که 
امریـکا مصمم بـر کاهش نیروهـای خود از 14 هـزار نظامی 
بـه 8 هـزار و 600 تـن اسـت، اما به گفتۀ او، هـر نوع خروج 
نظامیـان امریکایـی بـر مبنای آتش در مذاکرات صلح اسـت. 
بـا  مبـارز  بخش هـای  کـه  گفـت  همچنـان  اسـپیر  آقـای 
تروریسـم را بیشـتر فعـال می سـازند تـا در برابـر گروه هـای 

القاعـده و داعـش عمـل کننـد.
ایـن درحالـی کـه زلمـی خلیـل زاد، نماینـدۀ وزارت خارجه 
امریـکا در امـور گفت وگوهـای صلـح هفتـۀ قبلـی دور تازۀ 
از سـفرهای مشـورتی خـود را در  رابطـه بـه گفت وگوهای 

صلـح بـه کشـورهای اتحادیـۀ اروپـا آغاز کرده اسـت. 
در خبرنامه یـی از طـرف وزارت خارجۀ امریکا منتشـر شـده 
آمـده اسـت، آمده اسـت کـه زلمـی خلیـل زاد، به روسـیه و 

چیـن نیـز سـفر می کند. 
هفتـۀ گذشـته ینـس اسـتولتنبرگ منشـی عمومی ناتـو نیز با 
زلمـی خلیلـزاد نماینـدۀ ویـژۀ ایـاالت متحـده بـرای صلـح 
افغانسـتان در بروکسـل دیـدار کـرد. در این دیـدار همچنان 
روی ایجـاد یـک فضای مسـالمت آمیـز در افغانسـتان بحث 

است.  شـده 
از  پیـش  برگـزار می گـردد کـه  نشسـت چیـن  در حالـی 
ایـن طالبـان در 9 دور گفت وگـو بـا امریـکا  بـه توافقنامـۀ 
توافق نامـۀ در دقیقـه 90  ایـن  امـا  نزدیـک شـدند،  نهایـی 
لغـو اعـالم شـد و گـروه طالبـان سـفرهای منطقه یـی خـود 
را راه انداختنـد، روسـیه، پاکسـتان، ایـران و چین کشـورهای 
مـورد هـدف سـفر طالبـان بودنـد تـا به عنـوان یک پتنشـیل 
منطقه یـی و بـرگ برنـده در برابـر واشـنگتن اسـتفاده کننـد.
 گـروه طالبـان در حـال حاضـر روابـط نزدیـک بـا روسـیه، 
ایـران و چیـن دارنـد، رابطـۀ کـه ایـاالت متحـدۀ امریـکا را 
نگرانـی سـاخته اسـت و تـالش می کنـد تـا جلو ایـن گروه 
را از دسـت رقبـای منطقه یـی بربایـد، امـا ایـن ترفنـد تنهـا 
از رهگـذر صلحـی عبـور می کنـد کـه بـا یـک آتش بـس 
کامـل گـروه طالبـان امـکان پذیـر اسـت. در چنیـن فضـای 
امریـکا نیروهـای خـود را کاهـش می دهـد و گـروه طالبـان 
وارد سـامانۀ سیاسـی افغانسـتان می شـوند. امریـکا نگـران 
تهدیـد دوبـاره از افغانسـتان اسـت؛ حضـور گـروه داعش و 
شـبکه های تروریسـتی ماننـد القاعـده و حقانـی در منطقـه 
یـک تهدیـد بلقـوه بـرای واشـنگتن محسـوب می  شـود کـه 
بیشـتر آنـان در دامن گـروه طالبان رشـد کرده اند. واشـنگتن 
تـالش می کنـد تـا توافـق صلحـی را با طالبـان نهایی سـازد 
هـم بتوانـد نیروهـای خـود کاهـش دهـد و هـم نقـش بارز 
خـود را در منطقه حفظ داشـته باشـد؛ زیرا خـروج بخش از 
نظامیـان امریکایـی از افغانسـتان و نهایـی سـازی توافق نامـۀ 
صلـح بـا طالبـان یـک امیتـاز بـرای تیـم حاکـم در انتخابات 

امریکاسـت.   2020
قابـل یادهانی اسـت که نشسـت چین با حضـور نماینده گان 
دولـت افغانسـتان، گـروه طالبـان و سـازمان ملـل متحـد که 
قـرار اسـت در 28 -29 اکتبـر در چیـن برگزار شـود؛ ممکن 
ایـن نشسـت ربط بـه آغاز دورۀ تـازۀ از گفت وگوهـا امریکا 
و طالبـان نداشـته باشـد، امـا زمینـه سـاز یـک تعامـل بـرای 

آغـاز گفت وگوهـای »بین االفغانـی« می توانـد باشـد. 

در بحـث از انتخابـات ریاسـت جمهوری کشـور، دو 
مسـأله را بایـد از هـم تفکیـک کرد. مسـألۀ نخسـت 
به نـام  رذالتـی  محکوم کـردن  و  نکوهش نمـودن 
»تقلبـات انتخاباتی« اسـت کـه بازی با حقـوق  مدنی 
و سیاسـی شـهروندان و بی اعتبارسـاختن مهمتریـن 
پروسـۀ ملـی و بدنـام سـاختن یـک ملـت اسـت و 
مسـألۀ دوم حمایـت از یک تیم انتخاباتی مشـخص، 
خـواه دسـت بـه تقلبـات انتخاباتـی زده باشـد یا نه. 
نقـد تقلبـات انتخاباتی و محکوم نمـودن این جنایت، 
لزومـًا به معنـای حمایت از یک تیم خـاص انتخاباتی 
تیـم  یـک  حامـی  اسـت  ممکـن  فـردی  نیسـت. 
انتخاباتـی باشـد، امـا مخالـف تقلبـات انتخاباتی تیم 
مـورد نظر خـود باشـد. همچنان فردی ممکن اسـت 
کـه بـرای رسـیدن بـه قـدرت، تقلبـات انتخاباتـی را 
بـه عنـوان یـک ابـزار مجـاز بدانـد، اما به هیـچ وجه 
حامـی و طـرف دار تیم خاصی که دسـت بـه تقلبات 
انتخاباتی زده اسـت، نباشـد. این دو مسـأله به لحاظ 
منطقـی جـدای از یگدیگـر انـد و نبایـد بـا هم خلط 
شـوند. طـرح ایـن نـکات، بهانـۀ اسـت بـرای نقـد 

دو اشـتباهی کـه کثیـری از دوسـتان در ایـن روزهـا 
مرتکـب آن می شـوند.

و  نکوهش کـردن  کـه  اسـت  ایـن  نخسـت  اشـتباه 
تلقـی  مسـاوی  انتخاباتـی  تقلبـات  محکوم نمـودن 
می شـود بـا همنوایـی بـا تیـم ثبـات و همگرایـی و 
دشـمنی بـا تیـم دولت سـاز. ایـن اشـتباه داوری ها را 
تیـره سـاخته و زبـان کثیـری را بسـته کـرده اسـت. 
کسـانی کـه حامـی یـک تیم انـد، امـا دشـمن تقلب 
کـه  می یابنـد  تنـگ  را  فضـا  آنقـدر  و جعـل کاری، 
نمی توانند دشـمنی خـود را با تقلبـات انتخاباتی بیان 
نماینـد، چـون هـراس دارنـد کـه از سـوی خودی ها 
متهـم بـه دشـمنی بـا تیم مـورد حمایت شـان شـود. 
ایـن در حالـی اسـت که حمایـت از یک تیـم چیزی 
انتخاباتـی چیـز دیگـری. و  تقلبـات  نقـد  اسـت و 
کسـانی کـه تقلبـات انتخاباتـی را نقـد و نکوهـش 
می نماینـد، بـه این معنا نیسـت که آنـان از تیم احمد 
حمایـت می کننـد و بـا تیـم محمـود دشـمنی دارند. 
زیـرا ممکـن اسـت که مـن حامی تیـم احمد باشـم، 
امـا اصـاًل طـرف دار تقلبـات ایـن تیـم نباشـم، اما به 

عده یـی  عوام فریبانـۀ  و  ناشـیانه  داوری هـای  دلیـل 
نتوانـم ایـن نقدهـا را مطـرح نمایم.

اشـبتاه دوم، زمانی مطرح می شـود که پـای کارمندان 
نهادهـای عدلـی و قضایـی به بحث هـای انتخاباتی و 
تقلبـات انتخاباتی کشـیده می شـود. اصـوالً کارمندان 
نهادهـای عدلـی و قضایـی مکلـف انـد غیرسیاسـی 
باشـند و عضویـت حزب  سیاسـی را نداشـته باشـند 
و بـه نفـع تیـم انتخاباتـی خاصـی کمپیـن نکننـد و 
قانونـی و  ایـن مکلفیـت  ننماینـد. عـدۀ  البی گـری 
اخالقـی را چنـان تفسـیر موسـع نمـوده انـد کـه هر 
نـوع فعالیت هـای اجتماعـی و مدنـی ایـن کارمندان 
را نیـز شـامل می شـود و از ایـن کارمنـدان خواسـته 
می شـود کـه از دایـره بحث هـای حقوقـی و قضایـی 
پـا بیـرون نگذارنـد و اصـاًل در بحث هـای اجتماعی 
و...  ننماینـد  و شـرکت  نکننـد  و سیاسـی دخالـت 
می شـود  دیـده  روزهـا  ایـن  در  خصـوص،  بـه 
کارمندانـی نهادهـای عدلـی و قضایـی کـه مخالفـت 
و نفـرت خـود را نسـبت به تقلبـات انتخاباتـی ابراز 
می نماینـد، متهـم بـه سیاسـی بـودن و حزبـی بـودن 
می شـوند و برچسـپ »دولـت سـاز« بـودن و »ثبات 
و همگرایـی« بـودن می خورنـد. این مغالطه ناشـی از 
همـان اشـتباهی اسـت کـه نقـد و نکوهـش تقلبـات 
و  تیـم  یـک  از  بـا حمایـت  مسـاوی  را  انتخاباتـی 

دشـمنی بـا تیـم رقیـب می گیرنـد.
اخـالق داوری از مـا می طلبـد کـه ایـن تفاوت هـا 
را در نظـر بگیریـم و ایـن مرزهـا را خلـط نکنیـم و 
دسـت بـه مغالطـه نبریـم و بـا تهمت های نـاروا و با 
برچسـپ زنی های بی مبنـا حقـوق سیاسـی و مدنـی 
کسـی را در معـرض تهدیـد قـرار ندهیـم و نقـد و 
نکوهـش تقلبـات انتخاباتـی را بـه معنـای حمایـت 
از یـک تیـم و دشـمنی بـا تیـم رقیـب تلقـی نکنیـم 
و سیاسـی نبـودن را بـه معنـای حساسـیت اجتماعی 
نداشـتن یکـی نگریـم و بـه بهانـۀ حزبـی نبـودن و 
تیمـی نبـودن، باب پرسـگری و نقادی و ظلم سـتیزی 

را بسـته نکنیـم.

البی گری با ظلم ستیزی یکی نیست

چین میزبان گفت وگوهای صلح دولت و طالبان است

یک سرباز ارتش در سرپل
فرمانده خود را با شلیک گلوله کشت

فیـض اهلل نظری، فرمانده کندک سـوم قول اردوی 
209 شـاهین در سـرپل بـا تأییـد ایـن خبـر بـه 
خبرگـزاری سـالم  وطندار می گویـد، یـک سـرباز 
ارتـش پـس از یـک مشـاجرۀ لفظـی حشـمت اهلل 
یعقوبـی، فرمانـده تولـی ثقیلـۀ ایـن کنـدک را بـا 

شـلیک گلوله کشـته اسـت.
بـه گفتـۀ آقای نظـری، این رویداد شـام پنج شـنبه 

2 عقـرب، در داخـل این کندک رخ داده اسـت.
فرمانده کندک سـوم قول اردوی 209 شـاهین در 
سـرپل می گویـد، ایـن سـرباز بازداشـت شـده و 

زیـر بازجویی قـرار دارد.
همزمـان بـا ایـن یـک مدیـر امنیـت ملی کاپیسـا، 
در خانـه اش آمـاج تیراندازی قـرار گرفت و جان 

باخت.
نخواسـت  کـه  کاپیسـا  در  امنیتـی  منبـع  یـک 
هویـت اش فاش شـود بـه سـالم وطندار می گوید، 
منیـب اهلل خـان، یکـی از مدیـران ریاسـت امنیت 
صحـن  در  شـب  پنج شـنبه  والیـت،  ایـن  ملـی 
حویلـی اش هـدف شـلیک گلولـه قـرار گرفت و 

در شـفاخانه جـان باخـت.
بـه گفتـۀ منبع، این رویـداد در روسـتای »بولغین« 

ولسـوالی کوه بنـد این والیت رخ داده اسـت.
منبـع می افزایـد که هنـوز هیچ گروهی مسـئولیت 
ایـن رویـداد را به دوش نگرفته و کیسـتی مهاجم 

نیز مشـخص نشـده است.

عبدالکبیر ستوده

ابوبکر صدیق
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اسـکار وایلد در رمان تصویر دوریـان ِگری )1891( 
بـه شـوخی می نویسـد: »تنهـا یـک چیـز در جهـان 
بدتـر از ایـن اسـت کـه همـه از تـو حـرف بزننـد، 
و آن ایـن اسـت کـه هیچکـس از تـو حرفـی نزند«. 
هنگامـی که وایلـد این کلمات را می نوشـت در اوج 
ــ و در آغـاز رسـوایی رمانتیکـی کـه  شـهرت بـودـ 
او را بدنـام کـرد. وایلـد بـه خاطـر نثـر تحریک آمیز 
و ژسـت و قیافـۀ متظاهـرش اغلـب تحقیـر می شـد 
انـدازه تحسـین می شـد و عجیـب  بـه همـان  امـا 
نیسـت کـه بـه سـبب رابطـۀ عشـقی جنجالـی اش با 
لـرد آلفـرد داگالس و دفـاع پرشـورش در دادگاه از 
»عشـقی کـه جرئت نـام نهـادن بر آن نیسـت« توجه 
عمـوم را جلـب می کـرد. ایـن نـه نخسـتین بـار، و 
نـه آخریـن بـار، بـود کـه شـخصیت عجیـب وایلد 
بـر وجهـه و اعتبـار حرفه یـی او سـایه می انداخـت. 
وایلـد کـه یکـی از نامتعارف تریـن، پرجذبه تریـن و 
معروف تریـن چهره هـای آن عصـر بـود امتیـازات و 
مخاطـراِت زبانـزدِ همـگان بـودن را، بیشـتر از هـر 
کـس دیگـری، تجربـه کـرد. بـه عبارتـی می تـوان 

گفـت کـه از قـدرت شـهرت بـه خوبـی آگاه بود.
شـهرت )celebrity( چیسـت؟ چـرا مـا وایلـد را 
سـلبریتی می دانیـم امـا، مثـاًل، اسـحاق نیوتـن را نه؟ 
سـلبریتی دقیقًا چیسـت، و از چه زمانی سـلبریتی آن 
گونـه کـه آن را می شناسـیم به وجود آمد؟ سـلبریتی 
بـا دیگـر مقـوالت معروفیـت از قبیـل خوش نامـی 

)fame( یـا آوازه )renown( چـه تفاوتـی دارد؟
شـهرت از دیگـر شـکل های تأییـد عمومـی متمایـز 
اسـت.  متمرکـز  فـرد  شـخصیت  بـر  زیـرا  اسـت 
را  مـا  جاودانیِ شـان  ظاهـراً  کمـاِل  در  سـلبریتی ها 
از امـور عـادی روزمـره رهایـی می بخشـند، مـا را 
سـرگرم می کننـد، باعـث لـذت مـا می شـوند یـا بـه 
مـا کمـک می کنند کـه درد خـود را بیان کنیـم. آن ها 
بـه واسـطۀ نقـص کامـاًل انسانیِ شـان مـا را نسـبت 
بـه نقایـص خودمـان دلگـرم می کننـد و به مـا قوت 

قلـب می دهنـد، حـس تعلق مـا را پـرورش می دهند 
و بـه مـا یـادآوری می کننـد کـه سـختی و مشـقت 
صرفًا بخشـی از وضعیت انسـان اسـت. سـلبریتی ها 
شـخص بـودِن مـا را بازتـاب می دهنـد ـــ آن هـا 
کیسـتی مـا را بـه ما نشـان می دهنـد. اما سـلبریتی ها 
افسـون  خیـال  و  وهـم  بـا  را  مـا  حـال  عیـن  در 
می کننـد، و بـه مـا نشـان می دهنـد کـه می خواهیـم 

چه کسـی باشـیم.
اسـت  مناقشـه انگیز  به شـدت  سـلبریتی  خاسـتگاه 
اصطـالح  ایـن  از  متفاوتـی  بسـیار  تعاریـف  زیـرا 
وجـود دارد. بـرای مثـال، تـا حـدی عـادی شـده 
اسـت کـه »سـلبریتی« و »خوش نامـی« را بـه جـای 
هـم بـه کار برنـد. امـا بـا کاربـرد ایـن واژه هـا بـه 
جـای هـم، از زمینه هـای تاریخـی خـاص پیدایـش 
 )fame( ایـن واژه هـا غافـل می مانیـم. خوش نامـی
کـه از واژه ی التیـن )fama( مشـتق شـده اسـت، 
نخسـت، از طریـق شـعر حماسـی ویرژیـل، انه ایـد، 
بـه ُرمـا، الهـه ی شـایعه و خبرپراکنـی، کـه از »بال ها 
و دهان هـای بسـیارش بـرای سـخن گفتن« اسـتفاده 
در  خوش نامـی  واژۀ  می شـود.  مرتبـط  می کنـد 
زبان هـای فرانسـۀ قدیـم و انگلیسـی قـرون وسـطی 
رایـج بـود و در قـرن سـیزدهم بـر ارزیابـی عامـۀ 
مـردم از یـک فـرد، و در قـرن چهاردهم بر تحسـین 

عمومـی یـک فـرد داللـت می کـرد.
چـون خوش نامـی بـه اعمـال قهرمانانـه و رفتارهای 

شایسـتۀ قهرمانـاِن بـا سـطوت و هیبـت و مـرداِن 
شـد  منزلتـی  می شـد،  مربـوط  بـزرگ  به اصطـالح 
می یافـت:  اختصـاص  اسـتثنایی  آدم  چنـد  بـه  کـه 
اسـکندر کبیـر، شـارلمانی، مارکـو پولـو، افالطـون، 
ارسـطو، لئونـاردو داوینچـی، ژانـدارک، و غیـره. اما 
خوش نامـی یـک خواهـر یـا بـرادر شـرور را هم در 
سـایه  مخفـی کـرده اسـت، کـه در دو طـرف صحنه 
منتظـر انـد تا وسـط صحنه را اشـغال کننـد: بدنامی. 
در طـی زمـان، سلسـله یی از مسـتبدان، مجرمـان و 
نِـرون، کالیگـوال، آتیـال رهبـر قـوم  خطـاکاران، از 
هـون، جسـی جیمـز و مارکـی دوسـاد گرفتـه تـا 
بـرای  َمنسـون،  چارلـز  و  هـاری  ماتـا  راسـپوتین، 
جلـب نظـر مـردم بـا افـراد مـورد احتـرام رقابـت 
کردنـد. افـراد بدنـام، کـه قصه هایـی را می پرداختند 
کـه عمـوم کسـانی را کـه مجـذوب سـویۀ تاریـک 
بـه  و  می کـرد  تحریـک  بودنـد  انسـانی  طبیعـت 
وحشـت می انداخـت، در تصور و تخیـل جمعی قد 
َعلـم کردنـد. شـخصیت های منفی، بیانگـر تمایالِت 
هـراس  و  رعـب  دل هـا  بـه  و  بودنـد  دیگـرآزار 
می افکندنـد، همـان طـور کـه در گذشـته خائنـان، 

اهریمنـان، اراذل و اوبـاش چنیـن بودنـد.
مبهم تـر  بدنامـی  و  خوش نامـی  از  کـه  شـهرت، 
اسـت، از واژۀ التیـن سـلبِرم )celebrem( مشـتق 
اسـت، واژه یـی کـه هم متضمـن تجلیل اسـت و هم 
حاکـی از »ازدحـام« بالقـوه دور یـک نفـر )یا شـاید 
»محاصـره«ی او(. خوش نامـی می توانـد بـه سـبب 
رفتـار خـوب فـرد به او اعطا شـود امـا در عین حال 
می توانـد بـه سـبب مقـام و جایـگاه واالی موروثـی 
او بـه وی داده شـود: ملکـه صرفـًا بـه خاطـر ملکـه 
بودنـش خوش نـام اسـت. امـا شـهرت کـه متکی بر 
معیـار بازرسـی بیرونـی اسـت بـه طـور ضمنـی بـه 
معنـای رابطـۀ متقابـل میان شـخص محتـرم و عموم 
مـردم اسـت، لقبی کـه اعطایش کمتر امـری انتصابی 
و بیشـتر حاصـل نوعـی بده بسـتان اسـت. بر خالف 

»خوش نامـی« و »آوازه«، که گویـای احترام و تکریم 
بودنـد، اصطـالح »شـهرت«، کـه در قـرن هجدهـم 
رواج یافـت، مشـکوک بـود. »شـهرت« برای کسـب 
مشـروعیت کوشـید و بـا انتقـادات افراطـی بـودن و 
سـطحی بـودن مبـارزه کرد. شـهرت به طـور جمعی 
شـخصی  بـه  محتـاج  خوش نامـی  شـد.  سـاخته 
برجسـته بود؛ شـهرت مسـتلزم مخاطبانی دارای قوۀ 

بود. تمیـز 
هنگامـی که ایـدۀ خوش نامی ظهور کـرد و دامنه اش 
وسـعت یافـت تـا جایـی بـرای بدنامـی بـاز شـود، 
کمتـر بـه عملی خـاص و مشـخص تعلـق گرفت و 
بیشـتر بـه فـرد خـاص و مشـخصی، یا دسـت کم به 
ایـدۀ خاصـی از فـرد، منضم شـد. بـه قـرن نوزدهم 
کـه رسـید، آدم خوش نـام، کـه بـه خاطـر قابلیـت 
قابل تقلیدبـودن  و  اسـتثنایی  بـرای  معماگونـه اش 
ارج و قـرب داشـت، نـه تنهـا بـه واسـطۀ موفقیـت 
یـا ارث بلکـه بـه واسـطۀ محبوبیـت و مردم پسـند 
بـودن بلنـدآوازه می شـد. شـهرت، که نمـود و ظاهر 
فردیـت را بـر ابـراز آن ترجیـح می دهـد، و بـه نظر 
مـردم دربـارۀ آدم مشـهور اهمیـت می دهـد، مثـل 
خوش نامـی و بد نامـی جایـی برای چهره یـی مردمی 
بـاز می کنـد، چهره یـی کـه تصویر و هویتش، سـبک 
و جوهـرش بـه طـرز تفکیک ناپذیـری در هـم تنیده 

شـده اند.
بـا ایـن همه، وقتـی خوش نامی این ظواهر را کسـب 

کـرد چـه چیز آن را از شـهرت مجزا می کـرد؟ برای 
مثـال، چه چیـز جان اسـتوارت میل، چارلـز داروین 
بایـرون، فرانتـس  لـرد  از  نایتینـگل را  و فلورانـس 
لیسـت، تومـاس ادیسـون یـا سـارا برنـارد متمایـز 
می کنـد؟ همـۀ ایـن شـخصیت ها در قـرن نوزدهـم 
بـه خوبـی شناخته شـده بودنـد؛ همگـی شـهرت را 
آن هـا  »دربـارۀ  مـردم  همـۀ  بودنـد؛  کـرده  تجربـه 
حـرف« می زدنـد. و بـا این همه، دسـتۀ اول به اندازۀ 
دسـتۀ دوم توجـه رسـانه ها را به خـود جلب نکردند 
و، کاالیـی شـدن )تأییـد کارهـا و آثـار، بـه گـردش 
افتـادن عکس هـا، دسـتخط و امضـا( را بـه  انـدازۀ 
دسـتۀ دوم برنینگیختنـد یـا شخصیت پرسـتی را بـه 
اندازۀ دسـته دوم تسـریع نکردند. دسـتۀ اول پیروانی 
طرفدارانـی  دوم  دسـتۀ  سرسـپرده گانی؛  و  داشـتند 
داشـتند. دسـتۀ اول بـه گفت وگو دعـوت می کردند؛ 
دسـتۀ دوم بحث و مناقشـه برمی انگیختند. دستۀ اول 
توجـه را جلـب می کردنـد؛ دسـتۀ دوم بـه امیـد آن 
زنـده بودنـد. تفاوت میـان خوش نامی و شـهرت به 

تفـاوت در درجـه و نـه در نـوع تبدیـل می شـد.
ادیسـون بـه معنـای واقعـی کلمـه جهـان را نورانـی 
در  برنـارد  و  لیسـت  بایـرون،  کـه  آن  کـرد، حـال 
حوزه هـای ادبیـات، موسـیقی و تئاتـر موفقیت هایی 
برخـالف  آنهـا  شـدند.  تحسـین  و  کردنـد  کسـب 
بسـیاری از معاصران شـان بـا همـان درجـه از فضل 
و کمـال، کـه مدت هاسـت فرامـوش شـده اند، افکار 
و عقایـد عامـه را به شـدت متأثـر کردنـد، و موفـق 
شـدند نظـر همـگان را به خـود جلب کننـد، به این 
کـه کیسـتند و چـه کارهایـی کرده اند. آن هـا با خلق 
کـردن و نمایـش دادن یـک شـخصیت، شـخصیتی 
مردمـی کـه یگانـه امـا ـــ بـه نحـوی تعیین کننـده 
ـــ قابل بازتولیـد بـود، خـود را در طـول عمرشـان 
متمایـز سـاختند، و مقـام و منزلـت اسـطوره اِی پس 
از  چهره هایـی  کردنـد.  تضمیـن  را  مرگ شـان  از 
قبیـل ادیسـون جادوگر، برنـارد »افسـانه ای«، بایرون 
پرجاذبـه و سـتاره ی راِک تمام عیارِ همسـن او، یعنی 
لیسـت، کـه اسـتادِ جلـب توجـِه جرایـد عمومـِی 
پررونـق، مبّلغـان زرنگ خـود و حتی سـرمایه دارانی 
نوپا شـده بودند، هم شـهرت مـدرن را پدید آوردند 

و هـم بـه آن تجسـم بخشـیدند.
برخـی از پژوهشـگران با اشـاره به چنیـن مثال هایی 
و  هجدهـم  قـرن  اواخـر  در  را  شـهرت  خاسـتگاه 
نوزدهـم می داننـد. آن هـا می گوینـد کـه ایـن دوره 
بـود کـه نـه تنهـا شـخصیت هایی اسـتثنایی را پدید 
بـرای تسـهیل  بلکـه شـرایط سـاختارِی الزم  آورد 
رشـد و تحـول یـک فرهنـگ شـهرت محورِ کامـاًل 
در  کـه  دوره،  ایـن  کـرد.  فراهـم  را  تحقق یافتـه 
حـوزه ی جدیـد زندگی نامه نویسـی، عمومیـت پیـدا 
کـردن نقاشـی از چهـره، انتشـار خاطـرات، و ظهور 
داسـتان های عاطفـی و سـوگ نامه ها در روزنامه هـا 
بازتـاب یافـت، مفهومـی نـو از »خـود« را پـرورش 
داد کـه از فـرد حمایـت می کـرد. با گسـترش قلمرو  
عمومـی، آنجـا کـه آدم هـا توانسـتند بیـش از پیـش 
فروپاشـی سلسـله مراتب  بـه واسـطه ی  و  بخواننـد 
گفتگوهـای  در  سیاسـی  و  اجتماعـی  مسـتحکِم 
از  )دسـت کم  فـردی  هـر  عمومـی شـرکت  کننـد، 
حیـث نظـری(  توانسـت عظمـت و بزرگی خـود را 
شـیوه های  کـه  فناورانـه ای  نوآوری هـای  بخواهـد. 
جدیـد ارتبـاط، از قبیـل فرهنـگ فراگیـر چـاپ و 
بازتولیـد تصاویـر، را برانگیخـت، و نیـز نیروهـای 
گسـترده،  شهرنشـینی  کـه  صنعتـی  سـرمایه داری 
وقـت و کار ماشـینی را بـه راه انداخـت، بـه اوقـات 
فراغـت جنبـه ی تجـاری بخشـید، و اشـکال جدیـد 
و معیارهـای منزلـت را پدیـد آورد، همـه ی این هـا 
بـه مـردان و زنان عـادی به نحـو فزاینـده ای در کار 
مخاطره آمیـز کسـب عظمـت و بزرگـی کمـک کرد.
و  معروفیـت  مشـهور  افـراد  کـه  بـود  مدت هـا 
اعتبارشـان را در مراکـز قدیمی نفـوذ از قبیل کاخ ها، 
سـالن ها و برج هـای عـاج بـه دسـت می آوردنـد، و 
قلم زنی هـای  در  صورت هایشـان  کـه  بـود  قرن هـا 
و  مدال هـا  روی  تندیس هـا،  در  کتاب هـا،  تـوی 
سـرامیکی  کوچـک  مجسـمه های  در  و  سـکه ها، 
بازتولیـد می شـد. امـا ایـن تصاویـر عمدتـًا در میان 
نخبگان دسـت به دسـت می شـد، کسـانی که قدرت 
سـفارش، خریـدن و گـردآوردن آن هـا را داشـتند. 
تولید ماشـینی سـبب شـد کـه دسـت یابی بـه چنین 
تصاویـری دموکراتیـزه و برابـر شـود. از اواخـر قرن 
نوزدهم، دیگر تماشـاگران عـادی و مصرف کنندگان 
ناشـناس )در برابـر حامیـان و دوسـتان نزدیـک( در 
کاریکاتورهـای روزنامه هـا،در نقش های برجسـته ی 
در  ارزان،  جیبـی  تصاویـر  و  چینـی  ظـروف  روی 
کارت هـای ویزیـت، و در پوسـترهایی بـه انـدازه ی 
طبیعـی کـه بولوارهـای شـهری و جاده هـای اصلـی 
اسـتثنایی  افـراد  تصاویـر  بـه  می کـرد  تزئیـن  را 

برمی خوردنـد.

برخی از پژوهشگران با اشاره 
به چنین مثال هایی خاستگاه 

شهرت را در اواخر قرن 
هجدهم و نوزدهم می دانند. 
آن ها می گویند که این دوره 
بود که نه تنها شخصیت هایی 
استثنایی را پدید آورد بلکه 
شرایط ساختارِی الزم برای 

تسهیل رشد و تحول یک فرهنگ 
شهرت محوِر کامالً تحقق یافته را 
فراهم کرد. این دوره، که در 

حوزه ی جدید زندگی نامه نویسی، 
عمومیت پیدا کردن نقاشی از 
چهره، انتشار خاطرات، و ظهور 

داستان های عاطفی و سوگ نامه ها 
در روزنامه ها بازتاب یافت، 

مفهومی نو از »خود« را پرورش 
داد که از فرد حمایت می کرد. با 
گسترش قلمرو  عمومی، آنجا که 
آدم ها توانستند بیش از پیش 
بخوانند و به واسطه ی فروپاشی 
سلسله مراتب مستحکِم اجتماعی 
و سیاسی در گفتگوهای عمومی 

شرکت  کنند

هالی گروت/ برگردان: افسانه دادگر

بخش نخست

سلبریتی ها 
چه اهمیتی

دارند؟
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

کشـورهای  در  انتخابـات  تجربـۀ  اساسـًا 
جهـان، عـاری از تقلـب و تخطـی نبـوده 
کشـور  یـک  عنـوان  بـه  امریـکا  اسـت. 
انتخاباتـی،  مـدرن  سیسـتم  بـا  پیشـرفته 
انتخابـات عاری از مشـکل نداشـته اسـت. 
پرونـدۀ اتهـامِ دسـت برد در انتخابات اخیر 
امریـکا بـه نفـع ترامپ، هنوز بسـته نشـده 
اسـت. اتهام تقلـب و تخطـی در انتخابات 
اخیـر ایـن کشـور وجـود دارد. ایـن امـر 
نشـانگر ایـن اسـت کـه انتخابـات حتا در 
و  مشـکل  دچـار  کشـورها  پیشـرفته ترین 
چالـش می شـود. اما لُـب کالن این اسـت 
کـه میـزان ایـن مشـکالت در کشـورهای 
در  اسـت.  متفـاوت  جهـان،  مختلـف 
انتخابـات اخیـر امریـکا، روسـیه متهـم به 
مداخلـه بـه نفـع دونالـد ترامـپ شـد. بـا 
آنکـه ایـن ادعـا تاکنـون ثابـت هم نشـده، 
امـا فراتـر از ایـن، ادعـای جـدی دیگـری 
بـر پروسـۀ انتخابـات ایـن کشـور مطـرح 
و  قوانیـن  دیگـر،  کشـورهای  در  نشـد. 
اخـالق اجتماعـی و شـعور سیاسـی مردم 
و سیاسـت مـداران اجـازه نمی دهـد تـا با 
بـازی  انتخابـات  سرنوشـِت  و  انتخابـات 

صـورت گیـرد.
چالش هـای  میـزاِن  افغانسـتان،  در  امـا 
انتخاباتـی، بـه شـدت بیشـتر و وسـیع تر 
از هـر کشـور دیگـری بود/اسـت. تجربـۀ 
چهـار دور انتخابـات در افغانسـتان، خیلی 
بـوده  دیگـر  کشـور  هـر  از  خطرناک تـر 
بـه  را  افغانسـتان  حتـا  انتخابـات  اسـت. 
لبـۀ پرتـگاه نابـودی و جنگ هـای داخلـی 
کشـانده اسـت. انتخابـات سـال 2014 و 
اخیـراً ششـم میـزان، نمونه هـای بـارز این 
مدعـا اسـت. تقلب و تخطـی در انتخابات 
بـه  ریاسـت جمهوری سـال 2014 کار را 
جایـی کشـاند کـه حتـا یکـی از طرف هـا 
ُهشـدار بـه ایجـاد حکومت مـوازی داد و 
نزدیـک بود افغانسـتان وارد فاز دیگری از 

جنگ هـای داخلـی شـود.

تقلـب و تخطـی و اسـتفاده از منابع دولتی 
و حتـا منابـع نامشـخص در انتخابات های 
نادیـده گرفتـه  افغانسـتان،  اول و دوم در 
شـد. تصـور این بـود کـه چـون انتخابات 
در ایـن کشـور تـازه تجربـه می شـود، در 
آینـده ممکـن اسـت وضعیـت بهتر شـود 
انتخابـات،  قـوام  سـمت  بـه  برویـم  و 
پروسـۀ مردم سـاالری و درک قاعـدۀ بازی 
سیاسـی در کشـور. امـا شـوربختانه بـا هر 
دور تجربـه، انتخابـات بـه جـان آنکه بهتر 
شـود و طرف هـا قاعـدۀ بـازی سیاسـی را 
رعایـت کننـد، انتخابـات برای افغانسـتان 
تبدیـل به تهدید و عامل شـکاف اجتماعی 
و سیاسـی شـد. در انتخابات هـای اخیـر، 
این پروسـه بـه جای شـکل دهی حکومت 
بـه  مشروعیت بخشـی  و  سیاسـی  وسـیع 
را  افغانسـتان  دولـت  داری،  و  حکومـت 
انقطـاب  و  بحـران  سـوی  بـه  می بـرد 

سیاسـی-اجتماعی.
پیـش از برگـزاری انتخابات ششـم میزان، 
تصـور بـر ایـن بـود کـه تیم هـای حاکم با 
اسـتفاده از منابـع دولتـی، در پـی تقلـب 

انتخابـات  در  پیـروزی  بـرای  تخطـی  و 
خواهنـد شـد. باورهـا بـر ایـن بـود که دو 
شـریک حکومـت وحدت ملی کـه برآمده 
از دل یـک تقلـب دیگـر در سـال 2014 
بودنـد، از هـر گزینۀ ممکن بـرای پیروزی 
در انتخابـات بهـره خواهنـد جسـت. ایـن 
انتبـاه بـه یکباره گی هـم پدید نیامـده بود. 
دو شـریک حکومـت در انتخابـات سـال 
بعـداً  و  داشـتند  پیـروزی  ادعـای   2014
در حکومـت وحـدت ملـی هـم علیـه هم 
دیگـر نیش و کنایه گفتنـد و یکدیگر را به 
بی کاره گـی، ناتوانـی، ضعـف و تبعیـض... 

کردند. متهـم 
اکنـون کـه رقابت دو تیم پـس از برگزاری 
انتخابـات هـم گـرم اسـت، تازه سـندها و 
شـواهد مبنی بر تقلب و تخطی و اسـتفاده 
از منابـع دولتـی در انتخابات رو می شـود. 
در  گذشـته  روزهـای  در  کـه  سـندهایی 
بـه نشـر می رسـد،  اجتماعـی  شـبکه های 
نشـان می دهد کـه نامـزدان حکومتی برای 
پیـروزی در انتخابـات، عـالوه بر اسـتفاده 
از منابـع دولتـی، دسـت به دامـن نهادهای 

بین المللی و کشـورهای خارجـی نیز دراز 
کـرده انـد. ایـن سـندها همچنـان بیانگـر 
آن اسـت کـه سـناریوهای پیش بینی شـده 
بـرای انتخابـات ششـم میـزان چنـدان بـه 
نبـوده اسـت. یـک  از حقیقـت هـم  دور 
نوار صوتی منسـوب به شـینکی کروخیل، 
بـه  »دولت سـاز«  انتخاباتـی  سـتاد  عضـو 
در رسـانه ها  غنـی  رهبـری محمداشـرف 
درز کـرده اسـت. بانـو کروخیـل در ایـن 
نـوار بـه سـایر اعضـای سـتاد می گوید که 
آنـان خواسـته  از  یونامـا  »چینل«شـان در 
شـدن  شکسـته  بـه  پیونـد  در  تـا  اسـت 
قفـل دروزاۀ »دیجیتـال سـنتر« کمیسـیون 
داوود  بدهنـد.  وضاحـت  برای شـان 
سـلطان زوی، عضو دیگـر سـتاد انتخاباتی 
دولت سـاز در گفت وگـو بـا رسـانۀ آریانـا 
نیـوز، صحـت این نـوار را هـم تایید کرده 

. ست ا
نـوار دیگـری که این روزها در شـبکه های 
می شـود،  دست به دسـت  اجتماعـی 
منسـوب بـه قـاری امیـد صافـی، کمپاینـر 
تیـم دولت سـاز در والیـت کاپیسـا اسـت. 

او در ایـن نـوار کـه ظاهـراً به عضـو دیگر 
دولت سـاز در والیـت ننگرهـار فرسـتاده 
پول هـای  کـه  می گویـد  اسـت،  شـده 
کمپایـن بـرای تیم دولت سـاز میـان چهار 
وکیـل ایـن والیـت تقسـیم شـده و از این 
کیک، سـهمی به او نرسـیده اسـت. جالب 
این کـه قـاری امیـد صافی مدعی می شـود 
هـزار جلـد شـناس نامه  دو  از  بیـش  کـه 
را بـرای انتخابـات پارلمـان از بهـر برنـده 
شـدنش در انتخابـات خودش سـتیکر زده 
و در انتخابـات ریاسـت جمهوری از آن به 
نفـع تیـم دولت سـاز اسـتفاده برده اسـت.
در نـوار دیگـری که منسـوب بـه مطیع اهلل 
خروتـی، عضـو تیـم دولت سـاز اسـت، به 
موالنـا محمـد عبداهلل کمیشـنر کمیسـیون 
آقـای  می شـود.  داده  دشـنام  انتخابـات 
خروتـی در ایـن نـوار کـه ظاهـراً بـه یک 
فرسـتاده شـده، می گویـد  تیمـی  گـروپ 
کـه موالنـا عبداهلل مانـع »کار«های شـان در 
کمیسـیون می شـود. او در ایـن نـوار بیـان 
می کنـد کـه موالنا عبـداهلل اجـازه نمی دهد 
شـمار  بایومتریـک  بـدون  رأی هـای  کـه 

. د شو
در  کـه  اتفاق هایـی  و  نوارهـا  ایـن  تمـام 
کمیسـیون انتخابـات در هفته های گذشـته 
افتاد، نشـان می دهـد که رقابـت تنگاتنگی 
میـان اعضـای تیـم دولت سـاز و ثبـات و 
جریـان  کمیسـیون  درون  در  همگرایـی 
دارد. از قرایـن چنیـن بـر می آیـد کـه تیـم 
دولت سـاز پیـش قـراول تالش هـا بـرای 
تقلـب در درون کمیسـیون اسـت. ایـن در 
تـالش نفوذ در کمیسـیون انتخابات اسـت 
و می خواهـد رأی های تقلبـی و غیرقانونی 
انجام شـده در روز انتخابات را مشروعیت 
کـه  اسـت  ایـن  دیگـر  واقعیـت  بدهـد. 
بـا  انتخاباتـی  کمیسـیون های  کمیشـنران 
امتحـان بزرگـی مـردم قـرار دارنـد و باید 
تـالش کننـد بـا حفـظ استقاللیت شـان، از 

ایـن امتحـان موفـق بیـرون آیند.

نوارهای مدعی تقلب سرنوشِت انتخابات را به کجا می برد؟
بهروِز سربلند

در محفلـی کـه بـه همیـن مناسـبت از نشـانی انجمـن 
ادبـی خیرخانـه و افغـان فیلـم در تـاالرِ افغـان فیلـم 
برگـزار گردیده بـود، از کارکردهای  هنـری و  فرهنگی 
نام آشـنای  کارگـردان  و  سـینماگر  پاییـز،  همایـون 

سـینمای افغانسـتان گرامـی داشـت شـد.
برنامـه بـا سـخنانی از صحـرا کریمـی، رییـس افغـان 
فیلـم آغـاز گردیـد. بانـو کریمـی ضمـن سـتایش و 
سـپاس گزاری از کارهـای هنـری همایـون پاییز گفت: 
امکانـات و  زمینـۀ  کـه در  بـا وجـود دشـواری هایی 
بودجـه وجـود دارد، تـالش خواهیـم کرد تا سـینمای 

افغانسـتان را از حالـت امـروزی اش بیـرون کنیـم.
پـس از آن، امـان پویامک از چهره های فعـال فرهنگی 
افغانسـتان در مورد شـخصیت و پروندۀ سینمایی پاییز 
صحبـت کـرد و او را از معـدود سـینماگرانی خوانـد 
کـه دارای فهـم خـوب سـینمایی و فلسـفی اسـت. او 
فیلم هـا و به ویـژه فیلـم »آن سـوی خـط سـکوت« کـه 
سـاختۀ آقـای پاییز اسـت را متفـاوت از کارهای دیگر 

سـینمای افغانسـتان دانست.
او افـزود: اگـر امـروز وضعیـت سـینما و سـینماگران 

سـاخت  شـاهد  مـا  اگـر  نیسـت،  خـوب  افغانسـتان 
مجلـۀ  یـک  حتـا  اگـر  نیسـتیم،  ارزشـمند  فیلم هـای 
نهـاد  بـه  تخصصـی سـینمایی نداریـم، اول شـرمش 

اسـت. بـر سـینماگران کشـور  دوم  و  دولـت 
دکتـور یامـان حکمـت، منتقد و اسـتاد دانشـگاه نیز از 
سـخنرانان دیگـر برنامـه بـود که پـس از نمایـش فیلِم 

»آنسـوی خـط سـکوت«، ایـن فیلـم را به نقـد گرفت. 
گفـت:  سـخنانش  از  بخشـی  در  حکمـت  دوکتـور 
اکثریـت فیلسـوفان معاصـر مـا، فقـط در بـارۀ سـینما 
حـرف می زننـد یـا در مـورد فیلـم می نویسـند، چـون 

ابـزار اندیشـگانی جهـان معاصـر تصویـر اسـت.
آن سـوی خـط  فیلـِم  گفـت:  ادامـۀ سـخنانش  در  او 
سـکوت نماینـدۀ عصـر خودش اسـت؛ نماینـدۀ عصر 
بـا  فیلـم  ایـن  تصویـر.  بـا  گفتـن  و سـخن  تصویـر 

می کنـد. هم آوایـی  معاصـر  جهـان  تیوری هـای 
آقـای حکمـت فیلِم »آن سـوی خـط سـکوت« را ارایۀ 
فلسـفی از واقعیـت دانسـته و  اظهار داشـت: »هرچند 
کالم و کلمـه و قصـه همیشـه همـراه فیلم هـا هسـتند، 
امـا فعـاًل فضـای اصلـی تولید معنـا به سـمت تصویر 
در حرکـت اسـت، بـا ایـن صـورت، الزم اسـت در 
فضـای دانشـگاهی مـا، توجـه بـه ایـن امـر تیوریـک 
بسـیار مهم اسـت، مـا طـرف مطالعه عکـس و مطالعۀ 

فیلـم وسـینما برویم«.
برنامـه با سـپاس گزاری ولـی تالش دوسـت گرمابه و 

گلسـتان آقـای پاییز به پایان رسـید.

از کارنامۀ هنری همایون پاییز گرامی داشت شد
 فرامرز


