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ﻣﺮامﻓﺮخ ﻧﯿﮏ ﺗﺮﺟﻤﻪ :
را از در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2012ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ  ،ﯾﮏ ﺑﺎﻧﻮی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺧﻮش ﮔﻔﺘﺎر ازﺑﯿﻤﺒﺎﺗﺎ ﻧﯿﺎﻣﯽ
در ﺣﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از وی ﺑﻮد ،ﺑﯿﻤﺒﺎﺗﺎ دﺳﺖ داد و ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ آن را از ﺻﻔﺮ دوﺑﺎره ﺑﺴﺎزد .ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪی ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮش ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺲاﻧﺪاز او را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮔﻮﯾﺪ:زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ زن  35ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺳﻪ ﮐﻮدک اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽ »ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ« ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﻧﻤﯽ
»ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﮕﻪ دارم.ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﻧﻤﯽ«
درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻮﮔﻮ ﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ از ﯾﮏ زن درﺟﻮﻻ او در ﻏﺮب ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ اﺳﺖ و زﺑﺎن ﻣﺎدری ددوﮔﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻧﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ از ﺷﻮﻫﺮ ﻓﻘﯿﺪش ﺑﺎردار اﺳﺖ .او ﺑﻪ آن زن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﻣﺴﮑﻦ ،ﭘﻮل ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﻧﯿﺎﻣﯽ وﺣﺸﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺳﻪ ﮐﻮدﮐﺶ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﮑﺮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ از ﺧﻮدم« ﮔﻮﯾﺪ:ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﯾﺎ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽ
»ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ؟ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ
ﺿﺮﺑﻪ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ از دﺳﺖ دادن ﺷﻮﻫﺮ و داراﯾﯽ ﮐﻪ او ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ﻣﺪام در ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ و در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻏﺮﺑﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ زﻧﺎن »ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮراکﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ« در ﺳﺎل  2011ﺑﺮای اﻣﺒﺮ ﭘﯿﺘﺮﻣﻦ از
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ« ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ارث رادر ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺷﻮﻫﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ
ای ﮐﻪ در آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮد ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ،ﺗﻤﺎﻣﯽ داراﯾﯽﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ »وﺿﻮح ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
ﻣﯽرﺳﺪ.
در ﺳﺎل  2002ﺑﺮ دﻧﻮر از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎری اﻧﺘﻮاﻧﺖ ﺳﻮﺳﻮ ای رﯾﺸﻪ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دارد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه
ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ،ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﺎج و ﻏﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ،ﮐﻪ زﯾﺮ دﺳﺖ ﻣﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪاری زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﺸﺎورزی ﺳﻮدی ﺑﺒﺮﻧﺪ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ،زﻧﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺪاوم در ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻌﻒ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ
ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺮدﺳﺎﻻری در ﺑﯿﺸﺘﺮﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق زن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺳﻮﺳﻮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در« در ﺳﺎل  2012در اﯾﻤﯿﻠﯽ ﻧﻮﺷﺖ» :ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﺎﻧﻮاده« و ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﮔﺎدوﮔﻮ  ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎهﺑﯿﻼﻣﭙﻮا ﻧﻮﻣﻮ ﺗﯿﺎﻣﺒﯿﺎﻧﻮ
ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ در واﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﺑﯿﻮه وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ ﭼﻮن ازدواج ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﯾﺎ زن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
»آﯾﺪ.ﻧﺪارد ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﺎﻧﻮن آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا در ﻧﻤﯽ
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎﻧﺎدا در ﻣﻮرد ﺟﻤﻌﯿﺖ« ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻮﻣﻮ در ﮔﺰارش 2012
ﻧﺎﻣﻪ در آن ﮐﺸﻮر راﯾﺞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎی آن،داد ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ وﺻﯿﺖﺑﺮای زﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ »ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻫﯿﭻ
ﺧﺎﻧﻮاده اول ﺷﻮﻫﺮ اﯾﻦ ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ وی ،ﺗﻤﺎﻣﯽ داراﯾﯽ او را ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای زﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن
زﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش 80 ،درﺻﺪ از زﻧﺎن ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻗﻮام ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ،ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد زﻧﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎﻣﯽ ،ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ زﻧﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ
ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ،ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﻮل ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
»داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ« ﮔﻮﯾﺪ:ﻧﯿﺎﻣﯽ ﻣﯽ
رﯾﭽﻞ اﺳﻨﻮ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﺪﺳﺎزی زﻧﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻏﺮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت
ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ زﻧﺎن در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺳﺮﮐﻮب ﻗﺮار دارﻧﺪ.
»ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺎن در ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ اﺳﺖ .زﻧﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻮل را ﻣﺮدان ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ «.ﮔﻮﯾﺪ:او ﻣﯽ
ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﻫﺎ و ﮔﺮوهﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎر را ،زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﺑﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ دارای ﻗﺒﯿﻠﻪ اﺳﻨﻮ
ﺗﻮاﻧﺪ وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﯾﻦ زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن وﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺮای زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽ« ﮐﻨﺪ:ﮐﻨﻨﺪ .او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻘﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﻨﻮ 75 ،ﻣﺎﯾﻞ در ﺷﺮق ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ،ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﯿﻦ ،در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دارای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارث و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻧﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ »ﮔﺰارش آﻓﺮﯾﻘﺎ« داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  2013ﻣﺠﻠﻪ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻧﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻤﺎﻣﯽ داراﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راﻫﯽ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
اﻣﺮوزه ،ﺑﺮای در آوردن ﻧﺎن ﺷﺐ ،ﻧﯿﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻪ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ را ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ﺑﺎب اﺳﺖ .ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ دو ﺗﻦ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽروﻧﺪ و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮدک را ﻧﯿﺰ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮش ﻣﯽﺳﭙﺎرد،
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﻮد .او ﻧﺎن ،ﮐﻠﻮﭼﻪ ،آب ﻣﯿﻮه وﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻧﯿﺎﻣﯽ ﭘﺎرﺳﺎل ﮐﺎر دوﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﮏ ﻧﻔﺮه در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺗﻮﻓﻮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در زﻣﺎن آزادش در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ.
».اﯾﻦ ﮐﺎر زﯾﺎدی ﻧﯿﺴﺖ« ﮔﻮﯾﺪ:ﻧﯿﺎﻣﯽ در ﻣﻮرد دو ﮐﺎرش و ﻧﻘﺸﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻣﺠﺮد ﻣﯽ
اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﺧﺎﮐﯽ و ﺗﻮدار اﺳﺖ از ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .او داﺳﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﺧﻮد و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راﻫﺶ
را ﺑﺎ اﻓﺮاد زﯾﺎدی در ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ او اس ام« ﮔﻮﯾﺪ ،:ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻣﯿﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن او ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ او از داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﯽراﺷﺪا ﺳﺎوﯾﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ »ﺳﭙﺎه ﺻﻠﺢ« ﻫﺎی  2010ﺗﺎ  2012در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی دﺧﺘﺮان .راﺷﺪا ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل»دادزدم و او ﺟﻮاب ﻧﻤﯽاس ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ)ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ( را ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﭘﻮل ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد .او ﻣﯽ »واﻧﭙﺎت« داﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
از ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﻪ ﻧﯿﺎﻣﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺟﻮاب اس ام اسﻫﺎﯾﺶ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ و او آن ﻣﻮﻗﻊ داﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺮای راﺷﺪا ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻧﯿﺎﻣﯽ ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺪارد؛ وﻟﯽ ﺳﺎوﯾﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او از اﺑﺘﺪا اراده ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را اداره ﮐﺮده ،ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﻮه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﺳﯿﺮ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.ﻧﯿﺎﻣﯽ ﺳﻮﯾﺎ و ﺗﻮﻓﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ اﻫﺪا ﻣﯽ »واﻧﭙﺎت« ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
او ﮔﺎﻫﺎ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن ﺑﯿﻮه را ﻫﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﺪاوم ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎﻣﯽ اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای او و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ او وﺟﻮد دارد.

ﺑﻪ ﺻﻮرت« دﻫﺪ ﮐﻪ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻮه ﺷﺪن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرای ﺑﺮ روی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﺎل  2012ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ای را اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻢ اﺳﻨﻮ ﻣﯽ »ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ]ﺑﺮای ﺧﻮد و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن[ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮیﺷﻮد و ﻣﯽوﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺸﺎن زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽ« ﮔﻮﯾﺪ:اﺳﺖ .او ﻣﯽ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺎﻣﯽ در ﺣﺎل ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر آﺷﭙﺰیاش را ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  10ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻓﻌﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .از اﯾﻦ ﻣﺎه ﻫﻢ او ﺑﻪ
ﮐﻼسﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮزد و ﻣﺪرک اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺑﮕﯿﺮد .آﯾﻨﺪه اﮔﺮﭼﻪ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺳﺮﺷﺎر از اﻣﯿﺪ
اﺳﺖ.
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