iran BANoO
شماره دویستم
یکشنبه  16دی 1397

iranbanoo@icpi.ir

گـــــــزارش

ی بلوچستانی که خانه مادربزرگ خود را
رحیمه پرویزپور؛ بانو 
کتابخانه و موزه روستا کرده است

پله پله تا پلین

عاشق خدمت به زنان روستا بودم
عشــق بــه جامعــه و خدمــت بــه زنــان روســتا
رحیمــه را تــا پــای میــز ثبتنام شــورای شــهر
میکشــاند ،اما تعصبات قومی قبیلهای اجازه
اینکــه رحیمــه پشــت میــز خدمــت بنشــیند را
نمیدهد« .چند ســاعتی بیشتر تا پایان مهلت
ثبتنــام شــورا باقــی نمانــده بــود ،اضطــراب
زیــادی داشــتم ،دل تــوی دلــم نبــود .مدارک
مورد نیاز ثبتنام را زیر چادر زدم و راه افتادم.
به بخشــداری که رسیدم نگاه سنگین آدمهای
توی راهرو را روی خودم حس میکردم ،کامالً
درک میکردم که انتظار دیدن یک زن آن هم
برای کاندید شــدن در شــورای شــهر را ندارند.
امــا چــه کســی میتوانســت جلــوی رحیمــه
جــوان را کــه رؤیــای خدمت به جامعه در ســر
پرورانده ،بگیرد؟ من تصمیمم را گرفته بودم
و حــس میکردم با هر قدمی که برای ثبتنام
میگــذارم یــک قــدم بــه ایــن رؤیــا نزدیکتــر
میشــوم .رؤیای برآورده کــردن نیازهای زنان
روستا را که اغلب با بیتوجهی مواجه میشود،
در چنــد قدمی خــودم میدیدم .خوشــبختانه
خانــوادهام همیشــه پشــتم بودنــد .در مــورد
ایــن تصمیم هم مــن را همراهی و پشــتیبانی
کردنــد .فقــط کمــی مــادرم بــا ایــن موضــوع
مشــکل داشــت ،میترسید با شــرکت در شورا،
نتوانــم حــرف مــردم را تــاب بیــاورم و همیــن
موضوع زندگی مشــترکم را تحتالشعاع قرار

احتمــاالً ایــن جملــه را زیــاد
الهام فیروزبخت
در فضــای مجــازی خوانــده
یــا شــنیدهاید کــه صــدای آب به ایــن خاطر زیباســت که در مســیرش با
ســنگهای زیــادی برخــورد میکنــد ،بعد وصلــش میکنند بــه زندگی
آدمیــزاد که با عبور از ســختیها زیباتر میشــود .اما چقــدر این حرف در
دنیای واقعی صحت دارد؟ چند درصد از افراد میتوانند وقتی با سنگ
یــا مانعی در زندگیشــان برخــورد میکنند ،مانع را کنار بزننــد و امیدوار
بــه راهشــان ادامه دهند؟ قبول داشــته باشــید یا نه ،خیلیهــا در همین
پیــچ و خم موانع از حرکت باز ماندهاند و عطای رســیدن به هدفشــان
را بــه لقایش بخشــیدهاند .رحیمه پرویزپــور یکی از آن افرادی اســت که
روحیــهای توقفناپذیــر چــون آب روان دارد .رحیمــه  28ســاله اســت و
متولد روســتای ابتر از توابع ایرانشــهر استان سیستان و بلوچستان است.
مهنــدس رایانــه و از همان بچگــی دل در گرو کتاب و کتابخوانی داشــته
است .داستان زندگی این زن بلوچ را از زبان خودش بخوانید.
دُهتوک،عروسک
بومی و اصیل
بلوچیاست
که بسته به نوع
منطقهبهنامهای
دهتوک،بیبوک،
دتوک و بانوروک
نامیده میشود .این
عروسکها از چوب
نخلوحشیساخته
میشوند.
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دهــد ،ولی وقتــی دید همســرم هیچ مشــکلی
بــا ایــن موضــوع نــدارد ،در نهایــت رضایــت
داد .امــا اتفاقــی کــه دوســت نداشــتم رخ داد.
تنهــا چند روز به شــروع انتخابــات مانده بود.
عمــوی بزرگم به دیدنم آمد و از من خواســت
از انتخابات کنارهگیری کنم .دوســت نداشــتم
از مــن برنجــد ،امــا درخواســتش را رد کــردم.
چنــد روز بعــد عمــوی دومــم بــه نمایندگی از
تمــام مــردان فامیــل بــه دیدنم آمــد و همان
درخواســت را از من کرد .خواســتهها یکی بود.
هــر دو میگفتنــد اســم خودمــان و طایفهمان
ســر زبانهــا میافتــد و خــوب نیســت یک زن
در شــورا شرکت داشــته باشد .دوســت داشتم
ســر تصمیــم و خواســتهام بمانــم و باالخــره
ایــن تابــو را بشــکنم .امــا از طرفــی هــم کامــاً
اضطــراب خانــواده مخصوصاً پدر و مــادرم را
درک میکردم .من دوست داشتم حضور من
در شــورا به مردم روســتا روحیــه و امید بدهد،
دوست نداشتم با عقایدشان بجنگم و خدایی
نکــرده حالشــان را خــراب کنــم .بــه همیــن
دلیــل بر خالف میــل و تصمیمــم از انتخابات
کنار کشــیدم .اما خوشــحالم که در طول تاریخ
روســتای ابتر ،نام مــن بهعنوان اولیــن زنی که
کاندید شورای شهر شد ،ثبت خواهد شد».
میز خدمتم را در یک کتابخانه گذاشتم
دســت کشــیدن از رؤیایی که مدتهــا در ذهن

