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   آقایان، این نبرد      شما هم هست، 

شعله ایرانی، آپریل 2013

بدون تردید ما در سال های تغییر و تکامل 
جهش وار جامعه بشری، در نقطه عطفی تاریخی 

به سر می بریم. سال های شگفت برانگیز تکامل 
شتابان ابزار تولید و ارتباطات که تاثیرات جهش 

گونه ایی بر مناسبات اجتماعی و جهت گیری 
جامعه بشری می گذارد. در برهه ایی از تاریخ 

چند هزار ساله ی بشر زیست می کنیم که روند 
رشد و تغییرات حتی در طول سالهای حیات 

یک نسل نیز محسوس و قابل سنجش است. از 
روزگاری که مادر بزرگان نسل میان سال کنونی، 
بی سواد و فاقد حق رای و نظر بودند تا به امروز، 

سال های زیادی نگذشته اما تحوالت و دست 
آوردها شتابان چهره ی جهان و زندگی مردم را 

دگرگون کرده است. 

هیچ گاه در تاریخ جامعه ی بشری آگاهی 
نسبت به نابرابری جنسیتی و سازماندهی 
حول خواسته های برابری طلبانه ی زنان، 

چنین گسترده و اعتراضات به ابعاد و اشکال 
خشونت های جنسیتی چنین سراسری، مردمی 

و هدفمند نبوده است. بحث هایی که در ماه های 
اخیر حول تجاوز گروهی و قتل دختری در هند 

و خشونت و تجاوز به فعالین سیاسی در مصر اوج 
گرفت، به روشنگری بیشتر در مورد وجوه نهادینه 

و ریشه دار بودن خشونت علیه زنان و نقش 
نهادهای دولتی و پلیسی در پاسداری از اشکال 
تبیعض منجر شد. فمینیست ها و دیگر فعالین 

سیاسی و اجتماعی، کوشش کردند که توجه 
معترضین را به منافع سلطه گران و مهندسین 

نظام اقتصادی حاکم در بازتولید خشونت و 
تثبیت کهتری زن جلب کنند. فعالین در هند و 

مصر با استفاده از توجه و خشم عمومی و همگام 
شدن مردان جوان در رویارویی با خشونت علیه 
زنان، گفتند و نوشتند که خشونت علیه زنان در 

چرخه ایی سازمان یافته، هدف و نیتی جز ابدی و 
مقدس نشان دادن نابرابری و تثبیت نظام سلطه 
در جامعه ندارد. آنها مردان را خطاب قرار دادند 

و گفتند که باید همگام با زنان آگاه، با درک 
اهمیت حیاتی مقابله با نظامی که خشونت علیه 

زنان را تشویق می کند به پا خیزند. آنها به مردان 
گوشزد کردند که این نبرد شما نیز هست! 

از دهه شصت قرن گذشته به عنوان دهه ی 
روشنگری و تولد فمینیسم رادیکال یاد می شود. 

دست آورد خیزش ها و جنبش ارتقای آگاهی 
در آن سال ها اگر چه در ابتدا محدود به جوامع 
غربی و در بهترین حالت الیت جوامع پیرامونی 
بود اما تن به محدودیت جغرافیایی نداد و ابعاد 

جهانی یافت. با رشد شتابان تکنولوژی، دسترسی 
گسترده به وسایل ارتباط جمعی و ملموس 

شدن ابعاد و زوایای خشونت علیه زنان به یاری 
خبررسانی مردمی و لحظه ایی از چهار گوشه ی 
گیتی، بذر آگاهی و شکوه انسانی شورش که از 

آن سال های دهه شصت رویش آغاز کرد، هر 
روز بیشتر به اعماق رفته و به بار می نشیند. 
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واقعیت این است که تاریخ جنبش زنان که یکی 
از جوانترین جنبش های مدنی تاریخ جهان است، 

بر سرنوشت زنان و بهبود زندگی و حقوق آنها 
تاثیرات ملموسی گذاشته است. همسو با این 

تاثیرگذاری، این جنبش توانسته دست آوردهای 
مهم نظری و عملی برای رشد جنبش های 

اجتماعی نوین آزادی خواه به ارمغان بیاورد. 
جنبش های نوین هم پوشانی خواسته هایشان 
را اکنون بیش از پیش درک می کنند. امروز 
ما شاهد پیوند عملی و نظری هر چه بیشتر 

جنبش های آزادی خواهی با جنبش زنان هستیم. 

یکی از مهمترین نتایج رشد جنبش زنان و تکامل 
و ترویج گفتمان و متد های فمینیستی، رشد 
آگاهی مردم نسبت به اشکال آشکار و پنهان 

بروز ستم های گوناگون و هم پیوندی مکانیسم 
حیات، رشد و بازتولید آنها است. هر ستم، کالم و 
رفتار زن ستیزی که عادی، بی اهمیت و از چشم 

همگان پنهان بود اکنون در عرصه ی زندگی 
اجتماعی و مباحث رسانه ایی در مقابل چشمان 
نادیده انگار جامعه ی مسخ شده، عریان می شود. 

انگشت گذاشتن و برجسته کردن زخم های 
مهلکی که جان و تن زن را در زندگی روزمره 

تنها به جرم زن و نقشی که به او تحمیل شده، 
فرسوده و ویران می کند، فعالین جنبش های 

دیگر اجتماعی را متوجه عمق سرکوب و نابرابری 
زنان و ریشه های سرکوب کرده است. از دیگر 

سوی، حضور فعال و تعیین کننده زنان در 
حرکت های اجتماعی و انقالب ها، جنبش های 

اجتماعی و سیاسی را هر چه بیشتر متوجه 
پتانسیل عظیم کنشگری زنان برای پیشبرد 

تغییرات بنیادین در جامعه کرده است. رویدادی 
که در روند تکوینش به انتگره شدن خواسته های 
طبقاتی، قومی و ملی و جنسیتی منتهی خواهد 

شد. 

فعالین جنبش زنان با تکرار، توضیح و نمایش 
ابعاد حیرت آور خشونت علیه زنان در سراسر 

جهان، به مردان یادآوری می کنند که در موازات 
مبارزه با سیستم اقتصادی و سیاسی که خشونت 

و نابرابری را تغذیه می کند، باید خود نیز به 
عنوان عنصر آگاه و کنشگری با اراده، از منافع 
جنسیتی حاصل از این سیستم، فاصله بگیرند 
و آشکارا و با نمایشی علنی الزامات آنرا زیر پا 
بگذارند. مردان باید با صدای رسا و با تشکیل 

سازمانهای ضد خشونت موازی سازمان های 
زنان، نظامی که خشونت علیه زن را از حقوق 
و وظایف مردان تلقی می کند طرد کنند. اگر 

نقطه ی عزیمت و مبارزه با اشکال خشونت علیه 
زن از خانه آغاز می شود، نقطه ی شتاب و نشان 

دادن جسارت اجتماعی رد آن در خیابان و محل 
کار خود را به نمایش می گذارد. آنجا که مردان 
با آزارها و مزاحمت های خیابانی و خشونت های 

رایج کالمی و فیزیکی در اماکن عمومی مقابله ی 
علنی می کنند، اولین قدم های همبستگی عینی 

و ثمر بخش خود را با جنبش برابری طلبی زنان 
و امن سازی محیط برای شکوفایی و فعالیت در 
عرصه های گوناگون زندگی و مبارزه ی اجتماعی 
و سیاسی زنان، این کنشگران جنبش های نوین 

اجتماعی، بر می دارند. 

پارسا و روسپی، دو سویه ی یک نقش 
هستند! سکسیسم بر مبنای تقسیم جنسیتی 

جامعه با نقش های ازلی، ابدی و از پیش تعیین 
و تعریف شده، شکل می گیرد. یکی از مبانی 

اولیه ی سکسیسم و تضمین برتری جنس مرد، 
درک و پذیرش ضرورت تملک بدن زن »پارسا« 

و به حراج گذاشتن بدن زن »روسپی« است. 
در این تقسیم بندی که تدوین و نقش پردازی 

تندیس های آن به فرهنگ، آداب و رسوم و 
مذاهب واگذار می شود، زن پارسا معمولن زنی 
است در تملک، نجیب و فداکار. مادر و خواهر 

و همسر است. آن دیگر زنان همگی در زمره ی 
فواحشی که بدن آنها ملک همگانی و طعمه ی 

تجاوز و تعدی است قرار می گیرند. یکی از منابع 
تغذیه و ماندگاری این تقسیم بندی دیرینه ی 

زنان به »حالل و حرام«، در جوامع امروزین 
فرهنگ رایج و البته مدرن از جمله فیلم، موزیک 

و رسانه های بزرگ وعمدتن دولتی با نحوه 
تنظیم اخبار و وقایع هستند. این منابع به شکل 
روزمره در تربیت و شکل یابی فرهنگ و اخالق 

جامعه نقش تعیین کننده دارند، به مردان و 
زنان می آموزند که هر کدام جایگاه، ارزش و 

آموزه های رفتاری دارند که سرباز زدن از آنها نه 
تنها غیرطبیعی و بر خالف تعالیم الهی، ملی و 
سنتی است بلکه مستوجب مجازات عمومی، از 

ترد شدن تا سنگسار است. چنین نظامی نه تنها 
انسان ها را در نقش هایی مصنوعی، ناعادالنه، 

خشن و ویرانگر محدود می کند، بلکه نیمی از 
جامعه یعنی زنان را وادار می کند تا برای حق 

بهره بری از امکانات زندگی اجتماعی، برای تامین 
معاش و تحصیل، به شکل مداوم در معرض 
آسیب های روانی و جسمی قرار بگیرند. در 

بسیاری جوامع که آزارها و آسیب های جنسی 
رواج زیادی دارند و ابعاد آنها خشونت آمیزتر 
است، زنان بی شک حتی از ترک خانه برای 

حضور در اجتماع خودداری می کنند. یا هنگام 
خارج شدن از خانه خود را آنقدر می پوشانند تا 

در هیبت زن پارسا از خطرها در امان بمانند. 
محدودیت هایی که در اثر ناامنی و عدم سالمت 

خیابان و محل کار و وسایل نقلیه زنان را در 
معرض آزار دائمی تا حد از دست دادن جان و 

به قتل رسیدن قرار می دهد، در عمل به منظور 
محدود کردن حضور اجتماعی زنان و ممانعت از 
ایفای نقش کنشگری اجتماعی و سیاسی است. 

مسئله ایی که به رکود و سکون جنبش های 
اعتراضی در بسیاری جوامع می انجامد. 

این چرخه لعنتی را متوقف کنیم! به گواه آمار 
و پژوهش ها، اکثریت زنان جهان به شکل دائمی 

و روزمره، عالوه بر خشونت های خانه گی، در 
معرض انواع آزار، مزاحمت کالمی و دست درازی، 
خشونت های سادیستی و تجاوز جنسی در اماکن 

عمومی قرار دارند. ابعاد این خشونت ها و آزارها 
ارتباطی به نوع پوشش، زیبایی و سن و سال، 

محل و وقت رفت و آمد و نوع رفتار زنان ندارد. 
مردانی در سراسر جهان عاملین این خشونت ها 
و جرائم هستند. در کشور خودمان و در کوچه 

و خیابان هر روز از کنار این بیشمار مردان عبور 
می کنید، با بسیاری از آنها هم کالم می شوید و 

رابطه ی شغلی و خانواده گی دارید. مردانی برای 
محافظت و حفظ زنان »پارسایشان« آنها را در 

خانه ها نگه می دارند و یا با کنترل دائمی پوشش 
و رفتارشان آنها را مجرم و منبع شر و دلیل 

دست دراز کردن و متلک گفتن ها و تجاوزات 
قلمداد می کنند. و به این ترتیب زندگی هزاران 
زن به جای شکوفایی و رشد، در پشت دیوارها 

دفن می شود. 

اما مردانی هستند که نه خشونت علیه زنان را 
می پسندند و نه عامل مستقیم سرکوب و کنترل 

زنان می شوند. حتی در خانواده حامی زنان 
هستند. مشارکت فردی داوطلبانه و عملی در 

بازتولید نظام زن کش و زن آزار ندارند. بسیاری 
ناگزیرند در چارچوب زندگی روزمره ی اجتماعی، 
از الزامات نظام برتری مرد بر زن تبعیت کنند و 
در نتیجه از مواهب آن نیز خواسته یا ناخواسته 

برخوردار شوند. هنگامی که شاهد خشونت و 
آزاری هستند با تاسف به تماشا می ایستند و یا 

شرم زده چشم فرو می بندند و دخالتی نمی کنند. 
اساسن معتقد به دخالت در امور زندگی دیگران 

نیستند. قدمی عملی برای متوقف کردن چرخه ی 
خشونت بر نمی دارند، هر چند که از آن دل 

آشوب می شوند. نقش مردانه ایی را که به آنها 
اعطا شده یا می پذیرند و یا از رد کردن علنی 
و در نتیجه ترد شدن از دایره ی مردانه گی و 

مجازات های در پی، هراس دارند. 

شمایانی که از زمره ی این مردان هستید، 
مبارزه علیه خشونت و زن آزاری 

مسئولیت شما هم هست. این نبرد شما نیز 
هست! در کشوری که حاکمیت و قانون، 

عرف و سنت از گشایش فضای آزاد، سالم 
و فارغ از آزار و خشونت برای تامین و 
گسترش حضور اجتماعی زنان حمایت 

نمی کند، شما مداخله گری کنید و به آزار 
دهندگان، مزاحمان و متجاوزان خیابانی 

نشان دهید که شما با آنها نیستید. ببینید، 
بشنوید، بایستید و نه بگویید! گسترش 
و تامین فضای حضور اجتماعی سالم و 

آزادانه زنان یکی از پیش شرط های رشد و 
رهایی جامعه از عقب مانده گی و فرهنگ 

زن آزاری است.
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این مقاله را به آن هایی تقدیم می کنم که تن فروشی 
را شغلی در ردیف سایر مشاغل دانسته و از آن دفاع 

می کنند.

زنی که بدن خود را می فروشد، در نهان و در درون خود 
نمی تواند احساس افتخار و خوش بختی کند. شاید در یک مناظره 

تلویزیونی و در یک کشور اروپایی با افتخار اعالم کند که با 
تصمیم و اراده خود به این کار پرداخته است.  اما وقتی با خود 

تنها می شود و زمانی که مجبور به تظاهر در مقابل مردی بیگانه 
می گردد که در ازای پول، تمایالت سکسی خود را به او تحمیل 

می کند، دیگر خنده از لبانش محو شده، چشم ها را می بندد 
و سعی می کند از بدن خود فرار کند تا آن لحظات بگذرند، تا 

بتواند با فشار آب داغ دوش بوی مرد را از خود بزداید. 

دردناک ترین سئوالی که می توان از چنین زنی پرسید،  این است 
که آیا آرزو می کند دخترش نیز چنین »شغلی« را انتخاب کند؟

در بسیاری از کشورهای دنیا، به ویژه در کشورهای توسعه یافته، 
فمینیست هایی وجود دارند که با وجود مخالفت قاطع و مبارزه 

با قاچاق انسان از جمله زنان و کودکان، معتقدند خرید و فروش 
»آزادانه« و »داوطلبانه« سکس حق هر انسانی است و از  این 

زاویه تن فروشی را شغلی مانند مشاغل دیگر دانسته و از وجود و 
حضور  این »حق« در جامعه دفاع می کنند.

برای شروع بحث می توان سئوال زیر را مطرح کرد:

در صورت ممنوعیت خرید و فروش تن، زنانی که بدون 
»جبر« این »شغل« را انتخاب کرده و زندگی شان را از  این 

طریق تأمین می کنند، چه باید بکنند؟ 

این پرسشی است که ذهن برخی را به خود مشغول می کند و به 
همین دلیل سزاوار پاسخ می باشد. برای پرداختن به این پرسش، 
الزم است ببینیم در روند معامله سکس چه اتفاقی می افتد و در 

وهله اول مقایسه ای میان تن فروشی و بستر زناشوئی انجام گیرد. 

سوال: آیا این »حق« زن است که در زندگی زناشوئی خود در 
رابطه با انواع و اقسام خشونتی که همسرش بر او اعمال می کند، 

سکوت کند تا زندگی مشترک خود را حفظ نماید؟ آیا چنین 
حقی به آن زن تعلق می گیرد، یا تالش می شود، زن را نسبت 

به خشونتی که بر او می رود، آگاه کرده تا بتواند سرنوشت خود 
را تغییر داده و حقوق خود را بشناسد؟ اگر حتی یک لحظه از 
پروسه ای که مرد با خرید تن زن بر او انجام می دهد، در بستر 
زناشوئی اتفاق بیافتد، مسلما همه فمینیست ها هم صدا آن را 

خشونت و تجاوز در خانه علیه زن اعالم می کنند.  اما چگونه است 
که وقتی زنی مثال با »اختیار« خود و در ازای دریافت مبلغی این 

خشونت را به جان می خرد، برخی از فمینیست ها آن را شغلی 
در ردیف دیگر مشاغل دانسته و از حق زن جهت فروش تن خود 

دفاع می کنند؟

خریدار مجرم است
همان گونه که از مفهوم تن فروشی بر می آید، فاعل کسی است 

که تن را می فروشد و در واقع به خرید و خریدار تن توجهی 
نمی شود. وقتی از تن فروشی سخن به میان می آید، تنها به زن 
و کاری که او انجام می دهد، فکر می کنیم. گوئی این معامله تنها 

یک طرف دارد. در این بحث مرد و مردان بی شماری که بدن 
یک زن را در ازای پرداخت پول می خرند، ناشناس هستند. نقش 

آن ها در این عمل دو طرفه، به حساب نمی آید. بلکه  این زن 
»فاحشه و روسپی« هست که در جلوی چشم پدیدار می شود. 

زنی با لباس های مشخص، با قیافه بزک کرده مخصوص و یا 
رفتاری ویژه که در محالت مشخصی از شهر می ایستد و مردان را 

»اغفال« می کند...... در عرف جامعه در این رابطه و معامله ی دو 

زنی که بدن خود را می فروشد احساس 
افتخار و خوش بختی نمی کند...

الله حسین پور

یک زن تن فروش 
خوش بخت به من 

نشان دهید!
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نفره، مردانی که بدن زن را می خرند، اقدامی »برحق« و پذیرفته 
شده انجام می کنند. مارکی به پیشانی شان زده نمی شود. آن ها با 
مردان دیگر تفاوتی ندارند.  این زنان هستند که »منحرف« بوده و 
زنان دیگر که زنان »خوب« به حساب می آیند، می بایست خود را 
از  این زنان »بدکاره« دور کنند. ستم مضاعف در مورد زنانی که 

تن خود را می فروشند، تبدیل به ستم چندگانه می گردد.

از این رو برای آن که »مفهوم« با اتفاقی که در آن می افتد، هم 
خوانی داشته باشد، الزم است که به جای »تن فروشی« از خرید 
و فروش تن صحبت کنیم تا مردان فاعل این پدیده شمرده شده 
و جامعه نوک تیز حمله را متوجه مردانی که سکس را خریداری 
می کنند، کرده و نه زنانی را که بنا به دالیل بسیار متنوع و قابل 

بررسی اجبارا به فروش تن خود می پردازند.

حال وقتی از جانب طرف داران خرید و فروش تن،  این عمل 
به مثابه شغلی مشابه مشاغل دیگر نگریسته می شود، به وضوح 

می بینیم که فاعل یعنی مردان خریدار در این پدیده نادیده 
گرفته می شوند. اگر بپذیریم که زن »حق« فروش بدن خود را 

دارد، چگونه این »حق« به مردان نیز داده می شود که بدن زن را 
بخرند. پس چه تفاوت ماهوی میان خرید تن یک زن و استفاده 

جنسی از آن و خرید یک زن و فروش آن به فردی دیگر و باز 
هم استفاده جنسی از آن وجود دارد؟ در هر حالت سلطه توام 
با خشونت بر بدن زن انجام می گیرد، چه بنا به »خواسته« 

زن باشد و چه بر خالف »خواسته« وی. 

بر جمله آخر تأکید می کنم. چرا که برخی به این دلیل به زن حق 
فروش تن خود را می دهند، چون این امر را »خواسته« او می دانند 

و فاعل عمل خود به حساب می آید. در این استدالل زن، نقش 
قربانی را بازی نمی کند و در واقع سوژه است و نه ابژه!

سئوال می کنم، آیا اگر خشونت، شکنجه و اعدام را بنا به 
»خواسته« خود، بر خود روا داریم، دیگر مشکلی نیست؟ 

یک مثال از فاجعه ای دیگر می زنم.

افرادی وجود دارند که آدم خوار هستند. وافرادی نیز وجود 
دارند که مایلند بنا به »خواسته« خودشان خورده شوند! چه 

تفاوتی می کند؟ در هر حالت آدم خواری می بایست از صحنه 
روزگار محو شود. بنابراین بهتر است از »خواسته و رضایت« 

صحبتی نکنیم. ببینیم انسان در کدام حالت، انسانیت را به اثبات 
می رساند. بیایید انسانیت را تعریف کنیم و ظلم و خشونت را 

تمیز دهیم.

داد و ستد »آزادانه«
یکی دیگر از استدالالتی که در دفاع از خرید و فروش »آزادانه« 

تن مطرح می شود،  این است که افراد با هر شغلی که دارند، 
کاری و یا مهارتی را به دیگری می فروشند و به ازای آن پول 

دریافت می کنند و چه بسا که این کار را نه بنا به میل و خواسته 
خود، بلکه بنا به جبر اقتصادی انجام می دهند. در نتیجه فروش 

تن نیز شغلی است از میان مشاغل. 

برای ادامه بحث، در مقابل این استدالل مثال دیگری می زنم. آیا 
ما بر فروش هر نیرو و ویژگی که داریم به ازای دریافت پول صحه 
می گذاریم؟ مثال مزدورانی که قدرت بدنی و خشونت خود را برای 

مقابله با جنبش های مردمی و یا شکنجه زندانیان می فروشند، آیا 
باز هم »حق« فروش »مهارت« خود را دارند؟ بنابراین صرفا با 

استدالل »فروش کار« و یا »بنا به خواسته خود« نمی توان از حق 
خرید و فروش بدن در جامعه حمایت کرد. 

استدالل دیگر طرف داران فروش تن به مثابه یک شغل این است 
که در جامعه سرمایه داری که هیرارشی قدرت حاکم است و 

یک رابطه عمودی و فرماندهی بر مناسبات میان انسان ها برقرار 
می شود، اعمال خشونت از مظاهر آن است و در نتیجه در هر 

شغلی می توان از خشونت و اعمال حاکمیت باال بر پایین، بخوان 
مرد بر زن، صحبت کرد!

این استدالل چه را اثبات می کند؟ که ما بر  امر خشونت و 
فرماندهی صحه نهیم؟ روشن است که می بایست از ریشه و 

اساس با هیرارشی و سیستم فرماندهی انسان بر انسان مبارزه 
کنیم و در هر جا که نمودی از آن مشاهده می کنیم، با آن 

بجنگیم. مگر غیر از این می توان این سیستم را از میان برد؟ وجود 
و حاکمیت چنین سیستمی در جامعه نمی تواند و نمی باید ما را 
با پدیده خرید و فروش سکس و بدن انسان، بخوان برده داری 

مدرن آشتی دهد.

طرفداران خرید و فروش سکس، با  این که از این پدیده حمایت 
می کنند،  اما انصافا به هیچ عنوان بر قاچاق انسان صحه 

نمی گذارند و معتقد به مبارزه قاطع با آن هستند. اما آیا مگر 
تفاوتی میکند که بدن انسان را خریده و جهت عمل سکس به 
دیگری بفروشیم یا خود آن را به همان منظور بخریم؟ تفاوت 

تنها در آن جاست که وقتی دالل سکس، زن را به دیگری 
می فروشد، سود بیشتری می برد.  اما عملی که بر بدن زن، کودک 

و نوجوان انجام می گیرد، در این دو حالت هیچ گونه تفاوتی با 
هم ندارد. بنابراین نمی توان از طرفی مخالف قاچاق انسان بود، از 
طرف دیگر از حق خرید و فروش »آزادانه« سکس حمایت کرد. 

زنان مجرم نیستند
حال می توان پاسخ  این سئوال که تکلیف زنانی که از این طریق 
درآمد خود را تأمین می کنند، چه باید بشود را به صراحت داد. 

در وهله اول باید روشن شود، زنانی که بنا به هر دلیلی بدن خود 

را می فروشند، در هیچ قانونی نمی بایست مجرم 
به حساب آیند، بلکه آنان قربانیانی هستند که به 
حمایت جامعه و دولت نیاز دارند. مجرم کسانی 

هستند که تنها به دلیل ارضای امیال جنسی، بدن 
زنان را می خرند و از آن به مثابه یک کاال استفاده 

جنسی می کنند.

عوارض تن فروش را می توان از زوایای مختلف با 
اعتیاد مقایسه کرد و از این زاویه مبارزه با  این  امر 

به یک پروسه درمانی نیاز دارد. زنی که بدن 
خود را می فروشد، نه تنها به لحاظ فیزیکی دچار 

بیماری های مختلف می گردد و نیاز به پزشک، 
دارو و درمان دارد، بلکه به لحاظ روحی نیز 

بیمار محسوب شده و به معالجه طوالنی مدت 
نیاز دارد. عالوه بر آن بازگشت او به تن فروشی 
مشابه بازگشت انسان معتاد به مواد مخدر است 

و می بایست مدت های مدید تحت مراقبت و 
حمایت های تخصصی قرار گیرد. وقتی از این زاویه 

به تن فروشی بنگریم، دیگر مقایسه آن با  سایر 
مشاغل دردناک تر به نظر می آید.

مهاجرت غیرقانونی و تن فروشی اجباری
از آن جا که یکی از دالیل وجود خرید و فروش تن و افزایش 

تصاعدی آن در عصر حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا، به ویژه 
در کشورهای توسعه یافته، غیرقانونی بودن اقامت زنان مهاجری 

هست که به  امید رفاه بیشتر به این کشورها می روند یا توسط 
قاچاق چیان انسان برده می شوند، می بایست راه حل قاطعانه ای 

برای رفع مشکالت مهاجرت این زنان جستجو کرد. 

انسان جهان وطن شعاری ست که هنوز قدم های ابتدائی را نیز 
برنداشته است. حق اقامت نباید تبدیل به غولی شود که زنان 

مهاجر را به ورطه اجبار به فروش تن خود و وابستگی به دالالن 
و واسطه ها بیاندازد. زیستن قانونی در کشور، بیمه درمانی، حق 

تحصیل و تأمین معاش زندگی این زنان از وظایف عاجل دولت ها 
به شمار می رود.

در کشور ما ایران  اما، مانند بسیاری از کشورهای جهان سوم 
مشکل اقامت در میان نیست.  این فقر و اجبار اقتصادی است که 

به عنوان عامل اصلی سوق دادن زنان به فروش تن خود نقش 
بازی می کند. همین فاکتور فقر در امرفروش کودکان و نوجوانان 

به دالالن و قاچاق چیان انسان و خروج از کشور به امید زندگانی 
بهتر نقش درجه اول را دارد.

 قاچاق انسان همانند قاچاق مواد مخدر در میان صاحبان 
سرمایه، سیاست مداران، دستگاه پلیس و سازمان های امنیتی در 

سطح جهان حامیان قدرت مندی دارد. بنابراین پدیده خرید و 
فروش تن را نمی توان با یک حرکت ضربتی از میان برد. چنین 

مبارزه ای، عالوه بر تدوین قوانین، نیاز به کار فرهنگی وهم چنین 
زیر بنایی مداوم در جامعه دارد. پر واضح است که اجرای چنین 

پروسه ای با مشکالت و موانع عدیده ای روبرو است. به ویژه در 
کشور ما به نظر ناممکن می آید. اما  این ها هیچ یک حضور و 

تحمل این پدیده را در جامعه توجیه نمی کند. خرید و فروش تن 
حادثه ای است دردناک برای یک زن، چه با »اراده« و »خواسته« 
خود و چه باالجبار. هر عملی و هر حرکتی می بایست تنها برای 
محو چنین حادثه ای در جامعه انجام گیرد، هرچند در پروسه ای 

بسیار طوالنی و به ظاهر امکان ناپذیر.

وقتی به تاریخ جنبش زنان می نگریم و ناممکن های باورنکردنی 
را  امکان پذیر می بینیم، می توانیم به هر تغییری امیدوار باشیم.                        

 زنانی که بنا به هر دلیلی بدن خود را 
می فروشند، در هیچ قانونی نمی بایست 

مجرم به حساب آیند، بلکه آنان 
قربانیانی هستند که به حمایت جامعه و 
دولت نیاز دارند. مجرم کسانی هستند 
که تنها به دلیل ارضای امیال جنسی، 

بدن زنان را می خرند و از آن به مثابه 
یک کاال استفاده جنسی می کنند.

وقتی از تن فروشی سخن به 
میان می آید، تنها به زن و 

کاری که او انجام می دهد، فکر 
می کنیم. گوئی این معامله 

تنها یک طرف دارد.
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اساس نظام اقتصادی سرمایه ساالری تولید کاالئی است. تولید 
و توزیع و پس آن گاه مصرف کاالست که باعث انباشت سرمایه 

برای تولید بیشتر می شود. هرکدام از این حلقه ها که نباشد، 
نظام اقتصادی موجود به دست اندازمی افتد. از این نظر، تبلیغات 
که نقش مهمی در گسترش فرهنگ مصرفی موجود دارد، برای 
تکمیل این حلقه اهمیتی اساسی پیدا می کند. درمراحل اولیه، 

تبلیغات عمدتا صورت اطالع رسانی داشت. در اواخر قرن 
نوزدهم به ویژه اگر کاالی جدیدی وارد بازار شده بود، بعضی از 

خصلت های این کاالی تازه درآگهی تجارتی عمده می شد. دراین 
مرحله کمتر اتفاق می افتاد که آگهی تجارتی درباره چیزی به 

غیر از مختصات خود کاال باشد. به عبارت دیگر، نقش اصلی 
و اساسی تبلیغات در این دوره، اطالع رسانی بود. ولی حدودا 

از 1925 این شیوه تبلیغات تغییر کرد. شرکت ها به این نتیجه 
رسیدند که نگرش متفاوتی الزم است تا بتوان کاالی بیشتری 

فروخت. از آن تاریخ به بعد، با استفاده از آگهی های تجارتی 
کوشیدند کاال را به خواسته ها و احساسات انسانی گره بزنند. یکی 

از ابتدائی ترین خواسته های بشری هم تمایالت جنسی است و 
از این جاست که بهره گیری- به واقع سوءاستفاده- از زنان در 

تبلیغات آغاز می شود. به عبارت دیگر آن چه که عمده می شود 
فروش » امید کاذب« است و این مقوله در اغلب آگهی ها مشترک 

است. به آن می رسم و بیشتر توضیح خواهم داد. امروزه کم 
اتفاق نمی افتد که در آگهی ها نشانی از کاالی مورد نظر نیست و 

سرمایه ساالری، 
تبلیغات تجاری، 

زنان
احمد سیف
 اقتصاد دان

تصویر یگانه و بی عیب از 
»زیبائی« زنانه، تصویر زنی 
است جوان، الغر اندام، با 

چشمهای آبی و دندان هائی به 
سفیدی برف و خوش ترکیب 

که صورتش بطور مطلق هیچ 
چین و چروکی ندارد. همین 

زنان خیلی الغر، معموال 
پستان های بسیاربزرگی 

دارند و این در حالی است که 
چنین ترکیبی به حال طبیعی 

وجود ندارد. این تصویر بی 
عیب، دراغلب اگر نه همه موارد، 

واقعی نیست.



11 10
آوای زن، شماره 77/76آوای زن، شماره  77/76  

اغلب نیز خواننده و بیننده از آگهی چیزی در باره مختصات کاال 
نمی آموزد. به عوض، آگهی تجارتی می کوشد که »تصویرپردازی« 

کند. 

در این کوشش برای تصویر پردازی، بدن زن چه بطور کامل و چه 
به صورت اجزا وارد معادله می شود تا برای ترغیب مردم به خرید 

آن کاال مورد استفاده قراربگیرد. گذشته از هرچه های دیگر، 
یکی از پی آمدهای این کار  این است که از زنان تصاویر کامال 

غیرواقعی ساخته می شود. واقعیت دارد که زنان اغلب آگهی های 
تجارتی را درهیچ کجا پیدا نمی کنید. به عوض با تزریق ناامنی و 
غیر کامل بودن در زنان و ندرتا در مردان، واقعی پیام اصلی این 
آگهی ها  این است که اگر کاالهای مورد نظررا مصرف نمائید آن 

کمبودهای- واقعی یا خیالی برطرف می شوند. و اینجاست که 
آن امید کاذب  ایجاد می شود. 

تقریبا در همه آگهی ها، پیام اصلی این است که زن و مرد »ایده 
آل« چه مشخصاتی باید داشته باشند. درخصوص مردان، پیام 

مشخص و روشن است. او باید باقدرت، ثروتمند، ورزشکار و 
دارای اعتماد به نفس باشد. درخصوص زنان، ولی پیامها یک 
گره گاه مشترک دارند. یک زن باید »زیبا« باشد. البته باید 

گفت که تبلیغات مبدع این شیوه نگرش به زن نیستند ولی آن 
چه که تبلیغات کرده و می کند این است که هم گام با جنسیت 
گرائی، این تصور»ویژه« از زیبائی را دست نیافتنی تر کرده است. 

یکی از پی آمدهای جدی تبلیغات این است که این تصور»زیبائی« 
منحصر به فرد و جزمی ترشده است که درعمل، پی آمد آن، به 

صورت زجر و عذاب زنان و حتی گاه مرگ آنان درمی آید. 

این تصویر یگانه و بی عیب از »زیبائی« زنانه، تصویر زنی است 
جوان، الغر اندام، با چشمهای آبی و دندان هائی به سفیدی برف 

و خوش ترکیب که صورتش بطور مطلق هیچ چین و چروکی 
ندارد. همین زنان خیلی الغر، معموال پستان های بسیاربزرگی 

دارند و این در حالی است که چنین ترکیبی به حال طبیعی وجود 
ندارد. این تصویر بی عیب، دراغلب اگر نه همه موارد، واقعی 

نیست. یعنی شما کمترکسی را با  این مختصات پیداخواهید کرد. 
چون نقش اساسی را در خلق  این تصاویر بسیار جذاب، عکاسان، 

آرایش گران و کسانی که عکس ها را روتوش می کنند و هم چنین 
جراحان پالستیک  ایفا می کنند. به سخن دیگر، این تصویر زیبا 
به واقع »توهمی« است که به دست هنرمندان گوناگون ایجاد 

می شود. همان طور که پیشتر گفته شد، این تصاویر با زحمات 
زیاد »خلق« می شوند. تقریبا همه عکس هائی از این قبیل که در 
نشریات مشاهده می شود، نتیجه ساعت ها کار عکاسان و روتوش 
گران و دیگر هنرمندانی است که نقش اساسی را ایفاء می کنند. 

درواقع وظیفه این دسته از »هنرمندان« این است که »تصاویر 
واقعی« را » بهبود« ببخشند و »کمبودهایش« را برطرف کنند. 
در بعضی از موارد، عکسی که مشاهده می کنیم در واقع عکسی 
است که مونتاژ شده است. یعنی دهان از یک مدل، و بازوها از 
مدل دیگر، و پاها از یک مدل دیگر مونتاژ می شود. یکی از پی 
آمدها این نوع آگهی ها و تبلیغات این است که زنان را در دنیای 

واقعی وا می دارد تا تصاویر واقعی و دستکاری نشده خود را با این 
تصاویر دستکاری شده ولی غیر واقعی مقایسه کنند. به این ترتیب، 
یکی از نکاتی که باید برآن تاکید کرد نقش تبلیغات درلطمه زدن 

به اعتماد به نفس زنان است. البته این »اعتماد به نفس« منهدم 
شده، درازای »قیمتی« که برای محصوالت پرداخته می شود، 

قراراست بازسازی شود. و البته که این وعده ای است که به تحقق 
نمی پیوندد و قرار هم نیست به تحقق بپیوندد. چون اگر در این 

ادعاها، حقیقتی وجود داشته باشد درآن صورت، فروش ادامه 
دار  این محصوالت به دست انداز خواهد افتاد. 

برآوردهائی که داریم نشان می دهد که قیمتی که زنان 
می پردازند، اندکی زیادی است. درامریکا، برای نمونه، زنان 
بطور متوسط سالی 33میلیارد دالر برای کاستن از وزن، 7 

میلیارد دالر برای لوازم آرایشی، و 300 میلیون دالر هم صرف 
جراحی های پالستیک می کنند.

از ابتدای پیدایش تبلیغات مدرن در سالهای 1920، هدف اصلی 
آگهی ها دامن زدن به ناامنی فردی بوده است. به سخن دیگر، 
هدف و انگیزه اصلی تبلیغات این است که همگان را از آن چه 
که هستند و از شیوه ای که زندگی می کنند »ناراضی« نماید. 

انگیزه این کار هم روشن است. مصرف کنندگان » راضی« منبع، 
»سود« زیادی نخواهند بود.

نکته ای که قابل ذکر است این که هدف اصلی و اساسی 
تبلیغات این است که بین آن چه که زنان هستند و تصویری 

که این آگهی ها از زنان به دست می دهند شکاف عمیق تری ایجاد 
نماید. این شکاف عمیق تر، اعتماد به نفس زنان را از بین می برد. 

دریک همه پرسی از 33000 زن در امریکا، 75درصد گفته اند 
که فکر می کنند » چاق هستند واضافه وزن دارند« در حالی که 
تنها 25 درصدشان از نظر پزشکی اضافه وزن داشتند. حتی 45 
درصد از کسانی که به واقع کمبود وزن داشتند گمان می کردند 
که باید از وزن خویش بازهم بکاهند چون فکر می کنند که چاق 

هستند. از سوی دیگر، وقتی از همه سو، زنان با این مدل های 
خیلی الغر به عنوان نماد زیبائی روبرو می شوند، حتی غذا 

خوردن هم برای زنان به صورت یک عذاب در می آید. دریک 
گزارش دیگر می خوانیم که در هرلحظه، 25 درصد زنان درامریکا 
رژیم غذائی دارند، و 50 درصد دیگر یا تازه به رژیم غذائی پایان 

داده اند یا به آغاز رژیم غذائی فکر می کنند. در همین گزارش 
معلوم شد که 50 درصد از کسانی که مورد پرسش قرار گرفته 

بودند، برای کم کردن اشتهای خود دارو می خوردند و 27 درصد 
دیگرهم داروهای مایع ضد اشتها مصرف می کردند. 45 درصد 

از زنان برای کاستن از وزن، روزه می گرفتند و 18درصد مسهل 
می خوردند و 15 درصد هم خودشان کاری می کردند که غذای 

خورده را باال بیاورند. البته در شرایطی که زنان به این صورت 
»سرگرم« کاستن از وزن خود بودند، صنایع درگیر تولید این 

داروهای کمکی هر روزه »چاق تر« می شدند. 

این زنان نمونه وار آگهی های تجارتی اگرچه بسیارالغر اندام اند 
ولی پستان های درشتشان به گونه ای است که حتی از قانون 

جاذبه زمین هم تبعیت نمی کند. براساس قوانین فیزیک، 
پستان های درشت سرانجام به پائین خواهند افتاد ولی زنانی که 

در آگهی ها تصویر می شوند، پستانهای درشت شان رو به باال است 
و مدور و پائین هم نمی افتد. ناگفته روشن است که این وضعیت، 

نه حالتی طبیعی بلکه ساخته و پرداخته جراحی پالستیک 
برای بزرگ تر کردن پستان است. فعال به پی آمدهای ناگوار این 

جراحی ها دیگر نمی پردازم.

هزینه اصلی تبلیغات که به صورت نوعی خود آگاهی مصنوعی 
در می آید قابل اندازه گیری نیست. برای زنانی که از این فرهنگ 

تبلیغات متاثر می شوند. زندگی به صورت یک خود سنجی 
دائمی درمی آید که نه فقط خسته کننده بلکه در اغلب موارد 

حتی فلج کننده است. این زنان به یک تعبیر مجبور می شوند که 
دائما به بازنگری کوچکترین اجزای بدن خود بپردازند و با توجه 
به تصویرغیر واقعی که تبلیغات از یک زن » ایده آل« به دست 

می دهند، همیشه هم از خود ناراضی باشند. از خود ناراضی بودن 
دائمی به صورت ناامنی دائمی در می آید.

حتی مردان نیز گرفتار همین فرهنگ مصرفی می شوند. و آن 
گاه همسران و دوستان دختر خود را با یک » ایده آل دست 

نیافتنی« مقایسه می کنند که نتیجه اش افسردگی هردوسوی این 
رابطه انسانی است. برخالف باورعامیانه، تبلیغات نه این که 

مبلغ مناسبات جنسی آزاد بین زن و مرد باشد بلکه به راستی 
مبلغ نارضایتی جنسی بین شان است. نارضایتی جنسی هم 

هیزمی است که تنور  این فرهنگ مصرفی را تشدید می کند. این 
بدن های ایده آل – ولی دست نیافتنی- که در این آگهی ها 

عرضه می شوند عمده ترین دلیل زنان ومردان برای مصرف این 
کاالهاست. فرهنگ مصرفی به بازاری نیاز دارد که که مردانش 

خواهان یک » شیئی« هستند و زنانی که برای » شیئی« بودن 
آمادگی دارند. مختصات این » شیئی« نیز از سوی بازار و نیاز 

تولید کنندگان به فروش محصوالت مشخص می شود. 

هدف اصلی تبلیغات در هردوره  ایجاد تصویری است بسیار 
ویژه از زنان، ویژگی این تصویر هم در این است که با آن چه 

که اکثریت مطلق زنان درواقعیت هستند، فرق دارد. هرچه که 
شکاف بین واقعیت آن چه زنان هستند و آن چه این تصاویرارایه 

می دهند بیشتر باشند، به نفع تبلیغات است. 

وجه دیگر تبلیغات تصویرپردازی در باره نقش اجتماعی زنان 
است. دراغلب آگهی ها، زنان باوجود مشارکت روزافزون در 

بازارکار، ولی هم چنان مشغول آشپزی، تمیزکردن خانه، بچه 
داری اند و نگرانی اصلی شان این است که فالن لکه روی پیراهن 

مردانه یا روی بشقاب را چگونه بهتر می شود پاک کرد. حتی 
در آگهی هائی که درآنها، زنان در بیرون از منزل کار می کنند، 

تصویر زنان هم چنان غیر واقعی است. یعنی این زنان هم در 
خارج از منزل کار می کنند، هم آشپزی و کارخانه با آنهاست و 

هم بچه داری می کنند و هم وقتی که از این کارها فارغ می شوند، 
می توانند با استفاده از فالن لوازم آرایش یا محصوالت مصرفی 

دیگر، به صورت یک سوپر مدل زیبا و هوس انگیز در بیایند.

با این همه، این دیدگاه هم وجود دارد که شماری براین گمان 
اند که آگهی ها به واقع به مانند آئینه ای آن چه را که دربطن 
جامعه مردساالر وجود دارد منعکس می کنند. اگر چه چنین 

دیدگاهی ممکن است راست هم باشد ولی این هم واقعیت دارد 
که آگهی ها به این » باور« و این »پیش داوری« تداوم می بخشند 
که زنان، شیئی ای بیش نیستند که می توانند هر گونه که مردان 

می پسندند مورد استفاده و سوء استفاده قرار بگیرند. تبدیل 
یک انسان به یک شیئی، اولین قدم درتدارک شرایطی است که 

خشونت برعلیه آن انسان، مشروعیت کاذب می یابد.

درجوامع ماقبل مدرن، ستم کشی زنان عمده ترین مشکل 
اجتماعی شان بود ولی در جوامع مدرن، به نظر می رسد که 

اگرچه برای تخفیف ستم کشی، قدم هائی برداشته شده است، 
ولی بهره کشی از زنان افزایش یافته است.

تقریبا در همه اگهی ها، پیام اصلی این است که 
زن و مرد »ایده آل« چه مشخصاتی باید داشته 

باشند. درخصوص مردان، پیام مشخص و 
روشن است. او باید باقدرت، ثروتمند، ورزشکار 

و دارای اعتماد به نفس باشد.
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رزا ماریا 19 سال قبل با پسر 6 ساله اش از مکزیک به کانادا 
مهاجرت کرده است. او در کشورش دندانپزشک بود. چنین 

میگوید:

- زمانی که در دانشگاه درس میخواندم عاشق یک پسر 
استرالیائی همکالس شدم و بعد از اتمام تحصیل و ازدواج با او 

به استرالیا مهاجرت کردم.

در آنجا همراه همسرم بکار دندانپزشکی پرداختم.

 با بغضی در گلو ادامه می دهد:

- دو سالی که با او زندگی کردم تنها روزهای خوش زندگیم بود 
و متاسفانه با همه عشقی که هر دو برای داشتن فرزند داشتیم 

نتوانستم باردار بشم. 

در طول آن دو سال زندگی سراسر عشق و کاری که مورد 
عالقه ام بود هرگز دلتنگ وطنم مکزیک نشدم. در یکروز بارانی 

که همسرم از دانشگاه باز می گشت در یک حادثه رانندگی جان 
خود را از دست داد و در حقیقت آن تصادف نقطه پایان زندگی 
خوش من نیز بود. یکسال بعد از مرگ همسرم دیگه دلبستگی 

آنجا نداشتم و به مکزیک بر گشتم و در آنجا مطب دندانپزشکی 
خود را دایر کرده و به کار ادامه دادم. 

رزا ماریا چند سال بعد در یک مهمانی با یک مردی آشنا 
می شود و در اولین و تنها رابطه جنسی که با او داشت حامله 

می شود. رزا ماریا با گریه و غمی سنگین ادامه میدهد:

- از این ناراحتم که چطور نتوانستم از تنها مردی که عاشقش 
بودم و آرزو داشتم فرزندی با او داشته باشم بچه دار شوم ولی 
بعد از یک شب رابطه از  این مرد باردار شدم. آن مهمانی را با 

فشار دوستانم رفتم که بهم میگفتند جوان هستم و نباید تا 
آخر عمر خودم را در کار و خانه حبس کنم. و همان شب هم 
فهمیدم هرگز نمیتونم عاشق هیچ مرد دیگه ای بشم! بهمین 
دلیل تصمیم گرفتم بچه را نگهدارم و پدر فرزندم که حتی 

ابتدا باور نداشت اون بچه مال او باشد حاضر به پذیرش هیچ 
مسئولیتی نشد. من خودم از  امکان مالی خوبی برخوردار بودم 
و احتیاج به کمک مالی او نداشتم و تنها خواسته ام پذیرش نام 

پدر در شناسنامه پسرم بود.

وقتی پسرم که دیگر تنها عشق و امید زندگیم شده بود پنج 
سال و نیم داشت بدلیل شرایط و ناامنی مکزیکو سیتی به فکر 

مهاجرت افتادم. 

در جواب من که توضیح بیشتری در رابطه با شرایط نا امنی که 
در شهر مکزیکوسیتی با آن مواجه بوده خواستم، می گوید:

- در حقیقت مافیای مواد مخدر در مکزیکو سیتی جنگ تمام 
عیار به راه انداخته است. مثال مثل اینجا که تو مدارس بچه ها را 
تمرین میدهند که اگر زلزله شد چگونه باید جان خود را حفظ 
کنند آنجا در مهد کودک و مدرسه به بچه ها آموزش میدهند 

گفتگوی سیمین دبیری با رزا - ماریا زن مکزیکی ساکن کانادا.
رزا ماریا 56 ساله و مادر سه فرزند است. بزرگترین فرزندش پسری 25 ساله 
و کوچکترین آنها دختری 11 ساله است. 19 سال است که در کانادا زندگی 

می کند. 

زن، 
مهاجرت 
و تبعیض
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چطوری خود را در مقابل نزاع های مسلحانه که بین مافیای 
مواد مخدر هر لحظه و در همه جا در جریان هست جان خود را 

حفظ کنند.

در مکزیکو سیتی اگر مردم بخواهند خانه فامیل و دوست بروند 
پلیس کارت شناسائی آنها را می گیرد و به نسبت آشنائی با آن 
خانواده بعد از تائید اجازه میدهد به دیدارشان برویم. که البته 
مردم خودشان کلی پول به پلیس میدهند که در هر محله ای 

با  اینکار  امنیت آنها را در مقابل مافیای مواد مخدر حفظ کند. 

مشکل بعدی من این بود که چون من بچه ای داشتم که حاصل 
ازدواج رسمی نبود نمی توانستم او را در مدرسه ای که خودم 

تحصیل کرده بودم و میخواستم او به آنجا برود ثبت نام کنم. 
آنها حاضر به پذیرش پسرم نشدند و در حقیقت بچه را حرامزاده 

مینامیدند.

در فکر مهاجرت بودم که خبردار شدم پدر بزرگ پسرم که 
پیرمرد ثروتمندی بود تصمیم دارد پسرم را از من دور کند. او 
تازه با زن جوانی ازدواج کرده بود. همسرش خواهان بچه بود 

و او به همسرش قول داده بود که نوه اش را که تا آن روز نه او 
دیده بود و نه کاری برایش انجام داده بود به نوعروسش هدیه 

دهد. 

در اینجا رزا ماریا با خشم بسیار تعریف میکند که در مکزیک 
حرف اول را پول میزند و ثروتمندانی مانند پدر بزرگ پسرش به 

راحتی میتوانند هر چه را که میخواهند بدست بیاورند.

- در مکزیک نیز اگر کودکی بخواهد به همراه مادر از کشور 
خارج شود باید اجازه خروج پدر را داشته باشد. من که وحشت 

از دست دادن تنها فرزند و  امید زندگیم را داشتم تصمیم گرفتم 
به کانادا فرار کنم. خواهرم سالها قبل با یک کانادائی آشنا و پس 

از ازدواج به کانادا آمده بود. 

با لبخندی که نشان از آرامش مجدد است تعریف میکند که 
یکی از همکارهایش که مرد بسیار انسانی بود  این ریسک را 

قبول کرد که به جای پدر اجازه خروج فرزندش را  امضا کند و 
با ادعای پدر فرزند بودن کمک کرد که او و پسر از کشور خارج 

شوند.

در کانادا مسافرین میتوانند سه ماه اقامت داشته باشند اما اجازه 
کار ندارند. ولی رزا ماریا دیگر راه بازگشت به مکزیک نداشت. 

برای همین به پیشنهاد خواهرش با یک کانادائی که دنبال 
همسر بود ازدواج میکند تا بتواند در کانادا زندگی کند.

دوباره اشک های رزا ماریا روان می شود و می گوید میدانستم 
دیگر عاشق هیچکس نخواهم شد ولی اینجوری حداقل پسرم را 

برای خودم نگه داشتم.

او که 11 ماه در یک رستوران چینی با حقوق ساعتی 5.5 دالر 
کار کرده تعریف میکند که صاحب کار حتی لباس پوشیدن او را 

کنترل میکرد. مثال اجازه نداشت دامن بپوشد یا آرایش داشته 
باشد..

-  امیدوار بودم بعد از گرفتن اقامت کار خودم را که دندانپزشکی 
بود را ادامه بدم. ولی بعد از اجازه کار وقتی رفتم دنبال جواز 

کار تازه فهمیدم که باید بعد از یک امتحان مدتی دوباره درس 
بخونم. 

رزا – ماریا با بغض و اشگ ادامه میدهد:

- همسرم که بعد از ازدواج فهمیدم الکلی بود بعد از کار میرفت 
تو زیر زمین خانه که برای خودش درست کرده بود و تا موقع 

خواب مشروب میخورد و تلویزیون نگاه میکرد. در حقیقت اصال 
با من حتی حرف هم نمیزد که انگلیسی یاد بگیرم. در مدتی 
هم که اقامت نداشتم نمیتوانستم کالس زبان بروم و تازه بعد 

از اقامت فهمیدم چون از طریق ازدواج اقامت گرفتم و در ظاهر 
همسرم من را ساپورت کرده از تمام حقوق دولتی در رابطه با 

پناهنده ها و مهاجرین محروم هستم و اگر بخواهم به کالس 
زبان بروم باید کلی پول بدم. در ضمن برای گذران زندگی خودم 
و پسرم هم باید کار میکردم چون همسرم حاضر نبود پولی به ما 
پرداخت کنه و میگفت خودم باید خرجم را در بیارم. در حقیقت 

پایانی بود برای آن همه تحصیل و 9 سال دندانپزشک بودنم. 

- در این کشور جز کارگری و تمیز کردن خانه ها و یا تمیز کردن 
کابین هواپیما و در حال حاضر کار برای پیرمرد و پیرزنها و تمیز 
کردن آنها و خانه هایشان، نکرده ام. تو این مملکت اصال ما را آدم 
نمیدونند. مثال وقتی با همسر کانادایی ام میرفتم تا برای خودم 
ماشین بخرم، فروشنده در مقابل سئوالهای من رویش را طرف 
همسرم میکرد و به او جواب می داد. در صورتیکه بهش گفته 

بودم  این منم که میخواهم ماشین بخرم. همینطور وقتی رفتیم 
ماشین را بیمه کنیم عوض اینکه به من توضیح بدهند که مالک 

ماشین بودم به او توضیح میداند. یکبار که به بانک رفته بودم 
که وام بگیرم کارمند بانک همین کار را کرد و با همسرم شروع 
به صحبت کرد که تحملم تمام شد و با اعتراض گفتم مگه من 

آدم نیستم که باهام حرف نمی زنید و با همسرم چون سفید 

هست و کانادائی حرف میزنید؟! ولی طرف انگار که کر باشد 
دوباره روشو کرد به طرف همسرم و ادامه داد.

با بغض میگه همسر سابقم و مادرش در مورد من و کشورم 
توهین آمیز حرف میزدند بدون اینکه حتی یکبار به آنجا 

سفر کرده باشند. وقتی هم از او میپرسیدم اگر تو راجع به 
مکزیکیها  اینجور فکر میکنی پس چرا با من ازدواج کردی، 

میگفت نمیدونم احمق بودم اشتباه کردم.

- تا مدتها بعد از ازدواجم همسرم به من میگفت باید سیاه کار 
کنی و من نمی فهمیدم چرا وقتی اجازه کار دارم باید سیاه کار 

کنم. مجبور بودم کار تمیز کردن خانه ها را انجام بدم. حاال 
می فهمم که او میخواست بگوید که مرا ساپورت مالی می کرده 
و کمتر مالیات بده. دوازده سال با او زندگی کردم و ازش دو تا 

دختر دارم. در تمام آن سالها جز کارگری و زجر هیچی نداشتم. 
حتی به زور با من حرف میزد و سالها حتی نمیذاشت تقاضای 

شهروندی کانادائی کنم و منم هیچی از حق و حقوق خودم 
نمیدونستم. اگر میدونستم بعد از دو سال ازش جدا میشدم. بعد 
از طالق هم حالم خیلی بد بود. هیچی نمیدونستم و او نیز هیچ 

کمک خرجی به بچه ها نمیداد. قبل از طالق کامیونی که مال 
خودش بود و یک ماشین کمپینگ را بنام دوستش کرد و به 

دولت گفت هیچ در آمدی نداره تا به من پولی نده. 

تا ماه ها بعد از جدائی فقط گریه میکردم و نگران بودم. اولین 
سال بعد از جدائی خیلی سخت بود. 

شغل فعلی رزا- ماریا تمیزکاری در خانه سالمندان هست و 
می گوید:

 - اگه قراره توالت تمیز بشه رئیسم همیشه به من میگه که 
برم تمیز کنم. وقت نهار میرم سر یک میز که هندیها نشستن 
میگن اینجا جای کسی هست، میرم سر میز چینیها همینطور. 
ولی سفیدهائی که در این کارها هستند آنهائی اند که معموال 

درس نخواندند و از طبقه خیلی پائینی هستند برای همینم آنها 
بهتر برخورد میکنند و اگر برم سر میز غذا با آنها بنشینم بهم 

نمیگن برو. 

- ما تو این کشور اقلیتی درمیان اقلیتها هستیم.  اینجا درسته 
که زیاد از کشورهای دیگه هستن ولی مکزیکی ها  اینجا از همه 

اقلیتها کمترین هستند. مثال در محیط کارم چهار سفید، سه 
هندی، پنج نفر چینی و من تنها مکزیکی هستم. 

از او میپرسم آیا تا بحال به کشور خودش سفر کرده. با بغض 
میگوید که:

- بعد 16 سال رفتم و دیدم تمام دوستهام که دندانپزشک 
بودند در شرایط رفاهی عالی زندگی میکنند که من در رویا هم 

نمیتونم داشته باشم. 

وقتی از او می پرسم دلت نمیخواهد برگردی و آنجا زندگی کنی 
اشکهایش سرازیر می شود و میگوید:

- چه جوری میتونم حاال برم و آنجا در فقر مطلق زندگی کنم. 
باید از صفر شروع کنم در حالی که تمام آنهائی که میشناسم 

آنچنان زندگی هایی دارند! شرم دارم. حداقل نمیدونند اینجا من 
در چه شرایطی زندگی میکنم. 

 

در این کشور جز کارگری و تمیز 
کردن خانه ها، کابین هواپیما و 
در حال حاضر نظافت و نگهداری 

از پیرمرد و پیرزنها کاری پیدا 
نکرده ام. تو این مملکت اصال ما را 

آدم حساب نمی کنن....
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روابط مبتنی بر جنسیت و فرو دستی زن نسبت به مرد 
درساختار جامعه یکی ازعرصه های است که جنبش ملّی 

آذربایجان باید به آن بپردازد. موجودیت اجتماعی و 
سیاسی زنان درآذربایجان به عنوان نیرویی قدرتمند باید 
به رسمیت شناخته شود. فعاالن جنبش ملّی می بایستی به 
موضوع رهایی زن به طور واقعی و نه تصنعی و ساختگی 

اهمیت بدهند چرا که بدون رهایی زن، رهایی جامعه 
ازهر گونه ستمی بویژه ستم ملّی که موضوع جنبش ملّی 
می باشد، غیر قابل تحقق خواهد بود.اگر فعاالن جنبش 

ملی این اصل مهم را نادیده بگیرند همانا رسیدن به 
مطالبات ملّی را نیز نادیده انگاشته اند.

جنبش ملی برای رسیدن به مطالباتش باید از نیروی زنان درست 
استفاده کند. تخریب شخصیت زنان به نفع حرکت ملی نیست 
چون دراین صورت زنان آزادیخواه و برابری طلب ازجنبش ملی 

منشعب شده و به طرف نیروهایی که به آنها و حقوقشان احترام 
میگذارند، جذب میشوند.

این جزحقوق اولیه ما زنان است که بخواهیم با ما با حقوق 
برابر رفتار شود. متاسفانه وابستگی به مذهب، سنت وهژمونی 

مردساالرانه که به صورت ایده های ارتجاعی و عقب مانده درباره 
زن در جنبش ملی آذربایجان نهادینه شده است، موجب گردیده 

تا زنان مبارز نتوانند در دراز مدت درحرکت ملی دوام بیاورند.

ناآگاهی از نیروی زنان موجب کند شدن پیشرفت جنبش ملی 

میشود. یادآوری میکنم که تنها زنانی درجنبش مورد مدح و 
ثنای به اصطالح فعالین جنبش قرارمی گیرند که آگاهی کمتری 

نسبت به حقوقشان دارند. مدعیان جنبش ملی این زنان را بعنوان 
کاریکاتورهایی که فاقدهرگونه کاراکترحقیقی وحقوقی می باشند، 
مورد استفاده ابزاری قرارمی دهند. واگرغیر ازاین باشد یعنی اگر 
زنان دارای آگاهی فمینیستی و سیاسی باالیی باشند و بخواهند 

از بند فرمان های پدرساالرانه ای که گرایشات ناسیونالیستی آن را 
تولید و بازتولید می کنند، خود را رها سازند، مدعیان جنبش ملی 
سعی می کنند به روش های ویژه خودشان آنان را بی اعتبار کنند. 
به این طریق آنها تالش می کنند که زنان آگاه را ازصحنه مبارزات 
سیاسی دور کنند که مبادا به بنیان های مردساالرنه ای که پاسدار 

آن هستند، آسیب برسانند.

»رشد بیداری ملی درمیان ملل تحت ستم تاثیرات متناقضی در 
موقعیت زنان آن ملل دارد از یک سو آنان را به عرصه مبارزه 

سیاسی می کشد واز سوی دیگر ایدئولوژی ناسیونالیستی غل و 
زنجیرهای پدر ساالری را بر دست و پای زنان محکم تر می کند.«

ازکتاب کمونیست و مساله زنان جهت گیری های نوین- صفحه 123( 

جنبش ملی درهر حال یک جنبش جوان است که مسیر بسیاری 
را باید طی کند و زنان درآذربایجان علیرغم موانع یاد شده 

می توانند نقش تعیین کننده ای درتحوالت پیش روی آن ایفاء 
کنند. جنبش مستقل زنان آذربایجان یک ضروت انکار ناپذیر 
است. زنان آذربایجان در طی تاریخ همواره حضور پرسابقه ای 
درمقابل رژیم های فاشیستی و نیز درحیات سیاسی و در متن 

مقاومت جنبش توده ای داشته اند. این بار نیز زنان نه درحاشیه 
مبارزات و نه درصحنه های صرفا هیجانی که به صورت فرمایشی 

از آنها طلب می شود، بلکه بایستی با تعهدی سنجیده و 
خردمندانه درپهنای عمومی وارد حوزه مبارزات سیاسی شوند و 

پیشگامان پیکار برای آزادی و برابری درهمه جنبه هایش وازهمه 
مهمتر برابری جنسیتی باشند.

زنان آذربایجان باید درقالب زنانی آگاه به عنوان زدایندگان 
نابرابری ها و شکنندگان مرزها درهمه صحنه های مبارزاتی حضور 

جّدی داشته باشند. ضروری است تا توده های زنان علیه کلیه 
ساختارهای قدرت مردساالرانه از ساختار قدرت دولتی گرفته تا 
ساختارهای قدرت مردانه در دیگرعرصه های جامعه به شورش 

و طغیان گری درآیند تا خود را به جایگاه حقوقی نیمه ی برابر 
بشریت که دراعالمیه های جهانی حقوق بشر وحقوق شهروندی 

نیز بدان تصریح شده است، برسانند.

پس ازپیکار برای برابری حقوقی دشوارترین کارها همانا دگرگون 
سازی ذهنیت ها و سنت های دیر پای است. زنان پتانسیل 

عظیمی برای تغییر و دگرگونی دارند و برای اینکه بتوانند وارد 
صحنه مبارزه شوند، دیگر نباید درنقش همسران خدمتکار وخانه 

داران مطیع عمل کنند. زنان هرچند اعضاء طبقات اجتماعی 
مختلفی هستند اما نیروی اجتماعی مشخصی به حساب می آیند 

که باید به یک نیروی سیاسی مهم و کیفی درجنبش سیاسی 
تبدیل شوند.

زنان هم در بازارکار از طریق فروش نیروی کار و هم درخانه از 
طریق کارخانگی یا بیگاری عریان استثمار می شوند و برای همین 
نیزضروری است تا افق جنبش رهایی زنان را تا امحاء کامل ستم 

بر زن و برچیدن نظام سلسه مراتب جنسیتی هدایت کرد.

ملتهای در زنجیر ایران از ستم و تبعیض ملّی رنج می برند، کارگران 
و دهقانان مورد استثمار قرار می گیرند، آزادی تشکیل احزاب، 
آزادی نشرعقاید درقالب مطبوعات، آزادی انسان درعرصه های 

مختلف کنشگری از سوی رژیم تئوکراتیک حاکم بر ایران سلب 
می شود، خشونت و وحشیگری سیستماتیک همه مردم ایران را 

هدف قرار داده است و به همین دلیل نیز کنشگران جنبش زنان 
نباید نسبت به بی عدالتی های موجود بی تفاوت باشند.

جنبش زنان آذربایجان نمی تواند تنها سرگرم مساله زنان 
درمنطقه آذربایجان باشد. این جنبش باید با جنبش زنان 

درسایر نقاط کشورهمچون جنبش زنان در مرکز و نیز جنبش 
زنان درسایرمناطق تحت ستم ملی چون کردستان، لرستان، 

بلوچستان و غیره درارتباط باشد و نیز باید پیوند وهمبستگی با 
مبارزات زنان دیگر نقاط جهان را دردستور کار خود قراردهد. 

ضدیت با همه این ستمگری ها وهمبستگی با مبارزاتی که مردم 
جهان علیه ستمگران خود می کنند، افق و دورنمای زنان را به 

دور دستها می برد و باعث می شود که شورش علیه ستمدیدگی 
خود را با استواری بیشتری پیش ببرند، اینها مشخصه یک جنبش 

زنان واقعی و رهایی بخش است.

باید توده های محروم مردم را برای این مبارزه آگاهی داد، باید 
تشکیالت ساخت، باید با حرکت دقیق و نقشه مند زنان را درهمه 

جا از مدارس، دانشگاه ها، محل کار تا درهرکجا که امکان این امر 
موثراست، آنان را به نیروهای مبارز و رهایی بخش تبدیل کرد.

نیروهای سیاسی درهمه جنبش ها اعم از جنبش کمونیستی، 
جنبش کارگری، جنبش دانشجویی و جنبش های ملی دربین 

ملل تحت ستم ملّی نباید در ضرورت رهاسازی انرژی و 
پتانسیل باالی زنان ستمدیده برای  ایجاد تغییرات ساختاری و 

رادیکال تردید کنند.

مبارزه سختی درپیش است چرا که رژیم جنایتکاراسالمی یک 
رژیم تا بن دندان مسلح است که تنها با وحشیگری و تشدید 
فضای امنیتی به بقاء خود ادامه می دهد. جنبش مستقل زنان 

آذربایجان باید بتواند تمامی زنجیرهای اسارتی را که بر دست و 
پای زنان آذربایجان بسته شده است بگسلد و درمسیر رهایی گام 

بردارد. 

فرانسه – پاریس 2012 /09/12 

شهناز غالمی

ضرورت شکل گیری جنبش    
مستقل زنان درآذربایجان شهناز غالمی   

 تنها زنانی درجنبش مورد مدح و ثن ای 
به اصطالح فعالین جنبش قرارمی گیرند که 
آگاهی کمتری نسبت به حقوقشان دارند. 
مدعیان جنبش ملی این زنان را بعنوان 

کاریکاتورهایی که فاقدهرگونه کاراکترحقیقی 
وحقوقی می باشند، مورد استفاده ابزاری 

قرارمی دهند.
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IN FOCUS

مقــد مـه

آزار و خشونت جنسی، اعم از فیزیکی و کالمی، 
شامل محدوده ی وسیعی از رفتارهای مردان نسبت 

به زنان در عرصه های زندگی اجتماعی می شود. 
آزار خیابانی از متلک گفتن تا دست درازی کردن 
و ایجاد مزاحمت، عالوه بر اینکه خشونت و تجاوز 

به حریم زنان و کودکان است، عرصه زندگی آنان را 
تهدید و حضور اجتماعی آنان را محدود و با دشواری 

مواجه می کند. در جوامعی که آزارهای جنسی و 
تبعات پیشرفته ی آن یعنی تجاوز جنسی، به پدیده 

فرهنگی/ اجتماعی  مورد پذیرش تبدیل شده اند 
و راهکارهایی برای ممانعت و مجازات مجرمین 

وجود ندارد، زنان به دلیل جنسیت شان از زندگی 
در شرایط سالم و بی خطر و یا الاقل برابر با مردان، 

محروم می شوند. سالمت محیط های اجتماعی و 
تامین آرامش و امنیت نیمی از شهروندان هنگام 

حضور در عرصه های اجتماعی، یکی از مبانی رعایت 
حقوق و آزادی های فردی زنان است.

در زیر ذربین  این شماره به برخی زوایای آزارهای 
جنسی و تجاوز در کشورهای مختلف نظر 

می اندازیم. دلیل عمده ی برگزیدن این موضوع 
برای این شماره، اوج گیری بی سابقه ی اعتراضات 

وسیع مردم در کشورهای مختلف که با حادثه تجاوز 
گروهی به دختری در دهلی برجسته شد، است.

ذربین زیر 

در تظاهرات بزرگ فوریه و مارچ قاهره علیه آزار، تجاوز...
خشونت و تجاوزهای گروهی، و در محکوم کردن بی 

اعتنایی دولت و مقامات انتظامی به مسئولیتشان 
در محافظت از زنان، بسیاری از زنان تظاهر کننده با 

چاقو حاضر شدند و گفتند که از این به بعد از خود 
در مقابل هر خشونتی دفاع خواهند کرد.
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ما در فرهنگی زندگی می کنیم که تجاوزجنسی را نادیده گرفته 
و آن را پاس میدارد. در درون یک بودش نَّرگی مرکز و پدرساالر، 
تجاوز جنسی به زنان بوسیلۀ مردان، آئینی است که همه روزه از 
ستم و استتثمار جنسی نگاهداری کرده و به آن تداوم می بخشد. 

ما بدون تعهد کامل به مقاومت در برابر و تالش برای ریشه کن 
کردن پدرساالری نمیتوانیم  امیدی به دگرگون کردن »فرهنگ 

تجاوزجنسی« داشته باشیم. َمنینگ ماربل درمقالۀ اخیرش 
»آمریکای سیاه: دمکراسی چند فرهنگی در روزگار کالرنس 

توماس و دیوید دوک« می نویسد:

تجاوز جنسی، خشونت برعلیه زنان درمحیط خانوادگی، 
آزاررسانی جنسی درمحل کار همه برای تداوم بخشیدن به 
یک جامعۀ سکسیست ضرورت پایه ای دارند. برای کسی که 

سکسیست هست، خشونت بخش ضروری و منطقی رابطۀ نابرابر 
و استثمارگرانه است. سکسیسم برای تفوق و کنترل به خشونت 

نیازدارد. بنابراین ارتباط تجاوز و آزارجنسی با سازمان روابط 
جنسیتی دریک نظم سکسیستی رابطه ای اتفاقی نیست.

 این البته افشاگری جدیدی نیست. درتمامی کارهایمان بعنوان 
متفکران و فعاالن فمینیست، فمینیست های متعهد مداومن  این 

مسئله را عنوان کرده اند.  اما مهم تاکید بر اینست که جنبش 
برای دگرگون کردن فرهنگ تجاوز جنسی، تنها درروند جذب 

شدن مردان به تفکر فمینیستی و فعاالنه به چالش کشیدن 
سکسیسم و خشونت مردان برای علیه زنان بوسیلۀ آنهاست که 
پیشرفت می کند. و اینکه ماربل بر علیه نظم سکسیتی از موضع 

یک مرد سیاه پوست نقاد اجتماعی صحبت می کند از اینهم 
مهمتر است.

مردان سیاه پوست که درآمریکا درتقریبن تمامی عرصه های 
زندگی محرومیت از حقوق اجتماعی را تجربه می کنند، 

غالبن اعمال تفوق سکسیستی را تنها راه دسترسی به قدرت 
مردساالرانه، که به آنها گفته میشود به خاطر مرد بودنشان 
حقی است که با آن زاده می شوند، می بینند. بنابراین نباید 

تعجب برانگیز یا شوک آور باشد که خیلی از مردان سیاه 
پوست از »فرهنگ تجاوز جنسی« حمایت و پاسداری می کنند. 
قدرتمندترین صدای معاصر  این پاسداری را می شود در موزیک 

زن ستیز رپ شنید. البته مهم است یادآور شویم که صداهای 
آلترناتیو قدرتمندی نیز وجود دارند.  اما رسانه های عمومی توجه 

کمی به مردان سیاه پوستی که مخالف نَّرگی مرکزیت، زن 
ستیزی و سکسیسم هستند می کنند. گونۀ »کیرکلۀ« مردانگی 
که مردان سیاه پوست معروفی مثل ادی مورفی یا سکایپ لی 

آن را تبلیغ می کنند دعوتی از مردان »واقعی« سیاه پوست 
است که سکسیست باشند و به آن افتخار هم بکنند، که به زنان 

پیشگویه: انتخاب این متن از نویسنده ی فمینیست بل هوکز با 
توجه به اینکه تجاوز جنسی تم زیر ذربین این شمارۀ نشریۀ آوای زن 

است صورت گرفته است. در برگردان متن از زبان انگلیسی به فارسی 
چندباره به نکته ای توجه کردم که عنوان کردن آن را، با در نظرگرفتن 

خوانندگانی که می شود برای مجلۀ آوای زن متصور شد، ضروری 
می بینم. باخواندن متن این ترجمه روشن خواهد شد که من از ساختۀ 
 It-is-a-dick-thing کیرکله« برای ترجمۀ آنی که بل هوکز آن را«
استفاده کرده ام. خواستم پس زمینه ای درمورد استفاده از این کلمه، 

که درزیر به نحوۀ دستیابی به آن اشاره خواهم کرد، به دست داده باشم. 

درزبان فارسی ما کلمه ای که بشود ازآن به شکل روزمره و باز برای 
توصیف آلت جنسی مرد استفاده کرد نداریم، یا من از آن خبرندارم.  

درفارسی داریم »دوودوول« که برای توصیف آلت جنسی کودکان 
به کار میرود. دوودوول بانمک است و حالت تهدیدکننده ندارد. تنها 

اسم خاص دیگری که داریم »کیر« هست که استفادۀ ازآن دامنه دار 
اما پنهان است و بیشتر درانواع و اقسام فحش و ناسزا از آن استفاده 
میشود. »کیر« حالت عاملی و تهدیدکننده دارد. مورد اینکه میگوییم 
حرکتی، چیزی، کاری »کیری« هست دراین حالت عاملی و تهدید 

کننده داشتن استثنائی است چرا که ازآن استفاده می کنیم تا کیفیت 
مادون حرکت، چیز یا کاری را توصیف کرده باشیم. خالصه در 

گفتگوهای عمومی معمولن با اشاره ها روشن می شود: نگاهی می اندازیم 
به سمت میانۀ بدن، دستمان حرکتی میکند یا....،که درمورد آلت 

جنسی صحبت می کنیم. درمواردی هم البته ازواژه »محترمانه« آلت 
استفاده می شود. نمونۀ ای ازآن که دراین مورد به یاد میاید در نوشتار 

پزشکی است. آلت باوجودی که از لحاظ لغتی »عامل« است  اما از لحاظ 
جنسیتی خنثی است. ازآن برای توصیف آلت جنسی زن هم می شود 

وسوسه   خشونت   
متن ترجمه شده بخشی ازکتاب بل هوکز 

Outlaw Culture: Resisting Representations

مترجم: پریسا اسودی

استفاده کرد که البته بسیار به ندرت اتفاق میافتد. 

it-is-a-dick-«« من روزها درمورد اینکه ازچه ساخته ای برای ترجمۀ
thing«« استفاده کنم فکر کردم. اول خواستم قضیه را دور بزنم و 

نگویم آنچه را که نبایدگفت اما احساس خیانت در امانت نسبت به متن 
بل هوکز و به خصوص به شیوۀ بیانی او داشتم. »کیرکله« پیشنهاد 

یکی ازدوستان، که مردیست به قول خود بل هوکز »خائِن نسبت به 
مردساالری«، بود. برای من جالب بود که من به عنوان یک زن این کلمه 

را نشنیده بودم  اما او به نه تنها به آن دسترسی داشت بلکه برآن بود 
که ازاین کلمه، بخصوص درشمال  ایران، استفاده عمومی )و صد البته 

فقط مردانه( می شود. 

برآنم که راهی به جز استفادۀ از واژه هایئ که برای توصیف آلت جنسی 
مرد وجود دارند نیست. این کار به دلیل تمایل و نیاز به آوانگارد یا 

رادیکال بودن نیست )نه اینکه آوانگارد یا رادیکال بودن به خودی خود 
کار بدی باشد( بلکه به خاطر نیاز به داشتن واژه یا واژه هایی است که 

بشود از آنها برای عنوان کردن و واکاویدن تفکرات و نظرات دراین 
مورد استفاده کرد. برآوردن واژه هائی جدید، که ازجانب بعضی عنوان 

می شود، به نظر این قلم کاری سخت تراست از استفادۀ دامنه دار، با 
ابعادی گوناگون و متفاوت، ازواژه هائی که وجود دارند.  درپایان عنوان 
کنم که توجه این کوتاه به آلت جنسی مرد، و بسط ندادن آن به آلت 

جنسی زن، تنها بنا به خاطراینکه این ترجمه مصداقی مشخص از 
نکته ای که به آن اشاره شده است میباشد. داستان ناگفتنی و ناگفتۀ 

آلت جنسی زن درفرهنگ و زبان ما )ونه منحصرن فرهنگ و زبان ما( 
داستان درازی است که شاید وقتی بشود که بیاید و باشد. 

پریسا اسودی

 

دیگر نه
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سیاه پوست حمله و تجاوز کنند و الفش راهم بزنند. درسینما و 
موزیک رپ صداهای آلترناتیو و پیشرو مردان سیاه پوست توجه 

کمی دریافت می کنند ولی وجود دارند. حتی مردان سیاه پوستی 
هستند که بر علیه تجاوز جنسی رپ می کنند  اما در فرهنگ 

پدرساالر به صدای آنها بهائی داده نمی شود.

رویهم رفته پاسداری فرهنگی از نَّرگی مرکزیِت مردان سیاه 
پوست، شکل تبدیل کردن منصه های ظهور این »کول« به 

کاالئی وسوسه برانگیز و فریبنده را به خود گرفته است.  پس 
مردان ناهمجنسگرائی که فرهنگ جامعه آنها را خواستنی و 
شهوت انگیز نشان میدهد معموال از نوع »کیرکلۀ« مردانگی 

هستند. با خشونت حرف میزنند و با گردن کلفتی عمل می کنند. 
راجع به »تنبیه« کردن زنانشان، راجع به اینکه باید مطمئن بود 
که »ماده سگها« به آنها احترام می گذارند الف میزنند. بسیاری 

از مردان سیاه پوست عمیقا به نگهداری از و تداوم بخشیدن 
به »فرهنگ تجاوز جنسی« وابستگی دارند. بخش مهمی  از 

احساس ارزش و احترام به خود آنها به تصویر مردانگی گردن 
کلفت متصل است؛  این برادران تمایلی به دست کشیدن از نوع 
»کیرکلۀ« مردانگیشان ازخودنشان نمی دهند.  این به وضوح در 

جریان دادگاه مایک تایسون )بوکسور سنگین وزن آمریکائی که 
به جرم تجاوز جنسی محاکمه شد( روشن بود. همه جا برادران 

بحث می کردند که زن سیاه پوست شاکی دراین قضیه اگر 
نمی خواست تا آخر »کار« برود نباید آخرشب به اتاق هتل مایک 
تایسون میرفت. برادر جوانی هفتۀ پیش به من میگفت: »منظور 

من  اینه که اگه خواهری اون وقت شب بیاد تو اتاق من، من 
فکر میکنم که فقط یه خواسته تو کلشه«. وقتی من به این برادر 
جوان و رفقایش پیشنهاد کردم که شاید زنی آخر شب برود به 
اتاق کسی که مثال با او حرف بزند، آنها کله شان را تکان دادند 

که »غیرممکنه«.  سکسیسم آنها سکسیسمی عمیقا با وجودشان 
عجین شده است؛ تعهدی عمیق به »فرهنگ تجاوز جنسی«.

مثل خیلی از دیگر مردان سیاه پوست، هر تقاضای فمینیستی 
برای بازنگری مردانگی و مبازره با پدرساالری،  این آقایان را 

به خشم میاورد. و برادران شجاعی که این کاررا می کنند، که 
مردانگی را میکاوند، که پدرساالری و فرهنگ تجاوز جنسی را 
رد می کنند، غالبن با این مسئلۀ مواجه اند که به بازی گرفته 

نمی شوند- که همان زنانی که از مزخرفات گردن کلفت مابانۀ 
مردها انتقاد می کنند با به روشنی نشان دادن اینکه آنها »برادران 

ناآگاه« را بیشتر می پسندند حرف خودشان را رد می کنند. 

دردانشگاه های مختلف درسراسر آمریکا من با  این مردان جوان 
سیاه پوست صحبت میکنم و ناامیدی آنها را درک میکنم. آنها 
برای مخالفت با پدرساالری تالش می کنند و با  این وجود زنان 

سیاه پوست آنها را به این خاطر که به اندازه کافی »مرد« نیستند 
رد می کنند. این باعث می شود آنها احساس کنند بازنده هستند، 

که ایجاد تغییرات پیشرو و حمایت ازجنبش فمینیستی به غنا 
بخشیدن به زندگیشان کمک نمی کند. همسن و ساالن زن  این 

مردان اذعان دارند که تمناهایشان متناقضند. این زنان مردانی 
را می طلبند که سکسیست نباشند حتی وقتی می گویند: »ولی 

میخوام حالتش مردونه باشه«.  وقتی این زنان برای تعریف کردن 
»مردانه« تحت سئوال قرار می گیرند به الگوهای سکسیستی 
رومی آورند. تعداد زنان جوان سیاه پوستی که مفاهیم برتری 
جوئی مردان را رد می کردند و درعین حال اصرا رداشتند که 

مردی که جریان امور و قضایا را به دست نگیرد و رتق و فتق 
نکند و کنترل جریانات رادردست نداشته باشد برای آنها جذابیتی 

ندارد برای من تعجب آور بود. 

پاسخ های آنها نشان ازاین دارد که یک مانع اساسی که ما را از 
دگرگون کردن فرهنگ تجاوز جنسی بازمیدارد  اینست که زنان 

ناهمجنسگرا ساختار کشش جنسی را آموزه زدائی نکرده اند- 
ساختار ی که این تمنا را چنان برمی سازد که بسیاری از ما 

زنان فقط جذب رفتار مردانه ای، که در چارچوب یک سیستم 
سکسیستی مردانه تلقی می شود، می شویم. بگذارید برای شما 

مثالی بزنم که منظورم روشن شود. من خودم برای قسمت اعظم 
زندگی سکسی ام با مردانی رابطه داشته ام که رفتارشان از گونۀ 

»کیرکله« اِی مردانگی بود. برای مدتی بیشتر از ده سال من 
دررابطه ای باز )غیر اختصاصی( بامردی سیاه پوست بودم که در 
تمامی  جوانب زندگیش، به غیر از اتاق خواب، به رفتار و برخورد 
غیر سکسیستی متعهد بود. من به اصرار او به این تن داده بودم 

که وقتی من حرکتی که حالتی ازتمنای جنسی در آن باشد 
)مثل بوسیدن، نوازش کردن و غیره( ازخودم نشان بدهم باید 
نیاز جنسی او تحت هرشرایطی برآورده شود. پس اینطور شد 

که رابطۀ ما رابطه ای نبود که من درآن احساس کنم می توانم 
آزادانه »بازی« جنسی /سکسی بکنم بدون اینکه این بازی منجر 

به همخوابگی بشود. غالبن  اینطو رمی شدکه تحت فشار بودم 
همخوابگی داشته باشم بدون اینکه بخواهم.

من درخیاالتم درمورد بودن با مردی که به حق من نسبت به 
تن خودم، به حق من برای نه گفتن، به آزادی من برای  اینکه 

هرحرکت سکسی /جنسی را شروع کنم حتی اگر نخواهم با کسی 
همخوابگی کنم احترام کامل بگذارد رویاپردازی می کردم. وقتی 
من به این رابطه خاتمه دادم مصمم بودم مردی را انتخاب کنم 

که به حق من نسبت به بدن خودم احترام بگذارد. برای من این 
بدان معنا بود که چنین مردی می بایستی فکرنکند که مهمترین 

نمایۀ عشق زن ارضای تمنای جنسی مرد است و بتواند به حق 
زن برای نه گفتن، سوای همۀ شرایط، احترام بگذارد. 

سالهاگذشت تا من مردی را پیدا کنم که به این حقوق، با نگرشی 
فمینیستی، احترام بگذارد. مردی که با من وارد پیمان اخالقی ای 

شدکه براساس آن هیچ کدام ازما درهیچ حرکت جنسی /
سکسی که تمایلی به آن نداشت شرکت نمی کرد. من خیلی 

خوشحال بودم. با این مردمن احساس آزادی و امنیت می کردم. 
احساس می کردم می توانم انتخاب کنم همخوابگی نداشته 

باشم بدون اینکه احساس کنم  این انتخاب من باعث عصبانیت 
یا  ایجاد فاصله بین من و شریک زندگیم می شود. گرچه خیلی 

ازدوستان زن من خوشحال بودند که من چنین شریکی پیدا 
کرده ام، درمورد اینکه این خصوصیت او تعهدی داوطلبانه به 

آزادی زن است شک داشتند و سئوالهای مشکوک می کردند. 
وقتی درمورد شریک زندگیم بادوستان زن و آشنایانم صحبت 
می کردم خیلی وقتها می شنیدم: »دختر، بهتره مواظب باشی. 
طرف ممکنه همجنس باز باشه«. منهم شروع کردم شک کنم. 

هیچ چیزی درمورد نحوۀ برخورداین مردآشنا نبود. گونۀ مردانگی 
او ازنوع »کیرکلۀ« مردانگی که برای مدت زمانی دراز ازطول 

زندگی جنسی/سکسی ام درمن حس لذت و خطر را بیدارکرده 
بود نبود. گرچه من رفتارمتفاوت او را دوست داشتم، اما احساس 

می کردم کنترل ازدستم دررفته است-همان حالتی که وقتی 

ما داشته باشیم خارج از چارچوب اجتماعی آشنا و قابل قبول 
رفتارناهمجنسگرا عمل کنیم آن راتجربه می کنیم. من نگران 
بودم که او مرا خواستنی نمی بیند. بعد ازخودم سئوال کردم 
آیا تمرکز بر خواهش جنسی او، بر نیاز او به »مال« من، مرا 

ازخودم مطمئن میکرد؟  اینجا بود که به نظرم رسید باید درمورد 
شهوت جنسی زن ناهمجنسگرا، بخصوص درچارچوب فرهنگ 

سیاهپوستان آمریکائی، دوباره فکر کنم.

با تحت سئوال قراردادن واکنش خودم، با  این واقعیت روبرو شدم 
که با وجود سالهای دراز مقابله با پدرساالری، من ساختار تمنای 

جنسی خودم را تحت سئوال نبرده و درآن دگرگونی ای  ایجاد 
نکرده بودم. با اجازه دادن به اینکه تمنای جنسی من کماکان، 

به هر اندازه، ازطریق ساختارهای سکسیستی عرفی تعیین شود 
من با تفکرپدرساالر همکاری می کردم. نهایتن مقاومت در برابر 

پدرساالری به این معنا بود که من باید خودم را، به عنوان وجودی 
فاعل و ناهمجنسگرا، بازسازی می کردم تا برایم ممکن شود 

نسبت به رفتاری ازمردان که نَّرگی مرکز نبودند کشش جنسی 
داشته باشم. ساده بگویم من باید یاد می گرفتم درچارچوبی وارد 
بده بستان جنسی /سکسی با مرد شوم که دران لذت جنسی مرد 

و شق کردن او مرکزیت ندارد و لذت جنسی دوجانبه مرکزیت 
پیداکرده است.  این بدین معنی بود که بایدیاد می گرفتم ازبودن 
با شریک مردی لذت ببرم که می توانست انرژی جنسی/سکسی 

ازخودش بروز بدهد بدون اینکه سپوزش را سرآمد نمایه های 
تمنای جسمی تلقی کند.

درمباحثه با زنان زیادی، ازگروههای سنی و پس زمینه های 
نژادی متفاوت، دراین باره بیشتر ازهمیشه متقاعد شده ام که ما 
زنانی که با مردان رابطۀ جنسی داریم نه تنها باید سرشت نوع 
مردانگی ای که برایمان کشش جنسی دارد را مورد مداقه قرار 
دهیم، بلکه باید فعاالنه روشهای رادیکالی برای احساس و فکر 

کردن، به عنوان عامالن و فاعالن جنسی، بسازیم. با شکل دادن 
به تمنای جنسی خودمان از راههائی که نَّرگی مرکزی را رد 

می کنند با فرهنگ تجاوز جنسی مقابله خواهیم کرد. نکته این 
نیست که آیا  این کار رفتارهای سکسیست مردان را دگرگون 

خواهند کرد. زنی که می خواهد وارد بده بستان جنسی /سکسی 
با مردی شود بدون اینکه سکسیسم را جااندازی کند، خیلی 
بیشتر احتمال دارد از شرایطی که می تواند منجر به قربانی 

شدن او شود دوری کرده و یا آن را کاملن رد کند. زنان با سرباز 
زدن از ایفای نقش در درون ساختار ناهمجنسگرای سکسیست 
که تفوق جنسی /سکسی مردان برزنان را نادیده می گیرد، به 

شیوه ای فعال از پدرساالری سلب قدرت میکنند.

بدون شک رد آگاهانه و جمعِی شیو ه هائی از عملکرد که ما زنان 
را دستیارانی در همیشگی کردن فرهنگ تجاوز جنسی در حوزۀ 

روابط جنسی می کند، این ساختار را تضعیف می کند. همزمان 
وقتی مردان گردن کلفت برای زنان ناهمجنسگرا کششی نداشته 

باشند، پیغامی که به مردها داده می شود حداقل روشن و یکپارچه 
است. این حرکتی بزرگ درراه تالش همه جانبه برای دگرگون 

کردن فرهنگ تجاوز جنسی است. 

 

 



25 24
آوای زن، شماره 77/76آوای زن، شماره  77/76   آزارهای جنسیآزارهای جنسی عکس: زنان جوان برای تغییر

هر گاه جوان و یا بزرگسالی جهت پاسخ به امیال جنسی خویش 
با کودکان نزدیکی کرده و یا با آنان رابطه جنسی برقرار کند 

می توان این عمل را تعرض و تجاوز جنسی نامید. این نوع تجاوزات 
معموال به سه گروه تقسیم می شوند: تعرض جنسی بدون ایجاد 

رابطه فیزیکی مانند برهنه کردن و نمایشهای سکسی، تعرض توام 
با رابطه فیزیکی، مانند وادار کردن کودک به لمس کردن ارگانهای 
جنسی و تعرض جنسی در جهت استفاده تجارتی از کودکان مانند 

فعال کردن آنها در پرنوگرافی است. 

سوءاستفاده های جنسی از کودکان پیشینه ایی طوالنی بویژه در 
محافل پادشاهان و اشراف دارد. کودکان وسیله ای در جهت رونق 

بخشیدن محافل این شاهان و اطرافیانش شمرده می شدند. در 
قرون وسطی ارزشهای مذهبی کلیسا وجه غالب نگاه به روابط 

جنسی را تشکیل می داد که با احساس شرم و گناه عمیق توام 
بود. انسانها در صدد کنترل نیازهای جنسی خویش بوده و هر گاه 

که تجاوز جنسی به کودکان افشا و آشکار می شد گناه آن را به 
گردن کودک انداخته و معتقد بودند که کودک با شیطان در تبانی 

بوده است. کودکان گناهکار و محرک شناخته شده و در دوران 
رنسانس بسیاری از آنان در آتش سوزانده شدند. تا دهه پنجاه و 
شصدقرن بیست میالدی نیز همچنان کودکان مبتکرین محرک 

قلمداد می شدند. از دهه نود قرن بیستم میالدی به این سو در 
سطح جامعه توجه بیشتری به سوءاستفاده جنسی از کودکان شده 

و مسئله مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است. مطبوعات و 
رادیو و تلویزیون نقش موثری در تغییر دیدگاه عمومی نسبت به 
پدیده آزار جنسی کودکان داشته اند. همزمان با افزایش آگاهی 

عمومی در این زمینه موارد بیشتری نیز به پلیس و ارگانهای قضایی 
گزارش داده می شود. در کنار پیشرفت ارتباطات اینترنتی شیوه 

جدیدی از آزار جنسی کودکان نیز رونق گرفته است. در این شیوه 
ارتباط اولیه با کودک از طریق اینترنت گرفته شده، متجاوز با آنان 

رابطه عاطفی برقرار کرده و سپس آنان را به فعالیتهای جنسی 

جذب می کنند. 

بر اساس گزارشات منتشر شده از طرف کمیسیون اروپا ده 
تا بیست درصد کودکان مورد تعرض جنسی قرار گرفته 
اند. تحقیقات آمریکایی نشان می دهد که حدود بیست 

درصد از زنان و بین پنج تا ده درصد همه مردان در دوران 
کودکی شان مورد آزار جنسی قرار گرفته اند. سخن گفتن 
از آزار جنسی کودکان در ایران و کشورهای خاورمیانه در 

سطح عمومی همچنان تابو تلقی می شود و به همین دلیل نیز 
آمارثبت شده دقیقی از میزان تجاوزات و آزار جنسی کودکان 

نمی توان بدست آورد.  

برخی از محققین معتقدند که تعداد کودکانی که مورد تعرض 
جنسی قرار می گیرند بیشتر از آمار و ارقام ارائه شده است چرا 
که کودکان از طرح این آزارها طفره می روند. یکی از دالیل آن 
احساس شرم کودک و دلیل دیگر ناخوشایندی بزرگساالن از 
شنیدن این گونه خبرها است. بدین ترتیب والدین و اطرفیان 

پذیرای دیدن و یا شنیدن آثار و عوارض تعرض جنسی به 
کودک نیستند. اگر متجاوز یکی از والدین کودک باشد مطرح 
کردن آن به مراتب سختتر است چرا که کودک به او وابسته 

است. تجاوز جنسی به کودکان در سنین مختلف صورت 
می گیرد. اما گفته می شود که در سنین هشت تا دوازده ساله 

معمولتر است. سنی که کودک آسیب پذیر است و هنوز قدرت 
دفاع از خود را ندارد و از طرف دیگر نشانه های بلوغ در بدنش 

مانند بزرگ شدن سینه و رشد موی اندام تناسلی نمایان 
می شود. در تجاوزاتی که در خانواده ها صورت می گیرد سن 

کودک قدری پایین تر می باشد. پسرها معموال در سن باالتری 
در مقایسه با دخترها مورد تعرض قرار می گیرند. تحقیقات 
مکرر تایید می کند که غالبا فرد متجاوز از اطرافیان کودک 
بوده و یا کودک از قبل وی را میشناسد. بیش از ده درصد

رشد و تکوین هویت جنسی کودک
کودک از ابتدای زندگی اش می آموزد که انسانها دو گونه اند: زن 

و مرد و خودشان متعلق به یکی از این دو گروه هستند. محقق 
سوئدی، آندرسن، معتقد است که کودک از دو سالگی کلیشه های 

جنسیتی را آموخته و می داند که کدام اسباب بازی پسرانه و 
کدام یکی دخترانه می باشد. در سه تا چهار سالگی می دانند که 
هر حرفه ای متعلق به کدام جنس است.  این کلیشه ها به کودک 
کمک می کند که از نظر ذهنی بتواند مسائل اجتماعی را درک 
کرده و با آن برخورد کند. باندورا معتقد است که شکل گیری 
هویت جنسی متاثر از مناسبات اجتماعی و نه بیولوژی کودک 

میباشد. در اکثر فرهنگها رابطه اولیه کودک با مادر بوده و مادرها 
بویژه نقش عمده ای در شکل گیری هویت کودک دختر دارند. 
هویت مرد مبتنی بر فردیت پایه ریزی می شود و از همان ابتدا 

کودک پسر در سطح وسیعتری با آلت تناسلی خود آشنا می شود. 
وقتی پسر در سن دو یا سه سالگی آلت تناسلی خود را به نمایش 

می گذارد اغلب با رضایت و خرسندی والدین مواجه شده و به 
نامهای مختلف نیز مزین می شود امری که این تصور را برای پسر 

به وجود می آورد که این بخش از بدن آنان ارزش زیادی دارد.

 آلت تناسلی پنهان دختر اجازه  این آشنایی را به آنها نمی دهد 
و کمتر نیز از آن سخن گفته می شود. کودک دختر در پروسه 
رشد و تکوین خویش می آموزد که عشق و میل جنسی در هم 
آمیخته اند و میل جنسی بدون عشق امری ناپسند است. کودک 

پسر بطور سنتی می آموزد که عشق را در رفتار جنسی بروز 
دهد و به  این ترتیب هویت مردانه خود را تقویت کند. دنیای 

جنسی دختر و پسر به این ترتیب بنا شده و آنان می آموزند که 
چگونه  امیال جنسی شان را در شرایط مختلف کنترل کنند امری 
که رفتار و چگونگی برقراری ارتباطات جنسی آنان را تحت تاثیر 

قرار می دهد.

عالئم و عوارض تجاوز جنسی به کودک 
تحقیقات مختلف نشان می دهد که تاثیرات اولیه مانند نمود ها 

و اختالالت رفتاری معموال بعد از دو سال از وقوع تجاوز جنسی 
بروز می دهد. عوارضی مانند نگرانی و اضطراب، اختالالت خواب/ 

کابوس،افسردگی، فوبی، عوارض فیزیکی )دل درد، سر درد...(، 
عزت نفس پایین، اختالالت غذا خوردن، تیک)حرکات ناگهانی 

غیر قابل کنترل(، مشکالت فراگیری، فلش بک، خود آزاری، 
اقدام به خودکشی، خودارضایی وسواس گونه، اختالالت رفتاری 
سکسی، ایزوله کردن خویش، باال رفتن وزن و خشم و عصبانیت 

معموال دیده می شوند. 

در میان کودکان بین 7 تا 12 ساله کابوس، ترس، خشم و 
عصبانیت، رفتار واپسگرایانه )پایین تر از سن خود رفتار کردن(، 

پیش فعالی و مشکالت آموزشی در مدرسه از معمولترین نمودها 
هستند. افسردگی، خودآزاری، انزوا، اعتماد به نفس ضعیف، 

اعتیاد به مواد مخدر، فرار از خانه و بزهکاری از نمودهایی هستند 
که بین نوجوانان بین 13 تا 18 ساله مشاهده شده است. اختاالت 

رفتاری سکسی خود را از جمله در تجاوز و تعرض جنسی به 
سایر کودکان نشان می داد. 

آندرسن با اشاره به تحقیقات مختلف نشان می دهد که الگوهای 
مختلفی در بروز عالئم در سنین مختلف وجود دارد. نوجوانان 

مورد سواستفاده جنسی قرار گرفته اغلب احساس افسرده گی، 
عزت نفس ضعیف، احساس حمایت کمتر و انتظار واکنش منفی 
بیشتر از اطرافیان در مقایسه با کودکان کم سن و سالتر داشتند. 
بدلیل اینکه نوجوانان با مسائل بیشتری در دنیای پیرامون خویش 
می بایست برخورد کنند و  این تصور را نیز دارند که اطرافیانشان 

آنها را در وقوع تجاوز مقصر می پندارد. افسردگی در نوجوانان 
اغلب سالها پس از تجاوز ظاهر می شود. تحقیقات بالینی 

همچنین نشان می دهد که یک سوم کودکان هیچگونه عوارضی 
را از خود نشان ندادند.

دو حالت غالب در بین کودکانی که مورد تعرض جنسی واقع 
شده اند دیده می شود: رفتار سکسی و نمودهای ناشی از تراوما 

)پی تی اس دی(. 

رفتار سکسی که خود را در خود ارضایی وسواس گونه، بازی های 
سکسی با عروسک، تعبیه اشیاء در واژن و یا مقعد، اطالعات 

غیر معقول از سکس و خواهش از بزرگساالن و اطرافیان جهت 
تحریکات جنسی نشان می دهد، در کودکان کم سن و سال دیده 

شده است. منظور از رفتار سکسی از نظر کارشناسان رفتاری 
است که با سن فرد تناسبی ندارد و خود را بطور وسواس گونه ای 

نشان می دهد، خشن است و حریم افراد را نادیده می گیرد. 
در اینگونه موارد کودک خود را ایزوله می کند و سعی در کشاندن 

سایر کودکان )علیرغم مخالفت آنان( در بازهای خود دارد. 
کودک/نوجوان در اوج رفتار سکسی خود می تواند کودک دیگری 

را مورد تعرض وتجاوز جنسی قرار دهد.

تجاوز جنسی به کودک حادثه جدی است که در رشد و تکوین 
ذهنی، اجتماعی و روحی-جنسی کودک اختالالت جدی بوجود 

می آورد. کودکان کم سن و سال آسیب پذیری تر هستند چرا 
که قوه زبان و بیانشان هنوز به خوبی رشد نیافته و توان بیان 
مشکالت را ندارند. در نتیجه رفتار سکسی/ اختالالت رفتاری 
ناگاهانی کودکان را می بایست به عنوان یک زنگ خطر خیلی 

جدی گرفت. کودکانی که از طریق والدینشان مورد حمایت قرا 
می گیرند شانس بیشتری جهت ترمیم آسیبهای تجاوز دارند.

حالت غالب بعدی در کودکانی که مورد تعرض قرار گرفته اند 
پی تی اس دی است که در صورت عدم ترمیم آسیب در مراحل 

پیشین، مزمن می شود. کودکانی که در معرض تراوماهای پی 
در پی قرار می گیرند از آسیب پذیری باالتری برخوردارند و این 
آسیبها در پروسه می تواند به اختالل شخصیت فرد منجر شود. 

عوارضی مانند خود آزاری، دیگر آزاری بروز می دهند. فرد 
احساس ناتوانی در بدست گرفتن کنترل بر زندگی خویش دارد. 

عالئمی مانند بیخوابی، کابوس، اضطراب، افسردگی، دردهای 
فیزیکی معمول هستند. خستگی مزمن، ناتوانی، عدم تمرکز 

حواس، زود رنجی، عدم توان تصمیم گیری و ترس شدید از اینکه 
حادثه ای برای اطرافیان و یا خود اتفاق بیفتد معمول است. 
در اینجا ضروری است که یاد آوری شود که همه کودکانی 
که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند دچار پی تی اس دی 

نمی شوند. تجاوز جنسی توام با خشونت ریسک پی تی اس دی را 
باال می برد. نوع واکنش والدین وهمچنین حمایت آنان از کودکان 

کودکان قربانی تجاوزات جنسی 

در تنگنای شرم وگناه

 ژیال افتخاری- روانشناس
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در این مرحله می تواند از بروز پی تی اس دی جلوگیری کند. 

شرم و گناه
واکنش کودک به تجاوز آکنده از احساس شرم، گناه، خیانت، 

غم و بیزاری از خود است. قربانیان تجاوز اغلب تصویری منفی از 
خود دارند، عزت نفس ضعیفی دارند و شدیدن از خود بیزارند. 
شرم در اغلب فرهنگها نقش تعیین کننده ای در کنترل  امیال 
جنسی دارد. شرم یک عامل عاطفی مهم در شکل گیری عزت 
نفس می باشد. کارکرد شرم تنظیم احساس ریسک پذیری بی 

رویه است بدینگونه که انسان را وا می دارد که مانع سرازیر شدن 
احساساتش در راههای پر خطر بشود. هر گاه که یک تجاوز 
جنسی توام با تحریک کردن اندام جنسی باشد واکنشها ی 

اتوماتیک فیزیکی فی البداهه بوجود می آید که خارج از کنترل 
کودک می باشد.

 ارکشن )نغوظ( می تواند دلیلی بر خواست و تمایل کودک 
در امرتجاوز تلقی شود. لذت بیرونی احساس شرم درونی را 
افزایش می دهد. کودک از واکنش بدن خویش به نزدیکی 

احساس شرم می کند. آشفته می شود و خود را در پس رفتار 
خالی از احساس پنهان می کند. احساس همخوان شرم، حیرانی 

و سرگشتگی است و این احساس آشفتگی آنگاه که کودک 
در گناه، شرم، هوس و درد وناراحتی خویش سرگردان است 

تقویت می شود. شرم برخالف گناه تمامیت وجود کودک را در 
بر می گیرد. گناه چیزی بین دو انسان است اما شرم بر درون 

انسان سایه می افکند و وی را به دو بخش تقسیم می کند. بخشی 
قاضی و بخش دیگری حامل احساس شرم. هر گونه تالشی جهت 
خالصی از احساس شرم از طرف بخش قاضی با مانع مواجه شده 

و احساس شرم را شدت می بخشد. احساس شرم باعث می شود 
که کودک خود را ناقص و خراب احساس کند. احساس گناه 

موجب می شود که کودک خود را در عمل تجاوز مقصر احساس 
کند احساسی که گاها توام با احساس شرم نیز بارز می شود. 

کودک دچار سرگشتگی می شود که نکند خودش نیز از عمل 
نزدیکی خوشش آمده و خودش را گناهکار خطاب می کند. 

تفاوتهای عالئم بین کودکان دختر و پسر
احساس گناه در بین دختران به مراتب بیشتر از پسران است. از 
نظر لئاندر علت این  امر گرایش حس نزدیکی در دخترها نسبت 

به متجاوز و مورد تجاوز قرار گرفتن پی در پی در مدت زمان 
طوالنی تری است. علت توضیحی دیگر نیاز پسرها به تسلط 

بر شرایط است که بدینوسیله احساس قدرت کنند. پسرها در 
پروسه تکوین هویت جنسی خویش آموخته اند که معنا و مفهوم 

مرد بودن چیست و نباید ناتوان باشند. آنها مقاومت بیشتری 
از خود نشان می دهند و ناتوانی را نمی پذیرند و به همین 

دلیل ترجیح می دهند که خود را با شرایط جدید وفق دهند. اگر 
کودک پسر از طرف یک مرد مورد تجاوز قرار بگیرد سعی می کند 

او را درک کرده و خود را در وی بازشناسی کند. به همین دلیل 
پسرها برخالف دخترها متجاوز را بی گناه تلقی نمی کنند. آنها 
حتی می توانند از توان خود در جذب دیگران بویژه متجاوزین 

زن احساس قدرت و رضایت نیز بکنند. آنها احساس می کنند که 

خودشان نیز میل به نزدیکی را دارند به دلیل اینکه دچار ارکشن 
شده اند. ارکشن می تواند پسرها را دچار آشفتگی و سرگردانی 

نیز کرده و احساس شرم وگناه را درآنان تشدید کند.

اما در مورد دخترها حس رضایت از نزدیکی فراموش می شود و 
تصویر غالب از خویش منفی بوده و خود را متالشی شده احساس 
می کنند. پسرها بالعکس احساس خوشایند لذت را حفظ کرده و 
احساسات منفی را فراموش می کنند. از طرف دیگر پسرها هرگز 
موفق به حفظ تصویری تماما مثبت از تجاوز جنسی نمی شوند و 
احساسات فراموش شده در شرایط دیگری خود را به شکل عجز 

و ناتوانی نشان می دهد. به این ترتیب قربانی تجاوز خود به متجاوز 
تبدیل می شود. مکانیزم دفاعی فرافکنی تشدید شده و آنان 

مشکالت درونی خویش را به دیگران منتقل می کنند. هر گونه 
احساسی که شرم را به آنان یادآوری کند موجب خشم و غضب 

آنها می شود. انکار احساسات و ترس مانع گذار از روند ترمیم 
می شود. افشای تجاوز برای پسرها به مراتب سختر از دختر ها 

است. دخترها اغلب کسی را می یابند که از مشکل خویش با وی 
صحبت کنند اما پسرها زمانی زبان به سخن می گشایند که خود 

در نتیجه تجاوز به دیگری سر از زندانها در بیاورند.  

هدلوند )نویسنده و محقق سوئدی( علت این مسئله را شیوه تربیت 
پسرها می بیند چرا که از آنها انتظار می رود کنترل بیشتری بر 
خود داشته و آبروی خود را حفظ کنند. آنان در هراسند که نه 
فقط کنترل بلکه هویت جنسی خویش را نیز از دست بدهند. 

انتظارات جامعه از مسکولین بودن پسرها عامل بازدارنده دیگری 
در بیان مشکل از طرف آنان می باشد. 

تحقیقات نشان می دهد که پارامترهایی که روند ترمیم آسیب 
تجاوز را در دخترها آسانتر می کند دلبستگی آنان به خانواده، 
توان فیزیکی مناسب و فعالیت در امور خیریه می باشد. وجود 

مادران تحصیل کرده و والدین دلسوز فاکتورهای 

مهمی در کمک به پسرها می باشند. 
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تجاوزها توسط والدین، ناپدری/
نامادری و یا برادر/خواهر 

صورت می پذیرد و حدود هیجده 
درصد تعرضها توسط اقوام و 

خویشاوندان و 48 درصد توسط 
آشنایان صورت می گیرد. هر چه 

متجاوز به کودک نزدیکتر باشد 
احتمال گزارش تجاوز توسط 

کودک کمتر می باشد.
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این چرخه ی لعنتی   
این را باید خیلی وقت پیش می نوشتم. نشد. سعی می کنم 
بیشتر بنویسم در این مورد. بس که می شنوم که »آخه دوستم 

داره. روم حساسه. دوست نداره لباس باز بپوشم« یا »مرد خوبیه. 
گاهی عصبانی می شه یک کارهایی می کنه ولی بعدش معذرت 

خواهی می کنه گل می خره« یا »نه بابا اهل کنترل و این ها نیست 
فقط می خواد بدونه دوستام کیا هستند«. بس که ما نمی دونیم 

ابیوز )آزار( و رفتار ابیوسیو چی هست. حق هم داریم. از کجا 
بدونیم؟ کتاب های مدرسه مون؟ کتاب های توی بازار؟ تلویزیون؟ 
رادیو؟ دانشگاه؟ بیل بوردهای روی در و دیوار شهرمون؟ مامان و 

بابا و مامان بزرگ و بابابزرگ و دایی و خاله مون؟ 

خشونت خانوادگی توافقی نیست. اگر طرف مورد خشونت واقع 
شده به هر دلیلی/ دالیلی در رابطه بماند به معنی این نیست که 
می خواهد مورد آزار قرار بگیرد یا حقش است که مورد آزار قرار 
بگیرد. رفتار ابیوسیو یک الگوی رفتاری است که برای به دست 
آوردن و نگه داشتن قدرت و کنترل استفاده می شود. خشونت 

فقط کتک زدن نیست. می تواند فیزیکی، جنسی، روانی یا 
احساسی باشد. 

رفتارهای ابیوسیو با گذشت زمان بدتر و شدید می شن.

ترس و تهدید
اگه دیدید از مدل نگاه کردن پارتنرتون حساب کار دستتون 

میاد، می ترسید، نگاهش یا چشم غره اش باعث می شه احساس 
کنید باید خودتون رو یا کارتون رو یا یک چیزی رو توجیه کنید. 

اگه دیدید کاری می کنه که باعث ترس شما می شه، که دوست 
دارید کاری رو بکنید لباسی رو بپوشید با کسی حرف بزنید ولی 
می ترسید که عصبانی بشه. اگه چیز پرت می کنه چیز می شکونه 

تهدید می کنه که یک بالیی سرتون میاره اگه وسیله ی تهدید 
آمیزی )چاقو مثال( بهتون نشون می ده حتی اگه عمال بهتون 
آسیبی نرسونه، اگر تهدید به خودکشی می کنه، داد می زنه، 

در خلوت یا جلوی جمع خودتون یا خانواده تون رو تحقیر و/یا 

مسخره می کنه، بدانید و آگاه باشید که طرفتون ابیوسیوه.

آزار احساسی
اگه مسخره تون می کنه، یک کاری می کنه که باعث می شه 

فکر کنید به اندازهی کافی خوب نیستید حتی اگه بگه خیلی 
دوستتون داره که بهتون می گه چاق شدید و باید الغر بشید، 

به اسم های تحقیر آمیز صداتون می کنه، فحش های تحقیرآمیز 
می ده، یک کاری می کنه که احساس گناه و ناتوانی بکنید )مثال 
در مورد بچه، کار خونه یا توانایی های فردی(، باعث می شه فکر 

کنید دارید دیوونه می شید یا مرتبا بهتون می گه که دارید دیوونه 
می شید، یک دقیقه مهربون و رمانتیکه یک دقیقه بعد عصبانی و/
یا بی توجه، همه ی توجه شما رو برای خودش می خواد، بدونید 

که این ها دوست داشتن نیست، عادی نیست، قابل قبول نیست و 
حق هیچ کس نیست که با این شرایط زندگی کنه.

منزوی کردن
کنترل اینکه کسی چی کار می کنه، با چه کسانی دوست است 

و با چه کسانی کجاها می رود، با چه کسانی حرف می زند، 
چه چیزی می خواند یا خواستن تلفن دوستانش، کنترل اینکه 
چه می پوشد، اجازه ی درس خواندن یا سر کار رفتن ندادن، 

کنترل معاشرت هایش و به کار بردن حربه ی دوستت دارم، مال 
منی برام مهمی عاشقتم که حسودم، همه و همه نشانه ی رفتار 

کنترل گر بیمار است.

کی بود کی بود من نبودم
این ها که ابیوز نیست. حاال چرا خودت رو لوس می کنی؟ طوری 

نشده که. خیلی سخت می گیری. مهم  اینه که دوستت دارم. 
بیا از اول شروع کنیم. چقدر کش می دی همه چی رو. یک 

چیزی شد تموم شد ول کن حاال. نمی دونی کی باید حرف بزنی 
اون موقع خسته بودم. تقصیر خودته که عصبانیم کردی. مگه 

نمی دونی این کارو بکنی--- این حرف رو بزنی--- فالن چیز رو 
بپوشی--- عصبانی می شم؟

استفاده از بچه
آیا پارتنرتان در مورد بچه ها به شما احساس گناه می دهد؟ آیا 

از طریق بچه ها برای شما پیغام پسغام می فرستد؟ آیا تهدید 
می کند که بچه ها را می گیرد یا بالیی سرشان می آورد؟  این 

رفتار نرمال نیست. اسمش ابیوز است.

مردی گفتند زنی گفتند
مثل کلفتش باهام رفتار می کنه. انگار وظیفه ام فقط شستن و 

بختن باشه. همه ی تصمیم های بزرگ رو خودش می گیره. کارها 
رو مردونه زنونه کرده. نمی ذاره حرف بزنم و نظر بدم می گه تو 

مهم ترین کارت بزرگ کردن بچه هاست.

آزار /کنترل مالی

مانع کار کردن شما می شود و بعد تنبل و مفت خور صدایتان 
می کند؟ مجبورتان می کند برای پول ازش خواهش کنید و دلیل 

بیاورید؟ طوری بهتان پول می دهد که انگار محبت می کند و 
به شما پول تو جیبی می دهد؟ پول شما را می گیرد انگار پول 

خودش باشد؟ نمی گذارد شما بدانید چقد درآمد دارد؟  این 
رفتارها اسمش ابیوز است.

این ترجمه ی کمی دست کاری شده )با توجه به اختالفات 
فرهنگی( چرخه ی ابیوزه. ما کپی اش رو از سایت وزارتخونه و 

بهداشت عمومی پرینت می کنیم می دیم دست مردم.  ترجمه اش 
دم دستیه. هر جاش رو خواستید عوض کنید. در موردش حرف 
بزنید. از تجربه های شخصی تون بگید. بذارید حرف بزنیم تا  این 

چرخه ی لعنتی شکسته بشه.

بعد نوشت: اسمش چرخه است چون وقتی زنی/مردی توش 
گیر می افته بیرون اومدن ازش خیلی سخته. یک روال ثابت داره: 

آزار و ابیوز بعد مهربانی و محبت بعد دوباره آزار و ابیوز و.... تا 
آدم هایی که مورد آزار بودن میان از چرخه بیان بیرون یک رفتار 

خوب محبت آمیز می بینن و می مونن. برای این اسمش چرخه 
است.

به نقل از وبالگ شادی 

از اسفند نود و یک این بالگ توسط چند نویسنده نوشته می شود
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ساعت حدود 7 شب خونه رسیدم هنوز هم از الله گوشم 
خون می چکید و فکم تیر می کشید. پارک وی توی 

اتوبوس که پریدم هنوز نفس نفس می زدم. باورم نمی شد 
که تونسته باشم فرار کنم. خانم بقل دستی من متوجه 

حال غیر عادی من شد و پرسید که کمک می خوام من هم 
تشکر کردم. اون گفت که شالم خونی شده.

قبل از این که مادرم ببینه منو خودم رو انداختم توی دست شویی 
تا گوشم رو بشورم. منظره بدی بود. هنوز دستام می لرزید ولی 
مونده بود تا به گریه کردن بیافتم. وقتی خونا رفت تازه متوجه 

زخم روی گردن ام شدم. وحشت برم داشت . این زخم خیلی پهن 
بود. توی آینه زیر نور نقره یی مهتابی به خودم و  این زخم نگاه 

کردم. حالم از زندگی ام، حماقتم و دوستام بهم خورد.
این زخم روی گردن الله گوش پاره شده، کبودی های روی شانه 
هدیه ی دوست فیلم سازم بود که به دعوتش به خونش رفته بودم.

دفعه قبل به درخواستش جواب رد دادم  اما خیلی دوستانه و 
بدون درگیری چون به هر حال آشنا بودیم و در جمع فیلم سازان 
و دوستان آرتیست چشم در چشم می شدیم. ولی من ازش دوری 

می کردم و مدتها بود که ندیده بودمش و همه ی اینها هم باعث 
نمی شد که کارش رو تحسین نکنم. از شرایط پیش آمده متاسف 

بودم.  این دور که  ایران  آمدم به من ای میل داد که بیا بعد از 
چندین سال همدیگر رو ببینیم. من هم گفتم حتما از اون جواب 
رد سبک شده و می توانیم با هم دوست باشیم. با خوشحالی قبول 

کردم و قرار شد به اون خونه کذایی در ولی عصر برم روبه روی 
جام جم ساعت 5...

خواهرم در اتاق رو باز کرد وارد شد تا مثل همیشه سر شب 
گپی بزنیم فورا متوجه شد که حالم طبیعی نیست. گوش و زخم 

گردن ام را نشانش دادم و اون پرسید چه شده؟
چه می گفتم؟ که رفتم خانه ی روشن فکر فیلم ساز و همان طور 
که درباره وضع سیاسی خانه سینما حرف می زدیم دوستم سعی 

کرد نوازشم کند  اما من مانع شدم.  این کار را چندین بار کرد 
و من مانع شدم ناگهان جری شد و بغلم کرد و به زور من را به 

طرف اتاق خواب کشاند؟
همین ها را گفتم.

خواهرم گفت: مگر می شود؟نه؟؟؟؟؟؟؟؟

 »ساکت شو وگرنه میگم
 افغانیه بیاد بخوردت«

Canada in Afghanistan :عکس   

تعدی جنسی در ولی عصر  
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خواهرم قهقهه زد بعد به صورت مات من نگاه کرد و گفت همین 
طوری که نمی شود؟ آخه چه طور؟

من شانه هایش را گرفتم و با شدت تکان دادم و کشاندمش 
گفتم این طور.

تمام کتف و دستم درد می کرد نزدیک به نیم ساعت توی راهرو با 
او گالویز شده بودم.

نمی دانم چه طور اما مقاومت کردم. اول فکر کردم خنده و شوخی 
ست خوب با مردی که می شناسی و نزدیک هستی ممکن ست 

که شوخی های زیادی بکنی.  اما نه باکسی که نمی شناسی در هیچ 
نوع رابطه تعریف شده یی نیستی و قبال هم صراحتا به او جواب 
رد داده ایی. مشکل این دسته از روشن فکران  این ست که فکر 

می کنند بدوت مقدمه حمله ور شدن به یک زن خیلی سینمایی 
ست و کال با مارلون براندو در آخرین تانگو در پاریس همذات 

پنداری می کنند.
صدای مسج موبایل بلند شد. خواهرم پیغام رو بلند خواند: امشب 

بیا. می خوام بشکافمت.
خواهرم با تاباوری گفت این همونه؟

به خواهرم گفتم که اول سعی کرد نوازشم بکند  اما من گفتم 
نکن این کار را بعد گفتم من تعهدات قلبی نسبت به کسی دارم. 

دست به من نزن. می دانم که ناراحت می شود.
گقت خوب مهم نیست از کجا می فهمد؟

گفتم من که می فهمم اگر او هم بکند ناراحت می شوم.
گفت خوب حاال که این جور تعهدات مهم نیست.

گفتم چه وقت به نظرت مهم می شود؟ باید عقدنامه نشانت بدهم 
تا مهم شود؟

دوست فیلم ساز من این ها را عشوه کردن تلقی کرد به نظرم. چه 
طور باید نه گفت؟ باید توهین کرد ؟ باید همان اول یکی توی 

صورتش می خواباندم و تهدید می کردم؟
جای انگشت هایش روی دستم سیاه شده بود. بس که فشار داده 
بود تا مرابه اتاق خواب بکشاند. نمی توانستم در جا فرار کنم آخر 
دوستم آدم مهمی ست. داور جشنواره های بین الملی ست. سعی 

کردم در حالی که درگیری فیزیکی ادامه داشت منصرف اش بکنم. 
گقتم چه کار داری می کنی؟ می خواهی با زنی که نمی خواهد تو 

را به زور بخوابی؟
گفت می خواهی خودت نمی دانی که می خواهی.

گفتم پس کی می خواهید به نظر من اهمیت بدهید؟ بس نیست؟ 
حتا برای رختخواب هم شماها بهتر می دانید؟

گقت من راضی ات می کنم توبیا  این قدر خوب باشد که همیشه 
یادت بماند.

گقتم بزرگ شو کی می خواهی بفمی که رضایت جنسی فقط مال 
رختخواب نیست مال رفتار و حرف های آدم ها هم هست.

هر دو مان تفس نفس می زدیم واضح بود که اصال انتظار نداشت 
تا این اندازه مقاومت کنم.

روز مبل انداخت مرا و سعی کرد بلوزم را در بیاورد من موهایش را 

کشیدم و شروع به فریاد زدن کردم: می فهمی این تجاوزه تجاوزه 
تجاوزه.

همین بود که ناگهان از من کنده شد و در اون لحظه ی آخر با 
دست اش این زخم رو روی گردن ام گذاشت.

نشست روی میل من تا می توانستم دور شدم اما توانایی بلند شدن 
نداشتم.

گقت حشری شدم حاال چه کار کنم؟
این جا بود که اشک از صورتم روان شد یادم نمی آمد هیچ 

وقت این اندازه تحقیر شده باشم.
گقتم تف توی روی سیاهت.

بلند شدم و رفتم پالتوم رو بپوشم  امد نزدیک و گفت نرو تو رو 
خدا بمون.

همون طور که نفس نفس می زدم گقتم دفعه قبل به تو گقتم 
که تو آدم رابطه نیستی من هم دلم رابطه می خواد از تنها بودن 
و انتظار کشیدن خسته شدم چرا نمی فهمی؟ نگقتم من زن یک 

شبه نیستم؟
گفت این طوری نرو با  این حال هیستیریک.

گفتم خفه شو برو کنار.

به خواهرم گفتم که لنگه گوشوارم اون جا افتاد. خیلی ناراحت 
شدم. از بیروت خریده بودمش. قیمت نداشت. دراز و برنجی 

قشنگی بود. دوسش داشتم.
شروع کردم به گریه کردن خواهرم بغلم کرد و گفت ناراحت نباش 

در رفتی چیزی نشده که.
اینا رو نمی شه گفت که آدم اندازه یک موش بی ارزش تحقیر 

می شه.
یاد مقاله هایی افتادم که درباره تجاوز خونده بودم که اغلب اوقات 
پیش بینی نشده ست. ناگهان اتفاق می افته بیشتر اوقات آشنایان 

متجاوزین هستن وشما نمی تونید درست عکس العمل نشون بدین 
چون پیش بینی نمی کردین. حقارت و دردش بعد شروع می شده 

وقتی زخم های خونی رو شستید اون وقت زخم اصلی خودشو 
نشون می ده.

این بخشی از مفهوم زن تنها و جوان بودن ست. اگر به معیارهای 
متعارف در روابط میان زن و مرد اعتقاد نداشته باشید برای 

بسیاری از مردان به این معنی ست که شما تکه ایی از سرمایه در 
گردش می باشید که البته برای زمان موقتی در دسترس هستید و 
کسی هم به این که شما چه می خواهید از رابطه اهمیتی نمی دهد. 

همه هم مطمئن هستند که شما می خواهید و می دانند که شما 
چه می خواهید و اصال هم الزم نیست با شما حرف بزنند نظرتان 
را بدانند یا حتا راضی تان بکنند. شما به زور راضی خواهید شد. 

چاره یی ندارید مگر این که تا سر دیوانگی مقاومت کنی.
به نقل از فتوبالگ ولی عصر

ژانویه 27. 2013.... 129 دیدگاه

کنگو پایتخت تجاوز
” نظامیان شوهرم را جلو 

چشمانم کشتند و به دخترهایم 
تجاوز کردند. سپس مرا کاماًل 
عریان کرده و دو اسلحه روی 

شقیقه هایم گذاشتند. وقتی فریاد 
زدم، صورت و بدنم را با چاقو 
مجروح  کردند. آنگاه یکی از 
آنها از من پرسید که آیا تا به 

حال یک بازوکا را جویده ام یا نه؟ فکر کردم 
منظورش آدامس بازوکا است. گفتم آری. سپس او آلت 
شوهرم را ریز ریز کرد و مجبورم کرد آن را بجوم و در 

آخر هم روی جسد شوهرم به من تجاوز کردند.”

بر اساس یک تحقیق روزانه 1152 زن در کنگو مورد تجاوز قرار 
می گیرند که برابر 48 زن در ساعت است.

این میزان 26 برابر بیشتر از تخمین های قبلی از 16 هزار مورد 
تجاوز گزارش شده در یک سال توسط سازمان ملل متحد است.

مجله آمریکایی »سالمت عمومی« سال گذشته در یک مقاله 
نشان داد که شمار قربانیان تجاوز در کنگو حتی از آن چه که 

سازمان ملل تخمین می زند هم باالتر است. در این گزارش چنین 
آمده است: از تجاوز به عنوان یک اسلحه جنگی استفاده می شود 

و این تجربه ی تلخ نه تنها خود قربانیان بلکه خانواده های آنها و در 
برخی موارد قبایل را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

بسیاری از زنان و دختران قربانی پس از نجات یافتن از این فاجعه، 

از سوی خانواده های خود پذیرفته 
نمی شوند.

...آمار تجاوز سال به سال افزایش 
می یابد و بسیاری از متجاوزان سربازانی 

هستند که پس از بازگشت از جنگ، 
اکنون در روستاها و شهرهای خود 
دست به این کار غیرانسانی می زنند.  
این در حالی است که تعداد اندکی 

از قربانیان شاهد دستگیری و مجازات 
متجاوزان هستند و  این متجاوزان با 

رویکردی توجیه پذیر و موجه به کار خود 
می نگرند.

جنگ دوم کنگو که از سال 1998 شروع شد تقریبا  این کشور را 
ویران کرد که در پی  این جنگ ها نا امنی نیز در این کشور پهناور 

گسترش یافت.

در شرق کنگو شیوع تجاوز به عنف و دیگر خشونت های 
جنسی از همه جهان وخیم تر است. فقط در یک دوره 12 
ماهه در سال های 2006 و 2007 در این کشور به 400 هزار 
زن که بین 1۵ تا 4۹ سال سن داشتند، تجاوز شده است.

به طور میانگین از هر یک هزار زن کنگویی 29 زن مورد تجاوز 
قرار گرفته اند به این معنی که در بخشهایی از کنگو که تحت 

تأثیر جنگ نیستند یک زن کنگویی 58 برابر بیشتر از یک زن 
آمریکایی در خطر قربانی تجاوز شدن قرار دارد.

منبع: 'اخبار پزشکان بدون مرز'
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تفاوتهای سوئد و ایران
چقدر آزار ماشینی رو تجربه کردید؟ اینکه دم خیابون با لباس 
ساده، مقنعه به سر، ابروی دست نخورده، صورت پر مو، آرایش 

نداشته، خسته از دانشگاه  ایستادی و هر کسی به خودش اجازه 
میداد که برایت بوق بزند یا نگه دارد! از جوان کم سن و سال 

مسافر کش تا پیرمرد پولدار. اون روزها فمینیست نبودم  اما 
آنقدر شعور داشتم که درک کنم دارد به شعور و جود انسانیم 

توهین می شود. از اینکه یک مرد آنقدر بیمار است که تشخیص 
نمیدهد چه زنی اهل معامله است و چه زنی نیست لجم 

می گرفت. از اینکه برای این گونه مردها بین زنها هیچ فرقی 
نیست و اونها همه رو به یک چشم می بینن، به چشم یک وسیله 

برای ارضای جنسی. حاال فرق نمی کرد آن شخص که باشد. 
البته  این چیز غریبی هم نبود وقتی درجمع پسرها از دخترها 
حرف زده می شد از واژه ک….س… به عنوان نماینده وجود 

زن استفاده می شد دیگر از باقی مردها چه انتظار که همه زنها 
را به یک چشم ببینند و در واقع زنها را فقط به چشم ک…..س 

… ببینند؟ اما من نمی توانستم  این توهین را تحمل کنم. من 
زن بودم. یک زن که تن فروش نیست، که تنها برای رفع نیاز 

آقایان هم نیست. برای همین هربار کسی برایم بوق میزد و 
می ایستاد میرفتم جلو و به ناچار می گفتم: »شبیه خواهرتم؟!« 

یا مثال می گفتم »مرتیکه تو که بین ج… و یه زن عادی رو 
نمیتونی تشخیص بدی میتونی تنبونتون بکشی باال؟« البته 

فحش خوردنش هم بود ولی دلم خنک می شد از گفتنش!
آزار های ماشینی به این ختم نمی شد، بارها شده بود که در حین 
رانندگی مردکی میخواست خالف کند و من راهش را می بستم 
برمی گشت و می گفت:.ج….. و منم داد میزدم : »مادرت برات 

سالم رسوند!« البته تو رانندگی خطرناکتر بود چون طرف 
می تونست بیاد و بزنه به ماشینت یا اگر تو ترافیک باشی بیاد 
و حمله کنه.  این اتفاق بارها برام افتاده.  اما نمی ترسیدم هر 

فحشی میدادن منم می دادم. برای اون مرد بیشتر از اینکه فحش 
به مادر و خواهرش رو بشنوه و گرون تموم بشه وقتی گرون 

تموم میشد که با فحش های ناموسی نمی تونست یه دختر رو 
تحقیر کنه.

نوع دیگر آزارهای ماشینی در تاکسی ها بود، چه راننده اش چه 
مسافر بغل دستی می توانستند بیمار باشند، جوانتر که بودم یا 

کیفم را بین خودم و مردی که نشسته حائل می کردم یا هی 
خودم را کنار می کشیدم، یا سریعا پیاده می شدم اما فمینیست 

که شدم تذکر می دادم، مثال می گفتم آقا درست بشین، یا 
می گفتم آقای راننده  این آقا مثل اینکه می خواهد پیاده شود و 
با این حرف می فهموندم اونی که باید پیاده بشه مزاحم متجاوز 
هست نه کسی که مورد تجاوز قرار گرفته. اگر هم راننده بیمار 

بود که تذکر می دادم و پول نداده پیاده می شدم.
اینجا آمدم قضیه فرق می کرد، از بوق ماشین که خبری نیست، 

تاکسی هم که سوار بشی که تک نفری و صندلی عقب و اگر 
راننده زیاد صحبت کند تذکر میدهی و با یک عذرخواهی تمام 

می شود. رانندگی هم که اصال شبیه  ایران نیست که بخواهی 
فحش بخوری یا بدهی و اگر مردی جرات کند و به یک زن بدو 

بیراه بگوید حسابش با کرام الکاتبین است.  اما تجربه جالبی 
داشتم از یک فضای به ظاهر بی بندو بار. شب جشن والبوری- 

جشنی که از صبح همه مشروب می خورند تا شب- به دیسکوی 
معروف شهر رفته بودیم، تقریبا همه بهم چسبیده بودند و 

نمی شد هیچ حرکتی کرد و تماس بدنها اجتناب ناپذیر بود و 

مشخصا بی غرض. بعد از نی مساعتی بی حرکت آچمز در میان 
جمع بودن باالخره راه به گوشه سالن پیدا کردن و رفتم که 

نفسی تازه کنم، دوستم پشت سرم بود که یهو مردی از پشت 
به من خورد، همزمان من برگشتم که دوستم رو صدا کنم که 
طرف شروع کرد عذر خواهی که از عمد نبوده، جالب اینجاست 

که من اصال متوجه نشده بودم،  اما اون اصرار داشت که عذر 
خواهی کنه، گفتم مهم نیست و راهم رو گرفتم برم ولی اون ول 
کن نبود و می گفت من رو ببخشید من قصدی نداشتم. آخرش 

کالفه شدم و گفتم بخشیدم! چند دقیقه بعد تر متوجه مردی 
شدم که میخکوب به من نگاه می کنه و بعد از چند دقیقه بعد تر 
آمد کنارم  ایستاد و دستش رو انداخت رو شونه ام، من رو بهش 

با جدیت گفتم: بله؟ که اون هم سریع دستش رو برداشت و عذر 
خواهی کرد و رفت. تصور کنید که اون شب همه مست الیعقل 

بودند و البته مکان مکانی بود برای همین چسبیدنها و تنه زدنها 
و دست انداختن ها و … ولی همانجا هم وقتی تذکر میدادی با 
همان مستیشان می فهمیدند که باید عذر خواهی کنند و تکرار 

هم نمی شد.
البته فکر نکنید تمام کشورهای اروپایی این طور است. داستانی 

در ایتالیا دارم که بعدا برایتان مینویسم!

---------------
ناهید می نویسد:

سوار تاکسی که شدم، کنار پنجره بودم و سمت راستم یه آقای 
نسبتآ سن و سال داری نشسته بود. روند معمول ماجرا شروع 

شد. کم کم باز شدن شیوه ی نشستنش. کیف سامسونت عمودی 
رو پاش. دستشو گرفته به دسته ش،  آرنجش خیلی خیلی طبیعی 

رو سینه ی من. و سر خوردنش سمت من سر هر پیچ.
خیلی با خودم کلنجار رفتم که آیا واقعآ این کار ها رو داره از 

قصد می کنه؟ آیا االن باید چیزی بگم؟ نکنه یه چیزی بگم،  و 
منظوری نداشته باشه، و ناراحت شه و بد بشه و..

و  این تردید همیشه هست.  اینکه واقعآ سر پیچ خودش رو ول 
کرد یا دستش از صندلی جلویی ول شد؟ آیا واقعآ دستش رو 
به قصد بدن من گذاشته رو کیفش یا این یه عادته؟ تازه امروز 

فهمیدم،  که فرقی نمی کنه. درسته که اگه عمدی نباشه 
بهتره.  اما به هر حال وقتی تو تاکسی می شینی باید فقط جای 
یه نفر رو بگیری. نه اینکه کناریت مجبور باشه مچاله بشه و بره 

تو در. با مودبانه ترین لحن ممکنه گفتم »جناب، ببخشید!« و 
قبل از اینکه چیزی بگم خودش رو جمع کرد. با خودم فکر کردم 

خوب شد باز شاکی بازی در نیاوردم.  اما فقط چند دقیقه طول 
کشید و باز همون وضع. آقاهه سن بابامو داشت. نمی تونستم 

باهاش دعوا راه بندازم. هنوز احتمال عمدی نبودن رو می دادم 
و نمی خواستم بی احترامی ای بهش بکنم. پول رو دادم به راننده 

و گفتم اولین ایستگاه بی آر تی پیاده می شم. راننده گفت چی 
شده خانوم؟ مشکلی هست؟ آقای کناری دوباره جمع و جور 

نشسته بود. هنوز رعایت سنش رو می کردم. گفتم بله می خوام 
پیاده شم. راننده به پسری که جلو نشسته بود گفت »آقا زیر پل 

نگه می دارم شما برو عقب ایشون بیاد جلو.«
وقتی جابه جا شدیم آقای راننده یه سخنرانی  ای کرد راجع به این 
که تو تاکسی نباید مث ماشین شخصی خودمون راحت بشینیم 

و ایشون هم جای دختر ما و این صحبتا. خیلی حرف های دو 

پهلو که نمی شد گفت حرکات آقاهه رو عمدی می دونه یا نه. 
آقای سن و سال دار سکوت مطلق. بعد از پیاده شدنش راننده 

به من گفت از این چیزا زیاد پیش میاد. نمی فهمن دیگه. خودتو 
ناراحت نکن. گفتم من مطمئن نیستم که منظور بدی داشت 

یا نداشت. فقط اذیت می شدم با اون شکل نشستنش. شاید هم 
اصآل طور دیگه ای نمی تونست بشینه. نمی دونم.  اما درست نبود. 

دیگه موضعم مشخصه. حتی وقتی مطمئن نیستم طرف 
منظوری داره یا نه،  یه واکنش حداقلی ای نشون می دم. قضیه 
فقط قصد و نیت طرف نیست. قضیه ضایع کردن حق ه. چه 

»گرفتن جای دوبرابر تو تاکسی« باشه، چه »چسبیدن به دختر 
کناری«. به هر حال همه حق دارن تو تاکسی به اندازه ی یک 

نفر راحت بشینن.

--------------
یکی از دوستان برامون پیام فرستاده و می نویسه:

سوار اتوبوس شدم، بخاطر کمبود جا توی قسمت خانوما روپله ها 
وایساده بودم.

تو همون لحظه های اول حس کردم یه چیزی مثه کارت کشیده 
شد رو دستم و از اونجایی که ما دخترا زیادی هشیار شدیم 

تو این زمینه با یه حرکت سریع برگشتم سمت آقایون.
ولی خب هیچ کس هیچ جوره خاصی نبود،آخه معموال  اینطوره 

که این جور آدما به طعمه اشون زل میزنن.
موقع پیاده شدن یکیشون شروع کرد، چرت وپرت گفتن که 

شماره بده واینا. اول خیلی راحت بهش گفتم که خفه شه.
راه افتاد دنبالم. حرفاش عصبیم میکرد. من این حقو داشتم 

نخوام دری وریاشو بشنوم.
بش گفتم : میزنمت.

اول خواستم برم اونور خیالبون دست از سرم برداره. دیدم 
بیخیال نمیشه. صبر کردم بم نزدیک شه ازپشت سر.

به محض اینکه تو چند قدمیم قرار گرفت، برگشتم یه مشت 
کوبیدم تو گلوش. غافل گیرشد ولی برگشت که فرار کنه، با لگد 

زدم تو کمرش.
من بهش هشدار داده یودم که میزنمش.

خیلی خوشحالم.

---------------
آزار جنسی در خیابان:

مثل همه ی خانم های ایرانی تجربه های زیادی از این موضوع دارم 
ولی بدترینش مربوط میشه به زمستان سال 83....زمانیکه سال 
سوم دانشگاه بودم و دانشجوی شهرستان. برای تعطیالت بین 
دو ترم از دانشگاه به تهران اومدم. متاسفانه اون شب اتوبوس 
تاخیر داشت و ساعت 8 شب وارد ترمینال آزادی شدم. مثل 

بیشتر دانشجوها پول کافی برای آژانس نداشتم و تصمیم گرفتم 
توی صف تاکسی های خطی تجریش بایستم. ساعت هشت و 
نیم شد و از تاکسی خبری نبود. )باید یادآوری کنم که اون 

موقع موبایل نداشتم و مثل امروز ایرانسل و... هم وجود نداشت 
تا به خانواده زنگ بزنم(....اومدم کنار خیابون و اولین سواری 
که بوق زد رو سوار شدم.یه پیکان سفید با 4 سرنشین. دو تا 
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نوشته هایی پراکنده از صفحه فیس بوکی مبارزه با آزار خیابانی
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پسر جوون عقب نشسته بودن و یه مرد جلو. معموالً تاکسی ها 
اون زمان از اتوبان شیح فضل اله به سمت تجریش می رفتن 

ولی این ماشین رفت به سمت یادگار امام. به راننده گفتم :آقا 
مگه تجریش نمیرید؟ گفت: نه خانوم خوشگله!!...یخ کردم.زبونم 

بند اومده بود.. گفتم:نگه دار پیاده میشم...پسر بغل دستیم با 
یه لحن کثیفی گفت: خیلی زود میخوای بری، حاال خیلی کار 

داریم...بعد شروع کردن با صدای بلند خندیدن و کلمات رکیک 
گفتن...نمیدونم چی شد که تونستم یه جیغ بلند بکشم و بگم: 

نگه دار عوضی آشغال! چند ثانیه بعد کنار اتوبان نگه داشت و با 
فحاشی پیاده م کردن.اونقدر حالم بد بود و ترسیده بودم که به 

ذهنم نرسید شماره ماشینو بردارم...واقعاً شانس آوردم! حاال فکر 
کنید یه دختر 21 ساله وسط اتوبان، ساعت نه شب، زمستون 

چیکار میتونه بکنه؟! با هزار بد بختی خودمو به خونه رسوندم. 
هی حرفی از این ماجرا به خانواده نزدم چون عالوه بر اینکه باعث 

نگرانی میشدم، انگ بی عرضگی هم بهم می چسبید و مجبور 
میشدم دائماً نصیخت بشنوم!

ترس این ماجرا هنوز بعد از 8 سال توی وجودم هست و هنوز 
سرنشینان اون ماشین منفورترین آدمای زندگیم هستن...

-------------
تجربه تاکسی سوار شدن....

شنبه مثل همیشه سوار تاکس شدم و رفتم ونک! از اونجا هم 
باید دو مسیر دیگه تاکسی سوار می شدم تا محل کارم! به 

سیدخندان که رسیدم خیلی وایسادم ولی تاکسی نیومد!سوار یه 
پراید شدم! باز هم مسافر داشت! یه خانم جلو نشسته بود و یه 

خانم و آقا هم عقب...سر مطهری دو تا خانم ها پیاده شدند...من 
موندم و راننده و مسافر آقای عقب! راننده هه که از خود سید 

خندان چشم بر نمی داشت از من از تو آینه! منم عمدا رومو 
کردم به پنجره که منو نبینه! رسیدیم داخل خیابون ترکمنستان 

صورتمو برگردوندم که ببینم دقیقا کی پیاده شم! دیدم 
آقای مسافر !!!! شلوارشو درآورده و در حال خود ارضاعیه!!!!!! 

همون لحظه ارضا شد.........منم هنگ بودم و...سریع به راننده 
گفتم آقا نگه دارید من پیاده میشم مثل اینکه این مسافرتون 

بیمارند!!!مشکل جنسی دارند!!! همون جا مسافر پیاده شد وسط 
خیابون و شروع کرد فححححححححش دادن به من!!! فحشهای 

جنسی!....بعد همینطور که اون پیاده شد و من نمیدونم چرا 
زدم زیر گریه! راننده سعی کرد منو آروم کنه! و گفت خانم آروم 

باش من میرسونمت ! کجا میری؟ اصال جواب نمیتونستم بدم! 
تا اینکه راننده ازم پرسید خانم...)کیر( و...) خایه( رو انداخته 

بود بیرون؟!!!! راست کرده بود خانم؟!!!!! حاال قشنگ بود؟؟؟؟!!!! 
خوشت اومد؟؟؟؟ اگه خوشت نیومد بیا مال منم ببین شاید از 
مال من خوشت بیاد!!!! وسط خیابون از ماشین پریدم بیرون و 

زار میزدم!!!! و نمیدونستم چیکار باید بکنم؟! وقتی اومدم پایین 
چشمم خورد به راننده هه دیدم اونم در حال خود ارضاعیه!!!! 
من االن به کی شکایت کنم؟ من حالم بده! از شنبه تا حاال! 
مسیر ونک تا شریعتی رو پیاده میرم...احساس گناه میکنم 

که ساکت موندم! احساس گناه میکنم که شماره ماشین رو 

برنداشتم! احساس حماقت...احساس قربانی شدن...

----------------
ناهید می نویسد:

آرنج تا بازوشو کشید به سینه هام. برای  امروز بار سوم بود. دیگه 
نمی تونستم تحمل کنم. برگشتم زدم سر شونه ش. مردک تا منو 
دید شروع کرد که ببخشید می خواستم گوشیمو از تو جیبم در 

بیارم و فالن. زر می زد. اون فشار و اون تمرکز نمی تونست اتفاقی 
باشه. انقد تو این شهر لجن دونی زندگی کردم که فرقشو بفهمم.

از دفعه ی آخر تصمیم گرفته بودم این دفعه به جای 
کولی بازی هایی که فقط طرف بترسه، تا تِه تهدید هام برم. 

متاسفانه تهش جای دوری نیست. نزدیک ترین پاسگاه پلیس. 
بهش گفتم باید باهام بیای پاسگاه. با کمال میل قبول کرد. 

گفت شما فقط آبروریزی نکن. تهمت نزن. آرامشش تو پاسگاه 
اومدن دیگه دیوانه م کرد. این که می دونست مِن تنهای بی شاهد 

هیچ کاری نمی تونم بکنم. داد و بیدادهام شروع شد. همون 
داد و بیدادهای همیشگی. رسیدیم به کانکس پاسگاه. اینجا 

دیگه صدام داشت می لرزید. یارو شروع کرد که »آقا این داره 
تهمت می زنه. منم داوطلبانه تا اینجا اومدم که آبرومو نبره. به 
خخدا کاری نکردم« برای پلیس روی خود یارو اجرا کردم که 

»هیچ کاری نکردم » یعنی چی. استیصال رو تو چشمای پلیس 
می دیدم. اینکه می دونست هیچ کاری نمی تونه بکنه. گفت همراه 

داری؟ گفتم نه. یارو باز شروع کرد به زرزر کردن. گفتم تو 
حرف نزن من دارم با پلیس حرف می زنم. به پلیسه گفتم »من 

وسط این شلوغی شاهد ندارم. اینو اگه کاریش نداشته باشین 
با هر دختری همین کارو می کنه -اینجا دیگه گریه م گرفت از 
عصبانیت-. خسته شدم از این که هرروز همین باشه برام« هی 

مستآصل تر می شد. هرازگاهی می گفت »آروم باشین لطفآ«. 
زر می زنم. از عصبانیت نه. از احساس بدبختی گریه می کردم. 

مکث کردم. صدامو آوردم پایین. گفتم کاریش ندارین، نه؟ گفت 
اگه میاین شکایت کنین که بریم کالنتری. گفتم شکایت شاهد 
می خواد؟ گفت آره. یادم نیست چی گفتم و رفتم. اما دوقدم که 

رفتم، برگشتم پیش پلیسه. یارو هنوز اونجا بود. درحال جیغ 
جیغ و گریه به پلیسه گفتم »می دونی از چی می سوزم؟ از اینکه 

باید از دیدن یکی مث تو تو این شهر مریض احساس امنیت 
کنم«

پنج شنبه - 20مهر

----------
دوستی به اسم سارا تو وبالگش نوشته:

خیلي وقت پیش یک جایي اواسط خیابان میرداماد آقایي توي 
یک ماشین شاسي بلند خانومي را کتک مي زد. خیلي واضح 
و آشکار. من همان موقع تلفن کرده بودم به پلیس صد و ده. 
راننده تاکسي ناغافل پرانده بود که به زندگي شخصي مردم 

کار نداشته باش. بعد هم زیر لب غر زده بود که عجب آدم هاي 
فضولي.

خیلي وقت پیشتر یک صبح زود در راه دانشگاه چسبانده شده 
بودم به دیوار با یک چاقو در یک میلیمتري چشمم. تهدید شده 
بودم که اگر صدایم در بیاید چاقو جوابم را می  دهد. براي اینکه 

جدیت ماجرا دستم بیاید چاقو را کشیده بود روي صورتم. من 
بیحس از ترس درد را نمي فهمیدم. به پایین اشاره کرد. بخور. 
ماشین اول و دوم و سوم گذشتند. ماشین هزارم یواش کرد و 

داد زد که چه خبر است؟ ولم کرد سوار موتورش شد و فرار کرد. 
من پهن شدم کف خیابان. یک ربع بعد تلفن کردم به صد و ده. 

مشخصات را گرفتند و تمام. 
من یکبار دیگر هم کتک خورده بودم. اگر خیلي مست بودم 

یا توي جلسه تراپي بودم شاید بیشتر توضیح مي دادم. االن تا 
همین جایش را داشته باشید که دنده ام جوش خورد. باالي 

ابرویم هم فقط یک رد کمرنگ بخیه مانده. خودم؟ خودم هنوز 
خوب نشده ام.

---------------
این یکی از پست های اخیر پیج »ماجراهای مترو« ئه:

»دیروز سوار مترو شدم وحشتناک شلوغ بود. دختره نرفت تو 
قسمت خانوما پنج دقیقه گذشت یهو دیدم داره داد داد میکه 

گوشمو تیز کردم..... داشت میگفت بی جنبه ها دستاتونو بیارید 
باال خجالت بکشید آخه.......یدفعه قطار از شدت خنده ترکید 
حاال من نمیدونم بدبختو داشتن چیکار میکردن که به ستوه 

اوردنش:(((( 
و این فقط یکی از پست هاییه که سوژه ش آزار جنسی دخترا تو 

متروئه و با » :(((( » تموم می شه.
یه بار براشون کامنت گذاشتم و هیچ واکنشی نشون ندادن. و 

باز هم این مدل پست ها تکرار شد. تا جایی که من دیدم حداقل 
دوتای دیگه هم هست.

 It's harassing me or someone من این پیج رو با دلیل
I know ریپورت می کنم. چون فکر می کنم تو جامعه ای که 

خیلی ها آزار خیابانی رو حتی به عنوان جرم نمی شناسن و خیال 
می کنن یه تفریحه، خندیدن به اینطور اتفاقا و زیرش کامنت 
بامزه گذاشتن یکی از مخرب ترین کارهاییه که می شه در این 

راستا کرد.
خواستم با شما هم درمیون بذارمش. شاید اگه با اسم پیجتون 

براشون کامنت بذارین،  و کمی چیزهایی که اینجا نوشتیم رو 
بخونن،  تغییری ایجاد بشه..

-----------
بد ترین موضوع برمیگرده به وقتی که من مهدکودک بودم

مسخره است، نه؟
مهدکودک!!

یه دختر بچه ی پنج شیش ساله.
یه راننده سرویس داشتم که منومیرسوند خونه.

اوالش فقط بهم میگفت یه ماچ آب دار بده تا برات شکالت بخرم.
بعد شروع میکرد از لب منو بوسیدن. واقعا اینکارو میکرد.

و من فک میکردم واقعا نوع خاصی از بوسیدنه!!
بعدش منو میشوند رو پاش و دست کثیفشو توی لباس زیرم. 

میبرد ومیگفت بم بگو اسم این چیه؟
من فقط مهدکودک بودم وحتی نمیدونستم اینکارا بده.
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»زنان جوان ما مورد تجاوزجنسی قرار می گیرند، به برخی 
با چاقو تجاوز کرده اند. با وجود  این همه خشونت و آزار 

اما زنان مصری در خیابان ها می مانند و مبارزه می کنند. ما 
دقیقن نمی دانیم این متجاوزین چه کسانی هستند چون 

پلیس اقدامی به دستگیری آنها نمی کند. ولی می دانیم 
که این تجاوزهای سیستماتیک توسط رژیم و پلیس 

سازماندهی و طراحی می شوند.«

این گفته ی عزه کامل از فعالین سرشناس جنبش زنان و از 
انقالبیون مصر است که از آنسوی خط تلفن از قاهره به گوش 
می رسد. چند ساعتی است که از یک تظاهرات بزرگ و پرشور 

که ائتالف بزرگ سازمان های زنان در اعتراض به تعدی ها و 
تجاوز های میدان تحریر و برای محکوم کردن دولت برگزار 

کرده بودند بازگشته است. تظاهراتی که در آن زنان در حالیکه 
چاقوهای آشپزخانه را در هوا تکان می دادند فریاد می زدند که 

از این پس از خود با هر وسیله ایی دفاع خواهند کرد. 

عزه کامل بیشتر توضیح می دهد:

- در تظاهرات امروز شش فوریه در قاهره که با حمایت و همراهی 
احزاب سیاسی اپوزیسیون انجام گرفت ما می خواستیم در وهله ی 

اول نشان دهیم که دختران و زنان مورد آزار و تجاوز گرفته 
تنها نیستند و ما با احترام و افتخار شجاعت و ایستادگی آنها را 

پاس می داریم.  اما در عین حال می خواستیم نشان دهیم که 
یک جبهه متحد سیاسی در مقابل خشونت های جنسی در این 

کشور شکل گرفته است. احزاب سیاسی باید مسئولیت خود را در 
مقابله با  این خشونت ها فراموش نکنند. ما به اتفاق سازمان ها و 
احزاب سیاسی و جوانان بیانیه ایی را نیز تهیه کرده و به مقامات 

و رسانه ها فرستادیم و گفتیم که ما مصرانه خواهان شناسایی 
و مجازات عوامل و دست های پشت پرده ایی که این تجاوزها را 

سازماندهی می کنند هستیم. 

مگدا عدلی سخنگوی مرکز توانبخشی الندیم که برای یاری 
رسانی به قربانیان تجاوز و شکنجه کار می کند به روزنامه 

المصری الیوم می گوید که موارد تجاوزی را که او مشاهده و 
بررسی کرده است طبق استانداردهای سازمان ملل در ردیف 

جرائم جنگی هستند. به گفته ی عدلی برخی قربانیان با 
چاقو و به قصد قتل مورد حمله قرار گرفته اند. در ادامه او 

می گوید که رییس جمهور مورسی و دولت اخوان المسلمین 
آمران و عامالن این جرائم سازمان یافته علیه زنان هستند و 

یادآوری می کند که این همان تاکتیکی است که رییس جمهور 
سرنگون شده حسنی مبارک برای جلوگیری از پیوستن زنان 

به تظاهرات ها از آن استفاده می کرد و حاکمیت کنونی هم 
آنرا ادامه می دهد. او تاکید می کند که مخالفان ادامه انقالب از 
خشونت جنسی برای مجازات زنانی که در انقالب شرکت فعال 

دارند استفاده می کنند. 

عزه کامل فعال سرشناس جنبش زنان که خود همراه دختری 
که با چاقو به او تجاوز شده بود به بیمارستان رفته می گوید که 
جراحان مجبور شدند مجرای رحم دختر را به زحمت بازسازی 

کنند. از او می پرسم که آیا  این ترور و توحشی که در شهر به 
راه انداخته اند باعث نشده که زنان از پیوستن به تظاهرات های 
سیاسی پرهیز کنند. آیا تعداد زنان شرکت کننده در تجمعات 

سیاسی نسبت به انقالب 2011 کاسته نشده است؟ کامل با شور 
و قاطعیت همیشه گی اش پاسخ می دهد:

تجاوزهای جنسی سیاسی در مصر

شعله ایرانی

- نه! یعنی االن حتی تعداد زنان بیشتر هم شده! البته! زنان 
می فهمند که این یک خشونت سیاسی است و ما باید علیه آن 

مبارزه کنیم. ما از حاال برای هشت مارس روز جهانی زن مشغول 
سازماندهی گردهم آیی در میدان تحریر هستیم.

آنها که همراه زنان می رزمند
بی سابقه ترین، وحشیانه ترین و به لحاظ تعداد باالترین تجاوز ها 

علیه زنان در هفته های پس از دومین سالگرد انقالب مصر و 
هم زمان با اوج گیری مخالفت ها با دولت اخوان المسلمین و 

رییس جمهور مورسی به راه افتاد. اغلب هنگام غروب، گروهی از 
اوباش سازمان یافته شامل ده تا بیست نفر، زن جوانی را نشانه 

و تعقیب می کنند. در فرصتی او را به درون گروه می کشند و 
با کتک به حاشیه ی میدان و خیابان های خلوت تر منتهی به 

میدان می برند.  این گروه با کتک زدن و لخت کردن زن و طعمه 
ساختن او، مردان دیگری را به درون حلقه می کشانند. حمالت 
به گواه سازمان های داوطلبانه ی  امداد در میدان، از یک الگوی 
مشخص و یکسان پیروی می کنند. وقتی برخی مردان رهگذر 
به قصد کمک به زن تالش می کنند تا به درون حلقه رسوخ 

کنند، مورد حمله قرار می گیرند. تعدادی هم از درون حلقه ایی 
که زن را محاصره کرده و به او تعدی و تجاوز می کنند، به دروغ 
فریاد می زنند که دارند به زن کمک می کنند و به این وسیله از 
کمک های واقعی جلوگیری می کنند. این حمالت آنقدر ناگهانی 
و وحشیانه است که بسیاری فرصت و جرات دخالت نمی کنند. 

بسیاری در تاریکی و از میان جمعیت حتی نمی بینند که زنی در 
آن میان برهنه و مجروح برای بقا می جنگد.

در مورد نیروهای پشت پرده ی راه اندازی جو  ترور جنسی 
درمیدان تحریر تئوری های مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند 

که نیروهای سیاسی در قدرت یعنی اسالمگرایان، برخی اوباش را 
اجیر می کنند تا  این جرائم را به قصد بدنام کردن میدان تحریر 

انجام دهند. دیگران می گویند شکی ندارند که دست نیروهای 
پلیس که ترکیب آن از دوره ی مبارک تغییری نکرده و از 

انقالبیون نفرت دارد در کار است و البته این کار با سکوت رضایت 
آمیز دولت انجام می گیرد. همه ی شاهدان عینی و کسانی که 

مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته اند می گویند که بدون شک اوباش 
و مجرمان حرفه ایی برای این کار اجیر شده اند. 

سازمان غیر دولتی و مستقل »هرس مپ« که از سال 2011 
در میدان تحریر چادر  امداد برقرار کرده، از سازمان های بزرگ 
و مجرب مبارزه با آزارهای جنسی است که در دوره ی مبارک 
تاسیس شد. این سازمان عالوه بر کمک به آزار دیدگان به کار 
آموزش و جمع آوری اطالعات و تحقیق در مورد دالیل رواج 

آزارهای جنسی در مصر می پردازد. فعالین زن و مرد این سازمان، 
داوطلبانه با به خطر انداختن جان و  امنیت خود، در میدان 

تحریر به کمک زنان و دختران می شتابند. »ابا التمامی« مسئول 
روابط عمومی این سازمان است. او در گفتگوی تلفنی از قاهره 

می گوید که حمالت تشدید شده به زنان در میدان تحریر بدون 
شک سازمان یافته است. او می گوید که بررسی های آنها نشان 
می دهد که گروهی از مردان به شکار فعالین سیاسی زن و در 

بیشتر موارد زنان جوان می پردازند، تاکتیک و برنامه ریزی حمله 
همسان است و اداره آن با رهبری انجام می شود. 

چرا و توسط چه کسانی؟   
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- پشت این حمالت اهداف سیاسی نهفته است. آنها می خواهند 
بگویند که میدان تحریر که به پایگاه و محل تجمع نیروهای 

سکوالر در کشور معروف شده است محلی غیراخالقی، فاسد و 
خطرناک است. می خواهند به مردم بقبوالنند کنند که زنانی که 
به این میدان می روند »خرابند و می روند که به آنها تجاوز شود!« 
می خواهند مردم را از تجمعات سیاسی بترسانند و بگویند زنانی 
که به میدان تحریر می روند خود مقصرند چرا که این اتفاقات در 

مناطق دیگر شهر رخ نمی دهد. 

سازمان هرس مپ در سال 2010 در مقابله با اوج گیری آزارهای 
جنسی در خیابان ها در دوره ی رهبر سرنگون شده حسنی 

مبارک تشکیل شد. دولت مبارک و پلیس فاسدش که خود از 
مرتکبین آزارهای جنسی و تجاوز به زنان سیاسی بود، هیچگونه 
مقابله ایی با رشد این پدیده در مصر نمی کرد. دولت وقت مصر و 
شخص سوزان مبارک که رییس سازمان زنان دولت بود همیشه 

می گفت که اعتراضات سازمان های غیر دولتی زنان در مورد 
آزارهای جنسی اغراق آمیز است. اوج گیری آزارهای جنسی در 

دوره مبارک و عدم حمایت قانون از زنان، بسیاری از زنان مصر را 
به سوی استفاده از حجاب برای محافظت خود در محل های کار 

و خیابان ها سوق داد. طبق یک نظر سنجی معتبر از سال 2008، 
هشتاد و سه درصد از زنان در خیابان ها مورد آزارهای جنسی 

و مزاحمت لفظی و فیزیکی قرار می گرفتند. التمامی  از سازمان 
هرس مپ توضیح می دهد:

- آزارها علیه زنان در خیابان های مصر پدیده ی جدیدی نیست 
و ربطی به انقالب ندارد. در دوره ی رژیم مبارک هم این معضل 
اجتماعی بزرگ ما بود. وقتی یک نظام سیاسی به عمد آزارهای 

جنسی را جرم تلقی نمی کند و اقدامی  برای دستگیری و 
شناسایی مرتکبین انجام نمی دهد، در نتیجه خشونت علیه زنان 

در جامعه نرمالیزه و پذیرفته می شود. این اتفاقی است که افتاده 
و ما حاال عوارض آن را تجربه می کنیم. کسانی که این تجاوزهای 
اخیر در میدان تحریر را سازماندهی می کنند و تلنگر اولیه اش را 
می زنند در واقع بر بستر همان پذیرش و تسامح عمومی جا افتاده 

عمل می کنند. 

التمامی در ادامه تاکید می کند که خشونت علیه زنان،  امروز به 
یمن انقالبی که زنان را در ابعاد صدها هزار به خیابان ها کشاند 

و آنها را به فعالیت سیاسی هدفمند جذب کرد، بیشتر از گذشته 
برجسته و افشا می شود. تا قبل از انقالب حتی حرف زدن 

حول این مقوله ها تابو بود. حتی زنان احزاب سیاسی از  این نوع 
خشونت ها نمی گفتند. انقالب به زنان  این جسارت و موقعیت 
را داد که به گفتگوی علنی و معترضانه در مورد این مسائل در 

جامعه و رسانه ها بپردازند. 

از ابتدای انقالب زنان فعالی که مورد خشونت های سیاسی و 
جنسی هنگام دستگیری و یا توسط اوباش قرار گرفتند با زیر 
پا گذاشتن تابوها به روزنامه ها و کانال های تلویزیونی رفتند و 

با نشان دادن جراحت ها و روایت شکنجه و آزار، به مردم نشان 
دادند که دیگر ترسی از ابراز و افشای واقعیت ها ندارند. این زنان 

جوان با حمایت و تحسین مردم رو به رو شدند. 

زنان مصر نیروی سیاسی تایین کننده ایی در سرنوشت 
کشور هستند و مشارکت سیاسی آنها اهمیت حیاتی دارد. 

پس ترساندن زنان از مبارزه ی سیاسی هدف اصلی این 
حمالت است. ولی باید پیامی پنهان و ضمنی در پشت  این 

حمالت سازمان یافته هم باشد. در جامعه ایی با فرهنگ 
حاکم پدرساالرانه با زنان که ناموس مردان به حساب 

می آیند همچون غنیمت جنگی رفتار می شود و این 

معنادارست. به نظر شما نیروهای ضد انقالب و اسالمگرا 
درهمراهی با طرفداران مبارک چه منظوری از این تجاوزات 

دارند؟ 
- تجاوز جنسی همیشه به منظور ترساندن، صدمه زدن، تحقیر و 
اعمال سلطه استفاده می شود. در همه ی جنگ ها و درگیری ها 
در سراسر جهان، تجاوز به زنان یکی از کاراترین سالح ها برای 

شکست طرف مقابل بوده است. در جنگ سیاسی و مبارزه بر سر 
کسب قدرت که اکنون در مصر با شدت در جریان است، از تجاوز 

جنسی به زنان به عنوان ابزاری برای در هم شکستن روحیه، 
قدرت و جسارت اپوزیسیون استفاده می شود. 

تغییر قانون یا وعده توخالی
به گزارش اهرام بزرگترین روزنامه مصر، دولت بار دیگر وعده 

داده که برنامه های زیادی برای مجازات عاملین تجاوزها و 
آزارهای جنسی در دست دارد. نخست وزیر دولت اسالمگرا حتی 

اعالم کرده که از شنیدن اخبار تجاوزها بسیار متاثر شده است. 
به همین منظور کمسیونی در مجلس شورای مصراز سازمان های 

غیر دولتی زنان به منظور شنیدن حرف ها و نظراتشان برای 

شرکت در یک جلسه اضطراری دعوت کرد. سازمان هرس مپ 
از شرکت در این جلسه خودداری کرد. 7 فوریه یک روز پیش از 

تشکیل این جلسه علت را از التمامی سخنگوی سازمان هرس مپ 
جویا شدم.

- ما معتقدیم که این یک بازی سیاسی بیش نیست و دست 
آوردی برای ما نخواهد داشت. سیاستمدارانی که خود قوانین زن 
ستیز را تصویب و به جامعه ی مصر تحمیل می کنند با این جلسه 

می خواهند تظاهر کنند که خیرخواهند. البته دیگر سازمان های 
زنان قرار است شرکت کنند وخوب هم هست، ما هم مسئله ایی 

نداریم. ولی ما از شرکت در این جلسه بی حاصل خودداری 
می کنیم.

ارزیابی هرس مپ البته درست بود. نتیجه ی جلسه که در 
رسانه های مصری و بین المللی انعکاس وسیعی داشت این بود که 
نمایندگان اسالمگرای مجلس درنهایت گفتند زنانی که می دانند 

در میدان تحریر امکان آزار و تجاوز وجود دارد و با این حال به 
آنجا می روند مستحق بالیی هستند که بر سرشان می آید.  این 
اظهارات باعث شد که تعداد بیشتری از زنان به تظاهرات روز 

بعد در قاهره، پورت سعید و الکساندریا رفتند.  این آکسیون ها در 
اعتراض به دولت مصر و به درخواست سازمان های زنان مصر در 

بیش از 35 کشور در سراسر جهان هم زمان در مقابل سفارت 
خانه های مصر برگزار شد. 

آیا به نظر شما این حمالت در میدان تحریر باعث کاهش 
تعداد زنان در تجمعات سیاسی شده است؟ 
مسئول روابط عمومی هرس مپ پاسخ می دهد:

- البته سنجش این مسئله کمی مشکل است.  اما از تجربه ی 
خودمان در هرس مپ می توانم بگویم که تعداد دواطلبانی که 

هر هفته به ما می پیوندند تا با هم با خشونت ها در میدان مبارزه 
کنیم و به کمک قربانیان برویم، افزوده می شود!

التمامی از زنان جوانی می گوید که خود قربانیان آزارهای 
وحشتناک جنسی و حمالت گروهی در میدان بوده اند ولی پس 

از چند هفته به چادر هرس مپ آمده اند و به جمع زنان و مردان 
داوطلب پیوسته اند تا پس از آموزش به دیگران در شرایط مشابه 

یاری برسانند. 

به التمامی  می گویم مردانی که همراه هرس مپ هستند و در 
مواقع حمله های گروهی سعی می کنند خود را به قلب 300/200 

نفره اوباش بزنند و زن قربانی را که طعمه ی آنها شده از 
چنگ شان بیرون بکشند باید شجاع، مصمم و در اعتقادشان به 

آزادی زن صادق باشند. 

- البته. چون این کار خطرناکی است. مردان عضو ما اغلب 
مجروح می شوند چون بیشتر متجاوزین و اوباش به چاقو مجهز 

هستند. اما ما روش هایی برای این نوع مداخله گری داریم که 
میزان  امنیت فعالین ما را باال می برد. ولی البته که این کار 

خطرناکی است و با جان آدم بازی می کند.

این مطلب ابتدا در تاریخ 8 فوریه به سوئدی در نشریه ی 
هفته گی پرسپکتیو فمینیستی منتشر شد.

www.feministisktperspektiv.se

http://harassmap.org :صفحه هرس مپ

مردان فعال در گروه مبارزه با آزار جنسی مشغول 
برنامه ریزی برای مداخله و مقابله با تجاوزات در میدان 

تحریر.
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من داستان خودم را خواهم گفت؛ که به داستان های دیگر 
شباهت زیادی دارد، به داستان من و تو. هردو می دانیم چه 
اتفاقی افتاد، مرگ چقدرنزدیک بود اما هرگز نیامد. من و تو 

می دانیم که ما راشکستند. می دانیم وسط میدان تحریر، دسته 
دسته آدمای خدانشناس، به ما تجاوز کردند، گرگ آدمهائی ما 
راویران کردند، تجاوز کردند به تمامیت آنی که خصوصی است، 
به تن ما، که به غارت رفت. خشونت، شهوت، غریزه و هیچکس 

نتوانست ما را از چنگ آنها نجات دهد. ما با مرگ و تجاوز 
جنسی روبرو شدیم تنها به خاطراینکه زن هستیم. درچنین 

شرایطی انسان فقط و فقط زن است. مادر،خواهر، دختر، همسایه، 
دوستان، همه فقط و فقط زن هستند. سرتقاطع خیابان محمد 

محمود، خیابان شهدا و خیابان چشمان آزادی ملت، من و 
احساس تعلق من به این مکان به غارت رفت.

روزجمعه بیست و سوم فوریه سال 2012، ساعت شش و نیم 
بعد ازظهر من همراه یکی ازدوستانم و میلیونها نفر آدمهای 

دیگرکه به خیابانها آمده بودند رفتم تا مخالفت خودم با قانون 
اساسی تحریف شدۀ [مصر[ را ابراز کنم. و نمی خواهم بشنوم 

کسی بگوید چرا به خیابان رفتی. ما دایرۀ وسط میدان را قدم 
زدیم تا به تقاطع کسرالعینی و محمد محمود رسیدیم. پلیس 

می شد. جلوی رستوران هاردی تو جوی خیابان افتادم و آنجا 
فهمیدم که به زمین افتادن یعنی مرگ. آنجا سعی کردم آرامتر 
باشم چون دیدم داد و فریاد کردن یعنی تجاوز خشن تر. سعی 

کردم با گرفتن دستها و بازوهایی که به من تجاوز می کردند سر 
پا بمانم. توی همون کوچه نزدیک رستوران هاردی دوباره توی 
جوی خیابان افتادم، برهنه. از مردن زیردست و پای جمعیت 

جان سالم به دربرده بودم. ساختمانی پیدا کردم که نگهبان پشت 
درش ایستاده بود و دررا باز نمی کرد. توی ورودی ساختمان برای 

مدت زیادی گیر افتاده بودم و بدنها دور و بر من می لولیدند و 
دستها به من تجاوز می کردند. دیدم بعضی ها رفته بودند روی 

بلندی ایستاده بودند و تماشا می کردند که چه اتفاقی دارد 
میافتد؛  اینطوری عقده های جنسی خودشان را ارضا می کردند. 

فکر می کنم برای مدتی خیلی طوالنی آنجا  ایستاده بودم تا کسی 
پلووری برایم پرتاپ کرد. بدنها آنقدر به تن من چسبیده بودند 

که نمی توانستم پلوور را تنم کنم. یک لحظه موفق شدم که پلوور 
را تنم کنم و توی همان لحظه بودکه شنیدم یک دسته مردهائی 
که سمت چپ من بودند با هم موافقت می کردند که مرا به جائی 

دیگر ببرند....یکیشان گفت: »میبریمش و بعدش بچه ها یکی 
یکی...«

یکدفعه تودۀ آدمها دوباره شروع کردبه هل دادن من، نه به طرف 
بیمارستان سیار بلکه درجهت مخالف آن به طرف یک آشغال 

دانی تاریک. احساس کردم من آنجا توی آشغال دانی تمام خواهم 
شد. سعی کردم به کافه ای که توی راه بود پناه ببرم ولی در را به 
رویم باز نکردند. همینطور یک مغازه الکترونیکی که نه تنها درش 

را به روی من باز نکرد بلکه کارمند آن وقتی که داشتم ازجلوی 
مغازه رد می شدم دستی هم به تن من رساند. در اوج ناامیدی  
مجبور شدم مردی را که جلوی من بود، که پشتش قایم شده 

بودم تا برهنگی خودم را پنهان کنم، که دستش روی کپل من 
بود، را صدا کنم. به او التماس کردم. گفتم من یک مادرم )که 
واقعیت دارد(. گفتم او مرد دلیری است که انتخابش کرده ام تا 

از من حمایت کند. به او التماس کردم برای من راهی بازکند که 
بتوانم فرارکنم به بیمارستان سیار واقع در میدان. واقعا نمی دانم 

چه چیزی مردی را که بدن مرا دستمالی می کرد وادار کرد 
که بعد از اینکه التماسش کردم نجاتم دهد... و نمی دانم چطور 
ولی او ناگهان کمربندش را درآورد و شروع به زدن آدمهایی که 

دوروبرش بودند کرد و داد میزد که »من ازاین دختر حمایت 
می کنم...این دختر تحت حمایت من است«. نمی دانم چطور 

وجدانش بیدارشد ولی یکدفعه  اینطور شد که من چهار دست 
و پا به سمت بیمارستان سیار می رفتم. آنجا برای اولین بار دوتا 

زن دیدم و احساس امنیت کردم. پایین تنۀ من هنوز برهنه بود و 
آنها برای من پتو آوردند که خودم را بپوشانم در حالی که مردها 

هنوز سعی می کردند داخل بیمارستان سیار بشوند و دوباره مرا 
محاصره کنند. کسی شلوارش را به من داد و یکی دیگر هم 

یک تلفن همراه داد که بتوانم تلفنی بزنم. دوستانم را دیدم که 
می خواستند سد جمعیت تجاوزگرهای دور بیمارستان را بشکنند 

و پیش من بیایند. خیلی مشکل بود از بیمارستان سیار خارج 
بشوم و به خانۀ یکی ازدوستانم که به بیمارستان نزدیک بود 

بروم. وقتی به خانۀ او رسیدم تجاوزگرها هنوز دم در منتظر من 
بودند.

فکر می کنم نتوانستم جریان را درست آنطوری که اتفاق افتاد 
تعریف کنم.... واقعیت اتفاقی که برای من و دوستم افتاد خیلی 

وحشیانه تر از توصیفش است. بعدا فهمیدم که تجاوزگرها دوستم 
را به محلۀ آبدین برده بودند و آنجا زنی او را نجات داده بود.

وقتی شنیدم دیروز )بیست و پنجم فوریه( اتفاقاتی مشابه با آنی 
که برمن رفت رخ داده احساس تاسف و اندوه کردم.... تصمیم 
گرفتم شهادت خود از واقعه ایی که بر خودم رفت را بنویسم 

تاهمۀ آنهائی که سرشان را زیر برف کرده اند بدانند اتفاقی که 
افتاده جرمی سنگین است که می تواند برای خواهر، مادر، همسر، 

دختر یا دوست دختر آنها هم اتفاق بیافتد. 

اما ما نخواهیم ترسید. درخانه هایمان پنهان نخواهیم شد. آزار 
جنسی یک بیماری اجتماعی است که برای سالیان دراز فراگستر 

بوده و رژیم از آن برای ترساندن دختران و زنها استفاده کرده 
است. ولی ما باید بدانیم که آزار جنسی تنها یک مسئلۀ سیاسی 

نیست بلکه مسئله ای اجتماعی است. [نحوۀ رفتاری[ که ما در 
جشن های عمومی و درمکانهای شلوغ شاهد آن هستیم شاهد این 

ادعا هستند. من نمی دانم که آیا  این شهادتنامه تغییری ایجاد 
خواهد کرد یانه چرا که این نوع دستیازیها و تجاوزات االن هم 

دارند اتفاق می افتند ولی..... این تنها کاری بود که من می توانستم 
بکنم.

به همۀ زنان این کشور تحت هجوم: »شما معرکه اید!«. 

میبریمش بچه ها و بعدش یکی یکی...   
گازاشک آور انداخته بود و آدمها، دوان دوان و افتان وخیزان، 
مبهوت بودند. من دست دوستم را گرفته بودم ولی برای یک 
لحظه گمش کردم. آخرین چیزی که از او شنیدم این بود که 

وسط هجوم و تقالی مردم دستمالیش می کردند. وقتی دوباره 
توانستم به روشنی ببینم نمی توانستم دوستم را پیدا کنم. به 

دوست دیگری برخوردم که درحال فرار از گازاشک آور بود و به 
او گفتم که دارند دوستم را دستمالی می کنند. با او رفتیم که 
دوستم را نجات بدهیم و من اینجا بود که اول بارمتوجه شدم 

تلفن همراهم را گم کرده ام. دیدم صدها آدم دوستم رادوره کرده 
بودند و وقتی که من و دوست دیگرم )که پسر بود( خواستیم 

به او کمک کنیم ما را هل دادند. ما روی هم افتادیم و جمعیت 
ما را وسط دو حلقه گذاشت و ازهم جدا کرد. من درآن لحظه 
چیزی نمی فهمیدم.....نمیدانستم چه اتفاقی دارد میافتد..... این 
آدمها کی هستند؟ تنها چیزی که می دانستم این بود که صدها 

دست لباسهای مرا به تنم پاره پاره می کردند و وحشیانه به بدن 
من تجاوز می کردند. راهی به خارج از حلقه وجود ندارد. همه 

می گفتند دارند ازمن حمایت می کنند و مرا نجات می دهند ولی 
تنها چیزی که اتفاق میافتاد  این بود که آدمهائی که دور من 
حلقه زده بودند بدنشان چسبیده بود به بدن من و انگشت ها 
بودند که به من تجاوز می کردند ازعقب و جلو. یک نفر سعی 

کرد مرا ببوسد....حاال دیگر کامال لختم کرده بودند و با جمعیتی 
که دوره ام کرده بود هل داده شدم به طرف کوچه ای نزدیک 

رستوران هاردی.... حاال من وسط حلقۀ تنگی گرفتار بودم. 
هردفعه سعی می کردم فریاد بزنم، ازخودم دفاع کنم، ناجی ای 
را صدا کنم تجاوز جمعیت به تن من بیشتر و خشونت آمیزتر 

واقعه نگاری تکان دهنده زیر توسط یکی از قربانیان تجاوزهای گروهی قاهره 
در سایت های زنان مصری منتشر و توسط پریسا اسودی از انگلیسی ترجمه 

شده است. هم زمان با اوج گیری تظاهرات های نیروهای سکوالر و مخالف مردم 
با دولت اسالمگرای مصر فوریه امسال، وقوع بیش از بیست تجاوز گروهی در 

میدان تحریر به ثبت رسیده است. این تجاوزات کم و بیش به شکلی که در زیر 
می خوانید انجام شده است.

نقاشی روی دیوار بتونی در میدان تحریر توسط گروه های جوانان برای نشان دادن تجاوزات جنسی گروهی.

یکدفعه تودۀ آدمها دوباره شروع کرد به هل 
دادن من، نه به طرف بیمارستان سیار، بلکه 

درجهت مخالف آن به طرف یک آشغال دانی 
تاریک. احساس کردم من آنجا توی آشغال 
دانی تمام خواهم شد. سعی کردم به کافه ای 
که توی راه بود پناه ببرم ولی در را به رویم 

باز نکردند. 
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سی و دو سال پیش هنگامی که 17 
سال بیشتر نداشتم در شهر بمبئی 
مورد تجاوز گروهی قرار گرفتم وتا 
آستانه مرگ پیش رفتم. سه سال 
پس از آن واقعه مقاله ایی در یک 

نشریه ی زنان هندی منتشر و ماجرا 
را تعریف کردم. این کار در خانواده 

خودم و جنبش زنان ولوله ای به راه 
انداخت ولی به همان سرعت هم 
فراموش شد. حاال بعد از این همه 
سال پس از ماجرای تجاوز و قتل 

دختر جوان در دهلی نو، توفانی از 
نامه و پیام های هم دردی از جانب 

مردم برایم می آید.

داستان از این قرار بود که آن روز 
به اتفاق یک رفیق مرد برای پیاده 

روی به کوهستان های نزدیک خانه 
مان رفته بودیم. چهار مرد مسلح ما 

را محاصره و مجبورمان کردند که 
به نقطه ایی دور از دید و دسترسی 
برویم. آنجا دسته جمعی ساعت ها 
به من تجاوز کردند و هر دوی ما را 

کتک زدند. بر سر این که ما را بکشند 
یا نه به توافق نرسیدند و دست آخر 

ما را رها کردند.

از آن تاریخ مدتها گذشته و من که 
آن روز برای بقا مبارزه کرده و زنده 

مانده بودم با حمایت خانواده به 
زندگی ادامه دادم. عشق زندگی ام 

را یافتم. کتاب نوشتم و زندگی 
کردم. و حاال رویش اولین موهای 

سفید را در آینه می بینم. اما بسیاری 
قربانیان تجاوز چنین زندگی خوبی را 
نمی گذرانند...تجاوز جنسی هولناک 

است. اما نه به آن دالیلی که به خورد 
زن هندی داده اند. وحشتناکی تجربه 

ی تجاوز به این دلیل است که مورد 
تعرضی خشونت بار قرار می گیری، 

وحشت زده می شوی و فرد 

دیگری کنترل بدن تو را به دست 

می گیرد و خصوصی ترین اعضای بدنت 

را شکنجه می دهد. تجاوز جنسی 

ولی به این دلیل وحشتناک نیست که 

»عفت« تو را لکه دار می کند. 

وقتی 17 ساله بودم تصور هم 

نمی کردم که روزی هزاران نفر در هند 

علیه تجاوز جنسی تظاهرات کنند. 

و البته هنوز هم راه درازی در پیش 

داریم. نسل اندر نسل در ساختمان 

نظام پدرساالری، نابرابری کاستی و 

اجتماعی همدستی کرده ایم. اما تجاوز 

مثل آب و هوا نیست که جلوگیری از 

آن از قدرت ما خارج باشد. ما باید به 

همه این اراجیف درمورد عفت و شرف 

و پاک دامنی و این که آیا »مقصر زن 

نبود که مرد را به هوس انداخت« و این 

که »مرد نمی تواند جلوی خودش را 

بگیرد« پایان دهیم. ما باید مسئولیت 

را به گردن کسی بیاندازیم که عامل 

است یعنی مردی که بر زن خشونت 

روا می کند. و همه آن کسانی از میان 

ما که انگشت اتهام را به سوی زن 

نشانه می روند و به این مردان امکان 

گریز از مسئولیت می دهند. 

بخش هایی از مقاله سهیال عبدواللی

sohaila abdulali نویسنده هندی رمان 

سال ببر است. 

تجاوزهای جنسی در هند   
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پیشگفتار: واکنش های دامنه دار نسبت به ترانۀ پریود 
شاهین نجفی این نگارنده را برآن داشت تا به بهانۀ این ترانه 

و به منظور نقد پایه های ذهنی ای که از نظر من این 
واکنش ها را شکل می دهند، این مطلب را بنویسم. اول 

نگاهی خواهم کرد به ترانه پریود. دوم پرهیبی از شرایطی 
که به زعم من جنسیت زنان در ایران  امروز را رقم میزنند 
به دست خواهم داد. درآخر تالش خواهم کرد تا داده های 
دو موضوع اول و دوم را کنار هم بگذارم و روشن کنم چرا 
واکنشها از آن جنسی هستند که بوده اند و خواستۀ من، 

آرزوی من برای زنان ایران و جنسیت شان چیست. 

متن ترانه پریود شاهین نجفی:
شاهین نجفی ترانه / شعر، میسراید. نگاهش به و پایه های 

وجودش در جامعه ای است که ما همه خود را از آن و یا به نحوی 
مربوط به آن می دانیم: جامعه  ایران سی و اندی سال بعد از پایه 
گذاری جمهوری اسالمی. دستمایۀ کالم آهنگینی که تا به حال 
نجفی شنیده ایم الیه الیه ها، زاویه ها و انحناها، پرده ها و پشت 

پرده های سامان، بی سامان، آن جامعه است. شاهین نجفی جائی 
گفته: »مثل گرگی می ماند که زوزه کشیدن طبیعتش است«. او 

درترانۀ پریود حال و احواالت جامعۀ کنونی ایران رازوزه میکشد. و 
ما ایرانی هایی هستیم درسال 1392 که با  این حال و احواالت و 
پدیده هائی که او در ترانه اش آنها را نقش می زند آشنائی داریم. 

می فهمیم شان.  

ما رسم و اصول مربوط به »صیغه های زیر سن چند ساعته« را 
آموزانده شده ایم. خیلی هایمان حتما اطالعیه مربوط به »نرخ 
صیغه با توجه به وضعیت بکارت« را دیده ایم. ما »داف های با 

حجاب خیس زیر لحاف« را می توانیم بفهمیم. اگر هم فهمیدن 
مشکل بود، می شود رجوع کرد به انواع و اقسام برنامه های 

تلویزیونی و رادیوئی مربوط به »حقوق و وظایف زن درخانواده« 
در رسانه های ایران که در آنها آقایان معمم و خانم های محجبۀ 
متخصص راجع به امور زناشوئی برطبق آیات و رساله ها به زنان 

توصیه ها و تهدیدهای الزم را می کنند. به ما درمورد »زنای 

محَصنَه با نسا« و شرایط و قوانینی که اگر  این کار در حرم انجام 
بگیرد یا نه اطالعات داده شده است. در این رابطه نمی توانیم از 
بهانۀ من نمی دانستم استفاده کنیم. ما »حظ انگشت و ماتحت 

دیگران« را تجربۀ عملی کرده ایم در بازار و خیابان )معموال 
اگر زن باشیم ما آن »ماتحت دیگران«  این قضیه هستیم(. ما 
»دختران صادراتی از دبی تا چین« را شنیده ایم، شاید حتی 

شاهد صدور یک دخترخالۀ دورادورمان هم بوده باشیم.

ما »شوق مرگ با صدای آهنگران« را می شناسیم حتی ممکن 
است شخصا احساسش کرده باشیم. ما با »نامه های بی جواب 

خیس عمق چاه« آشنائیم. ممکن است گاهی وقتی خیلی گیر و 
گرفتاری ای داشته ایم وسوسه هم شده باشیم که بندازیم نامه را 

خوب توی چاه شاید جوابی بگیریم. »شاعران دردمند بیت رهبر« 
اسم کس یا کسانی را به یاد ما می آورد )حاال بماند که چطور شد 
که اصال بیت رهبر شد عنوانی برای جائی در ذهن ما(. »عاشقان 

حسین« که از مسجد دم محل و تکیه زیر بازار، ازکودکی ما 
در هر سنی که باشیم برود تا صدها سال پیش بوده همیشه. 

نوع اینترنتی اش را هم حاال میدانیم. آن نوعش که میشل فوکو 
هم از آن یادی کرد یک موقعی سالهای پیش، برای بعضی هایمان 

آشناست و ممکن است در مقاله ای اشاره ای هم به آن کرده 
باشیم. »سینمای بی پناه«، که دهان وقیح دولتمردی، مکررن، 
زنانش را فاحشه می خواند، بدون پرداخت هیچ بهایی، را خوب 

مگر می شود نامی دیگر به جز بی پناه داد. بی جعفر پناهی بودن 
سینمای  امروز  ایران راهم شاهدیم. نه اینکه پناهی یا پناهی هائی 

دارفانی را  ترک گفته باشند، نه )بال به دور(. نه اینکه سرچشمه 
خالقیت خشک شده باشد، نه. محروم می شوند آدمها از کارشان، 

به حکم دادگاه. مملکت قانون دارد. ما کال با این جریان محروم 
شدن آدمها از کار یا درس یا حیات، بر طبق قانون، آشنا هستیم. 

داستان »بهت خشتک شدن و درد پارگی« را هم که خوب 
میدانیم چطور شد که به خیابان آمدن مردمی در میلیونیشان، از 
راه همین جریان مبهوت کردن و به درد آوردن، و نه تنها از این 

راه، تنبیه شد و نظراتی هم درمورد اینکه  این تنبیهات تا چه 
حد در جلوگیری از ورود آدمها به خیابان بعد از به کارگیری این 

»شیوه های تنبیهی« موثر بودند داشته ایم و داریم. 

ترانه شاهین نجفی به تصویری که میدهد واکنش هم نشان 
می دهد. کنایه و نمایه دارد و شیطنت دوستانه ای در نحوۀ 

اجرائیش. خشم، سرخوردگی، گمگشتگی به شنونده منتقل 
می کند. برای ماهای ایرانی داخل و خارج ایران اسم میگذارد و با 
استفادۀ از این اسمها ما را خطاب میکند«: “ما روی مین و توی 

جین و پشت هفت سین«،« ما پیروان فشن پیر خمین«، »ما 
مومنین تیز کرده در اعتکاف«، »خاک بر سران با سواد شرم بر 
جبین«، »ما جسم پژو با مغز پیکان«،«ما [بغض با این[ جماعت 

فکاهی«،«ما اجتماع زیر ناف پول محور«، و از راه این خطاب 
است که ما را، همه مان را، میگذارد روبروی این تصویری که 

در ترانه اش از جامعۀ ایران و مای ایرانی داخل و خارج کشور به 
دست داده است. چراکه اینها اجزائی، و نه تمامیت، دنیائی هستند 

که ایرانی بودن را میسازند و ما، بخصوص اگر در ایران زندگی 
میکرده باشیم، برای تعریف خودمان، برای زندگی روزمره، برای 
مفهوم بخشیدن به جریانات و حوادث دور و اطرافمان و به هزار 
و یک جور دلیل دیگر با این مفاهیم و از این دست مفاهیم باید 

دست و پنجه نرم کنیم. 

ترجیع بند ترانۀ پریود شاهین نجفی:
ترانه در الیه ای دیگر داستانی بدینگونه به دست میدهد: ببین 

چگونه درگیر)ه( مغز من. مرا ببوس از عشق حرف بزن. تو هم که 
هر دفعه که مارو می بینی پریودی. مرا و شوق آغوش تو. و گریه به 

گوشی خاموش تو. آمدی جانم به قربانت ولی… تو هم که حتی 
تویِ این شرایطم پریودی. تو هم که هر دفعه که مارو می بینی 

پریودی. 

از پریود بودن  اینجا می شود استفاده شده باشد تا اشاره کند به 
ناامید شدن تمنای دست یافتن به آرامشی، ارضائی، از راه قاطی 
شدن تن ها. اگر این مصداق داشته باشد نکتۀ موجود  اینست که 

صدای این ترجیع بند صدائی مردانه است )و نه تنها به این دلیل که 
مردی آن را میخواند(. در تقسیم بندی رایج نقشهای زنانه/مردانه 
مردی که مغزش درگیرست )درگیریها می توانند با مسائل روزمرۀ 

معیشت یا درگیریهای اجتماعی/هنری/فلسفی ای، عرقریزان 
روحی ای، باشند( و آغوش آرامش بخش زنی را می جوید همراه 
با بوسه و صحبت از عشق، آشناست. در این معادلۀ مشخص، کار 

زن این است که فراهم کند زمانی/مکانی/فضائی را تا عرقریزان روح 
مرد مرهمی بیابد. خود زن »آرامش بخش« اینجا کتاب نانوشته ای 

است که درگیریهای ذهنی مرد می نویسدش. 

ترانه پریود، و ترجیع بند آن را شاید بشود به نحو دیگری هم 
بازخوانی کرد. متن ترانه ما را به جامعه ای رجعت میدهد که 

درحال تجربۀ تناقضات عمیقی درمورد خود و ارزشهای خود است. 
جامعه و مردمان »مغز پژو با جسم پیکان«، جامعه و مردمان 

»زیرناف پول محور«. جامعه »خفه شده [به سادگی[«. با این پس 
زمینه »تو هم که هر دفعه که مار رو میبینی پریودی« را می توان 
خواند بدین معنا که این جامعه به ما- )مائی، شاهین نجفی هائی( 
که داریم عمق ناکامی های آن را هم میزنیم چون دارد حالمان را 
به هم می زند و نمی توانیم نادیده بگیریمش-که می رسد »پریود« 

است،« تعطیل« است، »نمی گیرد« یا »نمی خواهد بگیرد«.

جنسیت زنان درجامعۀ  امروز  ایران
در ایران امروز ما، تالشی پردامنه برای محدود کردن حضور 

فیزیک زنانه )منجمله از طریق حجاب( و حضور زنان در جامعه 
در جریان است. روشن است که این تالش پس زمینه ای مذهبی 

دارد و بر بستر روزمرۀ جامعه ای سنتی که بسیاری از سنت هایش 
نشات از مفاهیم اسالمی گرفته اند، جاری است. این جریان 

از امکانات وسیع دولتی برای اشاعۀ مفاهیم و تعاریف مورد تایید 
خود، که به زعم اشاعه دهندگان آن مفاهیم و تعاریفی الهی 
هستند، استفاده می کند. درعین حال شهوت مرد به عنوان 

پدیده ای طبیعی که شرایط باید برای ارضای آن همیشه و در 
هرحال آماده باشد، پذیرفته شده و تبلیغ می شود. بدین روست 

که زنها تشویق می شوند، و درصورت عدم پذیرش این تشویق 
تنبیه )قانونی( می شوند، تا بدانند که ارضای نیاز جنسی مرد 

باید از اولین مهم های زندگی آنان باشد. به آنها گفته می شود که 
ارضای نیاز جنسی مردان وظیفۀ الهی آنانست. که از این طریق 

آرامش اجتماعی ایجاد خواهند کرد و پاداش اخروی خواهند 
گرفت. مفاهیم و تعاریفی که در باال بدانها اشاره شد تنها تبلیغ 

نمی شوند بلکه پیکره ای از قوانین ناظر بر شخصیت حقوقی 
زنان، حقوق آنان در ازدواج و طالق، حقوق آنان در حضانت 

فرزند و غیره این مفاهیم را تبدیل به حصارهای حیات شخصی 
و اجتماعی زنان می کنند. مثال مشخصی که در ارتباط با نحوه 
برخورد اجتماعی/حقوقی با نیاز جسمی مردان مورد دارد قوانین 

مربوط به چند همسری و صیغه هستند که به منظور ایجاد 
»امکانات سالم« برای ارضای تمایالت جنسی مردان وجود دارند. 

در این گفتمان تمنای جنسی زن، بدن زن، با وجودی که قرار 
است وجود خارجی نداشته باشد، در پنهان و بنیان نیرویی 

بزرگ و مخرب )عامل فتنه( دیده می شود که باید کنترل شود. 
حجاب وسیله ای برای این کنترل است. به وجود زنان برای ارضای 

نیاز جنسی طبیعی )خداداد( مردان و همچنین به دنیا آوردن 
فرزند و نگهداری از آن احتیاج هست درحالی که حضور قائم به 

ذات خوِد زنانه ی آنها در جامعه باید محدود و کنترل شود. از 
طریق حجاب زنها نشانه گذاری می شوند. حجاب زنان وظیفۀ 

اسالمی/اجتماعی )و قانونی( آنان تلقی می شود و پس زمینۀ این 
مفهوم آن است که صاحب و تعیین تکلیف کننده برای تن زنان 

نه خود آنان بلکه جامعۀ _ مردمحورپدرساالر _ است. برطبق 
مبانی دینی )و نه تنها اسالمی( خونریزی ماهانۀ زنان آنها را از 
دسترسی به خداوند محروم می کند. در این دوره نه نماز واجب 

است نه روزه. زن خونریز در خانۀ خدا )مسجد( حضور پیدا 
نمی کند و در پایان خونریزی باید غسلی به جا آورد تا بدن خود 

را از آلودگی بیاالید. 

نگاهی به جنسیت زنان در ایران  امروز     

بحث و دیدگاه

به بهانه  ترانه ی پریود شاهین نجفی  

پریسا اسودی

ترانه به زعم من به صرف نامبردن و استفاده 
از پریود، به هر نحوه ای که ممکن است »قصد« 

شاعرترانه بوده باشد، ترانه ای »ضدزن« نیست. 
شاهین نجفی بنیانگذار مفهوم اجتماعی 

برداده شده از خونریزی ماهانۀ زنان نیست. او 
از این مفهوم استفادۀ ابزاری میکند.
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اما،  ایران به طورکلی جمعیتی از لحاظ سنی جوان دارد. 
جامعۀ امروز ایران جامعه ای عمومن شهرنشین است، بیسوادی 

درصد باالئی ندارد. زنان ایرانی پس زمینۀ تاریخی ای حدودن صد 
ساله برای حضور بیرون از خانه دارند. زنان متخصص، هنرمند، 

پژوهشگر ایرانی بسیارند و بسیارتر هم شده اند. امروزه حضور 
زنان در دانشگاهها درصدی حتی بیشتر از حضور مردان دارد، 

زنان باوجود محدودیت های گوناگون کماکان در محل کار حضور 
تعیین کننده ای دارند و در انواع و اقسام مشاغل مشغول به 

کارند. به نکات باال به طور خالصه اشاره شد تا یادآوری ای شده 
باشد که برای قانونگذاران جمهوری اسالمی کنترل زنان ایرانی، 

براساس ارزشها و مفاهیمی که در باال به آن اشاره شد، پروسه ای 
پرتنش بوده و هنوز هم هست. سرپیچی از، و دورزدن های جور و 
اجور، مدلهای مورد قبوِل دولتِی حجاب از جانب زنان ایرانی یکی 

از نمونه های این تنش است. 

بیشتر از این جامعه ایرانی، در خفا، شاهد )ادامۀ( رشد ارزشها و 
مفاهیمی مخالف با ارزشهای »زن مسلمان« بوده است. داده ها و 

اطالعات غیررسمی نشان از آن دارند که زنان در ایران از الگوهائی 
متضاد با الگوهای اسالمی  و رسمی برای تعریف و تجربه کردن 
زنیت خودشان استفاده می کنند. وارد روابط جنسی با جنس 

مخالف، یا حتی موافق، با جنس خودشان می شوند بدون اینکه 
ازدواج کرده باشند )توجه را جلب می کنم به آمارهائی که داده 
می شود ازعمل جراحی برای »ترمیم« بکارت. خود این قضییه 

البته تناقضی است که شاید روزی من یا شاهین نجفی نوعی ای 
درموردش شعری /ترانه ای بنویسد(. با نوشته های فمینیستی ای 

که مبلغ ارزش بدن زن، برای خودش، هستند آشنا هستند و 
داده های این نوشته ها را بر زندگی و تجربیات خودشان اطالق 

می کنند. 

با این وجود گفتمان عمومی جامعۀ  امروز  ایران محملی برای ثبت 
و به مشارکت گذاری تجربیات زنانه و جنسیتی/جنسی زنان 
نیست. به طبع، به غیر از زبانی که حامل مفاهیم و ارزشهای 

مورد قبول مذهبی/ سنتی است، زبانی برای پیکره بخشی 
به زنانگی مستقل زنان که مخالف )یا حتی مکمل( اسامی و 

مفاهیم با بار سنتی/مذهبی بوده و استفاده باز و عمومی داشته 
باشد وجود گسترده و پذیرفته شده در جامعه ندارد.  این کالم 
زن مرکز، که از نگرش، احساسات و تمایالت ذهنی و فکری و 

جسمی  زن برآید در جامعۀ ایرانی پیش از جمهوری اسالمی مثلن 
در صدای عمیق، رسا و مانائی مثل صدای فروغ فرخزاد وجود 
خارجی پیدا کرد.  اما صدای فروغ فرخزاد حتی دردورۀ حیات 
خودش صدائی کمیاب بود که باعث دادن عناوینی نه چندان 

برازنده )مثال فاحشه!( به فروغ هم شد.  این یادآوری به این منظور 
صورت می گیرد تا تاکید شده باشد که محدودیت یا غیبت 

کالم زن مرکز، محدودیت برای حضور فیزیک زن، مختص ایران 
جمهوری اسالمی نیست. به طور عمومی این محدودیت خاصیت 

همه جوامع پدرساالرست منجمله ایران قبل از جمهوری 
اسالمی. جامعۀ پدرساالر به انواع و اشکال گوناگون برای حضور 

فیزیکی زن در اشکال مختلف آن )از زن مقنعه پوش بگیر تا 
مدل لخت روی ماشین کورسی( اسم می گذارد،  این اشکال را 

ارزش گذاری می کند و از آن در حفظ و دوباره سازی بنیانهای 
مبتنی بر مفاهیم دوگانۀ و نابرابر جنسیتی استفاده می کند. در 
جامعۀ ایران این محدودیتها هم مربوط به مفاهیم اسالمی و هم 
مربوط به سنتها و ارزشهای جامعه پدرساالر که عمیقن تحت 

تاثیر مفاهیم اسالمی بوده و هستند )تاثیری که در طول حیات 
جمهوری اسالمی عمیق تر هم شده است( رقم می خورند. البته 

نوع خاص این محدودیت ها درجمهوری اسالمی ایران است که زیر 
ذره بین این نوشته بوده است.

آخرش چی؟
دیدگاه خودم از ویژگی های حضور جنسیتی زن در 

جامعه امروز ایران را به دست دادم تا بگویم تصویر شاعرانۀ ترانه 
پریود ازنظر من مبتنی بر وجوه تعیین کننده ای از تجربۀ حیاتی 

_ جسمی/جنسی زن ایرانی در _ جامعۀ امروز ایران است. کاری 
که شعر نجفی اینجا، یکبار دیگر، کرده نام بردن از، بیاد آوردن 

»اسمش را نبرهای« جامعۀ امروز ایران است. خشمی، دل به هم 
خوردگی ای هم پس اگر به شنونده ترانه دست بدهد، منشا آن 

باید روایت ترانه باشد نه راوی آن. پرخاشجوئی زبان ترانه هم 
برای  این نگارنده جای شکرش را باقی میگذارد چراکه اگر اینها 

واقعیت های حیاتی جامعۀ  امروز  ایران ما هستند، که از نظر 
من هستند، کجائیم ما که اگر نخواهیم، یا نتوانیم در مقابلشان 

پرخاشی بکنیم و لگدی بیاندازیم. 

همچنین با توجه به سابقۀ کاری شاهین نجفی، ترانه به زعم من 
به صرف نامبردن و استفاده از پریود، به هر نحوه ای که ممکن 

است »قصد« شاعرترانه بوده باشد، ترانه ای »ضدزن« نیست. 
شاهین نجفی بنیانگذار مفهوم اجتماعی برداده شده از خونریزی 

ماهانۀ زنان نیست. او از این مفهوم استفادۀ ابزاری میکند. نوع 
استفادۀ او از این مفهوم است که میتوانست به آن بار ضد زن 
بدهد، که نمی دهد. به زعم من )و تعدادی از زنانی که با آنها 

دراین مورد صحبت کرده ام( حالت کنایه آمیز دوستانه ای در این 
استفاده احساس می شود. تو به عنوان مخاطب-زن- ترانه، زنی 

که پریود است )منجمله خودت( را »کثیف« یا » حقیر« یا 
حتی »متفاوت« نمی بینی.  اما اینکه اصال چرا استفاده شده از 

این مفهوم. به گفته دوستی »هنرمند مثل شش جامعه است«. 
جامعه ای که زاده و برآمده از آنست را فرو می برد و بازمی دمد 
و در این پروسه بازدمش حامله می شود از برداشتها، احساسات 

و ذهنیاتش. نجفی درجریان بازدمیدن مفهوم رایج »پریود«، 
داده های سنتی مرجوع این مفهوم را نه تنها دوباره سازی 

نمی کند بلکه ازطریق هجو آنها به بازی می گیرد. من همچنین 
با  این نظر که »استفاده از یک روند طبیعی بدن زنانه که قرنها 
از جمله دالیل تبعیض های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برای 

او بوده و در عین حال برای بسیاری از زنان جز دردناکترین 
و سخت ترین تجربه های زیستی شان بوده است، در شعری که 

مضمونش هیچ ربطی به زنانگی و یا تبعیض علیه زنان ندارد جای 
سوال دارد«1 مخالفم. مضمون شعری ترانه پریود از منظر  این قلم 

ارتباط تنگاتنگی به زنانگی و وضعیت زنان ایران دارد. »دافهای 
با حجاب خیس زیر لحاف« نوع جنسی شدۀ زن در جمهوری 
اسالمی هستند. »صیغه های زیر سن چند ساعته« و »دختران 
صادراتی« اگر مسئله زنان، مسئلۀ جنبش زنان و تبعیض علیه 

زنان نیستند مشکل چه گفتمان وجریانات اجتماعی ای هستند؟ 

کلن، در جامعۀ پدرساالر، از نگاه »مشتری« جنسیت زن )بخوان 
مردان و همچنین زنان رشد یافته و پابند به بنیانهای ارزشی 

جامعۀ پدرساالر(، پریود بودن یعنی از نظر سکسی تعطیل بودن. 
شهوت جنسی زنان در وجوِد برای خودش، پریود بودن یا نبودن 
نمی شناسد. تجربه بسیاری از زنها  اینست که در دوران خونریزی 

ماهانه تمایالت شهوانی شدیدتری احساس می کنند. حاال اگر 
به شهوت زنان اولویت داده می شد و از راههای گوناگونی که 

برای ارضای  این شهوت، بدون استفاده از واژن خونین )یا حتی 
با استفاده از آن(، وجود دارد استفاده می شد،  این نتیجه که 

زنها وقتی پریود هستند ازلحاظ سکسی تعطیلند گرفته نمی شد. 
حتی می شود تصورکرد اگر  این خود ما زنان بودیم که خودمان 

را، دردوران خونریزی ماهانه، به هر دلیلی، خارج از دایره فعالیت 
جنسی قرار می دادیم، می توانستیم  این مفهوم را مال خود کرده 
باشیم. دو برخوردی که به آنها اشاره رفت، به دلیل حضور دامنه 

دار و عمیق کالن گفتمانها و کالن باورها و کالن ارزشهائی که 
جنسیت و سکسیت زنان - و مردان - در جوامع پدرساالر سنتی/

مذهبی از طریقشان تعریف می شود وجود خارجی ندارند. پس 
بر ما زنان )و بر جنبش اجتماعی زنان( است که مفاهیم نمادینی 

برای پدیدۀ بیولوژیک خونریزی ماهانه مان، برای سکسوالیتۀ 
خودمان بسازیم تا بتوانیم از آن به راحتی و بدون هیچ احساس 

شرم و حقارتی استفاده کنیم تا واقعیت وجودی خودمان را 
توصیف کنیم. 

وجه دیگر انتقادی که به ترانۀ شاهین نجفی شده آنست که 
نجفی در این ترانه »مردم ایران« را مورد حمله قرار میدهد.2 

خسرو نورزوی نقد ونداد زمانی2 راچنین پاسخگوست: »نقد ونداد 
زمانی از آن نظر جالب توجه است که دقیقا همان نقطه ضعفی 
که شاهین نجفی در توده های مردم می بیند را تبدیل به ارزش 
می کند. نجفی مردمی را می بیند که »پریود« هستند و سست و 
بی حال،  اما آماده برای پروتز پستان و سوئیچ پارتی و قر ریختن 

در کاباره های دبی و الس وگاس و لس آنجلس؛ در نظر ونداد 
زمانی  اما  این مسائل آنقدرها هم بد نیست که الیق توسری 

خوردن از امثال نجفی باشیم که جویای نام است و از واقعیت 
اجتماع خبر ندارد«3. نوروزی اضافه می کند »مشکل نجفی 
با  امثال زمانی این است که چرا  ایرانی ها »شهروند معمولی« 

هستند در حالی که عمق فاجعه ی فرهنگی و سیاسی به قدری 
است که  ایران و شهرهای آن اساسا جای معمولی برای زیستن 

نیستند«. پیشتر گفتم که به باور من،  ترانۀ پریود شاهین نجفی 
مثل آینه ای است که ما را با خودمان- شهروندان جامعۀ به طرز 
خشن بسته نگه داشته شده و از لحاظ ارزشی در بحران- روبرو 
می کند. بدین ترتیب است که نادیده گرفتن این تصویر، به بهانه 
رادیکال یا پرخاشجو بودن شاهین نجفی یا  اینکه او می خواهد 

»جنجال برانگیز« باشد یا  اینکه او حساسیت های مذهبی جامعه 

را نادیده می گیرد و غیره2 فقط دور زدن ماجراست. در غیاب 
تالش برای دادن روایتی ازجامعه که متضاد با تصویر داده شده 

بوسیلۀ نجفی باشد و پایه های آن را به چالش بکشد، حتی 
می شود گمان زد برداشتی/شخصی که چنین از تصویر منعکس 

شده بوسیلۀ آینه نجفی برمی آشوبد )بخوان ونداد زمانی( به واقع 
خودش را در آن آینه شناسائی می کند. 

خسرو نوروزی نوشته اش را چنین به پایان می برد: »اگر نجفی 
خطر را در فرومایگی و میان مایگی ما شهروندان معمولی 

می بیند )که می بیند و به درستی نشان می کند(، باید که نیروی 
نجات دهنده  را نیز تشخیص داده و معرفی کند، وگرنه من نیز با 

ونداد زمانی موافقت خواهم کرد که »نجفی فرقی با شارالتان های 
نماینده مستضعفین ندارد«. 

این گفته را من بدین ترتیب خالصه می کنم که »فقط 
ازفرومایگی ها و میان مایگی ها« گفتن می شود یک جور 

»شارالتان بازی«. من برآنم که هنر، و هنرمندکه شاهین نجفی 
خود را آن میداند، شاهد زمانه و پستی و بلندیهای آن است. 

کار هنری می تواند، فقط، گفتن، یادآوری، ایجاد خاطره عمومی، 
تلنگر زدن به وجدان عمومی و.... باشد. هنر می تواندحتی کارش، 

فقط، گفتن آنی باشد که شاخکهای حسی هنرمند را به لرزش 
درآورده اند. تقاضای، یکجوری تهدیدآمیز، از هنرمند که »اگر 
نیروی نجات دهنده را معرفی نکند شارالتان است«، به نقش 

تعیین کننده و ضروری مخاطبین آفرینش های گوناگون هنری، 
یعنی همه ماها، در تالش مستمر و دامنه دار برای پیدا کردن 

راه حل برای ازبین بردن فرومایگی های جامعه، و اجرا عملی این 
راه حلها، و بها پرداختن برای این کار، اهمیتی نمی دهد. 

مسئولیت ایجاد تغییر اجتماعی مسئولیتی همگانی است که بدون 
همگان به سر نمی شود.

در آخر شاهین نجفی، با وجود حساسیت هنرمندانه تحسین 
برانگیز و نادرش نسبت به مسائل زنان در جامعۀ  ایران و توانائی، 
به زعم من، کمیابش در خلق روایات مدرن کالمی و درگیرکردن 

مخاطبانش با ذغدغه های ذهنیش )که وضعیت زنان یکی از 
انهاست( مرِد برآمده از جامعه پدرساالرست. نمی شود کسی به 
غیر از این باشد. ساختار کالمی ای که او دراختیار دارد ساختار 

کالمی ای مبتنی بر تقسیم بندیهای جنسیتی است. انتظار 
داشتن از او و واگذار کردن میدان به او تا صدای زن- ایرانی- 
باشد، انتظاری بی جاست و شانه خالی کردن زنان از مهمی که 
قبل و بیش از هر چیز باید کار آنها باشد. حرف زنان را زنان 

بهتر از مردان زده اند و خواهند زد. باور دارم فروغ و فروغهای 
زمانۀ ما جائی، گوشۀ اطاقی، گوشۀ سلول زندانی....مشغول 

ثبت واکنش های خود نسبت به حقارتی که نوع شیعی/سنتی 
پدرساالرِی جمهوری اسالمی به آنها تحمیل کرده است هستند. 

زمان شاهد این باور من خواهد بود. 
http://www.roozonline.com/persian/honarerooz/  .1
honare-rooz-2-item/archive/2013/march/06/article/-
a082f9808f.html

http://www.roozonline.com/persian/honarerooz/  .2
honare-rooz-2-item/archive/2013/march/06/article/-
813ee4a0b1.html

http://maneiran.blogspot.com.au/2013/02/blog- 3
post_17.html

تصویر شاعرانۀ ترانه پریود ازنظر من 
مبتنی بر وجوه تعیین کننده ای از تجربۀ 

حیاتی_جسمی/جنسی زن ایرانی در_ 
جامعۀ امروز ایران است. کاری که شعر 

نجفی اینجا، یکبار دیگر، کرده نام بردن از، بیاد 
آوردن »اسمش را نبرهای« جامعۀ  امروز  ایران 
است. خشمی، دل به هم خوردگی ای هم پس 

اگر به شنونده ترانه دست بدهد، منشا آن باید 
روایت ترانه باشد نه راوی آن. 
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لیال صادقی نویسنده  ای 
با آثار متفاوت

سهیال میرزایی

لیال صادقی، داستان نویس، شاعر و 
مترجم، 28 فروردین 1356 در تهران 

متولد شد. او تحصیالت متوسطه ی خود 
را در رشته ی ادبیات و علوم انسانی به 
پایان رساند و در سال 1374 با مدرک 

کارشناسی ادبیات فارسی از دانشگاه 
عالمه طباطبایی فارغ التحصیل شد. 

لیال صادقی در سال 1381 در رشته ی 
مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد 
تحصیل کرد و در رشته ی زبان شناسی 

همگانی موفق به دریافت مدرک در 
مقطع کارشناسی ارشد )1385( از 
دانشگاه عالمه طباطبایی شد. او در 

مهرماه 1388 از پایان نامه ی خود با 
عنوان »کارکرد گفتمانی سکوت در 

داستان کوتاه« دفاع کرد.

آثاری که تاکنون از صادقی منتشر 
شده است عبارتند از:

ـ ضمیر چهارم شخص مفرد )داستان(، 
نشر هامون،1379

ـ وقتم کن که بگذرم )داستان(، نشر 
نیلوفر،1381

ـ اگه اون لیالست، پس من کی ام؟! 
)داستان(، نشر آوامسرا، 1381

ـ وهم بزرگ: من زیرنظرم! )برگردان 
از انگلیسی به فارسی(، نوشته مارک 
استانلی بوبین، نشر آوامسرا، 1381

ـ داستان هایی برعکس )ابر رمان(، نشر 
نگاه، 1388

ـ در جستجوی نشانه ها: نشانه شناسی، 
ادبیات، واسازی )جاناتان کالر(، برگردان: 

)لیال صادقی، تینا امرالهی، فرزان 
سجودی(، نشر ویراستار، 1388 

ـ از غلط های نحوی معذورم )مجموعه 

شعر داستان(، نشر ثالث، 1390
ـ استعاره و مجاز با رویکردی شناختی 
)برگردان مجموعه مقاالت(، گردآوری: 

)آنتونیو بارسلونا(، برگردان: )فرزان 
سجودی، لیال صادقی، تینا امرالهی(، نشر 

نقش جهان، 1390
ـ درآمدی بر شعرشناسی شناختی )پیتر 

استاکول(، برگردان: )فرزان سجودی، 
لیال صادقی(، نشر خوارزمی )نقش 

جهان(، زیرچاپ
ـ گریز از مرکز )شعر داستان(، زیر چاپ

یکی از ویژگی های آثار او، فراروی از 
سنت های داستان نویسی ست و تجربه ی 
ساختارهای نو برای ارائه ی داستان ها و 

شعرهایش است. او در اثر چند رسانه ای 
خود به نام »داستان های برعکس«، 

یک لوح فشرده حاوی تکه داستان های 
صوتی، تصویری و نوشتاری ارائه داد 
که از جمله تجربه های نو او بود. او 
همینطور مجموعه ی شعر داستان 
»از غلط های نحوی معذورم« را با 

قالبی نو ارائه داد که تلفیق دو جهان 
شعر و داستان به صورت دو کتاب در 
یک کتاب با دو طرح روی جلد بود. 
از فعالیت های دیگر او ترجمه ی آثار 
تخصصی زبان شناسی و همچنین 

نقدهای او بر آثار ادبی ست. 
لیال صادقی اکنون در رشته ی 

زبان شناسی )مقطع دکترا( در دانشگاه 
تهران تحصیل می کند.

در گفت و گویی که چند سال قبل با او 
داشتم، پرسیدم:

نکته ی اصلی و قابل توجه و تامل در 
کار شما استفاده از ژانرهای مختلف 

هنری )موسیقی، تصویر و زبان( 
است، آیا این کار خطر آن را نداشت 
که موسیقی یا تصویر خود را به رخ 

بکشند و زبان اصلی داستان در 
حاشیه قرار بگیرد؟ همچنین گاهی 
فضای زبان تو را به آنجا می برد که 

نمی توانید مرز دقیق داستان و شعر 
را از هم تشخیص بدهید، آیا  این 

مرزبندی ها برایتان ارزش محسوب 
نمی شد یا چطور به این چندگونه 

بودن نظام های ارتباطی و تلفیق آنها 
با هم پرداخته اید؟

ـ مرزبندی دقیق و مشخص بین ژانرها 
کار دشواری است، یعنی اینکه بگوییم 
چه چیز دقیقا شعر یا داستان است. 
در این اثر سعی کرده ام که این مرزها 

را بردارم. گاهی نثر داستانی آنقدر 
به شعر نزدیک می شود که نمی توان 
دقیقا آن را در یک ژانر مشخص قرار 

داد، اما به غیر از مختل شدن مرز بین 
ژانرها، اتفاق دیگری که در این اثر 

می افتد، این است که ژانرها با هم در 
تعامل قرار می گیرند. یعنی موسیقی به 
یک زبان تبدیل می شود که به روایت 
قسمت های ناگفته داستان می پردازد 
و همین طور عکس هایی که برای هر 

کدام از داستان ها در نظر گرفته شده اند، 
جنبه هایی ناگفته از داستان را بازگو 

می کنند و داستان را تکثیر می کنند، به 
طوری که می توان به آن گفت ابرداستان 

یا »داستان کالن«. در واقع با ایجاد 
ابرداستان، بازگویی هر قسمت از روایت 

به یکی از نظام های ارتباطی واگذار 
می شود. هدف این اثر استفاده از امکانات 
جدید برای فضای ادبیات داستانی است، 

بدین منظور که کلیشه کتاب برای 
ادبیات بسنده نیست و ادبیات نیاز به 
تجربه فضاهای جدید دارد. شاید این 

نوع داستان نویسی، مرثیه ای برای کتاب 
باشد، اما نباید فراموش کرد که هر فضا، 

کارکردهای خود را دارد و این بستگی به 
فضاهای داستانی دارد که چه امکاناتی 

را بطلبد.

یکی از ویژگی های شاخص آثار صادقی، 
تجربه ی ساختارهای نو برای ارائه ی 

داستان هایش است که اثر چندرسانه ای 
داستان هایی برعکس )1388( به 

همراه یک لوح فشرده مشتمل بر تکه 
داستان های صوتی، تصویری و نوشتاری 

از جمله این تجربه های نو است. 
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داستان اول کتاب »تمساح بودایی نیوزلندی محبوب من«، 
اثر آسیه نظام شهیدی، با شعری )منسوب به علی ع( شروع 
می شود که هم راستای موضوع داستان است: ”فما شیء من 

الدنیا یدوم“. نام داستان، شعر و دیگر عناصر بافتی، ساز و کار 
حرکت دو داستان موازی در راستای درون مایه ی داستانی را ایجاد 

می کند که درباره ی مرگ پدر است، مرگی که در ساختار خرد 
و جمله های داستان به منزله ی پایان یک زندگی است که با 

توجه به عناصر پیرامتنی، تفسیرهای مختلفی از این پایان امکان 
پذیر می شود و شعر ابتدای داستان به معنای »همانا چیزی در 
دنیا نیست که باقی بماند« نیز در راستای همان تفسیرها قرار 

می گیرد.
این شعر و داستان به صورت ظاهرا موازی )و در واقع غیرموازی( 

حرکت می کنند و از بین رفتن و زوال زندگی یک انسان را 
بازنمایی می کنند که روایتی از نماندن هیچ چیز پس از مرگ 

پدر را شکل می هند، چیزی که می توانست دست کم خاطره ای 
نیک باشد از یک انسان.

با توجه به تفسیر این شعر، در ظاهر داستان، پدر می میرد و این 
مرگ از جمله ی آغازین داستان شروع می شود و تا انتهای 

داستان ادامه دارد. مرگ تدریجی پدر به واسطه ی ایجاد دو ساختار 
متفاوت که هرکدام یکی از اضالع یک مثلث هستند )در ظاهر 

به صورت موازی اما در واقع غیرموازی(، روایت می شود. ساختار 
اول که راوی دارای زندگی مستقلی است و شاهد مرگ پدرش 

است، ساختاری ایستا است که توصیف مرگ در زمان حال است. 
ساختار دوم که از کودکی راوی تا بزرگسالی او را در کنار پدر 

روایت می کند، ساختاری پویا است و حوادث بسیاری در آن رخ 
می دهد و این ساختار نیز در زمان حال رخ می دهد، اما در تقابل با 
ساختار اول، به داستانی از لحاظ منطق داستانی در زمان گذشته 

تبدیل می شود.
در واقع زمان داستان، به صورت تقابل دو ساختار شکل می گیرد 

و در نتیجه، زمان داستانی و زمان واقعی باهم تطابق ندارند. این 
بی زمانی ناشی از موازی نبودن حرکت دو داستان است و از 

عدم تطابق زمان حال داستانی و زمان حال منطقی است و در 
ارتباط با پیرامتن داستان که شعری منسوب به علی )ع( است، 

قابل تبیین است: هیچ چیز پس از مرگ تداوم نمی یابد. یعنی دو 
داستان متفاوت که هرکدام از یک سمت متفاوت حرکت می کند، 

در انتها به یک جا می رسد و آن خاک یا خاکستر یا فنا و باقی 
نماندن است.

از آنجایی که پدر دارای چیزی بود که باعث تداومش بعد از مرگ 
می شد، داستانی که در زمان گذشته رخ می دهد، به صورت زمان 

حال نقل می شود و این برهم خوردن زمان، به بی زمانی داستان 
بدل می شود که مفهوم گذشته و حال در بافت آن درهم می ریزد، 

بدین صورت که دو داستان در دو زمان گذشته و حال روایت 
می شوند، اما این دو داستان هر کدوم از یکی از زاویه های یک 

مثلث شروع می شوند و در انتهای به یکدیگر وصل می  شوند و نه 
از ارتباط متناظر عناصر زمانی با زمان وقوع داستانی. در نتیجه، 
با توجه به ساختار زمانی داستان و پیرامتن داستانی، شخصیت 

پدر، به عنوان عنصری حیاتی و در عین حال فناپدیر در داستان 
شکل می گیرد، چرا که کلیت این مثلث، زندگی پدر )حرکت از 

آتش به خاکستر( را روایت می کند.
شعر اول داستان تأکید می کند که چیزی باقی نمی ماند، پس در 
خواننده انتظار دو ساختار داستانی متناقض از همان ابتدا شکل 

می گیرد:
الف. ساختاری که در زمان حال رخ می دهد و از فقدان پدر 

)آتش( روایت می کند. از اینکه از پدر هیچ چیز باقی نمانده است.
ب. ساختاری که در زمان گذشته رخ می دهد و پدر در آن حضور 

دارد.
گویی شعر اول داستان در عین حال از دو زاویه دید قابل خواندن 

است:

نقد:

»باد، باران، برف، خاک«
لیال صادقی

الف. یکبار به خواننده خبر می دهد که چیزی باقی نمی ماند، حتا 
پدری که در فرهنگ سنتی انتقال دهنده ی نسل است. 

ب. یکبار خطاب به پدر یا کسانی که همچون پدر )زمان گذشته 
و زمان حضور( وجود دارند و گمان می کنند چیزهایی که دارند، 
باقی می مانند و این بار هشدار می دهد که چیزی باقی نمی ماند، 

پس....
گویا شعر، بخش اول قضیه ای منطقی است که می گوید »چیزی 

باقی نمی ماند« و داستان بخش دوم آن مبنی براینکه حال که 
چیزی باقی نمی ماند )همه چیز خاکستر می شود(، »پس زندگی 

کن«.
داستان به مثابه ی زندگی خود به دو بخش گذشته و حال 

تقسیم می شود که این تقسیم بندی براساس طرح واره های آتش 
)اوج( و خاکستر )حضیض( شکل می گیرد. 

نام داستان:
نام داستان از باد شروع می شود، در میانه باران و برف حضور 

پیدا می کنند و در انتهای نام داستان، خاک فراخوانده می شود. 
در واقع، ساختار مفهومی داستان در نام داستان انعکاس پیدا 

می کند، چرا که خود داستان با باد شکل می گیرد. از آنجایی که 
از لحاظ مجازی، باد در مجاورت آسمان قرار دارد، باد و آسمان 
یا ارتفاع به مثابه ی مجاز تلقی می شوند که الگوی داستان نیز 

بر این ساختار منطبق است، یعنی داستان از آسمان )باال، قدرت 
پدر، دوران شکوفایی و مردساالری، دوران ابهت پدر( شروع 

می شود.
در میانه ی داستان برف و باران فضای داستان را خیس و سفید 
می کنند که این عناصر نیز از آنجایی که پیوند دهنده ی آسمان 

به زمین تلقی می شوند، میانه ی داستان را شکل می دهند. 
چرا که از لحاظ مجازی، برف و باران هر دو از آسمان به زمین 

می ریزند و حرکت از باال به پائین را ایجاد می  کنند. در این بخش 
زمینه های فروپاشی اقتدار پدر چیده می شود و گویا استعاره 

حرکت از باال به پائین بر مبنی مجاز شکل می گیرد و بر زندگی 
پدر نگاشت می شود که از باال به پائین حرکت می کند.

در انتهای داستان که فضای افول پدر و به خاک سپردن او 
توصیف می شود، داستان با خاک تمام می شود. خاک نیز مجازی 

است از پائین و استعاره ای است از افول و پایان.
پس داستان به صورت متناظر با نام داستان هم پوشانی دارد و 
به صورت دو ساختار موازی در نظر گرفته می شوند. گویا نام 

داستان، چکیده ای از داستان را ارائه می دهد.

شکل شماره 1- نگاشت نظام یا طرح واره ای داستان

نقطه ی قابل تأمل در نام داستان  این است که چهار عنصر در 
آن وجود دارند که سه تای آن به سه مورد از عناصر اربعه اشاره 

دارند: آب، باد، خاک. عنصر چهارم )آتش( که یکی از عناصر 
اربعه است، در نام داستان غایب است و این عنصر غایب، فقدانش 
در طول داستان نیز محسوس است که گویی همان عدم حضور 
پدر است. و در اینجا است که استعاره های پدر به مثابه ی آتشی 

که خاموش می شود، آتشی که شعله هایش از باال به پائین 
کشیده می شوند و غیره شکل می گیرند.

تحلیل داستان:
درواقع، غیاب پدر در نام داستان، به واسطه ی پیش انگاشت 

مخاطب و سپس سکوت ساختاری حذف )ر.ک. صادقی، 1389: 
کارکرد گفتمانی سکوت( قابل بازیافت است. همینطور تفسیر 

پدر به مثابه ی آتش و گرمای زندگی، با استفاده از سکوت 
معنایی استعاره قابل بازیافت است. پس این فقدان هم در نام 

داستان و هم در خود داستان وجود دارد و از لحاظ ساختاری، 
داستانی که درباره ی فقدان است، دارای فقدان هم هست. به 

همین دلیل می توان گفت این داستان، به دلیل تناظر مفهومی و 
ساختاری، در سطح نگاشت نظام یا طرح واره ای )ر.ک. فریمن، 

1390( شکلی پیدا می کند که آن را به اثری شاخص و مستحکم 
تبدیل می کند. اثری که محتوای خود را در ساختارش اجرا 

می کند، فقدان پدر را در ساختار داستان و در مضمون داستان 
هم زمان نشان می دهد. همچنین، ساز و کار حرکت دو داستان 

موازی، در سطح نگاشت نظام، منجر به پویایی ساختاری داستان 
می شود و این پویایی به دلیل حضور عناصر اشتراک ساز برای 
گره زدن ساختار مفهومی دو داستان متفاوت و سپس حضور 

عناصر افتراق ساز برای شکل دادن داستانی مجزا است. الزم به 
ذکر است که عناصر اشتراک ساز به عناصری گفته می شود که 
فضای داستان اول را به داستان موازی دوم گره می زند. مانند 
»شیشه ی ماشین« در انتهای یک پاراگراف که مربوط به یک 
فضای داستانی است که در ابتدای پاراگراف بعد، همین عبارت 

در فضای داستانی دیگری تکرار می شود و باعث گره خوردن دو 
فضای داستانی می شود.

برخی دال ها در راستای حرکت موازی دو ساختار به نمادهایی 
می شوند که بر تفسیر داستان تأثیر می گذارند، از جملهباریدن 

برف در داستان زندگی پدر پس از دوره ی افول او، باعث می شود 
که باران در داستان اول که روایت مرگ پدر است، به برف تبدیل 

شود. در نتیجه، تفسیر برف از یک پدیده ی آسمانی و مربوط به 
مسائل جوی فراتر می رود و از آنجایی که در نام داستان نیز پس 

از باران، برف قرار دارد، گویی چهار مرحله از زندگی پدر قرار 
است روایت شود و برف نمایانگر دوره ی افول اوست.

دوره ی اول زندگی پدر، به صورت »باد« بازنمایی می شود که پدر 
در این دوره دارای قدرت است و همه چیز را جابه جا می کند. پدر 

در دوره ی باد با مادر دعوا می کند، فرماندار است و در عرصه ی 
سیاست می تازد. در دوره ی »باران«، مادر در خانه حضور ندارد و 
گویا پدر زن های دیگری اختیار می کند. در دوره ی »برف«، افول 

پدر فرا می رسد. او را از کار اخراج می کنند و بازنشسته می شود و 
دوره ی خاک دوره ی مرگ پدر است که داستان نیز با خاک گور 
به پایان می رسد. در واقع، دو داستان موازی، در دوره ی خاک به 
هم می رسند و سردی ابدی یک زندگی را به خاطره ای از فقدان 

آتش تبدیل می کنند.
از دیگر دال هایی که در داستان به دلیل حرکت موازی دو 

ساختار، تفسیر دیگری می تواند به داستان بدهد، باران و روایت 
کودکی است که شب ها خودش را خیس می کند و مادر خطاب 

به او می گوید که ”باز هم که باران آمده دختر گنده“ )1390: 
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12(. درواقع، در هیچ کجای داستان 
دوم که همان زندگی پدر است، باران 

نمی بارد، اما در عوض در داستان اول که 
روایت مرگ پدر است، از ابتدا تا نیمه های 

داستان باران می آید و بعد باران به برف 
تبدیل می شود. اما باران عنصری است 

که در داستان دوم به آن به صورت ادرار 
اشاره می شود و مادر خطاب به دختر، آن 

را باران می نامد. در انتهای داستان، پدر 
نیز همانند راوی خود را خیس می کند و 

راوی پوشکش را عوض می کند. در نتیجه، 
می توان گفت دوره ای از زندگی پدر که 

دوره ی باران نامیده می شود، ظاهر و 
باطنی متفاوت دارد. باران شوینده است و 
ادرار آلوده کننده. گویا پدر در این دوره به 
صورت متناقضی همچون باران و درواقع، 

آلوده ی سیاست ها و قدرت طلبی هایی شده 
است که زندگی دوگانه ی برای او ساخته 
و همین زندگی دوگانه باعث افول او به 
دوره ی برف و اخراج از سمتش می شود.
برای ایجاد دو داستان موازی، در ابتدا و 

انتهای هر داستان یک عنصر اشتراک ساز و 
یک عنصر افتراق ساز به صورت همزمان به 
کار می روند که فضای داستان اول )مرگ 
پدر( را به داستان دوم )زندگی پدر( گره 
می زنند و در عین حال متمایز می کنند. 
در شروع داستان، نخست عنصر افتراق 

می رود  کار  به  ساز  اشتراک  بعد  و  تا ساز 
بر ساختار موازی داستان تأکید کند. اما 
در ادامه ی داستان دیگر تأکید بر به رخ 

کشیدن ساختار نیست، بلکه تأکید بر 
اشتراک دادن خواننده است، برای همین اول عنصر اشتراک ساز 

و بعد افتراق ساز به کار می رود. به عنوان مثال، در اولین بخش 
داستان، حوزه ی مفهومی تلفن مطرح می شود که در جمله ای 

مجزا مطرح می شود و دو فضای داستانی متفاوت را به هم گره 
می زند.

نقطه ی افتراق داستان دوم از داستان اول، رانندگی پدر و 
نشستن راوی در صندلی عقب است. زمانی که متن قرار است 

به متن اول چرخش داشته باشد، اول مفهوم دست راوی مطرح 
می شود و بعد مفهوم فرمان که نشان می دهد این راوی است 

که پشت فرمان نشسته است و نه پدر. در واقع، ابتدا آنچه 
دو داستان را از هم متمایز می کند، اول مطرح می شود و بعد 

نقطه ی اشتراک آن که فضای ماشین و فرمان است، حضور پیدا 
می کند )1390: 9(. این ترفند برای آشنایی دادن مخاطب با 

شکل گیری فضای دو داستان موازی است. از این بخش به بعد، 
ساز و کار اشتراک و افتراق به صورت معکوس عمل می کند. 

بدین معنی که ابتدا نقطه ی اشتراک حضور پیدا می کند و سپس 
نقطه ی افتراق. می توان اینطور برداشت کرد که این ترفند برای 
متعجب کردن خواننده از تغییر فضاها و فعال کردن و شرکت 

دادن او در شکل دادن فضای داستان کالن است، داستانی که از 
ماحصل ارتباط دو داستان شکل می گیرد.

خوانش شعر »حکایت«، اثر احمد شاملو با 
رویکرد شعرشناسی شناختی

چکیده

نظریۀ شعرشناسی شناختی، یک نظریه دربارۀ ادبیات فراهم می کند که مبتنی بر 
زبان متون ادبی و نوع چیدمان واحدهای زبانی است و همچنین مبتنی بر شگردهای 

زبان شناسی شناختی از جمله استدالل قیاسی است که بر این اساس، طبق چارچوب نظری 
مارگریت فریمن )2002( یک متن دارای سه سطح نگاشت ویژگی، نگاشت رابطه ای و 

نگاشت نظام است. در سطح اول، دریافت شباهت میان اشیاء بررسی می شود. در سطح 
دوم، روابط میان اشیاء و در سطح سوم، تشخیص الگوهای موجود به واسطۀ روابط میان 

اشیاء که امکان تعمیم را برای ساختار بسیار انتزاعی تر ایجاد می کند.

در این پژوهش، برای بررسی عملکرد این نظریه، به بررسی شعری از احمد شاملو 
می پردازیم. این مقاله درصدد یافتن پاسخ این پرسش است که نظریۀ شعرشناسی 

شناختی، چگونه می تواند به مثابۀ یک نظریۀ ادبی مناسب برای تحلیل سازمند و خوانش 
یک اثر عمل کند؟ فرضیۀ آن، این است که هر نظریه ای باید دارای هفت معیار باشد که 

به مثابۀ نظریه ای مناسب تلقی شود و شعرشناسی شناختی، ابزاری قدرت مند برای ایجاد 
تمایز میان کارکرد زبانی و کارکرد شعری فراهم می کند و مهارت های عمومی نگاشت که 

توانایی شناختی را برای تولید و تفسیر استعاره تشکیل می دهند، از جمله پایه های این 
نظریه هستند که می توانند بینش ها و محدودیت های نقد ادبی سنتی را روشن کنند و 

همچنین کاربرد شعرشناسی شناختی می تواند سبک ادبی را مشخص و ارزیابی کند. 
هدف اصلی پژوهش نشان دادن چگونگی تفاوت میان زبان و ساختار شعر با با زبان 

روزمره یا دیگر ژانرها است و اینکه چگونه خوانش نظام مند هر شعری، با توجه به »نگاشت 
نظام«، رخ می دهد.

خود را در چگونگي ادامه ي مسیر روایت، به خواننده تفویض 
کرده و مشارکت او را پذیرفته است. هرچند این مشارکت وقتي 

کامل تر مي شود که خواننده بتواند در نوشتن یا ساختن دیگر 
نظام هاي ارجاعي اثر مشارکت داشته باشد.

اگر نوستالژي، دلتنگي براي خانه باشد، قصه در هر فرمتي 
دلتنگ زبان است. راهي براي بیان خودش پیدا مي کند تا به 
زبان برگردد. شخصي، چیزي، مکاني یا موقعیتي، روایت را به 

گذشته یا قصه را به شرایط دورش برمي گرداند. به شرایط کتاب 
یا حتي به زماني که قصه اي در فرهنگ شفاهي روزگارش در هر 

بار تعریف شدن قدري تغییر مي کرد.
آدم ها در سرزمین بیگانه ممکن است با شنیدن یک موسیقي 

براي برگشت به وطن میل شدیدي در خود احساس کنند. 
کتاب، وطن و خانه ي داستان شده است. قصه ي بیرون از کتاب 

فقط با موفقیت در فرمت جدید است که دلتنگ بازگشت به 
کتاب نمي شود. قصه در فرمتي غیر از کتاب باید آن چنان 

دستاوردي داشته باشد که یادي از خانه اي که ترک کرده است 
نکند. قصه  ي رادیویي، بازگشتي به فرهنگ شفاهي پیش از 

کتاب است. خاطره اي از فرهنگ پیش از سواد همگاني و حضور 
تلویزیون. اما سینماي قصه گو وطن تازه اي براي روایت کردن 

است. دستاوردي متفاوت با در کتاب بودن داستان. استقرار در 

برای مشاهده ی ساز و کار عناصر اشتراک ساز و افتراق ساز که 
نقش پیوند و تمایز دو فضای داستانی به یکدیگر را برعهده 

دارند، به شکل شماره ی 2 نگاه کنید:
شکل شماره 2- روابط عناصر اشتراک ساز و افتراق ساز در پیوند 

دو ساختار متفاوت در داستان
.

فهرست منابع:
استعاره و مجاز )با رویکرد شناختی(: مجموعه مقاالت )2003(. 

برگردان: فرزان سجودی، لیال صادقی، تینا امراللهی )1390(، تهران: 
نشر نقش جهان.

صادقی، لیال )1391(. کارکرد گفتمانی سکوت در داستان کوتاه، تهران: 
نشر نقش جهان

گفتمان داللی سکوت از دیدگاه زبان شناسی )تقاطع سکوت در تعامل 
اجتماعی و سکوت روایی)،دوفصلنامه پژوهش علوم انساني، دانشگاه 

بوعلی سینا، سال دهم، پائیز و زمستان 1387، شماره 24، 183-163.
کارکرد روایی سکوت در ساختمندی داستان، لیال صادقی و دکتر فرزان 
سجودی، فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت 

مدرس، دوره اول، مجله شماره دوم، تابستان 1389، صص 88-69.
نظام شهیدی، آسیه )1390(، تمساح بودایی نیوزلندی محبوب من. 

تهران: نشر هیال
 

فرهنگ دیداري و ترکیب با شفاهیت و شنیدار است.
قصه ي مالتي مدیا اگر بسامد باالیي از نوشته در خود داشته 

باشد نگاهي به معناي رمانتیک نوستالژي دارد؛ به دوري از کتاب 
که هنوز هم، وطن داستان در عصر حاضر است. اما هم زمان 

معناي مدرن نوستالژي را عرضه مي کند: اشتیاق به سرزمیني 
بیگانه، به تکنولوژي روز و حرکت به سمت آینده. مالتي مدیا 

فرمت اطالع رساني، تبلیغات، آموزش و سرگرمي است. قصه اي 
که به چنین فرمتي نفوذ مي کند از اشتیاق به همه ي این ها بودن 

و نبودن، از اشتیاق به هیچ بودن، چیزي پدید مي آورد: هستي 
قصه. قصه در عصر ما از فرمتي به فرمت دیگر سرگردان است، 
در جغرافیاي بي وطن مدیاها. حضورش در هر رسانه ي جدیدي 

نشانه ي نوستالژي به بي وطني هم هست. اما در همین حال مالتي 
مدیاي »داستان هایي برعکس« نوستالژي وطن اولیه و اسطوره 

آفرینش دارد و با زبان آفریني و مفهوم سازي این وجه تهي را پر 
مي کند. همین امر باعث تشدید نوستالژي به کتاب مي شود که 

با نوشتن، آن را جبران مي کند. از این گذشته اثر »داستان هایي 
برعکس« نوستالژي به کتاب را به صورت فیزیکي بروز مي دهد: 
همراهي دو فرمت مالتي مدیا و کتاب. »داستان هایي برعکس« 

اثري است که همه ي مفاهیم نوستالژي را به نحوي در خود 
جمع کرده است. قصه اي است که تاریخ اشتیاق هاي قصه گویي را 

یک جا و گذرا مرور مي کند.

ادامه از صفحه59: اشتیاق به تاریخ هاي برزخ
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 »لیال صادقی« نویسنده اي است با قصه هاي زبان محور 
که در همه ي آثارش، تجربي نوشتن و به چالش کشیدن 
ادبیات مرسوم دیده مي شود. صادقي که دانش آموخته ي 

زبان شناسي است، عالوه بر زبان مادري به زبان هاي 
انگلیسي و عربي هم تسلط دارد و ترجمه ي آثار ادبي و 

نشانه شناسي را در کارنامه خود ثبت کرده است. »ضمیر 
چهارم شخص مفرد«، »وقتم کن که بگذرم«، »اگه اون 
لیالست، پس من کی ام؟!« کتاب هایي هستند که از او 

منتشر شده اند.
 

»وهم بزرگ: من زیر نظرم!« ترجمه ي داستان هاي بسیار کوتاه » 
مارک استانلی بوبین« امریکایي و ترجمه ي کتاب »در جست وجوی 

نشانه ها« اثر » جاناتان کالر« )با همکاری تینا امراللهی( از دیگر 
کتاب هاي او هستند. »داستان هایی برعکس« نام کار دیگري 

از اوست که در دو فرمت کتاب و مالتي مدیا منتشر شده است. 
صادقي در این اثر عالوه بر داستان نویسي، طراحي و کارگرداني 
اثر را هم انجام داده است. رویکرد او در »داستان هایی برعکس« 

پدید آوردن حداکثر امکانات براي روایت کردن است که نظام هاي 
ارجاعي دیگري غیر از زبان نوشتاري را هم شامل مي شود. 

خطرپذیري و عبور از مرزهاي تعریف شده قصه نویسي، آثار او را 
در آن چه »ادبیات متفاوط« مي نامم مثال زدني مي کند. در مقاله 

حاضر ضمن توضیح اثر »داستان هایی برعکس« از چشم انداز 
»نوستالژي« و مفاهیم متعدد آن اثر را خوانش مي کنم.

دستم را فشار مي دهد و مي گوید اگه صدامو مي شنوي، سرتو 
تکون بده. نگاهم کن. ما همه منتظرتیم. ببین. همه اینجان. 

صدایي مي گوید که یعني االن به چي داره فکر مي کنه؟ مي فهمه 
حرفاي ما رو؟ کاش زودتر به هوش بیاد. )داستان هایي برعکس/ 

ص24( 
»داستان هایي برعکس« داستان زني است که بعد از جر و بحث 

با شوهرش، تصادف مي کند و به کما مي رود. اما این ضربه ي 

داستاني، تازه آغاز روایت هاي برزخي ذهني است که زمان ها و 
موقعیت ها را با هم ترکیب مي کند و روزمره را به اسطوره پیوند 

مي زند و روایتي متکثر از دیدگاه هاي مختلف ارایه مي دهد.

روایت کتاب، قطعه قطعه، متقاطع، موازي، مبهم و استعاري 
است که از نگاه راوي به کما رفته، ماجراي زندگي زن و مرد 

را بیان مي کند. این که راوی به کما رفته چطور می تواند روایت 
کند، همان بزنگاه داستانی است که خالقیت در روایت آن را 

پدید می آورد. آن چه بیان می شود قطعه قطعه و فاقد نظم خطی 
است. انگار مغز راوی ضمن مرور خاطرات، به طور اتفاقی یک 
رویداد را بیرون می کشد و تعریف می کند. خود این روایت هم 

چیزی نیست که بازنمای اتفاقی قبلی باشد، ذهن راوی دارد با 
مفهوم سازي زباني به جریان روایت شکل می دهد. هرجا که امور 

روزمره و تکراری در حال اتفاق است، روایت با فلسفه بافي و 
ساختن مفاهیم زبانی، بعد جدیدی به آن می بخشد. اصاًل از کجا 

معلوم که راوی به کما رفته، گذشته را بیان مي کند، دارد گذشته 
را به دلخواه خودش می سازد. اما نکته این جا است که باز هم 

شرایط شکل دیگری می گیرد و زبان، مؤلف شکل دادن به وقایع 
می شود و مدام در جهت های مختلف حرکت می کند. راوی بین 

زندگی و مرگ مکثی طوالنی دارد و کل وقایع کتاب و مالتي مدیا 
را در همین مکث می سازد. ذهن برزخي راوي در این موقعیت به 
گذشته همان اشتیاقي را دارد که به آینده. با درک این نکته که 
گذشته نامش زندگي است و آینده جز مردگي ثمري ندارد اما در 
وضعیت راوي هر دو باهم در حال اتفاق اند و جدا شدني نیستند 

و همین، برگشت را دشوار مي کند. حتي جایي از روایت، راوي 
تصمیم مي گیرد برگردد اما نه به زندگي. نوستالژي به موقعیت 

بیگانه  جایي رخ مي دهد که گمان مي کنیم راوي دلتنگ زندگي 
است و مي خواهد عالم برزخي را رها کند. اما با ساختن مفاهیم 

زباني، روایت را در تعلیق نگه مي دارد.

»داستان هایی برعکس« اثري خودآگاه و خود ارجاع است. 
راوی به کما رفته از اتفاقی که برایش افتاده آگاه است و همین 
آگاهی باعث می شود خود را در موقعیت هایي قرار دهد که زبان 
در حال تالیف آن ها است. در این عالم برزخي مخاطب اثر هم، 
بین گذشته و حال، بین واقعی و ساختگی، بین واقعه و خاطره 
معلق مي ماند و همین امر معیارهاي زیباشناختي اثر را جدا از 
سایر آثار ادبی قرار می دهد. در جهان داستان به طور معمول، 

جاي راوي با زبان عوض نمي شود و زبان کاري نمي کند که حتي 
عکس ها از آن چه هستند و به چشم مي آیند تهي و از فلسفه بافي 

زباني سرشار شوند. این امر این جا اتفاق مي افتد و دیدن به 
بصیرت بدل مي شود. حاال مي توان در عکس ها امر ندیدني را 
دید. »داستان هایی برعکس« اثری است که به پیرامتن خود 

آگاه است و سعی می کند از امکانات معمولی اما پنهان مانده هم 
کارکردی مفهومی بسازد. برای مثال، روایت های داستانی مالتی 
مدیا سي و دو حرف الفبا را موضوع نوشتن می کنند و این طور 

تلقی می شود که بخشی از اطالعات داستانی کتاب هستند. در 
کتاب به روایت های مالتی مدیا اشاره می شود بدون این که همان 

روایت تکرار شود و جالب این که سی دی مالتی مدیا جایی در 
جلد کتاب قرار دارد و فیزیک همراهی دو اثر اشاره ای تلویحی 

به اسطوره ی آفرینش است که یکی از موضوعات تکرار شونده اما 
متغیر روایت داستانی اثر است. سي و دو حرف الفبا عنوان هاي 

داستاني هستند که سي و دو عکس، از »جاوید رمضاني« را قصه 

می کنند آن هم با رویکردی مفهومي/زبان شناختی، ده قطعه 
موسیقي هم براي ده حرف الفبا، از »داریوش تقي پور« )اوستا( 

به فضاي داستاني بعد دیگری اضافه می کند. روایت های داستاني، 
عکس ها و قطعات موسیقي هم پوشانی دارند و در القا مفاهیم 
و پذیرش موقعیت ها موثراند. به این ترتیب در نخستین مالتی 

مدیای داستانی فارسی، روایت گري با سه نظام ارتباطي متفاوت 
اجرا مي شود. اگر لحظه اي در نام اثر مکث کنیم، درمي یابیم ایهام 

زباني، به هم پوشاني روایي نظام هاي ارتباطي، داللت دارد.
هر حرف الفبا که داستانی مستقل است، خرده داستان هایي دارد 

که به هم لینک مي شوند و براي هر خرده داستان، لینک هاي 
متعددي وجود دارد که به دلخواه خواننده، ادامه داستان را 
ممکن می کند. »داستان هایی برعکس« با گردش لینک ها 

خواننده را وارد متن مي کند تا در خوانش متن و ساختن ارتباط 
بین روایت، موسیقي و عکس دخالت کند. هرچند دخالت 

فیزیکي نیست و در حوزه ادراک و دریافت قرار دارد. همان امري 
که به خواننده توانایي مي دهد، تا از هر رویداد اثر، نتایج متنوعي 

بگیرد.
 

در »داستان هایی برعکس« بارها به استعاره ي خرده شیشه ها 
اشاره می شود و  این که شیشه ای که شکست، همیشه حتی بعد 

از چسباندن ، دارای حفره ها و فضاهای خالی خواهد بود. راوی 
به کما رفته با روایت هایش در حال چنین کاری است و سعی 

می کند با مفهومی کردن رویدادها، حفره هاي داستاني را پر کند. 
کاری که نتیجه ای دیگر دارد: رویدادها را در همان لحظه روایت 

می سازد و با این کار فضاي خالي را گسترش مي دهد. زندگي 
زن در اثر تصادف خرد شده است، خرده هایي از این زندگي در 
سي و دو روایت چندگانه در مالتي مدیا شکل مي گیرد. انگار به 
کما رفتن راوي باعث تکثیر شخصیت و جنسیت او مي شود و 
از دیدگاه زنان و مرداني غیر از خودش هم روایت را گسترش 

مي دهد. به بیاني دیگر، به کما رفتن، زمان و موقعیت هاي خطي 
را متوقف مي کند تا راوي جهان زباني خود را بسازد.

 
مي شود تکه هاي داستان را کنار هم چید و بخش هاي نگفته را 

پیدا کرد و شکاف بین بخش هاي گفته و نگفته را همان دروغي 
مي شود که مخاطب دنبال اش مي گردد. اما راست و دروغ این 

داستان مهم نیست. ارزش داستان به کلمه هایي است که با هم 
همسایه اند و کنار هم زندگي مي کنند. از کنار هم بودن لذت 

مي برند. هیچ وقت کلمه مرد با زن با هم نزاعي نداشته اند و هر دو 
به راحتي کنار هم نوشته شده اند. )داستان هایي برعکس/ ص29( 

»داستان هایی برعکس« اثری است که در شرایط تکنولوژیکي 
فعلي ارتباط بین کتاب و مالتی مدیا را روشن می کند. چرا اثری 

داستانی، هم در فرمت کتاب ظاهر مي شود و هم در فرمت مالتی 
مدیا. فرم سنتي و خطي کتاب، حرکت صفحه به صفحه و سطح 

دو بعدي کاغذ به ناچار در اثر پذیرفته مي شود اما شکل روایت 
همه این ها را پس مي زند. اثر با فرمت مالتي مدیا، تناقض کمتري 
دارد، چرا که ویژگي هاي تکنولوژیک مالتي مدیا را به ویژگي هاي 

قصه بدل مي کند. پس با دو اثر هم نام، سر و کار داریم که 
ارتباطي بینامتني دارند. دو اثر مکمل و در عین حال مستقل 
با دو مجموعه ویژگي جداگانه. تمثیلی از دو انسان با دو جور 
طرز فکر که با هم زندگی می کنند اما به هر حال دو شخصیت 

هستند. یکی سنتی  تر فکر می کند یکی مدرن تر. یا مي توان گفت 
یکی ظاهری سنتی دارد با فکری غیرسنتی و دیگری ظاهری 

مدرن که بافکرهایش همخوانی بیشتری دارد. کتاب استعاره از 
آدم و مالتی مدیا استعاره از حوا است. مرد با ساختاری خطی و 

متمرکز با وجود افکار نامتمرکز و زن با ساختاری مرکزگریز و 
نامتمرکز. ضمن ساخته شدن رویدادها در ذهن راوی، زن بارها 
نقش دیگری را بازی می کند. نقش مرد و اشیای دیگر. نقش هر 
چیزی. با طبیعت و اطراف خودش یکی می شود و در زن بودن 

متمرکز نمی ماند. به همین علت در نقش کتاب )مرد( هم ظاهر 
مي شود اما فقط مي تواند نقشي از مرد )کتاب( باشد و ذهنیت 

زنانه و مرکزگریز خود را حفظ مي کند. کتاب »داستان هایی 
برعکس« ذهنیتي حادمتني دارد، چیزي که ویژگي مالتي مدیا 

است.
در »داستان هایی برعکس« با دو سطح نوستالژیک مواجهه ایم. 

نوستالژي به کتاب و نوستالژي به اسطوره آفرینش. 
»داستان هایی برعکس« استعاره ای مفهومی/زبان شناختی از 

اسطوره آفرینش زن و مرد است. اسطوره ای که با اسطوره ای به 
قدمت خودش یعنی اسطوره زبان در هم می آمیزد و روایت های 

جدیدی با نگاهی انتقادی نسبت به روایت های قبلی طرح 
می کند. نکته ي بعدی این جاست که راوي، این رویدادهای زبانی 

را با دیدن عکس هایی روی دیوارها می سازد. ذهن راوی حتی به 
دورن عکس ها هم نمی رود بلکه با تاویل های خود برای هر عکس 

روی دیوار درونی می سازد.

تا همین جا تنوع و تودرتویی انواع روایت ها برای ساخته شدن 
هزارتویی زبانی را درک کرده ایم. ا ب د ی چهار حرفی هستند 

که در کتاب نقش عمده ای دارند. از ترکیب این چهار حرف 
کلماتی با معنا و بدون معناي دستورزباني می توان ساخت که 

بسیاری از آن ها در شکل گرفتن روایت نقش بازی می کنند.
نوشتن درباره ي اثری که نامتمرکز بودن ویژگی اصلی آن 

است، حاصل اش نوشته ي متمرکزی نیست. بخشی از خرده 
شیشه هایی است که حفره های اثر را پر نمي کند. حفره هایی که 
حضورشان از غیاب شان مهم تر است. نبود روایت هایی که باعث 
شکل گرفتن روایت داستانی قطعه قطعه و خرد شده هستند. 
در داستان جایی گفته می شود دور کلماتی که درونشان دایره 
است دایره ای بکشید. این عبارت هم استعاره برای موقعیت کل 

اثر دوگانه کتاب/مالتی مدیا است و هم توصیفی از موقعیت 
نوشته ی حاضر. انگار دارم دور روایت ها دایره می کشم هرچند این 

روایت ها درون هم هستند. مستقل و درون هم. همپوشانی 
دارند اما متقاطع نیستند. وقتی مالتی مدیا را باز می کنم 

در این اثر خاص، در موقعیت راوی به کما رفته قرار دارم. با این 
تفاوت که حق انتخابی برای اتفاق افتادن روایت ها به من داده 

می شود اما از چگونگی هر روایت بی اطالعم. این جا زبان، تصویر، 
صدا و موسیقی به رخداد شکل می دهند. اگر خود راوی به کما 
رفته نباشم، دارم درون ذهن اش را می بینم. این فاصله ی امکانی 

است که مالتی مدیا و کتاب دارند. اتفاقي هر مسیری را انتخاب 
می کنم و داستان ادامه پیدا مي کند. هیچ کدام از روایت ها 
نسبت به دیگری و ترتیب قرار گرفتن لینک ها نسبت به هم 

مزیتی ندارند. هر بار که به پایانی می رسم، می بینم آغاز راهی 
دیگر است که شباهت ها و تفاوت هایی با قبلی دارد. برگشت هم 

ممکن نیست و همین ساختار، استعاره ای از زندگی است که 
برگشت ندارد. اگر مالتی مدیای »داستان هایی برعکس« عالوه 

بر لینک، مبتنی بر زمان هم بود، چه اتفاقی می افتاد. برای 
انتخاب هایی که داشتیم و از نتیجه آن ها باخبر نبودیم، باید در 

خوانش كتاب و مالتي مدياي 
»داستان هايي برعكس« 

اثر لیال صادقي
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زمان معینی که به اختیار خودمان نبود، استفاده می کردیم. از 
دست رفتن زمان برابر با تغییر مسیر روایت بود. استعاره ای که 

به زندگی شبیه تر می شد.  اما دنیای کما جهانی برزخی است که 
زمان ندارد. الاقل این چیزی است که خوانده ایم. همین ویژگی 

بی زمانی است که اجازه درهم آمیزی رویدادها را می دهد. از 
طرف دیگر یادآور شدیم که با خاطره به مفهوم رایج آن سروکار 
نداریم، زبان و نظام های ارجاعی مثل تصویر و موسیقی در حال 
ساختن رویدادی هستند که با یک لینک در حال شکل عوض 

کردن است.
اگر اول مالتی مدیا را دیده باشید موقع خواندن کتاب 

خرده شیشه های بیشتری برای پر کردن فضاهای خالی دارید. اگر 
هم اول کتاب را خوانده باشید در بازی با مالتی مدیا نتیجه های 

بیشتری را حدس می زنید. در هر حال هر دو اثر مکمل هم 
می شوند  اما مستقل هستند و غیاب هر کدام تاثیری در کامل 

بودن دیگری ندارد.
در مالتي مدیاي »داستان هایي برعکس« ویژگي فضای 

الکترونیک به ویژگي قصه تبدیل شده است. پس قصه از 
ساختاری خطی پیروی نمی کند. حضور ساختارهای غیرخطی یا 
چند وجهی در »داستان هایي برعکس« امکان چیدن مجدد قصه 
در هر خوانش را فراهم می کند. ساختار غیرخطی این مالتي مدیا 

در هزارتویي از لینک صفحه ها صورت می گیرد. در مالتي 
مدیاي »داستان هایي برعکس« استراتژی خواندن، نوستالژی 
کتاب ندارد اما متن نوشتاري گاهي چنان حجمي از صفحه را 

اشغال مي کند که نوستالژي کتاب نویسي آشکار مي شود. با این 
همه، در این اثر، صفحه ي قبل و صفحه ي بعد مفهومی ندارد 

و گرافیک کار مبتني بر صفحه نیست. هر صفحه ای که زودتر 
باز شود صفحه ي اول است و هر لینکی که انتخاب کنیم، 
ما را به نشانی صفحه ای می برد که اسم اش را صفحه ي بعد 

می گذاریم. پس همیشه هزارتویي از راه های متفاوت در قصه ی 
»داستان هایي برعکس« وجود دارد که مسیر هر خوانشی را 

متفاوت از خوانشی دیگر از درون خود عبور می دهد. خواندن 
»داستان هایي برعکس« برای خواننده ی سنتی قصه به علت 

تلقی ذهنی ای که از مفهوم »قصه« دارد، دشوار و حتی 
نگران کننده است. در برابر حق انتخابی که برای چگونگی ادامه 

قصه دریافت می کند همیشه نگران است که بخشی از قصه از 
دست برود. ناپدیدی بخشی از قصه را بیش تر نشانه ي فقدان معنا 
مي داند تا امکاني براي گسترش معناها. در هر مسیري از خواندن 
مي پرسد، وقتی کل قصه را در اختیار ندارد چه طور مي تواند آن 

را درک کند. اما مفهوم »کل« در فضای حاد متني »داستان هایي 
برعکس« مثل بسیاری از مفاهیم دیگر تغییر کرده است.

خواندن قصه ی »داستان هایي برعکس« خوانش لینک ها و ارتباط 
بین نظام هاي نوشتاري، دیداري و شنیداري آن است و معناهای 
قصه درست مثل مسیر متغیر خوانش ها به طور مستمر در حال 

تغییر است.
تعیین حد و مرز قصه ي »داستان هایي برعکس« براي دست 

یافتن به کل آن امری غیرممکن است چرا که با عکس، موسیقي، 
افکت هاي گرافیکي و افکت های صوتی تداخل می کند و آن قدر 

تفکیک ناپذیر می شود که بیش تر ویژگی حاد بودن و تشدید 
شبکه ي ارتباطات افزاینده ی خود را بروز می دهد. قصه ی »مالتي 
مدیا« می تواند تصاعدی هندسی از افزایش لینک های خود باشد. 

به بیان دیگر، قصه ی »داستان هایي برعکس« هیچ نظم ثابت و 
پایایی را نمی پذیرد و در حال حرکت دایم و اجرای خود است، 

پس پدید آمدن قصه را هم زمان با خوانش آن می توان مشاهده 
کرد. با این حال، خواننده در هیچ زماني از زمان سیال این اثر از 
هزارتوي قصه بیرون نمي رود و در گردش لینک ها باقي مي ماند. 
پس حد و مرز رسانه اي اثر، حد و مرز لینک ها است که همیشه 

درون اثر است.
در ادامه قصه، لینک ها به انتخاب خواننده پاسخ مي دهند و کاربر 

صفحه هایی را باز می کند که دربردارنده همنشینی و آرایشی 
از کلمات، عبارات، سطرها و دیگر موارد آشنای قصه در سنت 

نوشتاری است. موارد یاد شده می توانند ثابت یا متحرک با 
نظم های متغیر در حال اجرا باشند.

قصه ي »داستان هایي برعکس« شکلی اتفاقی دارد و خواننده 
برای این که در این موقعیت باقی بماند ناچار است به طور مرتب 

دست به انتخاب بزند. اساس قصه ي »داستان هایي برعکس« 
مشارکت خواننده/کاربر در بازی در حال اجرا است، به بیان 

دیگر، خواننده هم بخشی از خود بازی است و اتفاقاً پیش 
برنده ی بازی هم هست. از خواننده صرفاً نظارت بر آن چه قباًل 
رخ داده یا حتی در حال اجرا است، خواسته نمی شود، خواننده 

باید در بازی دخالت کند چرا که مسیر خوانش او مسیر ادامه ی 
بازی است و بدون این ادامه، اصاًل بازی ای وجود نخواهد داشت. 

به همین علت، موقعیت قصه ي »داستان هایي برعکس« موقعیتی 
حادمتنی/تعاملی است که به طور مرتب با خواننده ی خود مشغول 
بازی کنش/ واکنش است و حتی انتخاب های اتفاقي خواننده هم 

بخشی از بازی کنش/واکنش است. اگر خواننده مالتی مدیای 
»داستان هایي برعکس« هستید، قصه از جایی شروع می شود که 

شما وارد بازی شده اید و درست جایی تمام می شود که به هر 
علتی نخواهید به بازی ادامه دهید. شاید همین موضوع باشد که 

برخی از کاربران را از وارد شدن به بازی قصه ي »داستان هایي 
برعکس« باز می دارد. کاربرانی که نوستالژی کتاب دارند 

تمایل دارند که هدایت شوند، دوست دارند بدون  این که در 
بازی دخالتی داشته باشند از دیدن و خواندن آن لذت ببرند. 

نمی خواهند جای خود را با جایگاه مؤلف عوض کنند. از این که 
مفهوم مؤلفیت و اقتدار در چنین بازی ای به پرسش کشیده 

می شود، خوشنود نیستند. از فرهنگ تلویزیونی رضایت خاطر 
کاملی دارند، عادت کرده اند آن چه را نخواهند نبینند. اما آن چه را 
می خواهند چرا نمی سازند، پاسخی دارد که چندان امیدوار کننده 

نیست: چیزی جز ساخته ها نمی خواهند. قصه ي »داستان هایي 
برعکس« می تواند پاسخی تازه به پرسش »مؤلف چیست« و 

مفهوم مؤلفیت و اقتدار در ادبیات داستاني باشد.
قصه ی »مالتي مدیا« ژانری جدید است با زمینه ای جدید و کاماًل 

متفاوت با آن چه تا به حال قصه نامیده می شد، این امر متفاوت، 
خواه ناخواه دارای مخاطبان متفاوتی هم خواهد بود. مخاطبانی 

که از امر »زیبا« و موقعیت »قصه بودن« تعریف های تازه ای 
دارند، همان طور که از مسیر خوانش و نحوه ی تفکر متفاوتی 

نسبت به مخاطبان سنتی قصه، برخوردارند. مالتي مدیای 
»داستان هایي برعکس« قصه ای است که تکثیر الکترونیکی آن 
به شرط حفظ تمام لینک ها  امکان دارد اما غیرقابل چاپ است. 
به بیان دیگر، تهیه ی نسخه ای چاپی از آن غیرممکن است چرا 

که منجر به انهدام و زوال موقعیت »قصه بودن« آن می شود. 
به همین علت کتاب »داستان هایي برعکس« با وجود ساختار 
نامتمرکز روایی خود، نه نسخه ی چاپی مالتی مدیا است و نه 
می تواند باشد. قصه ای است که برای فرمت کتاب نوشته شده 
است و هرچند در نقش همراه و مکمل ظاهر می شود اما کاماًل 

مستقل است. از آن جا که لینک، مسیری برای خوانش غیرخطی 
قصه است، در یک نسخه ي چاپی به فرض چاپ تمام صفحات 

مرتبط، باز هم قصه گرفتار مسیر خوانشی خطی می شود و معلوم 
نیست حتي به عنوان قصه توجیه پذیر باشد. عالوه بر این مفهوم 
فیزیکی راه میان بر که دارای نشانی ی صفحه ای خاص است، به 

طور قطع از بین می رود. راه های میان بر یا لینک ها بدون ترتیب 
هستند و لزوماً با یک نیت معنایی خاص هم شکل نمی گیرند، 

پس روی کاغذ و در موقعیت چاپی، هیچ کارکردی در قصه 
ندارند. به این ترتیب مالتی مدیا و کتاب »داستان هایي برعکس« 
همان طور که دارای دو نوع فرمت و ساختار هستند، دو موقعیت 
»قصه بودن« را هم نشان می دهند. شباهت بین همه ی ژانرهای 
هنری وجود دارد، اما نکته ای بنیادین در پدید آمدن اثري هنری 
در ژانری جدید نباید فراموش شود: تبدیل پیرامتن و آن چه ابزار 

و امکانات فرمت آن ژانر محسوب می شود، به متن اثر هنری. 
به بیان دیگر هر اثر هنری باید با فضایی که در آن قرار دارد، 

بی مرز شود. کتاب »داستان هایي برعکس« وقتی می تواند چنین 
نامی را حمل کند که تحمل یکی شدن امکانات چاپ با موقعیت 

»قصه بودن« را داشته باشد، به همین ترتیب مالتی مدیای 
»داستان هایي برعکس« فقط وقتی توانایی توجیه نام خود را 

دارد که قصویت آن از فضای حادمتنی اش تفکیک ناپذیر باشد. 
نور، رنگ، صدا، گرافیک، نوشتار، نقاشی یا عکس، انیمیشن، 

فیلم، زمان بندی برنامه، حرکت، فضای سه بعدی و هر امر دیگری 
که در قصه ی »مالتي مدیا« از آن نام می بریم، تشکیل دهنده ی 
موقعیت قصه بودن است. بیشتر قصه های قابل چاپ، قصه هایی 

»شنیداری« یا »آوایی« هستند که معموالً از سطح دو بعدی 
کاغذ و پیرامتن خود غافل اند.

مالتی مدیای »داستان  هایی برعکس« تصور خواننده از مفهوم 
خالقیت در قصه نویسی را فراتر می برد و به او نشان می دهد ابزار 

تبلیغات، آموزش، سرگرمی و اطالع رسانی می تواند به قصه ای 
جذاب و اغواکننده تبدیل شود. و این امر نه با بیان گری صرف 

بلکه با فراهم کردن حضور خواننده در متن امکان پذیر می شود. 
خواننده ای که کتاب »داستان  هایی برعکس« را بدون رعایت 

صفحه های کتاب از آخر به اول یا اتفاقی و تفالی خوانده باشد، 
وقتی در برابر مالتی مدیای »داستان هایی برعکس« قرار می گیرد 

و خود مسیر ادامه داستان را انتخاب می کند، بدون این که مجبور 
به طی کردن مسیری خطی و مشخص باشد، اغوا می شود. این جا 

هدف راه است نه مقصد، یا به تعبیري، مقصد همیشه در راه 
است.

مالتی مدیای »داستان  هایی برعکس« مبتنی بر صفحه نیست 
وگرنه مثل ورق زدن کتاب، مسیری خطی را پیشنهاد می کرد 
که مسیر مؤلف از داستان بود و خواننده در کنار مسیر مؤلف 
شاید می توانست از راه لینک ها به صفحات دیگر میان بر بزند. 

چنین گرافیکی احتماالً برای خواننده های سنتی تر، پذیرفتنی تر 
بود. گرافیک فعلی این مالتی مدیا مبتنی بر آیکون یا رویداد است 
که بسته به انتخاب خواننده برای ادامه ي داستان، مسیری را پی 
می گیرد. هرچند راهی برای برگشت وجود ندارد و این استعاره از 
زندگی به جذابیت های تعامل با این اثر اضافه می کند. به این فکر 
می کنم که اگر خواننده برای انتخاب هر مسیری زمانی محدود 

داشت چه اتفاقی می افتاد. به بیان دیگر اگر »داستان  هایی 
برعکس« مالتی مدیایی مبتنی بر زمان هم بود چه تغییری در 
روایت پدید می آمد. زندگی راه برگشت ندارد اما زمان محدودی 

هم دارد. توجیه منطقی اثری هنری، لزوماً هنر نیست اما می توان 
فرض کرد که مالتی مدیای »داستان  هایی برعکس« چون مبتنی 
بر زمان نیست، استعاره از زندگی هم نیست. استعاره از موقعیتی 

بی زمان و مکان است که در آن همه ی مفاهیم و اتفاق ها و 
اسطوره ها، همه ی خاطره ها و واقعه ها، چه با منطق داستانی 

واقعی فرض شوند چه ساختگی، حضور دارند. راه برگشتی اگر 
نیست به این علت است که در وضعیت آخرالزمانی، برگشت معنا 
ندارد. مسیر خاصی وجود ندارد که بتوان آن را پی گرفت. شاید 
به همین علت قرار گرفتن خواننده در وضعیت آخرالزمانی باشد 
که در برابر مالتی مدیای »داستان  هایی برعکس« اغوا می شویم 
همان طور که یک بازی جذاب مسحورمان می کند. در این بازی 
داستانی، همان طور که برگشت بی معنا است، مفاهیم »آینده« 
و »پایان« هم به بازی گرفته می شوند. انتخاب هر مسیری، نه 
خواننده را به آینده می رساند و نه به پایان. این دو مفهوم هم 
فقط در ساختاری خطی معنا دارند که وضعیت آخرالزمانی و 

بی زمان و مکان روایت  ها، فاقد آن است. در خود اثر هم به غاری 
اشاره می شود که سالک )خواننده( برای آمرزش گناهان خود در 
آن به چله نشینی می پردازد و پس از چهل شبانه روز وارد یکی از 
مسیرهای خروجی )ادامه داستان( می شود که به آبشاری )پایان 

داستان( می رسد. اگر به این آبشار نرسید باید دوباره به غار 
)داستان( برگردد و چله نشینی )خواندن( را سر بگیرد. خواننده/

کاربر ممکن است بارها به نوشته ای با عنوان پایان برسد در حالی 
که صرفاً به آغاز دیگری رسیده است که چیزی جز ادامه داستان 
نیست. حتي مفهوم ادامه دادن هم، در چنین شرایطي، فقط یک 

اصطالح است. چرا که لینک ها مسیري خطي و پشت سر هم 
را دنبال نمي کنند. این جا »ادامه« ادامه ي بازي است. گردش 

لینک از مهم ترین ویژگي هاي این اثر و اصل بنیادین آن است. 
چرا که هرگز خواننده/کاربر را به بیرون از هزارتوي اثر نمي راند. 

خواننده در غاری که همان ذهن راوی به کما رفته است قرار 
دارد و می تواند برای چگونگی ذهنیت تصمیم بگیرد. پس این 

اثر ذهنیت منطقی خواننده را با ذهنیت آخرالزمانی راوی درگیر 
می کند تا جایی که موقعیت خواننده همراه با حق انتخاب و 

تصمیم لحظه ای او با راوی عوض می شود. خود حضور خواننده 
در متن اثر و تاثیرگذاری بر ادامه ی داستان هم نشانه ی دیگری 

از وضعیت آخرالزمانی مالتی مدیای »داستان  هایی برعکس« است. 
در همین حال، داشتن قدرت انتخاب و اعطا این امر به خواننده، 

نشانه ي توسعه یافتگي مخاطب احتمالي اثر است. مؤلف قدرت 

مالتی مدیای »داستان  هایی برعکس« 
تصور خواننده از مفهوم خالقیت در 
قصه نویسی را فراتر می برد و به او 

نشان می دهد ابزار تبلیغات، آموزش، 
سرگرمی و اطالع رسانی می تواند به 
قصه ای جذاب و اغواکننده تبدیل 

شود. و این امر نه با بیان گری صرف 
بلکه با فراهم کردن حضور خواننده در 

متن امکان پذیر می شود.

ادامه در صفحه ۵۵
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خوان ششم از مجموعه شعر- داستان »گریز از مرکز«
لیال صادقی

دو شعر از مجموع شعر- داستان »گریز از مرکز«
لیال صادقی

بادبادک بیست و یکم
------

من می افتم تو بلند می شوی
من تشنه ام تو آب می خوری

من خسته ام بخواب

بلند می شوی به رسم خط کش هایی که
بکش کوه را به پای ایستادنم

به خواب پرزهای قالی و شکاف تنم
کوتاهی از خطوط دفترم نبود از من نبود

یکی در میانم از خیالم که راحت نبود 
از بابت قطره قطره خیالم که جمع می شود وانگهی دریا

آب از سر می گذرانی ام 
برای رسیدن به آخر همین سطر پیاده شو

ختم روزگار می شود آن کس که فکرش را نمی کرد به جای من 
شو از فکرم پیاده به جای خودم

وسط این معرکه بزن به آخرین سیم دم دست
بزن به فرق میان ما یک پشت پا

بگو بزرگ است آنکه نمی شنود
نمی بیند

وقتی به جای من خط می زنند تو را 

ٌ بگو بزرگ است آنکه صٌم بکٌم عمی 
پس به جهنم که جمیعًا الیعقلون

حتی اگر هیچ راهی نباشد از اینکه الیه راجعون

بادبادک بیست و دوم
------

کاش صاعقه بزند
به ساقه های تنم 

باران به گل های پیرهنم 
آنقدر که سیل بشوی و ببری 

همه ی این گل ها را که از ریشه می کنی 
تقدیم به تو این گل های بی ریشه

مه می شود یک کلمه که شق القمر می کند تو را
         آفتابی که می شکافد این شب را

یا قمر بنی هاشم که صبح نشود 
که تمام نشوند فرشته ها و اذا سجاها 
یک معجزه که بروم از خاطرت بمانم
روزنامه را باز می کنی و دست هایم را
که شرط می بندی نشسته  اند به خاک
رویم سیاه می شود و عمرت کالغ باد

تقدیم به تو این گل های بی ریشه
در خوابی که می پرم از شاخه ای به آب، به باران، به تگرگ

در ذهنم تگرگ می گیرد و 
گرگ می شوم برای گرفتن یک رمه

مه می شود یک کلمه ، 
کاش فقط یک کلمه بودی

به معنی ماهی که تمام نمی شود در آب
تا بروم از این دست یا بمانم از آن دست

دستش را روی فرمان می چرخاند و به گل های نسترنی فکر می کند که 
دیروز توی گلدانی سفالی کنار پنجره گذاشته بود، بی آنکه آبش کرده باشد 

و یکدفعه پا می گذارد روی گاز و می پیچد توی خیابانی که فردا صبح در 
روزنامه ها می نویسند: نشت گازوئیل از باک یک دستگاه کامیون باعث 
لغزندگی سطح آسفالت در خیابانی شد که دو دستگاه وانت با انحراف 

از مسیر خود به نرده های محافظ وسط خیابان برخورد کردند و ناتوانی 
یک راننده در کنترل خودروی شخصی اش باعث واژگونی و برخورد چند 

وسیله ی نقلیه ی دیگر و مرگ آنی سرنشینان شد.

میز شام را می چینند و شمع ها را روشن می کنند و همه ی مهمان ها به 
سمت میز خیز برمی دارند. میزبان لیوان ها را پر می کند و لیوان ها خالی 

می شوند و میزبان لیوان ها را پر می کند و لیوان ها خالی. 

کفگیری به میانه  ی دیس می رود و جماعت برنج های قدکشیده متفرق 
می شوند روی میز و توی بشقاب ها و روی زمین و توی قاشق هایی که 

می روند به دهان هایی که می جوند و عده ای از جویده شده ها راهی معده و 
عده ای راهی روده درازی های عده ای از مهمان ها.

بدن خرد شده اش را از ماشین می کشند بیرون و می گذارند توی آمبوالنس. 
کیفش را زیر و رو می کنند که اسمی پیدا کنند از او که نمی کنند یا 

رسمی که روزنامه ها را خبر کنند دست کم. قلبش دوباره به کار می افتد 
و سرمی به رگش وصل می کنند و گلبول های خون به سمت رگ هایش 

می رقصند و چشم هایش هنوز بسته اند.

در گوشه ای کسی یک مشت گل رس را لگدمال می کند و کس دیگری 
گل های لگدمال شده را می آورد کنار چرخ سفال گری و با عشق بازی آب 

و خاک، تن سفال بین دست هایش کشیده می شود و دسته ها را به کمر 
می اندازد و گردن باریکش را باریک تر می کند برای گوارایی لحظه ای که 

لیوان پر می شود و خالی. 

در گوشه ی دیگری کسی سفال های خام را توی کوره می گذارد و در 
گوشه ای دیگر کسی روی سفال ها را با قلم مو نقش می زند و در گوشه ی 

دیگری، سفال ها ردیف روی تاقچه ها ایستاده اند. 

یک لحظه می ایستد نفس. 

کسی دو دستش را روی سینه اش فشار می دهد و ناگهان رها می کند. کس 
دیگری سرم خونی را عوض می کند. دوباره همان یک نفر دو دستش را 

روی سینه اش فشار می دهد و رها می کند. 

برای لحظه ای می ماند که به سفال های خام پشت سر نگاه کند یا به گلدان 
نسترن بی آب کنار پنجره ی رو به رو. 

پشت سرش را نگاه می کند که سفال های لعابی روی قفسه ها چیده شده اند. 
رو به رویش را نگاه می کند که گردن باریک یک پارچ سفالی خم می شود 

و لیوان های سر میز پر می شوند و خالی و میزبان مضطرب به ساعتش نگاه 
می کند و با دل نگرانی از دیگری می پرسد: به نظرت دیر نکرد؟ می ترسم 

آخرش سوار هواپیما بشم و دیگه هیچ وقت نبینمش. 

کسی دو دستش را روی سینه اش فشار می دهد که نفس باال می آید و 
تصمیم می گیرد به سمت میز شام برود و لیوانی بردارد و برود کنار میزبان 

بایستد و سر پارچ سفالی خم شود روی لیوانش.

ناگهان کسی دستش را رها می کند که دوباره پس می رود و تصمیم 
می گیرد برگردد به پشت سر، به همان گوشه ای که کسی گل های رس را 

لگدمال می کند و کس دیگری گل های لگدمال شده را می آورد کنار چرخ 
سفال گری و با عشق بازی آب و خاک، تن سفال بین دست هایش کشیده 

می شود و دسته ها را به کمر می اندازد و گردن باریکش را باریک تر می کند 
برای لحظه ای که کمی آب در گلدان نسترن کنار پنجره ریخته می شود و 

کنار عکسش گذاشته می شود.
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شعر
نرگس عظیمی  از کوچه های محله اش گذشت

آسمان به زمین نرسیده بود

راه پیچ های تندش را گم می کرد

دویده بودی و من آهسته شکارت می کردم

بایست خروس خوش آواز من!

نگفت که راه را اشتباه رفتیم

نگفت که جام جهانی به پایان ًگل ها و تور ها رسید

به خانه رسیدیم؟

به خانه نرسیدیم

از خانه نگذشتیم

آنقدر هوا در شش های مان بود

آنقدر!

راست گفتی 

پانزده دقیقه بامداد است

و چکمه پوش اروپا

روی پله ها صعود کرد

نشست

شام آخرین روی سفره پهن

تعارف فحش می کنیم

آدمی زادی نیست که دانه ها را توی دهانش بکاریم

شیرین کاشت

شیرین برداشت

از مسلسل کدام پنجره امشب را به یاد داشته باشد؟

زهر

زهر

چکان چکان

از گوشه های پیشانی ات روان است

می خواهی 

قدم بزنی 

بروی

تاکسی را نگه داری که راننده بگوید اینجا؟

خیابان مرتضوی فراموش کار است

می رقصد در تاریکی

چکمه پوشان میدان حر

از پله های اتاقک ها باال می روند  سر تکان می دهند  می گویند

تاکسی گیر نمی  آید ساعت چهار صبح.

از موهات،

رودخانه ای به سراسِر اتاق جاری است

پیچ در پیچ،

به کجا مي رسیم؟

برف از اندامت بارید خانمانسوز

رود خانه یخ زد

گوشهای که نشستهای،

قایق من است.

آیینه مي شکند از این همه موج،

نجات دهنده بیشانه غرق مي شود/.

آنجا که چشمانت بسته بود و از سفر رسیده بودی

آنجا که رنگ های دیوارها تو را بلعیده بودند

آنجا که یک تخت است و هیچ چیز دیگری نیست

آنجا که خاک روی آتشش ریخته اند

 وهمه اشیا، در چشماِن تو سنگ شدند

آنجا که رقص آزادی اش را دریغ مي کند

و خواب های من همه، فراموش مي شوند

آنجا که با دودهای سیگار و پیک های خالِي مان،

زمین مي لرزد و تخت پیچ هایش شل مي شود

امروز خالي است آنجا

و همین ظهر، مسافراِن خسته از راه مي رسند

 زنها بارشان را زمین مي گذارند

 آتش رونق مي گیرد

و ما، 

جدا، جدا،

از در بیرون می  آییم                                                                                

و با برگ های خیس دو طرف خیابان

خدا حافظی می  کنیم.

تف

از ابر بیا پایین

تف

تند تند ترافیک

تف

تند تند تلفات

تف!

پاک نمی شوند

تلخ 

مادران گریستند

تند

گاهی طناب شدند

گاهی تیر.

نه آنکه فکر کنی می  گذرند چنارها از جوی های کنار پیاده رو

و تو ریشه های هیچ جانداری را لمس نمی  کنی 

درمانده تری تو

 از آفتاب

در حلقه های هزارتایی ظهر که هیچ گرمایی ندارند

پخش بر زمین می  شوی

و آواز روی دانه های قرمز زبانت خاموش می  شود.

نرگس عظیمی
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برنگرد

 

دیوانه به عقب برنگرد

 برگشتم و 

 سنگ شدم و 

در خون خودم افتادم 

دیوانه نشو به عقب بر   

 نگشتم 

به پالس شبانه در امپراطوری های پرت و پال 

به رودهای هرجایی که تن دادم ّگنگ بود و ٌگنگ شدم 

 به درهم و برهمی هرچیز 

به حرف ها و لب هایمان که درهم و برهم تر  نشد 

نشد که نشد 

به درک 

به عقب به جلو 

انگار قرن ها بگذرداز سنگ نمکی که شدم و 

 بر زخم خودم و 

 این شام سرد پاشیدم 

ناگهان و ترسناک آرام ام 

اتفاقی نبود 

بوی تو از  عین خیالم  رفته است 

از خیالی که تخت و 

تختی که گرم نشد 

و خرچنگی در بالشم نیست که نصفه شب ها گلویم را بچسبد 

 نبود   نشد   نمی شود 

اتفاقی که نیفتاده   خرد و ریز هایش را جمع می کنم 

فقط با این بطری کهنه ات چکار کنم 

چکار؟ 

خودم را یا تو را انکار 

ال لیلی ام و 

گلدان خشکیده مست می شود 

الیعقل.   

سپتامبر 2010، رم لیلی گله داران از مجموعه ی تمام راه ها به روم و زنگ صدا

هرگز نمی شود 

سگش

خیز برداشته 

باد

در کاله و شنل

اسبش

روی دو پا

شیهه

مهار شده با افسار.

هربار که می بینمش  همان

تیزی

درست میان دو چشمم و 

راست بر تیغه ی دماغ

عوض نمی شود

هر روز که روبرویش

نان شیرمال کفترها را ریز ریز می کنم

خسته که دورش می زنم

یا در ایستگاه منتظرم

شمشیرش همیشه دنبالم 

نه

عوض شدنی نیست

نه شماره ی کفش آهنی اش بر رکاب

نه ماهیچه های منقبض روی برنزه اش

هیچوقت

نه عوض

نه به من نگاه

مرد بزرگ میدان

بر صفه ای از سنگ و

چلغوز کبوترها.

 اکتبر 2007/ رم

ایضًا

جای پاهام برف بوده آب شده

یا خاک    باد برده

      یا هیچ کدام

جای پای تو اما

و جای پای جنگ حتی و حقوق بشر ایضًا

تراشیده ام صیقل بس که داده¬ام

نه که خیلی رفته باشی دور 

یا اصال نیامده باشی

هوایی ست جای پات

و جای پای حقوق بشر ایضًا

میچرخم

مثل یک سیتی ِزن اصل 

پاهایم گاه روی هم 

دست هایم باز به دست هایم نیامده باشی 

گرفته می¬خوابم مثل یک سیتی زن اصل 

جای پات

برف نبوده آب شود

یا خاک که باد بََرد

یا هر دو ایضًا

فرصت طلب است زمان

و دیر همیشه وقت اضافه ی تقدیر است

۹0/1/2۹

یادم نمی آید

گویی دروازه های خروجی تا به روزنه های ورودی را کیپ با الک 
ُو مهر ُو موم ُو تُف کرده بودند

در فرصتی که من داشتم بالغ می شدم

در فرصتی که داشتم

پیچیده شد مراحِل طبیعِی دگردیسی ام

نگو که از تقدیر اندکی دل خوش ندارم

از تاریخ

جغرافی

از انجمن های حمایت

از این بال هایی که گیر در پهلویم گوشت اضافه کرده 
چسبندگی آورده اند

در فرصتی که من داشتم

عاشق می شدم

روز ازل را یادم نمی آید

یادم نمی آید کسی

نظرم را یادم نمی آید که سیب

برعکس پرسیده باشد
۹0/7/23

لیلی گله داران

شعر
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از اینگر آلفون

برگردان کوروش گلنام

آدینه 19 آبان 1391 9 نوامبر 2012

بر گردان این داستان کوتاه تقدیم است به همه زنان 
ستم کشیده میهن که زیر شمشیر دو لبه مردساالری 

و خرافه های دینی/مذهبی هم چنان در آزار و شکنجه 
هستند.

اندکی در باره نویسنده:

بانو اینگر آلفون)1( متولد 1۹40 از نویسندگان مشهور 
سوئدی است که بیشتر در زمینه برابری، آزادی و رفاه 
بیشتر برای زنان کار کرده و مشهورترین کتاب هایش 

در این باره به نگارش در آمده است. داستان کوتاه »آن 
شارلوت کجاست« در همین زمینه و از کتاب« گروه 

نظافت چی ها«)2( است. این کتاب در باره چند زن است 
که برای مبارزه با سنت ونقش خانگی زن، یک گروه 

نظافت چی تشکیل داده و در کنار کار خانگی خود، برای 
یافتن راهی به درون اجتماع، در آغاز یک شرکت کوچک 

»کار نظافت برای دیگران« براه می اندازند. داستان »آن 
شارلوت کجاست« یکی از گیراترین داستان های کوتاه او 

در باره یکی از زنان در این کتاب است با نگارشی ویژه. یاد 
آوری این نکته نیز مهم است که این کتاب در سال 1۹76 

نوشته شده است و زنان سوئد تا کنون چه پیش و جه پس 
از این تاریخ به آزادی های فراوانی دست یافته اند و در 

همه ارکان جامعه سوئد وجود و حضور اثر گذار دارند ولی 
همچنان هم امروز نیز برای برابری بیشتر با مردان مبارزه 

می کنند.

آرنه)3( دچار سر درد شدید شده، نیمه روز کار را رها کرده و به 
خانه می رود. این چشم داشت را دارد که زنش خانه باشد ولی با 

شگفتی در می یابد که او در خانه نیست!

مانند این بود که ماشینی با یکدندگی شقیقه اش را می کوبید. 
به درون دستشویی/حمام رفت تا ازکمد کوچک آنجا چند قرص 

ماگنسیل)4( بردارد. کمد و قفسه کنار آن را گشت بی آنکه 
قوطی قرص ها را پیدا کند. در این گونه وقت ها آن شارلوت 

عادت داشت قرصی را با لیوان آب دستش بدهد. کمترین آگاهی 
نداشت که او قرص ها را کجا می گذارد.

شیرآب در دستشویی چکه می کرد، رفت وآن را محکم کرد. 

دید که تیوپ خمیر دندان با در باز در دستشویی افتاده و خمیر 
دندان چون تکه های ماکارونی سبز رنگ به کاسه دستشویی 

چسبیده است. روی زمین اب ریخته شده و حوله خودش بر لبه 
وان حمام قرار داشت.

در اتاق خواب، رختخواب مرتب نشده و در هم ریخته بود. آن 
شارلوت حتا پنجره را هم باز نکرده بود تا هوای اتاق را تازه کند. 

گلیم لوله شده ای چون سوسیس روی کناره تختش افتاده و 
لباس های کثیفش که باید شسته می شد روی صندلی تلنبار شده 
بود. لیوان نیمه آب با حباب هایی در درونش هم چنان روی کمد 

کنار تختش به چشم می خورد و به آشپزخانه برده نشده بود.

تند و بی حوصله قفسه کمد کنار تختش را هم گشت ولی بیهوده. 
به سر وقت کمدهای آشپزخانه رفت ولی از حستجو در آن جا 
نیز نتیجه ای نگرفت. وضع آشپزخانه وصف ناشدنی بود. خرده 
ریزه های کف آشپزحانه را زیر کفش هایش حس می کرد. میز 

صبحانه به همآن گونه که او و ماری)5( آن را ترک کرده بودند، 
دست نخورده باقی مانده بود. فراموش شده بود کره در یخچال 
گذارده شود. لکه های شیر و مربا روی میز بر جا مانده و خشک 

شده بود. عصبی شد. چرا آن شارلوت همآن گونه که عادت 
داشت، آشپزخانه را تمیز نکرده بود؟ این برای دومین بار در مدتی 

کوتاه بود که در نیمه روز آپارتمان را به  این وضع می دید. این 

قرص های مگنسیل را کجا گذاشته است؟ مغزش از درد در حال 
انفجار بود. اگر چنین نبودکمکی کرده و اندک سر و سامانی به 

خانه می داد. حتمن آن شارلوت که اکنون صبح ها زود بر خاسته 
وسر کار می رفت، گرفتاریش بیشتر شده ونمی رسید همه کارها 

را انجام دهد. باید مگنسیلی خورده و اندکی می خوابید. آن 
شارلوت باید به زودی می آمد. به اتاق نشیمن رفت و با وجود آن 
که می دانست کارش بی نتیجه است وآن شارلوت قرص ها را در 

قفسه کتاب نمی گذارد، آن جا را نیز جستجو کرد. آفتاب از درون 
پنجره به داخل تابیده وگلها بی حال و وارفته بودند. خودش را 
روی مبلی انداخت و در ستون نوری که بر روی میز می تابید، 
گرد وغباری را که در آن بود دید. آن شارلوت کجاست؟ درهم 

ریختگی آپارتمان وحشتناک بود.  این چه دیدگاه احمقانه ای 
بود که او پیدا کرده که برود و کار کند! کار او کار در خانه بود و 
بیش از هر چیز باید به خانه می رسید. همین حقوقی که خودش 

می گرفت برای آن ها اندازه و زندگیشان روبراه بود.

باید با او گفت وگو می کرد. چرا دیر کرده؟ اگر خرید هم رفته 
باشد که این همه به درازا نمی کشد! یا نه، خرید هم به هر رو 

وقت می برد. کوشش کردکه پیش خود مجسم کند که او عادت 
داشت چه چیزهایی بخرد ولی دریافت که در این باره چیزی 

نمی داند. سر دردش تحمل ناپذیر شده بود. اگر آن شارلوت خانه 
بود هرگز خانه به آشفتگی اکنون نبود. اتفاقی برایش نیافتاده 

باشد؟ باشتاب این ایده را از خود دور کرد.

درست نمی دانست که کار روزانه زنش چه ساعتی به پایان 
می رسد. به آن اندازه هم به این موضوع اهمیت نداده بود که 
حتا در این باره از زنش بپرسد ولی این ساعت روز او می باید 

خیلی وقت پیش کارش را تمام کرده باشد؟ رویداد بدی برایش 
پیش نیامده باشد؟ از زمانی که رایطه آن ها چنین شده بود مرد 

دچار این خیال شده بود که روزی پیش آمدی برای زنش رخ داده 
و او می میرد. از داشتن چنین پنداری شرم زده شد ولی این رویا 

و خیالبافی که او چگونه در غم از دست دادن زنش سوگواری 
می کند، چگونه پس از آن به شکلی اتفاقی دوباره با بریت)6( 
روبرو شده و این برخورد چگونه زندگی بریت را چار دگرگونی 

نموده به شکلی که همه زمان پس از سال نو رابا امیدواری چشم 
به راه اومی ماند، هنوز هم چنان سرجای خود باقی بود.

به زحمت ازحالت درازکش به حالت نشسته در آمد. باید 
رویدادی برای آن شارلوت رخ داده باشد وگر نه او می باید 

مدت ها پیش خانه بود. چکار باید می کرد؟ می باید پیدایش 
می کرد. شاید هم اکنون سخت مجروح و بیهوش در بیمارستانی 

افتاده باشد. یاوجود آن که مابینشان به سردی گراییده و او 
رویاهایش را خراب کرده بود با همه این ها هنوز دوستش داشت و 

نمی خواست که به او گزندی برسد.

از جایش که بر خاست، چشمانش سیاهی رفت. به لبه مبل تکیه 
داده و دستش را روی چشمانش نهاده و فشار داد. باید برای 

یافتن همسرش تلفن می زد ولی به کجا؟ شاید پلیس خبر داشته 
باشد که او کجاست و شاید هم بیمارستانی! ولی دست کم یک 

دوجین بیمارستان در استکهلم است، از کجا اغاز کند؟

نشسته و کتابچه تلفن را روی زانویش داشت که آوای چرخیدن 
کلید در قفل درب را شنید. ماری بود یا آن شارلوت؟ آهسته از 

جایش بر خاست وخود را پشت پرده اتاق نشیمن پنهان کرد که 

اگر آن شارلوت بود، او را نبیند.

آن شارلوت بود. دید که چگونه سرزنده و سرحال مانتویش را به 
جا رختی آویخت و نامه های پستی را که هنوز هم چنان پشت 

در و روی پا دری ریخته و باقی بود، برداشت. چند برگه تبلیغاتی 
را درون ظرف آشغال انداخت و نامه ای را روی میز درون  هال 

نهاد. با خود اندیشید که او خوشحال می نماید. آن شارلوت 
آهنگی را زمزمه می کرد که گمان برد که سرود »انترناسیونال« 

باشد. زمانی که از برابر پناه گاه او گذر کرد، به دستشویی /
حمام رفت. نمی توانست به خود بقبوالند که آن شارلوت آواز هم 

می خواند.هنگامی که آن شارلوت که در دستشویی/حمام بود از 
پناه گاه خود بیرون آمده، آهسته به اتاق نشیمن باز گشته و به 
شکل کتابی روی مبل دراز کشید. به این ترتیب او از درون هال 

دیده نمی شد. می توانست خود را به خواب بزند. با اعصابی 
کشیده به همه نواها در خانه گوش داده وکوشش میکرد که 

بفهمد آن شارلوت به چه کاری سرگرم است. اکنون خمیر دندان 
ریخته شده در دستشویی را پاک می کرد و سر تیوپ خمیر 
دندان را که فراموش کاری ماری بود، بر داشته و آن راروی 

تیوپ بست. خود او هم می توانست این کار ها را هنگامی که به 
دستشویی رفته بود انجام دهد ولی یه چنین چیزی نیاندیشیده 
بود. اکنون نوبت اتاق خواب بود که آن شارلوت زمان بیشتری را 
در آنجا گذراند و پیش از اینکه به آشپزخانه برود که ظرف ها را 
بشورد و میز صبحانه او و ماری را تمیز و مرتب کند، شنید که 
چگونه پنجره اتاق خواب را باز کرد و او نسیمی را که به درون 

آپارتمان وزید، حس کرد. آن شارلوت همه مدت را هم آواز 
می خواند و اکنون به روشنی واژه های »بر خیزید  ای بردگان همه 
جهان« را شنید. او با آوایی بلند و شادمانه می خواند. آن شارلوت 

سر انجام به اتاق نشیمن آمد. چند کتاب در دست داشت و 
درست زمانی که می خواست آن ها را روی میز بگذارد، چشمش 

به آرنه افتاد. چنان تکانی خورد که کتاب ها در حقیقت از دستش 
بر روی میز فرو افتاد. یکدیگر را نگریستند و آرنه تازه یادش آمد 

که فراموش کرده است که چشمانش را ببندد. آن شارلوت که 
شگفت زده شده بود، بی آن که سخنی بگوید از اتاق بیرون رفت. 

آرنه سپس آوای چرخیدن کلید در درب حمام را شنید، اندکی 
پس از آن ندای سیفون توالت وسپس باز شدن دوش حمام را. در 
همین آن ماری زنگ زد و خبر داد که چون فردا مدرسه تعطیل 
است، شب را پیش بهترین دوستش خواهد بود. آرنه پشت درب 

حمام رفت و از سوراخ کلید فریاد زد:

ـ ماری شب پیش اینگاـ لیل)7( می ماند ونمی آید و آن شارلوت با 
فریاد پاسخ داد:

ـ آها!

آرنه دورباره فریاد زد:

ـ کاری می توانم برایت بکنم؟  این سخن او تنها کوششی بود 
برای رفتن پیش آن شارلوت با این خیال که او شاید در را باز 

کند. آن شارلوت بی آن که در حمام را باز کندف هم چنان که 
دوش گرفتنش را پی می گرفت فریاد زد:

ـ نه!

آرنه دوباره نگران وعصبی به اتاق نشیمن و مبلش باز گشت. 
چشمش به کتاب های روی میز افتاد و با خود اندبشید که 

آن شارلوت 
کجاست؟

اینگر آلفون

داستان
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ادبی

آن شارلوت که عادت به خواندن کتاب نداشت! نگاهی به جلد 
کتاب ها انداخت. آن چه را که نمی پنداشت، همین بود. تیتر 

نخستین کتاب که کم حجم و سبز رنگ بود »آزادی، برابری و 
خواهری »بود، »زن و سکس« تیتر کتاب دوم و سر انجام »زن 

و اختگی«که با تصویر کرست زنانه ای تزیین شده بود. همه 
کتاب ها از آن دست کتاب ها بود که در باره زنان و مبارزه آنان 

برای برابری با مردان نوشته شده بود. این را فورن با نگاهی گذرا 
به شرح کوتاه پشت کتاب ها دریافت. چنان شگفت زده شده بود 
که نمی دانست آن چه را که دیده است، درک کند. در حقیقت 
می باید به این کتاب های آشغال بخندد ولی دل ودماغ خندیدن 

نداشت و تنها پرسان و نامطمئن بود.

هنگامی که آن شارلوت از حمام بیرون آمد، نتوانست از رفتن به 
دنبال او که به اتاق خواب می رفت خوددرای کند. با صدایی که 

خشن تر از آن شد که می خواست، پرسید:

ـ تا این دیر وقت کجا بودی؟

آن شارلوت بی آن که بر گردد پاسخ داد:

ـ در مرکز شهر.

آرنه کوشید که برایش روشن کند که چرا زودتر به خانه آمده 
وگفت که سر درد داشته است.

آن شارلوت که گویا به چیز دیگری می اندیشید، بی آن که 
اهمیتی بدهد، گفت:

ـ آها، چه بد! قرص مسکن می خواهی در آن کمد کنج اتاق 
هست.

 و او که حس کرد درد ناحیه چشمش یکباره رهایش کرده است، 
گفت:

ـ نه ممنون، بهترم.

سپس آن شارلوت بی اهمیت و انگار که آرنه در چهارچوب در 
نیایستاده است، در همان حال که ازجلویش می گذشت گفت:

ـ غذا تا نیم ساعت دیگر آماده است.

و آرنه با دو دلی پرسید: کاری هست که من کمک کنم؟

آن شارلوت که اکنون در آشپزخانه و کنار ظرفشویی بود، در 
حالی که رویش را از او بر می گرداند، پاسخ داد:

ـ می توانستی صبح و پیش از رفتن ریخت و پاشت را جمع و 
جورکنی.

آرنه گفت:

ـ خودم هم به این موضوع اندیشیدم چون هنگامی که آمدم، خانه 
وضع وحشتناکی داشت.

آن شارلوت سرگرم برس کشیدن و تمیز کردن سیب زمینی ها 
شد. آرنه در حالی که در میان اشپزخانه ایستاده بود، آرزو داشت 

که آن شارلوت چیزی بگوید ولی او این کار را نکرد.

آرنه که نمی خواست دور از آن شارلوت باشد، در همآن حال 
که دو بشقاب بر می داشت، جویده و زیر لب گفت من میز را 

می چینم و هم زمان با خود اندیشید: کجا بوده است؟ سپس از 
ذهنش گذشت که چگونه آن شارلوت از دیدن او شگفت زده 

شده و چگونه فورن به حمام رفته و دوش گرفته بود. با  این همه 
آیا ناممکن بود که او با مرد دیگری روی هم ریخته باشد؟ آن 

شارلوِت او که تازه چهل سالش شده بود آیا نزد معشوقش بوده 
است؟ دلش می خواست در این باره بپرسد ولی توان فرمولبندی 

واژه ها را نداشت.

چنان خشمگین بود که به سختی می توانست لقمه ای غذا فرو 
دهد ولقمه ها در گلویش گیر می کرد و آن شارلوت که پیش 

از  این اگر او را چنین بی اشتها می دید، سخت نگرانش می شد، 
اکنون حتا متوجه این موضوع هم نشد. آه، آن شارلوت با مرد 

دیگری!

آرنه در حالی که به سختی به آن شارلوت چشم دوخته بود تا 
اندک دگرگونی در چهره او را بخواند، محکم پرسید:

ـ حقیقتن از این کارت به عنوان نظافت چی خشنودی؟ اگر 
مسئله، مسئله پول است می توانی از آن بیشترش را از من بگیری 

و اینکار را ول کنی. خسته هم به نظر می رسی.

آن شارلوت معترضانه پاسخ داد:

ـ آن وقت هنگامی که تو گذاشتی و رفتی من بمانم با دست 
خالی وبی پول!

آرنه گفت:

ـ ولی من نمی خواهم  ترا رها کرده و بروم. من تنها نمی خواهم 
که تو خودت را با  اینکار ها هالک کنی. بهتراست که این کار را 

فورن رها کنی. آن شارلوت گفت: 

ـ هرگز! و نه پس از آن چه که میان ما روی داده است. من 
می خواهم اگر بتوانم بهیار شوم. کالس های ما تازه پائیز آغاز 
می شود و من تا آن هنگام همین کار نظافت را انجام می دهم.

آرنه گفت:

چرا نمی خواهی دیگر در خانه باشی؟ تو که همیشه از بودن در 
خانه لذت می بردی. چه اتفاقی افتاده است؟ آن شارلوت گفت:

ـ خودت بهتر می دانی که چرا و چه اتفاقی افتاده است. 
سپس چنان به تندی از جایش بر خاست که آرنه اندیشید که 

می خواهد از آشپزخانه برون برود، به همین سبب او نیز از جایش 
بر خاست و با گذاشتن دست هایش روی شانه های او، او را نگاه 
داشت. حس کرد که آن شارلوت چگونه سنگین و سرد است. 

پرسید حتا نمی خواهی ترا لمس کنم؟ سرش را روی شانه های او 
گذاشت و حس کرد که تا چه اندازه دلتنگ اغوش وگرمای وجود 
او است، آن چیزی که سال ها بین آن ها وجود داشت،. نرم نرمک 

پیکر آن شارلوت سست  ورها تر شد و آرنه تنگ او را به خود 
فشرد. 

پا نویس:
1 - Inger Alfven

2 - Städdpatrullen 
3 - Arne 

4 - Magnecyl 
5 - Marie 

6 - Britt 

 

  

شعله  ایرانی

بٌشری المقطري زن شورشی یمن است. سی و سه ساله است. 
نویسنده ایی مطرح، ژورنالیستی شجاع و یکی از رهبران جنبش 

انقالبی یمن است. خودش را نویسنده و فعال انقالبی معرفی 
می کند. در جهان عرب و عرصه ی بین المللی نیز نامی شناخته 

شده است. بسیاری در یمن و کشورهای عربی معتقدند که جایزه 
صلح نوبل در واقع شایسته او بود و نه توکل کرمان که پس 

از دریافت جایزه سکوت کرد و از دستورات حزب اسالم گرای 
اصالح که خود عضو آن است تخطی نکرد. بشری المقطري 

از رهبران و سازمان دهندگان پیاده روی بزرگ شش روزه در 
مخالفت با دیکتاتور یمن از شهر زادگاهش تعز به سمت شهر 

صنعا بود. بشری زنی است که فتوی قتلش توسط مجمع علمای 
یمن صادر شده است. 

بشری المقطري معتقد است که یکی از نیروهای عمده محرکه ی 
انقالب یمن زنان جوان بوده اند. اما با  این وجود تنها چهل کرسی 
از 556 کرسی مجلس یمن به زنان اختصاص یافت. به گفته ی او 
اکثر این زنان از جانب احزابی کاندید و انتخاب شده اند که به آنها 
اجازه ی اظهار نظر مستقل در مورد مسائل زنان را نمی دهند. در 
قانون اساسی یمن موارد نقض حقوق زنان فراوان است. قانون بر 

مبنای اصول شریعت تنظیم شده  اما حتی این قانون ناقص هم 
شامل اکثریت زنان نمی شود. در مناطق غیر شهری زنان از حق 

ارث هم محرومند. بشری المقطري می گوید:

- در جریان انقالب یمن رسانه های غربی و کانال خبری 
الجزیره همواره زنانی را نشان می دادند که سر تا پا در چادر 

سیاه پوشیده شده بودند و نقاب داشتند. در حالیکه این همه ی 
واقعیت نبود. زنان دیگری هم در صفوف تظاهرات ها و تحصن ها 
حضور داشتند که صورت هایشان را نپوشانده بودند، طور دیگری 
لباس پوشیده بودند و نقش رهبری را داشتند. این رسانه ها زنان 

لیبرال و چپی را که در انقالب حضور فعال داشتند برجسته 
نمی کردند. این نوع تبلیغات کلیشه ایی رایج البته به نفع نیروهای 
افراطی اسالمگراست و سلطه ی پدرساالری را تحکیم می کند. این 

رسانه ها می خواهند القا کنند که زنان گوش به فرمان مردان 
اسالمگرا هستند و نقش کلیدی ندارند.

بشری المقطري می گوید که نسل جدیدی از زنان توانمند 
در کشورش پا به عرصه ی فعالیت های سیاسی و اجتماعی 
گذاشته اند. زنانی که در تظاهرات های ژانویه 2012 کتک 

قاتل این زن به بهشت می رود   
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خوردند  اما به خانه بازنگشتند. اکثر زنان جوان شرکت کننده در 
انقالب به گفته ی بشری، زنان مستقل و غیرمتشکل در احزاب 

سیاسی بودند. 

-  این ها عمدتن زنان جوان و دانشجو هستند. نوعی اتحاد 
خودجوش میان زنان شکل گرفته که هنوز شکل سازمانیافته 
ندارد. شعار اصلی این زنان »حقوق مدنی« است و برای دست 

یابی به خواسته هایشان با احزاب لیبرال و چپ و دیگر گروه ها 
همکاری می کنند. اینها زنان سرسختی هستند. در شرایط یمن 

باید سرسخت و مقاوم بود! زنان جوان سعی می کنند تصویر 
دیگری از زن یمنی ارائه دهند. یکی از زنان در فیس بوک عکسی 

از خودش گذاشت و رویش نوشت »بگذار موهایت باد بخورد/
نفس بکشد«. این داستان معرکه ایی بر پا کرد و این دختر مورد 
آزار واذیت های فراوانی قرار گرفت. یکی دیگر از شعارهای این 

گروه های زنان جوان در مورد آزادی پوشش است با این مضمون: 
»تو پوشش مرا انتخاب نمی کنی!« 

بشری تعریف می کند که فعالین زن به ویژه چپگراها، تالش 
می کنند تا جنبش فمینیستی زنان را از الیتیسم خارج کنند تا 
دیگر محدود به زنان پایتخت نشین و تحصیلکرده نباشد و زنان 

دیگر مناطق را هم در بر بگیرد. او از فقر بسیار و بی حقوقی 
کامل زنان در مناطق غیر شهری می گوید.

بشری المقطري که خود از یک خانواده ی کارگری معروف چپگرا 
می آید، از گزند تکفیر و تهدید در امان نمانده است. او دومین 
فردی است که در تاریخ یمن فتوی قتل گرفته است. داستان 
از این قرار است: وقتی او به اتفاق فعالین سیاسی و زنان جوان 

شهرش در دسامبر 2011 کاروان مردم را برای پیوستن به 
تظاهرات صنعا علیه رییس جمهور دیکتاتور یمن، علی عبداهلل 
صالح، سازماندهی کرد و زنان را هم به راه انداخت، با مخالفت 

زیادی مواجه شد. وقتی به قصد استراحت و شستشو در شهرها و 
قصبه های میان راه توقف می کردند، مساجد درهایشان را به روی 

زنان می بستند. باالخره هم نظامی ها به این صف حمله کردند 
و بشری و بسیاری دیگر را کتک زدند و مجروح کردند. همان 

روز او در مقاله ایی نوشت که »حتی خدا هم ما را تنها گذاشته 
بود«. این جمله و متن مقاله باعث شد که مجمع علمای یمن 

حکم ارتداد او را صادر کردند. 

یک شب سیصد زن از حزب اسالمگرای اصالح به خانه اش 
حمله کردند تا او را بیرون بکشند و به قتل برسانند. از آن پس 

بشری در خانه اش نخوابید. در سراسر شهر اعالمیه هایی با عکس 
بشری پخش کردند و با بلندگو در محالت اعالم کردند که هر 
کس او را یافت باید حکم فتوی را اجرا کند. یکی از دوستان 

بشری تعریف می کند که وقتی رهبری حزب سوسیالیست یمن 
که بشری از اعضای مرکزی آن است با مصلحت طلبی از او 

خواستند تا برای ختم قائله و لغو فتوی از علما معذرت خواهی 
کند او آنقدرعصبانی شد که رفت تا به رسم اعراب برای تحقیر 
آنها کفشش را در بیاورد و به طرف شان پرتاپ کند! بشری اهل 
معذرت خواهی از بنیادگرایان نبود. نه از نوشتن بازماند و نه از 

فعالیت انقالبی اش کاست.

توکل کرمان برنده ی جایزه ی صلح نوبل 2012 که قاعدتن 
می بایست در موارد نقض حقوق بشر دخالت کند، هیچگاه به 
دفاع از بشری در مقابل حزب اصالح و اسالمگرایانی که فتوی 

قتل او را صادر کردند نپرداخت و سکوت کرد. 

- هیچ کدام از ده ها سازمان حقوق بشری و مدافع دمکراسی 
در یمن به حمایت از من برنخواستند. تنها چند ماه بعد چند 
نویسنده ی عرب از کشورهای دیگر از من حمایت کردند که 

آنهم با احتیاط بود.

خبر این فتوی در سطح رسانه های غربی برجسته نشد و عکس 
العملی به دنبال نداشت. بشری المقطری معتقد است که این 

فتوی جنبه ی مذهبی نداشت بلکه یک اقدام سیاسی علیه او و به 
منظور ترساندن دختران جوان به پا خاسته ی یمنی با گرایشات 
سیاسی چپ بود. او حاال برای حفظ جانش مجبور شده به چادر 

سیاه و برقع پناه ببرد تا هنگام تردد در شهر محل زندگی اش 
شناسایی نشود. زیر چادر اما گردبند محبوبش با عکس چه گوارا 

را همچنان حفظ کرده است.

بشری المقطری چند روزی در ماه دسامبر مهمان سازمان های 
مختلف در شهر استکهلم بود. در میان جمعی از روزنامه نگاران 

زن که برای آشنایی و تقدیر از این زن جسور یمنی گرد هم آمده 
بودند با خنده ایی پرطنین گفت: »قاتل من به بهشت می رود!«

بشری المقطری پس از سفر اروپایی اش به یمن بازگشت و 
دوستانش نگران جان این زن شورشی هستند. 

استکهلم دسامبر 2012

گزارشی از دیدار و گفتگو شعله ایرانی با راضیه 
شعبانی که با نام راضیه ابراهیم زاده مشهور بود، به 

نقل از آوای زن تابستان 1376/1۹۹8 
در ایستگاه مرکزی متروی استکهلم در انتظار دیدار راضیه 
شعبانی - ابراهیم زاده نشسته بودم. فکر می کردم که چرا 

باید قدیمی ترین زن زندانی سیاسی  ایران را در  ایستگاه قطار 
استکهلم مالقات کنم. چرا او نباید در زادگاه خود زندگی کند 
و ما چنانچه سزاوارش است او را ارج بگذاریم. از دور زن سپید 

موی تنومندی را دیدم که با لبخند به طرفم می آید. 

در یکی از رستوران های شلوغ مرکز شهر استکهلم نشستیم تا 
صحبتی داشته باشیم و تا از راه رسیدن خبرنگار سوئدی که 

می خواست با راضیه خانم مصاحبه کند، حرف بزنیم. از مشکالت 
زندگی در تبعید و از بی حاصل ماندن سی و اندی سال سابقه ی 
کار تدریس و تحصیالتش و از جدالش برای ادامه و اداره زندگی 

حرف زد.

راضیه ابراهیم زاده متولد سال 1925 است. در آن سالها متولد 
شد که فقر و فالکت تبریزی ها را به جانب تهران کوچ می داد. تن 

به ازدواج اجباری نداد. با مردی ازدواج کرد که دلخواهش بود، 
عضو حزب کمونیست ایران و از رهبران اتحادیه های کارگری آن 

دوران. او را پسندید چرا که او از عدالت و مبارزه حرف می زد. 
ابراهیم زاده، راضیه جوان را با فعالیت سیاسی و مبارزه علیه 
بی عدالتی آشنا کرد. آشنایی با دالیل فقر و سرکوب و باور به 
ضرورت مبارزه سازمانمند راضیه پرانگیزه را که سراسر شور و 

استقامت بود به یکی از تواناترین فعالین سیاسی و کارگری آن 
سالها مبدل ساخت. هم چون زنان هم دوران و هم پیمان خود 
در سراسر جهان، او نیز از بسیاری لذات و مواهب زندگی چشم 

پوشید. او زن خانه نبود، راضیه زن میدان نبرد بود. پر شر و شور 
و متکی به خود. و البته مثل همه زنانی که علی رغم ساختارهای 

جامعه مردساالر از  ایفای نقش زیردست سرباز می زنند تاوان 
گرانی داد. دو فرزندش در کودکی جان سپردند و کودک سوم را 
در زندان های مخوف رضا شاه به دنیا آورد. در دادگاه های رژیم 

رضا شاهی یک تنه فریاد بر آورد و حق خواهی کرد بی آنکه 
کسی به فریادش برسد. پس از رهایی از زندان از ایران گریخت. 
با انقالب بهمن به ایران بازگشت و باالخره از چنگال رژیم آیت 

اهلل ها نیز گریخت و بار دیگر تبعیدی شد.

راضیه خانم سال گذشته در کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان در 
پاریس حضور یافت و زنان جوان بسیاری را مالقات کرد. زنان 

شرکت کننده  امیدواری های زیادی را در راضیه خانم برانگیختند. 
از او پرسیدم که به نظرش نسل جدید زنان ایرانی که در پاریس 

مالقات کرد چه تاثیری بر تاریخ  ایران و مبارزات مردم برای 
آزادی خواهند گذاشت.

- البته آینده تاریخ ط ایران را نه تنها زنها بلکه نسل جوان رقم 
خواهد زد. نسلی که چشم و گوشش باز شده.  اما  امیدوارم که 

نسل جوان کوشش کند تا از آن تعصبات خشک سازمانی که من 
خودم گرفتار آن بودم پرهیز کند. ما باید به هم نزدیک شویم. 

زن هایی که من در سمینار ها می بینم پتانسیل قوی برای  ایجاد 
تغییرات دارند.  اما در مورد آن هم باید وصیت کنم که از 

تعصبات سازمانی پرهیز کنند! من برای همه سازمان ها احترام 
قایل هستم. من به این زنهای فعال سیاسی که کار می کنند و 
زحمت می کشند افتخار می کنم.  اما االن آینده ی  ایران مهم 

است. همه زنها که مثل ما سیاسی نیستند. برای این که ما موفق 
شویم حداقل حقوق پایمال شده زنان را به دست آوریم باید 

اول زنها را آگاه کنیم. کسانی که در جنبش فمینیستی فعالیت 
می کنند باید توجه کنند که سطح فکر فرهنگ سیاسی اجتماعی 

مردم ما پایین است. خیلی ها هنوز فکر می کنند که فمینیسم 
یعنی ضدیت با مردان. ما باید کوشش کنیم که این را بفهمانیم 

که فمینیسم یعنی برابری زن و مرد.

آیا در زندگی برای فرار از تنگنای نقش زنانه، نقش مرد ایفا 
می کردید؟

- من بر علیه نقش زنانه عصیان کردم. اخیرا حول مسائل زنان 
خیلی مطالعه می کنم و حاال می فهمم که من از بچگی عصیان 

کردم. زنی قوی بودم و با  این همه این همه بال سرم آمد! 

- زن و مبارز سیاسی بودن کار مشکلی است. من در دورانی 
قدم به مبارزه سیاسی گذاشتم که زنان به این شکل امروز 

درگیر مبارزات سیاسی نبودند و یا الاقل مثل من در عملیات 
نظامی شرکت نمی کردند. رژه بروند و در میتینگ های صد هزار 
نفری شرکت کنند. ولی هیچ کس جرات نکرد هیچ گاه به من 
به عنوان یک زن، یک سمبول جنسی نگاه کند. من هفت هزار 
مامور انتظامات داشتم که مدتها در جنگل ها با آن ها بودم و ما 
همه برابر بودیم و حساب زن و مرد نبود.  اما با همه این احوال 

زن بودن برایم محدودیت هایی به وجود می آورد. اغلب آرزو 
می کردم مرد بودم. اگر مرد بودم که این همه بال سرم نمی آمد! 
در کتابم به این ها شاره کرده ام. در شرایط سخت فرار و زندان 

دلم می خواست مرد بودم. 

بشری المقطري هنگام سخنرانی در استکهلم.

 فعالین زن به ویژه چپگراها، تالش می کنند 
تا جنبش فمینیستی زنان را از الیتیسم خارج 
کنند تا دیگر محدود به زنان پایتخت نشین و 

تحصیلکرده نباشد و زنان دیگر مناطق را هم 
در بر بگیرد. او از فقر بسیار و بی حقوقی کامل 

زنان در مناطق غیر شهری می گوید.

در بزرگداشت راضیه خانم  
   یادش گرامی باد...

راضیه ابراهیم زاده 
روز دوشنبه نهم بهمن 

در هشتاد و هفت 
سالگی در شهر کلن 

آلمان درگذشت.



نشریه  ی آوای زن تریبون آزاد          زنان ایرانی، 
باورمند          به جنبش مستقل زنان و مد        افع آزاد        ی 

عقید        ه و آزاد        ی بی  قید         و شرط بیان است. 
با حمایت مالی، همکاری مطبوعاتی و اشتراک 

نشریه به اهد        اف آوای زن یاری رسانید        !
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