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نیست، بلکه نوعی زرنگی سیاسی است. اما برخی با تاکید 
بر اخالقی کردن مباحث مربوط به اصل استقالل سیاسی 

و اقتصادی، بر این حقیقت تاریخی پای می گذارند که 
دنباله روی کاسبکارانه از سیاست های ماجراجویانه ی 
قدرت هایی که برای کسب سهم وسود بیشتر در بازار 

جهانی و تثبیت قدرت نیروی حاکمه ی خود، بقای 
بشریت را به مخاطره انداخته اند، به نفع مردم ایران 

نیست. کافی است نگاهی به واقعیت ها در مورد میزان 
آسیب های محیط زیستی که میلیتاریزه کردن به دنبال 
می آورد بیاندازید و یا حداقل گزارش های برمال شده ی 

ارتش آمریکا در رابطه با بی شمار موارد نقض خشن 
حقوق بشر سربازان خودی و »دشمن« را ورق بزنید. باید 

به پیروان پروژه ی مداخله بشر دوستانه، گفت که عامل 
اصلی عجز آنان از تحلیل عینی و واقعی مسائل کشور 

و منافع مردم، عدم باور به نیروی مردم و وحشت از 
خیزش و اراده ی مستقل آنهاست. کسانی برای جلوگیری 

از انقالب و وحشت از به قدرت نرسیدن خود، حاضرند 
خاک ایران را خود به توبره کشند و تقدیم دشمنانش 

کنند.

درست در چنین شرایط پیچیده و خطیر جهانی 
است که ایران بیش از هر زمان دیگری در تاریخ 

خود، به نمایندگان سیاسی متکی بر آرای آزادانه ی 
مردمی  برخوردار از آزادی رای و اراده، برابر و آگاه، 

نیازمند است. کسانی که قابلیت و توانایی نگهبانی از 
منافع مردمان ساکن ایران را داشته باشند. به همین 

جهت در آستانه ی جنگ سرد جدیدی که در راهست 
برای ما ایرانیان مهم است که چگونه آلترناتیو سیاسی و 

اقتصادی برای آینده ی خود بر می گزینیم.

از همه ی این بحث ها که بگذریم، مسئله ی عمده 
و معضل پیش روی ما، روند شتابان و سیستماتیک 

میلیتاریزه کردن منطقه ی خاورمیانه ی بزرگ به دست 
ناتو از یکسو و حاکمان دیکتاتور و سازشکار آن از دیگر 

سوی است. روندی که جنگ را در بطن خود می پرورد و 
باالخره در آینده ایی دور یا نزدیک در دامان ما می گذارد. 

خطری که نه تنها حیات زیست، استقالل، رفاه و بقای 
آینده ی مردمان این منطقه را رقم خواهد زد بلکه زنگ 

خطر جدی برای جنبش های مستقل زنان کشورهای 
این منطقه است. نظا می گری، پیوستن و یا رشوه و 
باج گیری از ناتو- و یا رقیبانش- در قبال گوش به 

فرمانی، یک بار دیگر موقعیت زنان را که اولین قربانیان 
توافق های این چنینی هستند به عقب می راند. رشد 

مبارزات رهای بخش زنان در سایه ی نظامی گری و 
شرایط جنگی کند و یا متوقف خواهد شد.
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»جنگ صلح است،   آزادی بردگی، جهالت قدرت« جورج اورول

شعله ایرانی، آوریل 2012

بسیاری گمان می کنند که »قدرتمندان جنگ را با علم 
به پیروزی به راه می اندازند«. حال آنکه تجربه ی تاریخی 
و منطق نظامی گری نشان داده است که صاحبان قدرت، 

جنگ ها را نه الزاما با تضمین و به قصد پیروزی، بلکه برای 
تداوم وضعیت موجود، حفظ ساختار جامعه ی سلسله 
مراتبی و تثبیت توازن قدرت به راه می اندازند. جنگ 

برای خدمت به جنگ به کار می آید تا چرخ صنعت جنگ 
افروزی بچرخد وهمچنان درآمد عمده ی کشورهای غربی 

تامین شود. فزون بر این در مراحل بحران اقتصادی، 
جنگ بهترین مرهم بر زخم بحران های دوره ایی نظام 

سرمایه داری پدرساالرانه است. 

زیان بارترین جنگ ها از نوع یک شبه اش نیستند که بدون هشدار 
نازل می شوند. آنچه ویران می کند تنها جنگ نیست بلکه مضاف 
برآن سیاست نظامی گری است که ویرانگر و مغایر با منافع مردم 
است. جنگ از هرنوع اش کریه است اما تباه کننده ترین شان تا 
یک قدمی حمله ی نهایی پیش می روند و در حالیکه در شیپور 

آماده باش دمیده می شود، فرمان ایست نیز می رسد. طرفین 
منازعه در چنین جنگ اعالم شده ایی، سود کالن از بازاریابی و 
خرید و فروش سالح های جنگی می برند، کشورهای ضعیف تر 

منابع شان را به مزایده می گذارند و فالکت و بیکاری در اکثر موارد 
مردم را وحشت زده، فلج و منفعل کرده یا طعمه ی نیروهای 

افراطی و ارتجاعی می کند. باالترین سطح تجارت اسلحه و زیان 
بارترین قراردادهای اقتصادی و خطرناک ترین ائتالف های سیاسی 
و نظامی، و هراس ناک ترین سرکوب آزادی های مردم در شرایط 

آماده باش جنگی رخ می دهد. در آماده باش جنگی، آنقدر بر طبل 
جنگ می کوبند تا همه کر شده و کسی ندای صلح طلبان را 

نشنود. فرهنگ طبیعی و به حق بودن سلطه قوی بر ضعیف به 
مدد رسانه ها بازتولید می شود، مرد بر زن ارجحیتی افزون بر پیش 
می یابد تا نظم سربازخانه ایی و تبعیت از حاکمان طبیعی تر جلوه 
کند. خیابان ها را با سکوت و خون صلح طلبان فرش می کنند و 

هر صدای مخالفی را بر درگاه خدای جنگ قصاص می کنند.

اکنون با زمینه سازی برای جنگ علیه ایران، روندی کلید خورده 
که اگر با توافق طرفین منازعه و یا عقب نشینی یکی، متوقف 

نشود بی شک به تبع منطق پروسه ی جنگ افروزی، دیر یا زود 
سرانجام به نوعی منازعه ی نظامی تمام عیار می انجامد. تحریم های 

اقتصادی و در صدر آنها محروم ساختن اقتصاد ویران کشور از 
پنجاه درصد درآمد حاصل از صدور نفت، فلج کامل چرخه ی 

اقتصادی هم اکنون بیمار، فالکت روزافزون مردم و ثروت اندوزی 
بیشتر صاحبان قدرت فاسد و رانت خوار، تشدید سرکوب ها در 

مقابله با اعتراضات به بهانه ی خطر بیگانه، و باالخره خشونت 
جنگ روانی میان طرفین منازعه، سرانجام روند را بازگشت 

ناپذیر می سازد و تنها یک گزینه به یاری بازاریابی جنگ، تحمیل 
می شود.

به نظر می آید در این میان حاکمیت ایران برنده ی اصلی شرایط 
جنگی تا کنونی بوده است. شرایط فراهم آمده از یکسو به 

حکومت ایران که به دنبال کودتای انتخاباتی و سرکوب های پس 
از آن فاقد هرگونه مشروعیت جهانی بود این موقعیت را داد که در 
عرصه ی بین المللی در لباس مظلوم تحت فشار، سمپاتی و وجهه 
کسب کند و به یارگیری های سیاسی جدیدی نائل شود. از دیگر 

سوی دولت جمهوری اسال می به عنوان طرف اصلی یک منازعه ی 
بزرگ جهانی، به عنوان صاحب برگ برنده، پای میز مذاکره با 
بزرگترین قدرت های جهان می نشیند و به این ترتیب شانس 
معامله ایی پرمنفعت را از آن خود می کند. در این میان صرف 

نظر از نوع ادامه و یا خاتمه منازعه، مردم ایران بازنده ی اصلی و 
نهایی هستند زیرا حتی در صورت رفع خطر جنگ نظامی و توقف 

تحریم های اقتصادی و توافق در مذاکرات و آتش بس، از ثروت 
و آزادی های آنها مایه گذاشته خواهد شد. بازندگان حاشیه ای 

نیز آن دسته از نیروهای سیاسی هستند که در طول این منازعه، 
مردم را به امید بمب ها خانه نشین کردند تا خود در اتاق های 

مذاکره پشت پرده بر سر کسب پست و مقام پس از به 
زمین نشستن بمب ها، چانه بزنند.

وجدان آگاه مردم ایران. بخش بزرگی از ایرانیان 
در همراهی با نام آورترین روشنفکران، متفکرین و 

سیاستمداران مترقی جهان طی ماه های اخیر با نگرانی 
تدارک جنگی خانمان سوز و چه بسا جهان سوز، علیه 

ایران را هشدار داده اند و بر علیه آن مبارزه کرده اند. 
آنها ضمن محکوم کردن هر دو سوی جنگ افروزی 

متذکرعواقب خطیر ماجراجویی های اسراییل و ایران، 
به مثابه دو روی سکه ی تمامیت خواهی و جنگ طلبی 

شده اند.

یکی از زمینه سازی های حمله ناتو به کشورهایی با 
حاکمیت های زن ستیزچون افغانستان و ایران، دلسوزی 

برای وضعیت زنان این کشورها و در نتیجه »اقدام 
برای نجات« آنها بوده است. توجیهی که برای حمله 

به افغانستان به کار گرفته شد و بسیار موثر بود. برخی 
فعالین جنبش زنان ایران در اقدا می به موقع در هشت 

مارس امسال توانستند بر این بهانه و استفاده از نام آنان 
برای تحریم اقتصادی و حمله نظامی  به کشورشان خط 

بطالن بکشند. آنها با پیام های ویدئویی که به سراسر 
جهان ارسال شد نشان دادند که به مثابه فعالین جنبش 

زنان، ناجی و قیم الزم ندارند. نشان دادند که ایجاد 
شرایط جنگی و تحریم های اقتصادی غرب برای آزادی 

خواهان راستین که به خیزش های آگاهانه ی مردم متکی 
هستند و نه به توطئه های از باال، سودی ندارد. این اقدام 
با اقبال سازمان های زنان جهان و رسانه های بین المللی 

مواجه شد و موجی از تالش های صلح طلبانه در دنیا 
به راه انداخت. این جمع از فعالین جنبش زنان ایران با 
حفظ استقالل خود از مراجع قدرت داخلی و خارجی 

و وفاداری به خواسته های زنان، نشان دادند که نه تنها 
از بلوغ سیاسی و درک موقعیت خطیر ایران و جهان 
برخوردارند بلکه به مثابه مخالفان جامعه ی مبتنی بر 

نظام پدرساالری و اشکال بازتولید خشونت، جنگ را در 
هیچ شکل و با هیچ بهانه ایی، راه حل و نجات دهنده 

تلقین می کنند.

تجربه ی حمله نظامی  به عراق و افغانستان نشان 
داد که جنگ و موقعیت جنگی به رشد بنیاد گرایان 
اسال می فرقه های مختلف و تقویت بنیه ی نظامی  و 

تشکیالتی آنان کمک کرده است. عالوه بر این، حضور 
نظامی ناتو تحت عنوان مداخله ی بشر دوستانه و برای 
مقابله با تروریسم، شرایط زندگی اکثریت مردم را در 

این دو کشور سخت تر و ناامن تر کرده است. دمکراسی 
که آمریکا وعده ی استقرارش را در این دو کشور داده 
بود به گواه فعالین و ناظران حقوق بشری، گروه های 
زنان و آمار و ارقام نه تنها بهبود قابل توجهی نیافته 
بلکه در بیشتر موارد پس از ده سال، بدتر نیز شده 

است. اکنون پس از یک دهه اشغال نظامی، نمایندگان 
ارتش آمریکا پشت درهای بسته و با التماس و به قصد 
بازگرداندن رسمی طالبان به قدرت، پشت میز مذاکره 

می نشینند. حامد کارزای رییس جمهور گماشته ی 
ناتو، فتوای ارتجاعی و خشونت بار اخیر شورای نظارت 
اسالمی افغانستان مبنی بر بردگی قانونی زنان، تشویق 
خشونت علیه آنها و شهروند دست دوم بودن زنان را 

تبلیغ و تایید می کند. افغانستان از جانب سازمان های 
بین المللی پس از ده سال حضور ناتو به عنوان 

»خطرناک ترین کشور برای زنان« نامیده می شود. در 
عراق زنان از ترس تجاوز، آزار و ربوده شدن پس از 
تاریک شدن هوا از خانه بیرون ن می روند و تسلط 

رهبران مذهبی برزندگی زنان افزایش بی سابقه ایی یافته 

است. اکثریت بزرگ زنان عراق برای محفوظ نگه داشتن 
خود به اجبار محجبه شده اند. جنگ های فرقه ایی و 

قومی، انفجار روزانه ی بمب در خیابان و بازار از ثمرات 
راه حل جنگ برای برقراری دمکراسی برای عراق و 

افغانستان بوده است.

نظمی دیگر در پی جابجایی قدرت. جهان این سال ها 
دستخوش جابجایی های مهیب و زلزله وار قدرت است که 
سونامی های سیاسی و اقتصادی بزرگی را به دنبال دارد. 
یکی از مهمترین این جابجایی ها تبدیل کشور چین به 

گواه آمار و ارقام، به اولین قدرت اقتصادی جهان از سال 
2016 می باشد. مسئله ایی که توازن قدرت شکننده ی 

موجود در جهان را در هم می کوبد. بدیهی است که 
قدرت اول امروزین جهان یعنی ایاالت متحده و متحدین 

اروپایی اش بدون نبرد، رتبه ی آقایی جهان را رها 
نخواهند کرد و برای حفظ و یا تضمین بازارهای سودآور 
جدید برای رتبه ی دوم، تمهیداتی دیده اند. نقشه هایی 

که کشور ایران و سرنوشت آن را به سبب موقعیت 
ژئوپولیتیک و منابع نفتی، صرف نظر از نوع حاکمیتش، 

مستقیمن تحت تاثیر قرار خواهد داد. یکی از اصلی ترین 
کلید های این دور رقابت جهان دوباره دوقطبی شده، 
کنترل غرب بر خلیج فارس و تنگه ی هرمز است که 

مدت هاست به بهانه های گوناگون آغاز شده است. 
اوباما رییس جمهور ایاالت متحده در آغاز سال میالدی 
پرده از راهبرد دفاعي جدید آمریکا برداشت و آغاز مشی 
جهان گشایی دیگری را اعالم کرد. راهبردی که با توجه 

به مشکالت اقتصادی این کشور و رشد تکنولوژی نظامی  
و امنیتی سال های اخیر، عینی و پراگماتیستی است. او 

گفت که آمریکا در دوران گذاری بسرمي برد که طی آن 
نفرات ارتش آمریکا کاهش می یابد و از جنگ های زمینی 
پرخرج و مستلزم تلفات سربازان آمریکایی، پرهیز خواهد 

شد. در عوض نیروهای نظامی آمریکا، عمدتن نیروی 
دریایی و هوایی آن، در آسیا و اقیانوس آرام متمرکز 

خواهند شد تا از طریق جنگ های سایبری و عملیات 
ویژه برای کنترل راه هاي اصلي دریایي جهان عمل کنند. 

با این وصف، نیروی نظامی آمریکا مجهزتر و با تلفات 
کمتر، اهداف استراتژیک تسلط بر منابع قدرت و تضمین 
حضور در مهمترین منطقه ی استراتژیک جهان را دنبال 
خواهد کرد. به یمن توانمندی های جدید، ارتش آمریکا 
در تنظیم و اداره ی مداخالت نظامی  از راه دور، سهولت 

حضور مداخله گرایانه اش را تامین خواهد کرد. یکی 
از اولین دست آوردهای این استراتژی جدید، پرهیز از 

شکست های پرخرج و بدنام کننده ایی همچون پروژه ی 
اشغال زمینی عراق و افغانستان خواهد بود. شکست هایی 

که مقامات و رسانه های آمریکایی، بر خالف هواداران 
ایرانی شان، به آن اعتراف می کنند. کنترل از راه دور و به 
کمک تکنولوژی دیجیتالی و جستجوگر های بی سرنشین 

که در سال های اخیر با قربانی گرفتن از غیر نظامیان 
افغانستان مورد آزمایش و بهره برداری قرار گرفته اند، 
دردسرهای ناشی از »اشغال گری« را از دخالت های 

نظامی ناتو به حداقل می رسد. پروژه ی سیاسی – 
نظامی »کمک های بشر دوستانه« که بسیاری رسانه های 
فارسی زبان متعلق به دولت های غربی و طرفداران تغییر 

از باالی درون اپوزیسیون جمهوری اسالمی، آنرا النسه 
می کنند، به این ترتیب به عنوان ابزار به خط کردن 

نیروهای متحد و سر به فرمان با دردسر کمتری به پیش 
برده خواهد شد.

البته می توان مدعی شد که اتحاد و ائتالف با نیروی 
عظیمی چون آمریکا برای یک کشور و یا یک اپوزیسیون 

آنهم به منظور خالصی از دیکتاتوری، جرم و خفت 
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تفاوتهای ژنتیک، تربیت خانوادگی و اجتماعی به هر فردی 
خصوصیات متفاوتی  میدهد. من وقتی غم بزرگی دارم دوست 

دارم تنها باشم. وقتی عزیزی را از دست میدهم دوست دارم 
در خاطراتی که از او دارم غرق شوم. این نوع سوگواری بیشتر 

تسکین ام میدهد. وقتی خبر مرگ مادرم را، از همسرم که خبر 
را تلفنی از ایران گرفته بود، شنیدم، زدم بیرون. در خلوتی یکتا 

و نادر با مادرم حسابی گریستم. در میان اشک و گریه عکسی 
بیاد ماندنی از او در ذهنم نقش بست. با لبخندی شادی بخش 

که بازتاب کل شخصیت اش بود. خاطراتم را از او مرور کردم. 
خاطراتی که عمدتا حاصل بازسازی در سنین بزرگسالی از 

واقعیات دوران کودکی ام بود. انگار همه سلولهای بدنم چشم شده 
و داشتم با عطش به فیلم بیوگرافی مادرم نگاه می کردم. 

پدر بزرگ مادری ام کارگر شرکت نفت باکو بود. خانواده 
مادری ام جزء مهاجرینی بودند که در زمان تزار از آذربایجان 

ایران به باکو مهاجرت کرده و همراه با باز پس فرستان اجباری 

به یاد او که برگی از 
تاریخ این دیار بود

مجید تمجیدی

»از وقتی که مجبور به خروج از ایران شدم همیشه در مورد مادرم 
عذاب وجدان داشتم. احساس می کردم که رابطه ما همیشه مثل جاده 

یک طرفه ای بوده، او فداکاری کرده و من هیچ وقت امکان جبران 
پیدا نکرده بودم. این احساس دردناکی است که بسیاری از تبعدیان 

در آن سهیمند.«

مادرم

خانواده مادری در باکو دهه اول قرن چهاردهم شمسی

تبعیدیان بسیاری مادر را بدون فرصت وداع از 
دست دادند. حتی فرصت سوگواری بر مزار مادر 

از آنها سلب شد. مجموعه ی مادرم روایت مردان 
و زنان تبعیدی است که با رویای دیدار گور مادر 

به زادگاه می اندیشند...
خاطرات و روایت های خود را برای ما بفرستید.

مجموعه ی مادرم را با روایت مجید تمجیدی از 
مادرش آغاز می کنیم.
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که وقتی برای اولین بار در سن هشت سالگی با مادرم به یکی 
از حمام های زنانه نارمک تهران رفتیم خانمی که پشت دخل 

نشسته بود به مادرم گفت که: »خانم این بچه را با باباش حمام 
بفرست. من هم راهش بدهم زنهای دیگر بیرونش میکنند.« با 

تبادل سریع یک نگاه حسرت انگیز و سکوتی غم انگیز از هم جدا 
شدیم. انگار داشتیم برای همیشه از هم جدا میشدیم. احساس 

تلخی جدایی از دنیای مادر و دنیای زنانه در آن سنین بر 
احساس خوش دریافت جواز ورود به دنیای مردانه می چربید. با 

احساسی دوگانه به خانه بازگشتم. نمی دانم مادرم با چه احساسی 
همراه با خواهر چهار ساله ام به حمام رفت. 

پدرم در تهران با دستمزد 300 تومان در ماه کارگر یک شرکت 
بسته بندی چای شد. بیش از نصف دستمزد پدر بابت کرایه دو 

اتاق هزینه میشد و مابقی دستمزد او باید شکم 9 نفر اعضای 
خانواده از جمله مادر بزرگ پدری ام را سیر می کرد. برادر 

بزرگم نیز به سرعت به صف کارگران مزدی پیوست و با اینکه 
دستمزدش دو برابر دستمزد پدر بود بقیه بچه ها از جمله من نیز 
مجبور شدیم در کنار تحصیل به صف کودکان کار بپیوندیم. اما 
همه این تالش ها و منابع در آمد متعدد و ناچیز، همه نیازهای 
مالی خانواده را تامین نمی کرد. مادرم نیز عالوه بر انجام تام و 
کمال کارهای خانه، به صف کارگران خدمات خانگی پیوست. 

البته رنگ و لعاب زدن به سرمایه فرهنگی عتیقه باعث شد که 
در مقایسه با بسیاری از کارگران این حرفه، مادرم وظایف شغلی 

ممتازی نظیر شیرینی پزی و آماده کردن غذای مهمانی های 
بزرگ در این حوزه را انجام دهد. مادرم با پوشیدن شیک ترین 

لباسهایش و با استفاده از گرانبهاترین انگشترها و زیور آالتش سر 

مهاجرین ایرانی از شوروی سابق در طی جنگ جهانی دوم، 
به ایران بازگردانده شدند. پدر بزرگ مادری ام قبل از اخراج 

خانواده از باکو مرده بود. مادر بزرگم با سه فرزند بدون پس انداز 
مالی قابل توجه به ایران بازگشت. در نبود سرمایه اقتصادی اما 
سرمایه فرهنگی خانواده از سختی های این مهاجرت می کاست. 

دارا بودن سرمایه فرهنگی یکی از ویژگی های مهم مهاجرت 
از شوروی سابق به ایران در آن دوران بود. »مهاجرین« در 

عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، تکنیکی، سیاسی و غیرو 
افراد پیشرفته ای بودند. به تاثیر این مهاجرت عمدتا در حوزه 

سیاست توجه شده است. اما این مهاجرت تاثیر بسیار مثبتی در 
حوزه های مختلف از جمله فرهنگ غذایی، شیرینی پزی، توسعه 
صنعت و تکنیک، استفاده از وسایل جدید خانگی، نوع پوشش و 

لباس، روابط زن و مرد، تربیت کودکان و غیرو در جامعه ایران 
داشت. برای بسیاری از خانواده های مهاجر وجود این سرمایه 

فرهنگی ابزار کسب سرمایه اقتصادی شد. برای خانواده مادری ام 
این سرمایه بیشتر نقش جلب توجه و احترام، جا افتادن سریعتر 

در جامعه جدید و تسهیل تامین معاش روزانه را داشت. مادر 
بزرگم از طریق ارائه ابتدایی سرویس درمانی در منزل دیگران 
مثل بادکش کردن بر پشت بیماران کسب درآمد می کرد. در 

مورد مادرم که در آن وقت دختر نوجوانی بود این سرمایه بیشتر 
عامل کسب آوازه و شهرت در میان جوانان شهر شد. عمویم در 

بیان خاطرات جوانی اش از جمله تعریف می کرد که وقتی مادرم 
در سنین نوجوانی از حمام عمومی شهر بیرون می آمد صفی از 

جوانان شهر در کوچه و پس کوچه های شهر برای تماشایش 
تشکیل میشد. نوع پوشش لباس بازتر، بی پروایی در معاشرت 

و بازی با افراد جنس مخالف که از خصوصیات »مهاجرین« بود 
احتماال از عوامل این توجه بوده است. اما فقر خانواده منجر به 
ازداوج ناخواسته و زودرس مادرم ابتدا با یکی از اقوم و پس از 
شکست سریع این تجربه، ازدواج دومش با پدرم شد. پدرم با 

نرم های مرسوم زیبایی به گرد زیبایی مادرم نیز نمی رسید. اما 
تعلق به خانواده متوسط تاجر و ایجاد احساس امنیت اقتصادی 
ایشان را کاندید مناسبی برای ازدواج میکرد. وقتی به شوخی از 
پدرم می پرسیدیم که: آقا چطور شد که از میان آن همه جوان 

توی آن شهر تو با ننه ازدواج کردی؟ جواب می داد که: خاک 
تو چشمم ریختند و این جمله را با چنان لحن شیطنت آمیزی 
می گفت که انگار بزرگترین گنج دنیا نصیب اش شده بود. پدرم 
در این مورد اشتباه نمی کرد. مادرم ویژگی های رشک برانگیزی 

داشت.

خاطرات اولیه من از مادرم بیشتر از دنیای زنانه است. 
خوشبختانه ارزشهای حاکم بر بخشی از جامعه آذربایجان در 

اوایل دهه چهل شمسی جداسازی زودرس کودک پسر از دنیای 
زنان را در بر نمی گرفت. مادرم یکی از ستونهای روابط همسایگی 
و همکاری بی شائبه و تقسیم کار ماهرانه میان زنان همسایه در 
نگه داری از کودکان، تولید محصوالت خانگی مثل رشته و رب، 

تیمارداری جمعی از بیماران و زنان باردار، کمک های فکری و 

عملی برای فائق آمدن بر مشکالت خانوادگی و دادن قرضهای 
مالی در مواقع اضطراری و گپ زدن و درد دلهای انتقادی از 
دنیای مردان، آموزشهای جنسی و بهداشتی بود. نه فقط در 

روابط همسایگی بلکه در روابط اجتماعی در سطح شهر نیز مادرم 
نقش موثری داشت. در آن ایام حمام عمومی زنانه در یک شهر 
کوچک بخش مهمی از دنیای زنان را تشکیل میداد. محلی که 
نه فقط مکان نظافت بدن بلکه نمودی عریان از دنیای زنانه و 

یکی از کانونهای پیچیده اجتماعی این دنیا بود. وسعت اجتماعی 
این دنیای کوچک بسیار بزرگ بود. مادرم در این دنیا نیز عنصر 
فعالی بود. با اینکه با چند فرزند به این دنیا وارد می شد لحظه 
ای آرام نداشت. از مالیدن پشت و کیسه کشیدن و صابون زدن 

و آب کشی بدن زنان و کودکان و صد البته بهره مند شدن 
متقابل از این خدمات بخشی از فعالیتهای او در حمام زنان بود. 
در عین حال مادرم عنصر مهمی در تبدیل حمام زنانه به کانون 
تبادل آخرین اخبار شهر، اظهار نظر حول آنها، تدارک مقدماتی 

خواستگاری و ازدواج، درد دل کردن ها و رهنمود دادن ها، تبادل 
دانش و اطالعات در مورد بیماریها و دستورهای غذایی و کانون 

مراوادت اجتماعی گسترده تر از روابط خانوادگی و همسایگی 
میان زنان شهر بود. به دلیل تعدد فرزندان و حمام رفتن های 
دیر به دیر و طوالنی بودن باورنکردنی ساعات حمام، صبح تا 

عصر، حمام زنانه البته تبدیل به محل غذاخوری دسته جمعی 
و تقسیم غذا میان خانواده های مختلف نیز میشد. چیزی که 
مادرم بسیار آن را دوست داشت. وقتی به حمام عمومی فکر 

میکنم مقوله »پول حمام« اولین چیزی است که به ذهنم خطور 
میکند. پدر من خیلی آدم دست و دلبازی نبود. همیشه تعجب 

میکردم که چرا او در دادن پول حمام اینقدر دست و دلباز 

میشد. وقتی مادرم »پول حمام« میخواست و این نیاز را البته 
نه با کالم که بیشتر با ایما و اشاره ابراز میکرد پدرم در دادن بی 
درنگ پول تردید نمی کرد. حمام رفتن زنان بعد از عادت ماهانه 
نیازی اجباری بود که نمی شد آن را یک روز هم عقب انداخت. 
نوع مکالمات و ارتباطات، نوع زبان کالمی و زبان ایما و اشاره و 

حرکات بدنی رد و بدل شده میان مادر و پدرم پول حمام را برای 
من به یک موضوع بسیار رمز و رازآلود تبدیل کرده بود. اتفاق 

شرمسارانه ای که پنهانکاری ویژه خود را می طلبید. وقتی برای 
اولین بار در ماههای اولیه ازدواجمان، همسرم از من خواست که 

وقت برگشتن به خانه نوار بهداشتی بخرم انگار ماموریتی ناممکن 
را به من محول کرده بود. بدون اینکه برویش بیاورم و خودم را 

لو دهم یک محله غربیه و یک بقالی ناشناس را انتخاب کردم. از 
سختی و فشار سنگینی که در لحظه ورود به بقالی و موقع گفتن 
»آقا یک بسته نوار بهداشتی میخواستم«، در حالی که مثل یک 
کودک که کار خالفی کرده از انداختن نگاه به چشم بقال پرهیز 

می کردم، متوجه شدم که اثرات گفتگو حول »پول حمام« در 
زندگی بعدی ام چه سنگین بوده است. البته یکی از شیرین ترین 

لحظات زندگی وقتی بود که پیروزمندانه با یک بسته نوار 
بهداشتی از مغازه خارج شدم.

خانواده ما جزء میلیونها شهروند ایرانی بود که پس از اصالحات 
ارضی دهه چهل خلع ید شده و به جرگه کارگران مزدی پیوست. 

بیشترین مشتری مغازه خانواده پدری من که در شراکت دو 
برادر بود روستائیان بودند. پس از اصالحات ارضی بسیاری از 
روستائیان توانایی پرداخت بدهی هایشان را نداشتند. اجناس 
مغازه پدری عمدتا با نسیه از تجار بازار تهران تامین میشد. 
وقتی روستاییان توانایی پرداخت بدهی هایشان را نداشتند 

پدر من هم توانایی پرداخت بدهی هایش را به طلبکاران بازار 
تهران نداشت. ورشکست شد. به تهران مهاجرت کرد و همراه 
با مشتریان روستایی اش به صف خیل کارگران مزدی در شهر 
تهران پیوست. ما در اواسط دهه چهل، وقتی من هشت ساله 

بودم، به تهران مهاجرت کردیم. این دومین مهاجرت در زندگی 
مادرم بود. سختی ها و ظرافت های تطبیق با محیط جدید 

تفاوت های فاحشی با مهاجرت اول داشت. در مهاجرت اول این 
مادر بزرگ بود که بار مسئولیت اصلی زندگی خانواده را بدوش 
می کشید. در مهاجرت دوم مادرم، در کنار پدر، این مسئولیت 
را به عهده داشت. در مهاجرت اول مشکل زبان وجود نداشت. 

زبان آذری زبان مشترک بود. در مهاجرت دوم زبان فارسی زبان 
کامال جدیدی برای مادرم بود. در مهاجرت اول، مهاجرت از باکو 

به آذربایجان ایران، سرمایه فرهنگی جایگاه ممتازی به مادرم 
میداد. در مهاجرت دوم، مهاجرت از یک شهر کوچک آذربایجان 
به تهران پایتخت، مادرم در عالم واقعی چندان سرمایه فرهنگی 
قابل عرضه ای نداشت. اما مجبور بود به همان سرمایه فرهنگی 

اندک رنگ و لعاب بیشتری بدهد. اولین مسئله بزرگی که در 
تهران در رابطه من و مادرم اتفاق افتاد این بود که من امکان 

رفتن به حمام عمومی زنانه با مادرم را از دست دادم. یادم میاید 

مرور خاطرات مادرم با 
شنیدن خبر مرگش 

مملو از درد فراغ طوالنی 
و حسرت عدم شرکت 
در مراسم خاکسپاری 

بود. افسوس می خوردم 
که از وداع آخر و از 
گذاشتن شاخه گلی 
بر جنازه اش و زدن 

بوسه ای بر گونه هایش 
محروم شده ام.
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کار می رفت. همیشه 
فکر کردن به عظمت 

تصمیم فداکارانه 
در پیوستن به صف 

کارگران حرفه ی کار 
خانگی با توجه به 
خصوصیات مادرم 
بخشی از مشغله 

فکری ام بوده است. 
بر خالف »اخالق 

پروتستانی« خانواده 
مومن مسلمان 

پدری ام، اخالق خانواده 
مادری ام بیشتر به خصوصیات اخالق انسان در دوره ای که تامین 

مواد غذایی اساسا از طریق جمع آوری تامین میشد، شبیه بود. 
اخالق پروتستانی با ارزش گذاری قائم بذات کار، تالش و زحمت 
و پشتکار و نظم و غیرو شناخته میشود. انسان دوره جمع آوری 
به اندازه نیازش کار می کرد و پس از چند ساعت ماهی گیری و 
جمع آوری میوه و دانه و تهیه آذوقه به اندازه سیر کردن شکم 
لم می داد و استراحت می کرد. عشقبازی میکرد. به رقص دسته 
جمعی و گپ و گفتگو و مزاح با دیگران می پرداخت. مادرم به 

این گروه آخر تعلق داشت. برای چنین زنی تن دادن به کار 
مزدی شاق و با ساعات طوالنی عالوه بر مسئولیت کار سنگین 

یک خانواده پرجمعیت در یک جامعه تهی از خدمات اجتماعی، 
عظمت فداکارانه تصمیم فردی در تامین زندگی اعضای خانواده 

را نمایان می سازد. فشار جسمی و روحی سنگین کار خدمات 

خانگی و حجم کار در خانه خودی از یک طرف و فشار پنهان 
کاری شغل خدمات خانگی خیلی زود عوارض جسمی خود را 

نشان داد. آن طور که بخاطر دارم مادرم همیشه از بیماری های 
مختلف جسمی رنج میبرد. حساسیت های مختلف پوستی، 

ناراحتی قلبی، کمر درد، مرض قند، روماتیسم، غش کردن های 
متوالی بخشی از این بیماریها بود. اما هنر رشک انگیز مادرم 

این بود که با وجود وضعیت جسمی وخیم یکی از بشاش ترین 
و شادترین انسانهایی بود که در طول زندگی ام شناخته ام. رقص 
آذری را بطور حرفه ای در مدارس باکو آموزش دیده بود. از هر 
فرصتی برای تبدیل هر تجمعی به مجلس رقص و بزم استفاده 

میکرد. حتی در سنین پیری نیز به درخواست حاضرین در 
مجالس جشن تولد و عروسی برای اجرای رقص آذری با کمال 

میل پاسخ مثبت میداد. مثل خصوصیت همان آدمهای دوره 
جمع آوری، که تقسیم محصوالت بدست آمده از طبیعت میان 

اعضای جماعت فرضی پرسش ناپذیر بود، مادرم در تقسیم 
دارایی های اندک خویش با دیگران کوچکترین تردیدی بخود 

راه نمی داد. بر عکس با انجام این کار انرژی بیشتری می گرفت. 
اخالقی که به جسم نحیف و مصدومش عمری طوالنی تر از 

توانش داد.

طی سالهای زیادی کار مادرم یک منبع مهم درآمد خانواده بود. 
اما تلخی قضیه این است که در جامعه عقب مانده و مردساالر 

ایران با وجود سهم مهم زنان در تولید کاال، خدمات و ثروت در 
جامعه، نه تنها سهم زنانی مثل مادر من در آمار تولید ناخالص 

ملی بازتابی نمی یابد بلکه کارگران بخش خدمات خانگی با 
»شرمساری« مجبورند این سهم را حتی از نزدیکان و اهل فامیل 

و همسایه نیز پنهان سازند. من فقط به کار بدون دستمزد که 
مادرم در خانه خودمان انجام می داد از جمله تولید رب، رشته، 
ترشی، باقلوا، غذای روزانه؛ انجام کارهای خدماتی مثل نظافت، 

شستشو، دوخت و دوز و نگهداری و تیمار داری از فرزندان و 
افراد مسن خانواده و غیرو اشاره نمی کنم. مادرم کار مزدی 

خود را حتی از آنان که بطور مستقیم از دستمزد او بهره مند 
می شدند نیز پنهان می ساخت. در کنار سنگینی کار در خانه 

توسط زنان در جامعه ایران فشار این پنهانکاری در میان کارگران 
زن رشته خدمات خانگی باید بیشتر مورد توجه عالقمندان حوزه 

کار زنان قرار گیرد.

خیلی از فعالین سیاسی و چپ که بر اثر رفت و آمد به خانه ما با 
مادرم آشنا شدند متاسفانه جان باخته اند. اما همان تعداد اندک 

نیز که جان سالم بدر برده اند می دانند که مادرم یک ستون 
حمایتی و پوششی در فعالیت های سیاسی مان بود. یادم می آید 
در روزهای پس از 30 خرداد سال 60 خانه ما انبار کتب و جزوه 

و ماشین تایپ و دستگاه کپی شده بود که دوستان و آشنایان 
و رفقای سیاسی در غیاب من به خانه ما منتقل کرده بودند. 

یک روز که خانه آمدم یک ماشین تایپ بزرگ را در گوشه اتاق 
دیدم. با نگرانی و لحنی پرخاشگرانه از مادرم پرسیدم که آن را 

دیگر کی اینجا آورده است؟ مادرم با آرامشی ستودنی گفت که 
مادر فالنی. گفتم: چرا تحویل گرفتی؟ مگر خانه ما انبار دیگران 

است؟ مادرم با لبخندی آرامش بخش گفت: باالم! بچارا چوخ 
کورخمیشدی. بی زیم کی بوخدر واریمیز، بو دا اوستونده )پسرم! 

بیچاره خیلی ترسیده بود. ما که اینقدر چیز داریم این هم 
رویش(. مادرم کاری کرده بود که وقتی جو امنیتی وخیمتر شد و 
ما می خواستیم خانه را پاک سازی کنیم مجبور شدیم در آن جو 
پلیسی با تقبل خطرات زیاد بدفعات با ماشین بار از خانه بیرون 

ببریم. فقط یک تصادف بود که از عهده پاکسازی خانه که بخاطر 
سخاوت های مادر به انبار اموال ممنوعه تبدیل شده بود برآمدیم.

از وقتی که مجبور به خروج از ایران شدم همیشه در مورد 
مادرم عذاب وجدان داشتم. احساس می کردم که رابطه ما 

همیشه مثل جاده یک طرفه ای بوده که او فداکاری کرده و من 
هیچ وقت امکان تالفی پیدا نکرده بودم. این احساس دردناکی 

است که بسیاری از تبعدیان در آن سهیمند. با شدت یافتن 
بیماری هایش این عذاب وجدان بیشتر میشد. یک روز پشت 
تلفن همین احساس را به او گفتم. جواب مادرم این بود که 

خوشی یک مادر خوشی بچه هایش است. گفت که اگر من در 
ایران می ماندم بیشتر مایه دلهره و نگرانی اش بودم. می گفت که 
بهترین خوشی اش این است که دیگر نگران  امنیت و دستگیری 
من نیست. حق داشت. سالها بخاطر وضعیت امنیتی من دلهره 

و اضطراب داشت. تالفی فداکاریهایش را که نتوانستم در بیاورم 
الاقل با خروج از کشور بخشی از نگرانی هایش را کم کردم. با این 
حرفهایش عذاب وجدانم را کم اما بیشتر از پیش مرا مدیون خود 

کرد

اوایل دهه 90 میالدی مادرم برای دیدار به سوئد آمد. طی یک 
ماهی که برای من به اندازه یک روز گذشت نیز خاطرات شیرینی 

از خود بجای گذاشت. اولین روزی که برای شستن لباس به 
رخت شویخانه عمومی محله رفتیم انگار نمی خواست از آنجا 

بیرون بیاید. کم حرف میزد و بدقت همه چیز را برانداز میکرد. 
انگار برای یک کار تحقیقی میدانی به آنجا آمده بود. پرسشهای 

بسیار مشخص و متعدد در مورد سیستم رخت شویخانه های 
عمومی در سوئد طرح می کرد. البته این حوزه تخصصی اش نیز 

بود. وقتی از رخت شویخانه عمومی بیرون آمدیم آه عمیقی کشید 
و گفت: »بیچاره دوستان شما که اعدام شدند. آنها هم همین 
چیزها را می خواستند دیگر.« وقتی در قطار شهری دختران 
و پسران جوان را می دید که همدیگر را در آغوش گرفته و 

می بوسیدند لبخند شیرین بر لبانش بسرعت به آهی تاسف بار 
تبدیل میشد. انگار افسوس وضعیت روز دختران و زنان در جامعه 

تحت قوانین اسالمی  مرور خاطرات شیرین نوجوانی اش را قطع 
میکرد. در خانواده ما گفتن دوستت دارم به یکدیگر رسم نبود. 

در طی اقامت مادرم در سوئد روزانه چندین بار در حالی که او را 
در آغوش میگرفتم و میبوسیدم به او می گفتم که چقدر دوستش 

دارم. تکرار روزانه و مکرر این عمل برایش عجیب بود. برایش 

توضیح میدادم که 
این کار را به عوض 

همه ساعت ها و روزها 
طی سالهای متوالی 

که بیان این احساس 
قلبی را از او دریغ 

کرده ام انجام می دهم. 
خنده زیبایش نشان 

رضایت خاطرش بود. 
پس از بازگشتش به 

ایران دیگر هیچ وقت 
او را ندیدم. درحین 
صحبت های تلفنی 

متوجه ضعیفتر شدن 
جسمش میشدم. معلوم بود 

که روحیه شاد و سرحالش دیگر توان مقابله با زوال جسمی را 
ندارد. کارش بیشتر و بیشتر به بیمارستان کشید و دست آخر هم 

جان باخت.

مرور خاطرات مادرم با شنیدن خبر مرگش مملو از درد فراغ 
طوالنی و حسرت عدم شرکت در مراسم خاکسپاری بود. افسوس 
می خوردم که از وداع آخر و از گذاشتن شاخه گلی بر جنازه اش 

و زدن بوسه ای بر گونه هایش محروم شده ام. مرور خاطرات 
همراه بود با بار سنگین عذاب وجدان یک تبعیدی که هیچگاه 

نتوانست الاقل بخشی از دین خود به یکی ازعزیزانش را بپردازد. 
پس از مدتی حک شدن تصاویر و خاطرات شیرین در ذهنم بر 
سنگینی عذاب وجدان و حسرت آخرین وداع غلبه کرد. انگار 
این صدای مادرم بود که می گفت تصویر خنده و شادی او را 

ماندگار کنم و به برسم خود او انرژی ام را به شاد ساختن زندگان 
اختصاص دهم. انگار صدای خود او بود که میگفت تمام زحمات 
و فداکاریهای او بخاطر شاد کردن فرزندانش بوده و دوست ندارد 

که با مرگش کسی سنت ستایش زندگی را تضعیف کند. انگار 
میخواست مرگش نیز محملی برای یادآوری شادی و خنده و 

رقص و اهمیت آن در تقابل با نامالیمات و سختی های زندگی 
باشد. به رسم این سنت سالها است که او را با همان تصویر 

خنده زیبایش، رقص جانانه اش در مراسم تولد و عروسی و در 
خنده های شیرین نوه هایش بیاد می آورم. به رسم این سنت 

آنان که رفتند با خاطرات شیرین ماندگارشان بخشی از زندگی 
زندگانند.

مجید تمجیدی از کادرها و اعضای رهبری سازمانهای متعدد 
سیاسی و از فعالین با سابقه جنبش سوسیالیستی و کارگری 

ایران است. بخش اعظم فعالیت های تمجیدی بویژه در دهه 
اخیر معطوف به سازماندهی جنبش مستقل کارگری ایران بوده 

است. در دهه اخیر مجید تمجیدی عالوه بر نوشتن مقاالت 
و گفتار های رادیویی و تلوزیونی، از فعالین موثر »بنیاد کار« و 

»اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران« بوده است. 

در طی اقامت کوتاه 
مادرم در سوئد روزانه 

چندین بار در حالی 
که او را در آغوش 

میگرفتم و میبوسیدم 
به او می گفتم که چقدر 

دوستش دارم. تکرار 
روزانه و مکرر این عمل 

برایش عجیب بود.
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المیرا زادعیسی عکاس گروه هنری فرهنگی LoreDoor برای جمع آوری اطالعات و پژوهش در باره 
پخت نان سنتی به روستاه های مختلف در ایران سفر کرد. این گزارش حاصل یکی از دیدارهای گروه 

به قلم المیرا زادعیسی است. عکس های »کافیه خانم« در حال نان پزی از المیرا زادعیسی است.

آرزوهائی
دیگر
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در خانه کاه گلی کافیه خانم نه ترسی از وبا است و نه سکوتی 
در انتظار. صدای قل قل سماور همیشه جوشان از گوشه اتاق 
به گوش می رسد و فضای حیاط آکنده است از قد قد مرغها. 

امروز به غیر از ما کافیه خانم مهمان های دیگری هم دارد. پسر 
و عروسش و چهار فرزندشان از کرج برای تعطیالت به خمس 
آمده اند. امیر عباس نوه دو ساله کافیه خانم به دنبال مادرش 
گریه می کند و کوشش های سارا خواهر بزرگترش برای آرام 
کردن او به کمک کمی ماست بی نتیجه می مانند. استکان های 
کوچک پر از چای می شوند و زیرانداز گل گلی مبدل می شود 

به سفره ای مملو از کاسه های کوچک ماست، پنیر، میوه و 
البته نانی که چند ساعت قبل پخته شده است. کافیه خانم به 

خاطر ما دوباره خمیر دیگری در تشت آبیش می زند و بعد سر 
صحبت را باز می کند. ترکی بلد نیستیم ولی از چهره مهربان او 
مفهوم لطف آمیز حرفهایش را درک می کنیم. برایمان تعریف 
می کند که از ۱۴ سالگی از روزی که ازدواج کرده، مسئولیت 
نان پختن را به عهده داشته است. سارا نوه ی کافیه خانم که 

تازه به ۱۴ سالگی پا گذاشته دانش آموز است. او حرفهای مادر 
بزرگش را برایمان ترجمه می کند و با لبخند می گوید که نان 

پختن را یاد نگرفته برای اینکه کار خطرناکی است و عالقه ای 
هم به یادگرفتن آن ندارد.

اشتیاق ما به علم و فن پخت نان سنتی کنجکاوی خالصانه 
ولی محتاط سارا را هم تحریک میکند. کافیه خانم برای مدتی 

کشمکش سؤالهای زمزمه شده سارا و جوابهای سردرگم ما 
را تنها میگذارد و با تشت خمیر به حیاط می رود. در امتداد 

طول حیاط چهار پله ناهموار باالتر از سطح زمین به در گشوده 
نانوایی می رسند. خمیر نان به چانه های کوچک و هم اندازه 

تقسیم می شوند. دیوارهای نانوایی از دود خاطرات نان پزی های 
بیشمار رنگ بینهایت گرفته اند و با تاریکی مطلقشان چانه های 
سفید خمیر را نورانی جلوه می دهند. کافیه خانم هم چنان که 

تعریف می کند ما را به سوی دیگر حیاط می برد و درخت 
سالخورده سیبش با تک شاخه ههای خالی از برگ ولی سنگین 
از سیب را نشانمان می دهد. درخت سیب سایه خود را روی 

حوض پهن کرده است. کافیه خانم با دستان کارکرده و 
زمختش از میان شاخه ها برایمان سیب می چیند و با لبخندی 
صبورانه به ترجمه حرفهای ما گوش میکند. شعله های آتش 
از لبه های تنور خود را باال می کشند. کافیه خانم گرمای تنور 

را می شناسد و می داند که این آتش سرکش هنوز تنور را 
آماده نکرده است. کنار پله ها می نشیند و از ما می پرسد که 
آیا دانشجو هستیم و ما جواب می دهیم که دانشگاه رفته ایم 
و با جوابی مناسب منتظر سؤال همیشگی »آیا ازدواج کرده 

اید یا نه« می شویم. اما کافیه خانم از ازدواج صحبتی نمی کند 
فقط برایمان دعا دارد که همیشه موفق باشیم و به هدف ها و 

آرزوهایمان برسیم.

سارا حرف های مادر بزرگش را با مکث های کوتاه ترجمه 
می کند. کافیه خانم از روزهای تابستان می گوید، از اوقاتی 

که بچه ها و نوه ها و نبیره هایش به دیدارش می آیند، از آن 
روزهایی که درخت سیب هنوز نونهالی کوچک بود. از اینکه 

دستانش به داغی تنور مانوس است و چشمانش به دود غلیظ 
آتش. از اینکه سالها است که روشنی صبح تا تاریکی شب با 
تعداد ساعتها نمی گذرند بلکه با انجام کارها. او از دوشیدن 

گوسفندها، از ماست و کره زدن و از پختن نان برایمان می گوید. 
از اینکه دوست دارد عکس او را در کشوری دوردست که ما 
در آن ساکنیم به همه نشان بدهیم تا در مکانی دور از خمس 

هم بدانند که زن سالخورده ای مثل او چگونه نان می پزد.

شعله های آتش در قالب سیاه و گداخته ذغالهای ته تنور فرو 
رفته اند. سرخی ذغالها روی گونه های کافیه خانم منعکس شده 

است و چانه های گرد زیر تجربه دستهای او شکل کشیده ای 
به خود می گیرند. اوخمیرهای »پنجه ِکش« را به دیوارهای داغ 

تنور می چسباند و بار دیگر که دست کافیه خانم در گرمای تنور 
ناپدید می شود با خود نان برشته ای را باز می آورد. عطر نان 
تازه در هوا پخش می شود و نور خورشیدی که شتابان پشت 
کوه های خلخال خود را پنهان می کند ذرات رقصان آرد در 

هوا را آشکار می کند. کافیه خانم می خواهد که ما حداقل برای 
شام بمانیم ولی راهی طوالنی در پیش رو داریم و باید قبل از 

تاریک شدن هوا روانه شویم. با چند عدد نان گرم پنجه ِکش و 
خاطراتی فراموش نشدنی با کافیه خانم و خانواده اش خداحافظی 

کرده و روستای خمس و کوچه های تنهایش را ترک می کنیم. 
حرف های کافیه خانم را از زنان دیگری که طی سفرمان در 

ایران مالقات می کنیم می شنویم. زنانی که برای کمک به 

جستجویمان به دنبال زنانی که هنرپخت نان را همچنان زنده نگه می دارند، ما را به روستای 
خمس در جنوب اردبیل می رساند. در پس مه غلیظ گردنه های پیچ در پیچ تالش، جاده خشکی 

پهن شده که به سوی روستائی آفتابی میرود. زیر پهنای نور خورشید کوچه های خاکی خمس 
تنهائی خود را با پرسه بی هدف گربه های محله پر می کنند. خلوتی این وقت روز ما را هم از 
نگاه پرسانی که مستقبل همیشگی غریبه ها است محروم میکند و هم از اشاره ای که ما را به 

درب درستی راهنمائی کند. و ما تسلیم هیجان اولین مالقات جهت های متعدد و بی حاصلی را به 
گامهایمان می دهیم تا به مردی می رسیم که می گوید فکرمی کند تنورهای خانگی سالها است 

که خاموش می باشند. او ما را به سمت محل تجمع روستا هدایت می کند شاید کسی جهتی 
امیدوارکننده تر به ما نشان دهد. در ایستگاه اتوبوس جمع انگشت شماری مردان مسن در انتظار 

رفتن - و یا شاید رسیدن – نشسته اند. پارچه ای زرد رنگ آویخته بر سردر ایستگاه با خط 
نستعلیق در مورد بیماری وبا هشدار می دهد و با حروف قرمز عالئم آن را بر می شمارد. ما در 

جستجوی زنی هستیم که نان محلی میپزد به ما نشانی کافیه خانم مهمان نواز را می دهند.

خانواده یا ازدواج درنوجوانی دستهایشان سالها است که از کار 
سنگین و داغی آتش بیمی ندارند. زنانی که روزی دخترانی بودند 

با آرزوی مدرسه رفتن، آرزویی که هرگز به واقعیت نپیوست. 
زنانی که مادرانی شدند که با تالش و زحمت خویش فرزندانشان 
را به دنبال تحصیالت فرستاده اند تا سارا و دیگر دخترانی مثل او 

آینده ای دیگری داشته با آرزوهای دیگر.
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10 نوامبر 2000
پارلمان آلمان که در سال 2000 دولت ائتالفی سرخ - سبز 

)احزاب چپ و محیط زیست( در آن اکثریت داشتند، به پایان 
دادن تبعیض در رابطه با هم زیستی هم جنس گرایان، رأی داد 
و زندگی مشترک هم جنس گرایان در آلمان را همانند زندگی 

مشترک دگرجنس گرایان قانونی و رسمی اعالم کرد. حزب 
لیبرال طرح محدودتری داشت و به همین دلیل به طرح ارائه 

شده توسط دولت رأی منفی داد و حزب دست راستی 
ث- د- او نیز در اساس مخالف چنین قانونی بود. در 

آن زمان اکثریت در مجلس شورا برخالف پارلمان، 
در دست احزاب لیبرال وراست بود و از تأیید این 
قانون سر باز زد. نتیجه، سازشی بود که بین این 
دو ارگان صورت گرفت. به این ترتیب که چنین 

زوجهایی: 1- حق داشتن اسم فامیل 
مشترک را دارند، 2- حق اقامت در آلمان 

به پارتنری که خارجی است، داده شد و 
3- سهم کوچکی نیز در رابطه با حق 

ارث و وظیفه ای که پارتنرها در 
زمان بیکاری و جدایی نسبت به 

هم دارند، درنظر گرفته شد. 
سازشی که بین دو مجلس صورت 

گرفت، بیشتر از آن که حقی به هم 
جنس گرایان بدهد، بر وظایف آنان 

نسبت به یک دیگر متمرکز شد. 

16 فوریه 2001
سازش سال 2000 به عنوان یک قانون به تصویب رسید. اما سه 
ایالت در آلمان شکایت خود را به نام قانون »تبعیت از عرف« به 
دادگاه عالی قانون اساسی که در ایالت کالسروهه قرار دارد و به 

همین نام نیز معروف است برد و این قانون را با قانون اساسی 
آلمان متناقض اعالم نمود.

1 آگوست 2001
پس از این شکایت، قانون در کلیتش به تصویب رسید و 
به مرحله اجراء گذاشته شد. از این تاریخ بسیاری از هم 

جنس گرایان زندگی مشترک شان را در ادارات رسمی )اداراتی 
که برای ازدواج قانونی در نظر گرفته شده است(، به طور قانونی 
به ثبت رساندند. البته نه در تمام آلمان! در هشت ایالت آلمانی 

از این کار ممانعت به عمل آمد و متقاضیان هم جنس گرا را 
برای به رسمیت در آوردن زندگی مشترک شان به دفاتر حقوقی 
فرستادند. یکی از سیاست مداران معروف آلمانی، این تاریخ را به 

عنوان »یک روز سیاه برای ارگان خانواده« اعالم کرد.

17ژوئیه 2002
بایرن که یک استان محافظه کار در آلمان به شمار می رود، این 

قانون را با قانون حفاظت از ازدواج و کانون خانواده متناقض اعالم 
کرد. اما دادگاه، ازدواج هم جنس گراها رامغایر با قانون اساسی 
ندانست و چنین ازدواجی را صدمه ای به اصل تشکیل خانواده 
تشخیص نداد. دادگاه تصریح کرد که ازدواج هم جنس گرایان 

هیچ گونه ضرر و تأثیر منفی در رابطه با شکل های دیگر زندگی 
مشترک ندارد.

4مارس 2004
در این تاریخ سربازی که با پارتنر خود زندگی مشترک خارج 
از ازدواج داشت، به محاکمه کشیده شد. چرا که او خود را در 
ورقه معرفی، مجرد عنوان نکرده بود. استدالل سرباز این بود، 

در صورتی که او خود را مجرد اعالم می کرد، دیگر از کمک های 
خانوادگی محروم می شد.

15 دسامبر2004
مجلس با رأی نمایندگان سرخ - سبز به اصالح قانون زندگی 

مشترک رسمی هم جنس گرایان رأی اکثریت داد. براساس این 
اصالحیه می بایست شرایط قانونی برای زندگی مشترک هم 

جنس گرایان با شرایط زندگی مشترک دگرجنس گرایان منطبق 
باشد. برای مثال در رابطه با بیمه بازنشستگی. اکنون بعد از مرگ 

یکی از پارتنرها، شخص دیگر 70 درصد بازنشستگی پارتنر خود را 
دریافت می کند. دقیقا مانند دگرجنس گرایان.

بحث فرزند نیز یکی از مهم ترین بحث ها حول و حوش زندگی 
مشترک هم جنس گرایان است. اکنون قانون به هموسکسوئل ها 

نیز حق سرپرستی فرزند همسر خود و یا به فرزندی پذیرفتن 
یک کودک را می دهد. تحقیقات نشان می دهد که حدود 35 

هزار کودک در آلمان در خانواده هایی با جنسیت یک سان 
زندگی می کنند. این کودکان یا از زندگی گذشته یکی از پارتنرها 

به خانواده هم جنس گرا آمده و یا با مراجعه به بانک اسپرم 
)درهلند( و یا از طریق یک دوست نزدیک به دنیا آمده اند.

1ژانویه 2005
ایالت بایرن شکایت خود را علیه به سرپرستی گرفتن فرزند از 

جانب هموسکسوئل ها به دادگاه تقدیم می کند. شکایت، این بار 
نیز با توسل به قانون »تبعیت از عرف« انجام گرفت.

1ژانویه 2007
قانون برقراری حمایت مالی از والدینی که به علت نگاه داری 

از نوزاد خود از کار مرخصی می گیرند، در رابطه با خانواده های 
با جنسیت یک سان نیز به مرحله اجراء درمی آید. آن ها نیز 

می توانند برای نگاه داری از فرزند از مرخصی والدین برخوردار 
باشند و از نظر مالی حمایت شوند.

مه 2009
بعد از تحقیقاتی که از وضعیت کودکان در خانواده های هم جنس 

گرا )خانواده های رنگین کمان( انجام گرفته، اعالم می شود که 
چنین کودکانی از هیچ گونه مشکالت ویژه و ناهنجار و یا کمبود 

برخوردار نیستند. در نتیجه برای به سرپرستی گرفتن فرزند از 
جانب خانواده های هم جنس گرا از این پس مانعی وجود نخواهد 

داشت. باالخره ایالت بایرن شکایت خود را پس می گیرد.

15 سپتامبر 2009
دادگاه عالی کار تصمیم می گیرد که خانواده های هم جنس گرا 

در رابطه با پرداخت حقوق و مستمری به همسر بازمانده، از همان 
حقی برخوردار خواهند بود که نسبت به خانواده های غیرهم 

جنس گرا اعمال می شود.

اکتبر2009
در رابطه با تصمیم دادگاه کار، دادگاه عالی قانون اساسی نیز اعالم 

می کند که نابرابری و تبعیض تاکنونی در رابطه با برخورداری همسر 
بازمانده از حقوق بازنشستگی همسر متوفی در میان خانواده های با 

جنسیت یک سان و متفاوت می بایست برچیده شود. 

21ژوئیه 2010
هم چنین دادگاه نابرابری برخورداری از ارث میان این دو نوع 
خانواده را رد می کند. در شرایطی که همسر در یک خانواده 

غیرهم جنس گرا می تواند تا میزان 307هزاریورو بدون مالیات 
برخوردار باشد، همسر در یک خانواده هم جنس گرا تنها از میزان 
5200یورو موظف به پرداخت مالیات است. دادگاه این نابرابری را 

خالف قانون اساسی اعالم نمود. 

9نوامبر 2010
دادگاه مالیاتی ایالت نیدرزاکسن در یک مورد نابرابری پرداخت 

مالیات از جانب یک خانواده با جنسیت یکسان را بررسی کرده و 
این نابرابری را بنا به مصوبه 21 ژوئیه 2010 خالف قانون اساسی 

ارزیابی می کند. 

10 مه 2011
دادگاه عالی اروپا نیز بر این بند از قانون اساسی آلمان صحه 

گذاشته و بر عدم نابربری و رفع تبعیض مالیاتی میان خانواده های 
هم جنس گرا و غیرهم جنس گرا رأی موافق می دهد.

تابستان 2011
10سال بعد از آن که زنان و مردان با جنسیت یک سان موفق 

به تشکیل خانواده به طور قانونی شدند، هنوز هم موارد نابرابری 
میان خانواده های هم جنس گرا و غیرهم جنس گرا در دو مورد 

باقیست:
یکی در مورد بررسی وضعیت مالیاتی مشترک که هم چنان میان 
خانواده های هم جنس گرا و غیرهم جنس گرا تفاوت وجود دارد 
و برای خانواده های غیرهم جنس گرا تسهیالت بیشتری درنظر 

گرفته می شود.
دوم، دررابطه با سرپرستی فرزند از جانب هر دو مادر و یا هر دو 
پدر. برخالف خانواده های غیرهم جنس گرا که اگر زن صاحب 
فرزند شد، مرد به طور اتوماتیک پدر بچه محسوب می شود، در 
خانواده های هم جنس گرا، پارتنر باید برای گرفتن سرپرستی 
تقاضانامه بنویسد و مراحل اداری را که شاید سال ها به درازا 

بیانجامد، طی کند. این تقاضا می تواند در نهایت بنا به میل و 
خواسته قاضی رد و یا پذیرفته شود.

اکنون رفع تبعیض کامل و برابری حقوق همانند خانواده های 
غیرهم جنس گرا یکی از مطالبات هم جنس گراسکسوئل ها 

برای تشکیل خانواده می باشد. مهم ترین قدم برای خانواده های 
با جنسیت یک سان، حق تشکیل خانواده در جامعه بدون توجه 
به گرایشات جنسیتی پارتنرها می باشد. مانند کشورهای بلژیک، 

هلند و اسپانیا که هم اکنون این قانون در این کشورها اجراء 
می گردد.

رسمیت یافتن زندگی 
مشترک هم جنس گرایان 

درآلمان ده ساله شد
نشریه اما، شماره 300

برگردان: الله حسین پور

روند برابرسازی قانونی در 
خانواده های رنگین کمانی در آلمان
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IN FOCUS

مقــدمـه
جنگ کابوس بشریت است. 

جنگ راه حل و ابزار رهایی نیست. 
تاریخ جنگ ها، تاریخ توحش و بربریت است. 

زنان به تجربه تاریخی دریافته اند که آنان اولین قربانیان جنگ هستند. زنان 
می دانند که جنگ کاراترین ابزار پدرساالری برای تثبیت و تداوم  بخشیدن به 

رابطه ی قدرت و تشویق خشونت علیه زنان است. 

در این مجموعه ی زیر ذربین برای یادآوری روزهای اسارت مردم ایران در 
کابوس جنگ و توحش بمب ها به خاطراتی از جنگ عراق و ایران می پردازیم. 

به جنبه هایی از خطر جنگی که امروز زادگاهمان را تهدید می کند نیز نگاه 
می کنیم.  

جنبش زنان همواره یکی از نیروهای پایدار و طبیعی مدافع صلح بوده است. از 
منظر یکی از فعالین سرشناس جنبش صلح عواقب جنگ در تشدید خشونت 

جهانی علیه زنان را زیر ذربین دیدگاه فمینیستی می بریم.

زیر ذربین

کابوس جنگ

حمله به تهران طرح از: محمود پورباقر،
 آرزو محمدي و ابراهیم ایزدي
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از جنگ می گوییم
خاطرات جنگ عراق و ایران

اولین موشک

مجید ملکی

آن روز با صدای شکستن شیشه های پنجره از خواب بلند شدم. 
مهمان داشتیم.

با دایی زدیم بیرون. صدای انفجار زیاد بود.تک و توک مردم 
به سمت انتهای کوچه می دویدند. هنوز جمعیت زیادی جمع 

نشده بود، گردو غبار کوچه رو فرا گرفته بود، ته کوچه بن 
بست یک خانه به کلی ویران و خانه های اطراف آسیب 

زیادی خورده بودند.

آمبوالنس رسید و پشت ماشین گشت کمیته گیر کرد آژیرش 
روشن بود و مدام آژیر می کشید.

»یکی یه لباسی، چادری بده خواهرمون«

مردی دست انداخت و یقه کمیته چی رو گرفت و با فحش گفت 
مرتیکه مگه نمی بینی آمبوالنس پشت سرت گیر کرده؟

بعد از آن همه چی سریع اتفاق افتاد.

آمبوالنس پشت آمبوالنس...صدای آژیر...جسد ها و پیکر های 
نیمه جانی که از زیر خاک بیرون کشیده می شدند...و خاک و 

آهن و بتون...

این اولین موشک عراق به تهران بود.

فردا صبح زود باز خانه مان لرزید و شیشه ای شکست.

این بار پادگانی را در نزدیکی زده بودند. باز هم پیکر سربازانی 

که با کامیون به بیرون از پادگان منتقل میشد...

و باز هم لرزید این بار روبه روی بیمارستانی در نزدیکی . ..

به شوخی می گفتیم خانه ما را نشانه گرفته اند خانه مردم را 
ویران می کنند.

باز هم . .. 

تقریبا چهار طرف خانه را زده بودند.

برای فرار از تنهایی و صدای انفجاری که مدام نزدیک تر می شد 
به خانه عمو رفتیم همه خانواده دور هم جمع شدیم. شبها و 

روزها رابا صدای انفجار صدای آِژیر قرمز و دیدن غبار که از 
گوشه ای از شهر به هوا بر می خواست سپری میکردیم.

و...

هراسی که هنوز گاهی به سراغم می آید

هرکس نظری میداد، یکی می گفت حتما سیلندر گاز ترکیده. 
دیگری می گفت شاید ساختمون قدیمی بوده و خراب شده 

دیگری هم می گفت شاید بمب گذاری باشه.

به سرعت ته کوچه رفتم. دیوار بیرونی یکی از خانه ها خراب 
شده بود. 

زن و مردی زیر پله چمباته زده بودند و هنوز نمی دانستند که 
بخش بزرگی از خانه ویران شده است.

بغل دستی خانه، یک کودکستان بود. زن با گیجی و با چهره ای 
مسخ شده با اشاره کسی از زیر پله ها خارج شد. هنوز گرد و 

خاک توی هوا بود.

ماشین کمیته سر کوچه ایستاد و اولین چیزی که گفتند این بود: 
»خواهر حجابتو حفظ کن«. مامور کمیته دوباره توی بلندگوش 

داد زد: »لطفا متفرق شید ما خودمون بلدیم چه کار کنیم.«

حمله به تهران طرح از: محمود پورباقر، آرزو محمدي و ابراهیم ایزدي
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پدرم معلم بود و به خواست وتشویق او ،بعد از گذراندن کالس 
نهم دبیرستان یا به قول آن روزها سیکل اول، در دانشسرای 
تربیت معلم ثبت نام کردم و پس از گرفتن دیپلم به عنوان 

آموزگار در مدارس روستاهای اطراف تهران مشغول به کار شدم.
روستای محل خدمتم شادشهر نام داشت که بعد از انقالب به 

اسالمشهر تغییر نام یافت.
تقریبا در بیشتر روستاهای جنوب غربی تهران به حرفه 

معلمی پرداخته ام اما روستایی را که در آن دستگیر و به زندان 
رفتم هرگز فراموش نمی کنم.

تابستان آن سال با برادر کوچکم که تازه دبیرستان را تمام کرده 
بود به خانه خواهرم در تبریز رفتیم. من و برادرم آن روزها خیلی 

به هم نزدیک شده بودیم چرا که از بین خواهرها فقط من در 
خانه پدری زندگی می کردم و از میان برادرها هم تنها او که 

کوچکترین فرزند خانواده بود و به قول مادر می خواست که بماند 
تا عصای دست روزهای پیری شان باشد. او در مدرسه با چندتن 

دیگر از همکالسی هایش تصمیم گرفته بود که به خدمت سربازی 
برود. اما وقوع جنگ و ادامه فرسایشی آن سبب شده بود که پدر 
و مادرم با سربازی رفتن او مخالفت کنند. اما او زیر بار نمی رفت 

و تصمیمش راگرفته بود. من او را به سفر برای دیدار خواهر 
بزرگترم بردم تا با هم او را از  این کار منصرف کنیم ولی فایده 

ای نداشت.
ماه مهر که آمد او سرباز یک ماه خدمت بود و من معلم هفت 

سال خدمت.
او بعد از طی دوره آموزشی به خط مقدم جبهه فرستاده شد و 

من بعد از سه ماهه اول سال تحصیلی به زندان اوین.
یکی از روزهای آخر آذر ماه بود و سرما بیداد می کرد. در کالس 
بعد از تدریس ریاضیات نوبت کالس انشا بود. هفته قبل در باره 
جنگ و تاثیرات منفی اش بر زندگی مان برای بچه ها حرف زده 
بودم و این که ادامه جنگ تنها به سود چه کسانی خواهد بود و 

از آن ها خواسته بودم که اگر کسی از افراد خانواده اشان در جبهه 
است نامه ای برای او بنویسند و در کالس بخوانند. آن جلسه 

آخرین کالس درس من شد.
زنگ تفریح در دفتر نشسته بودم که چهار پاسدار با اسلحه وارد 

شدند و نام مرا به زبان آوردند. با خود گفتم حتما اشتباهی شده 
من که کاری نکردم. اما اشتباهی در کار نبود در حضورمعلم ها 

و مدیر به دستهایم دستبند زدند و مرا با خود بردند. هنوز 
هم چهره تک تک آنها را به یاد دارم و هنوز هم نمی توانم 

لبخندموذیانه و زیر سبیلی مدیرمدرسه را فراموش کنم. )آن 
روزها دربعضی از مدرسه های دخترانه، که در دونوبت صبح و بعد 

از ظهر کار می کردند از مدیران مرد برای هر دو نوبت استفاده 
می شد.(

در ماشین به چشم هایم چشم بند زدند و در جواب اعتراض هایم 
فقط یک جمله شنیدم که ساکت شو وگرنه خودم دهنت رو 

می بندم. از روی زمان و مسافتی که طی شد و همهمه وصدای 
بوق ماشین ها دانستم که به تهران رسیده ایم. ماشین جایی 

ایستاد و بعد صدای باز شدن در آهنی که ازدو طرف باز شد به 
گوش رسید. و دوباره صدای بسته شدن آن را شنیدم. بعد از طی 
مسافتی، به ساختمانی وارد شدیم که چند پله از آن جا باالتر بود 

و من با زانو برروی پله اول افتادم. بعد از این که وارد ساختمان 
شدیم دری باز شد و من به داخل فضایی پرت شدم و دوباره 

صدای بستن در به گوش رسید.
کیفم هنوز برروی شانه ام بود و من با چشمهای بسته بر روی آن 

دست می کشیدم. چند دقیقه ای گذشت و من همچنان منتظر 
ماندم ولی از کسی خبری نشد و شروع کردم به حرف زدن. برادر 
ببخشید کسی به مادرم خبر داده است. برادر برادر! آیا صدای مرا 

می شنوید. برادر! خبری نبود. با دو دست چشم بند را کمی باال 
بردم و از زیر آن نگاه کردم. سلول کوچکی به اندازه حمام خانه 

مان بود. چشم بند را باالتر بردم خوب نگاه کردم نوشته هایی 
برروی دیوار گچی آنجا به چشم می خورد. کسی نوشته بود 

سه روزه که اینجام. و جمله دیگر اینکه خدایا به دادم برس. در 
همین حال و هوا بود که صدای التماس جوانی به گوش رسید 

که می گفت برادر خواهش می کنم یه نخ سیگار به من بدهید. با 
شنیدن صدای جوان شهامتی یافتم و پرسیدم کسی اینجا نیست 

جوان گفت تاز واردی؟ گفتم بله. گفت من دو روزه که اینجام 
و کسی جوابم را نمی دهد. گفتم برادر برادر کسی اینجا نیست 
و باز هم صدایی نیامد وجوان گفت پول همراهت داری. گفتم 

کمی. گفت اگر آمدند کمی پول به آنها می دهی تا برای من یک 
نخ سیگار بگیرند گفتم آره حتما. هنوز حرفم تمام نشده بود که 
صدای باز شدن در و پس از آن کتک کاری و ناله های آن جوان 

به گوش رسید. و بعد از آن هم در سلول من باز شد. مردی 
تنومند را دیدم که با دیدن من با آن چشم بند باال زده شده 

فحش رکیکی به زبان آورد . ...خانم چشم بندت را بیاور پایین. 
چه نسبتی با این یارو داری؟ از کجا می شناسیش؟ واسه چی 

می خواستی براش سیگار بگیری؟ و چند فحش دیگر. 
کمی داد و بیداد کرد و رفت و دوباره همان صدای قفل در و 

ناله ها. یک ساعتی گذشت. مرا به اتاقی بردند و در باره سابقه 
بازداشتم پرسیدند. در سال اول پس از انقالب، جمعیت کردهای 

مقیم مرکز در تهران فعال بود. پدر، برادر بزرگترم و من در آن 
عضو بودیم. محور فعالیت های عمده این مرکز، برمواردی چون 

حق تحصیل به زبان کردی، حق پوشش لباس کردی درمدارس 
و ادارات، دریافت بودجه برای تاسیس درمانگاه در شهرهای 
کردنشین و خواسته هایی از این دست می چرخید یا حداقل 

برداشت ما از آن چنین بود ولی پس از قلع وقمع همه گروه ها 
در همان سال های اول، این مرکز هم منحل شد و دفتر آن را 

از جنگ می گوییم
خاطرات جنگ عراق و ایران

جنگ و سرکوب سیاسی

»یکی از روزهای آخر آذر ماه بود و سرما بیداد می کرد. در کالس بعد از تدریس 
ریاضیات نوبت کالس انشا بود. هفته قبل در باره جنگ و تاثیرات منفی اش بر 

زندگیمان برای بچه ها حرف زده بودم و این که ادامه جنگ تنها به سود چه کسانی 
خواهد بود و از آن ها خواسته بودم که اگر کسی از افراد خانواده اشان در جبهه است 
نامه ای برای او بنویسند و در کالس بخوانند. آن جلسه آخرین کالس درس من شد.«

مهین - ر



23 22
آوای زن، شماره74آوای زن، شماره74   کابوس جنگکابوس جنگ

پلمب کردند و همه ما را که در 
آن جا بودیم دستگیر کرده و پس 

از گرفتن تعهد و امضا، بعد از 
چند ساعت بازداشت، آزاد کردند. 

من که هرگز فکر نمی کردم که 
آن چند ساعت باز داشت برایم 

سابقه به حساب بیاید، در جواب 
سوال مرد درباره سابقه ام گفتم 

که هیچ سابقه ای ندارم. مرد 
پوزخندی زد وگفت پس تو در 

تاریخ . ..در محل . .. با . ..دستگیر 
نشدی؟ ودیگر منتظر جوابی از 
من نشد و به کسی گفت بیا و 

این آشغال دروغگو را ببر جایی 
که آنقدر شالق بخوره تاهمه چی 

یادش بیاد.
احساس سرما و گرسنگی و 

تنهایی باعث شد که زیر چشم 
بند گریه کنم. هر لحظه چهره 

مادرم به نظرم می آمد. آیا کسی به 
او خبرداده است. امشب را چگونه سپری خواهد کرد؟ بعد از یک 

ساعتی به جایی رسیدم که خیلی زود دانستم زندان اوین است.
انفرادی، شالق، چشم بند و بازجویی های مداوم برای کشف 
همدستانم، برای رسیدن به مسئول تیمی ام و برای معرفی 

کسانی که هرگز نامشان را نشینده بودم.
تقریبا سه ماه از اولین روزی که آنجا آمده بودم می گذشت. 
سه ماهی که حتی در انفرادی هم با ید چشم بند می زدم. 

حتی موقع خوردن غذا هم اجازه برداشتن آن را نداشتم و با 
کوچکترین اعتراضی به تخت بسته می شدم و برکف پاهایم شالق 

می زدند. شبی خواب برادر سربازم را می دیدم وشبی خواب 
مادرم را. یک روز در سلول باز شد و صدایی گفت که پاشو بیا 

بیرون. صدایی که خشونت و تحکم صداهای قبل را نداشت: 
می روی تو بند عمومی. چند پله بود که باید پایین می رفتم 
چادری که به من داده بودند خیلی بلند بود و به دور پاهایم 

پیچید واز پله ها افتادم.
هنوز هم نمی دانستم که می توانم چشم بند را بردارم. وقتی برای 

اولین بار آن را در روشنایی از چشم برداشتم نور اذیتم کرد و 
تقریبا کور شده بودم.

دو هفته در انفرادی بودم که گفتند روز جمعه مالقاتی داری. 
حتما مادرم بود. چقدر مشتاق دیدار او بودم. با دیدن زنان زندانی 
وچهره های در هم تکیده شان می توانستم قیافه خودم را حدس 

بزنم. بدتر از موهای پشت لب و وسط ابروها بود که چهره خشنی 
به همه آنها داده بود که البته من هم جدا از آن ها نبودم. دوست 

نداشتم مادرم مرا در آن حال ببیند.
اما چاره ای نبود. کسی از زندانی های عمومی با نخ بافتنی نازک 

بین ابروها و پشت لب زندانیان را بند می انداخت. باکمی خجالت 
و من من کنان از او خواستم که برای من هم این کار را انجام 

دهد. روز مالقات دیر به دیر می آمد و من برای رسیدن به آن پر 
پر می زدم. سرانجام آن جمعه غمبار از راه رسید. پدر و مادر را 

تابستان 1363، کوشک، خوزستان، خط مقدم
توضیح: عکسی از من در بیست و دوسالگی که سرباز وظیفه بودم 

1
غروب در انتهای دشت؛ تنهاست

صدایی از دریا به این سو نمی ریزد
کویر در کویر در کویر. 

پرواز گلوله از سنگر
از خندق های بسیاری گذشتم

کویر در کویر در کویر 
جنازه های زیادی شمرده ام

می ریزم از کابوس هام به روزهام

تا خانه چه قدر راه مانده است؟

2
از لباس های سوخته فاصله می گیرم.

 کشته ها کنار سنگر.
 رگ های خاموش؛

 زنبورهای وزوز.
 قطاری از شهرهای شیمیایی,

 و خبر درجنازه ها پیچید؛ 
 کنار دست تابستان؛

 بوی اکسیژن و شعر، در الکل 

دو شعر از کتاب شعر سوئدی سهراب رحیمی: کتابدار جنگ
 ترجمه: سهراب رحیمی

داستایوفسکی در 
سنگرها محبوب 

بود
وقتی که ادبیات 

در برابر موقعیت 
مایوسانه ی جنگ؛ 

پیروز می شود

سهراب رحیمی؛ شاعر و مترجم ایرانی از بیست 
و پنج سال پیش مقیم سوئد است و در وزارت 

بهداری مشغول به کار است. او در دهه ی هشتاد؛ به 
مدت دو سال در جبهه جنگ ایران و عراق مشغول 

خدمت بود. جنگی که بیهوده بود و هیچ ثمری 
نداشت. عراق صدام حسین با کمک امریکا به ایران 

حمله کرده بود و قصد تغییر نقشه داشت. پس از 
هشت سال که نتیجه ای جز شهرهای ویران و یک 
ملیون کشته نداشت؛ جنگ به پایان رسید بی آنکه 

برنده ای داشته باشد. 

رحیمی در باره ی زمان سربازی اش در جبهه؛ 
کتابی نوشته شامل یک دفتر خاطرات حاوی 

یادداشت های روزانه و اشعاری که در جبهه ها در 
دفترش یادداشت کرده؛ به اضافه ی عکس ها و 

نوشته ها و تفسیرهای بعد از جنگ. او از دوره ی 
آموزشی عالقه به کتاب خواندن داشت و با کسانی 
آشنا شد که آنها نیز عالقمند به خواندن بودند. اما 

سربازانی هم بودند که به غیر از نماز و دعا خواندن؛ 
کار دیگری نمی کردند. 

رحیمی درون سنگرها؛ شب شعر ترتیب می داد. 
او کم کم شروع کرد به قرض دادن کتابهایش به 

سربازان. کتاب؛ چیزی بود که در جبهه خیلی کم 
وجود داشت. اما او کتابهای دیگران را با وسایل و 
خوراکی هایش عوض می کرد.گاهی هم کتابهایی 

مجانی به دستش می رسید: »اگر سربازی کشته 
می شد، لباسهایش و دیگر وسایلش را در 

کیسه اش جمع می کردیم و برای خانواده اش 
پست می کردیم. اما کتابها را همیشه نگاه 

می داشتیم.«

خیلی ها بودند که می خواستند کتاب 
وام بگیرند. محبوب ترین کتاب؛ برادران 

کارامازوف داستایوسکی بود. اما شعر معاصر 
فارسی هم خوانندگان زیادی داشت. او کتابها را با 
خود درون کوله پشتی از سنگری به سنگری حمل 
می کرد. به زودی دوستان و همکارانش به او لقب 
» کتابدار جنگ« را دادند. و نام کتاب نیز همین 

است. عده ای از فرماندهان با این حرکت او؛ رفتاری 
غیردوستانه را پیش گرفتند. فرماندهان معتقد بودند 

که شعر و ادبیات به درد سربازان نمی خورد و 
ذهنشان را منحرف می کند. و رحیمی چندبار 
به خاطر فعالیتهای ادبی اش؛ به عنوان تنبیه به 
جبهه های مختلف منتقل شد. این کناب؛ کتاب 

قطوری نیست، اما الینقطع جالب و خواندنی ست 
با نگاهی نافذ به اعماق جنگی که خیلی از ما 

سوئدی ها چیز زیادی در باره اش نمی دانیم

دیدم که به اندازه ده سال پیر شده بودند. پدر با قامتی خمیده و 
مادر را با چهره غمزده و دسته مویی سفید که از گوشه چادرش 
دیده می شد دیدم. چه برسرشان آمده است؟ مادر با دیدن من 
اشک هایش سرازیرشد. گفتم ببخشید خیلی اذیت شدید؟ مرا 

ببخشید. مادر گفت خدا را شکر که تو زنده ای. حال خواهران و 
برادرانم را پرسیدم، با آوردن نام برادر سربازم پدر و مادر هردو 
به گریه افتادند. پرسیدم چه شده است او کجاست چرا حرف 
نمی زنید؟ تنها سکوت و اشک بود که حرف می زد و من همه 

چیز را دانستم.
دیگر دنیا برایم به آخر رسیده بود، آخرین تصویری که از او به 
یاد می آوردم تصویری از او در یک کفش فروشی در تبریز بود. 
کفش هایش پاره شده بود و با اصرار زیاد برایش کفش خریدم. 

می گفت می خواهم چکار باید ازین پس پوتین سربازی به پا کنم. 
باز خواستم که ازاین کار منصرف شود، گفت نه بگذار بروم و 

راحت شوم. حاال راحت شده است. سرباز سه ماه آموزش دیده را 
به خط مقدم جبهه کوشک فرستاده بودند تا جنازه او را با تکه ای 

خمپاره در پشت سرش تحویل خانواده اش بدهند. 
دو هفته پس از این مالقات، مرا صدا کردند. به اتاق بازجو رفتم. 

این بار مهربان شده بود. گفت که وسایلت را جمع کن تا چند 
ساعت دیگر آزاد خواهی شد. گفتم چه شده است. تا حاال که 

می گفتند باید این جا بمانم تا حقیقت را بگویم. حاال که برادرم 
در جبهه کشته شده مرا آزاد می کنید. با قیافه حق به جانب 

گفت نه او شهید شده و اجرش را از خدا می گیرد و تو که 
گناهکاری به سزای گناهت رسیده ای.

بعد از ماهها به خانه آمدم. اما خانه دیگر آن خانه گذشته نبود. 
همه جا غم بود و ماتم.

برادرم در آخرین نامه ای که برایم فرستاده بود، نوشته بود که 
متاسف است از این که اینجا نیست تا اشک شادی را در چشمانم 

ببیند. شادی آزادی را. 

از جنگ می گوییم
شعر
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بهمن ماه است و من برای بچه ها تدارک عید را می بینم. برای 
دخترم کاموای زرشکی خریده ام که با کاموای صورتی که در خانه 

داشتم پلیور ببافم. برای پسرم کاموای سرمه ای و آبی. هردو را 
با هم سرانداخته ام. از هر کدام چند رج می بافم و باز آن دیگری 

را دست می گیرم. بچه ها در گوشه ای دور از بخاری مشغول 
بازیند. به خاطر نبود نفت از بخاری گازوئیلی استفاده می کنیم. از 
همان ها که هنوزهم در مدارس کار می کند و منبع سوخت آن با 

یک شیر کوچک چسبیده به بخاری است. با بیشتر باز کردن شیر، 
گازوییل بیشتری به بخاری می رسد و گاهی بخاری آنقدر داغ و 
گداخته می شود که باید از آن فاصله گرفت. چاره ای نداشتیم 

سرما بیداد می کرد . آن هم دمای همیشه زیر صفر منطقه 
کردستان. 

صدای مهیبی بلند می شود و به دنبال آن لرزش های پیاپی. 
بچه ها را با دو دستم بغل می گیرم و کشان کشان به سمت زیر 
زمین خانه می دوم. با خام خیالی و هم فکری فامیل همگی در 

زیرزمین خانه مان جایی را درست کرده بودیم گلیمی و پتویی و 
کمی خوراکی و چند قطعه اسباب بازی. آخر همه می گفتند که 
زیرزمین ها از همه جا امن تر است چون از بتون ساخته شده و 

یک متری ضخامت دارد. اما صدای انفجارها قطع نمی شود وصدای 
آژیرقرمز هم به آن اضافه شده است. مدتی می گذرد. حاال وضیت 

سفید اعالم می شود و صدای آژیر تغییر می کند. مرد پیدایش 
می شود خاکی و دود آلود است و صدایش با خس خس و سنگینی 

بیرون می آید. سر کالس بوده که صدای انفجاررا می شنود. به 
توصیه مدیر مدرسه با شنیدن صدای آژیر سفید بچه ها را مرخص 

می کنند.

او محل انفجار را دیده است. به آرامی طوری که بچه ها نشنوند از 
تکه های گوشت و اعضای بدن انسان ها می گوید که از درختان 
آویزان بوده است. به طبقه باال می آییم. ساعت حدود های شش 
بعد از ظهر است. برق قطع است. مرد رادیو ترانزیستوری اش را 

که با چهار باطری بزرگ کار می کند کارمی اندازد. همیشه برروی 
موج بی بی سی آماده است. اما موج رادیو را می چرخاند و رادیو 

عراق را می گیرد. رادیو عراق در آن جا خیلی راحت گرفته می شد 
و مرتب آهنگ های فارسی پخش می کرد.

گوینده با صدا و لهجه غریبش چندین بار تکرار می کند. »بعد 
از ظهر امروز جنگنده های ما با حمالت کمر شکن و غرور آفرین 
خود شهر قروه را با خاک یک سان کردند. همزمان با انفجار های 

شهر کوچک قروه، سه بمب در سه نقطه شهر، دو منطقه مسکونی 
و یک دامداری، شهر سنندج با موشک زمین به زمین مورد هدف 

قرار می گیرد. از انفجار های همزمان تهران، تبریز، ایالم و چند 
شهر بزرگ دیگر می گوید و این که این تازه اول کار است.«

مادرم با نگرانی تماس می گیرد و به مرد التماس می کند که 
بچه ها را بیاور تهران.

او می گوید مگر تهران امن است. آن جا که هرروز موشک باران 
است. فردا هم در شهر می پیچد که این حمله اشتباهی بوده 
و چون جنگده های ایرانی در تعقیب بمب افکن ها بوده اند و 

آنها موفق به انجام عملیات مورد نظرشان نشده اند، هنگام فرار 
بمب های خودرا تخلیه کرده اند و این کامال اتفاقی بوده است. چرا 
که قروه هدف قابل توجهی نبوده و به ریسک آن نمی ارزیده است.

اما رادیو عراق از تکرار حمالت می گوید و این که مخابرات و 
منبع آب را هدف گرفته است و در روز بیست و دو بهمن حساب 

طرفداران حکومت اسالمی را در نماز جمعه خواهد رسید. این 
حکایت نماز جمعه رفتن هم در شهر های کوچک مصیبتی بود 
آن روزها. عده ای کارمند رسمی لب مرزی بودند که مثال اکثر 

افراد فامیل شان از کار برکنار شده بودند و یا در زندان بودند واز 

ترس اخراج شدن و بیکاری در صفوف آخر نماز جای داشتند.
عده ای کارمند قراردادی یا معلم حق التدریسی بودند که باید 

جوری خودرا نشان می دادند تا از کار برکنار نشوند ویا به استخدام 
درآیند. عده ای هم که همیشه در صفوف اول جای داشتند که از 

بدنه حاکمیت بودند.
فردای بعد اما روز دیگری است. ظهر جمعه است. بچه ها را 

حمام می برم و یکی یکی به مرد می سپارمشان تا کنار بخاری 
بنشاندشان وبه آنها آب میوه ای را که با پرتقال های ریز و ترش و 
البته به قیمت گران برای شان تهیه کرده اییم بدهد. پسرم عاشق 

نان و کره و شکر است.در آن سال های جنگ کره جزو کاالهای 
لوکس بود و ماهی یکبار در تعاونی ها با صف های طوالنی برای 
هر نفر یک قالب صد گرمی توضیع می شد. فکر می کنم چون 

شکر و میوه تازه هم به سختی به دست می آمد در آن جا بین 
بچه ها لقمه کره شکر خیلی متداول بود. من با خاکه قند مربای به 
درست می کردم اما پسرم آن اولی را بیشتر دوست داشت. تازه از 

حمام بیرون آمده بودم که صدای وحشتناکی به گوش رسید بدون 
هیچ اخطار یا آژیری. موشکی به فاصله چند صد متری مان اصابت 

کرده بود. کمی پایین تر از تنها میدان شهرو دریک خیابان اصلی 
که شمال و جنوب شهر را به هم مربوط می کرد. کمی بعد صدای 

آژیر سفید به گوش می رسد. مرد می ر ود و خبر می آورد که 
موشک به خانه دختر عموی مادرم خورده و جنازه او را در حالی 
که نوه اش را در بغل داشته دیده است. جنازه پسر و عروسش را 

از تکه پاره های لباس شان شناسایی کرده اند واز کودک دیگرشان 
اثری برجا نمانده است. از یک خانواده، پنج نفر جان سپرده بودند. 
صد و بیست و شش کشته حاصل موشک باران آن جمعه بود. تازه 
این در حالی بود که بسیاری از مردم بعد از همان حمله اول شهر 

را ترک کرده و به روستاهای اطراف رفته بودند.
مرد با چند نفر از مردان فامیل تصمیم می گیرند به روستاهای 

اطراف برویم. 
از او می خواهم که ما را راهی تهران کند. می گویم آنجا بزرگ 

است و ابعاد فاجعه کمتر از شهر کوچک است و شانس زنده ماندن 
بیشتر. در چشم هایم خیره می شود و می گوید تو تضمین می کنی 

که فرزندانم را سالم برگردانی. روز قبل موشکی به انتهای نیروی 
هوایی و درنزدیکی خانه مادرم اصابت کرده بود. پاسخی نداشتم.
تصمیم گرفته شده بود. چند خانواده مرد به روستای میهم علیا 

رفته بودند و اینکه این روستا کامال امن و در دل کوه است . چند 
دست رختخواب، یک فرش ماشینی، یخچال، چراغ عالالدین ، 

تعدای بشقاب و قاشق و قابلمه، چند دست لباس برای بچه ها، و 
تعدادی اسباب بازی و دفتر و مداد رنگی ومواد غذایی ذخیره شده 

در فریزر و یک کیسه برنج والبته دو گالن بیست لیتری نفت و 
گازوییل که مرد در انبار خانه داشت، چیز هایی است که با خود 

می بریم. مرد می رود تا وانتی پیدا کند و من وسایل حمام و حوله 
برمی دارم. در گوشه اتاق چشمم به میل های بافتنی ام می افتدو 

بافته های نیمه تمام . آنها را هم در ساک دستی ام می گذارم.
خیلی سریع همه آنها بار وانت می شود. راننده می گوید عجله 
کنید به خانواده دیگری هم قول داده ام باید برگردم و آنها را 

ببرم. همه ما در جلوی وانت جای می گیریم. بعداز بیست دقیقه 
رانندگی در جاده آسفالت باید به جاده فرعی و البته خاکی بپیچد. 
گرد وخاک به داخل ماشین می آید وبچه ها به سرفه می افتند. مزه 
خاک را ته گلویم حس می کنم. بعد از سه ساعت ونیم به روستای 

میهم علیا می رسیم. راننده مبلغی معادل پانزده روز حقوق مرد را 
می گیرد و می گوید بنزین گیر نمی آید.

ما را به در خانه ای آجری می برد و با صاحب خانه حرف می زند. 
بیشتر خانه های روستا کاهگلی است. راننده می گوید من خودم 

اهل این روستا هستم و صاحب خانه کویتی است و خانه اش تازه 
ساز و تمیز است. کویتی به مردانی گفته می شد که برای کار به 

کویت می رفتند و بعداز چند سال با پولی باز می گشتند و در شهر 
یا روستای خود زمین، مغازه و یا خانه ای می خریدند که از بقیه 
خانه ها بزرگتر ودارای نقشه بهتری بود. کویتی و مرد حرفهایی 

به زبان کردی می زنند و با هم دست می دهند. کویتی چیزی در 
جیب راننده می گذارد و راننده تعارف می کند که نمی خواهد. بعد 
با هم دست می دهند و بارها را خالی می کنند و می رود. از حیاط 
رد می شویم بعد از چند پله به یک راهرو بزرگ می رسیم که دو 
اتاق در دو طرف آن قرار دارد. اتاق سمت راست را به ما می دهد 
و می گوید اتاق دیگر هم خالی است و اگر کسی از بستگان تان 

خواست به من بگویید. اتاق گچ کاری شده و تمیز است با همان 
بخاری های گازوییلی که منبع آن نیمه پر است. تا بخاری روشن 

شود و کمی هوای سرد اتاق را گرم کند کاپشن بچه ها را در 
نمی آورم. بعد از چند دقیقه صدای بع بع گوسفندان به گوش 
می رسد. بچه ها به سمت پنجره می روند وپرده چلوار سفید را 

کنار می زنند و می خواهند به حیاط بروند. با هم تا راهرو می رویم 
و زن جوانی را می بینم که با چوب کوچکی گوسفندان را به سمت 
طویله هی می کند. با رفتن آخرین شان با او سالم و احوال پرسی 

می کنم و اسم خودرا به او می گویم. 
او به زبان کردی می گوید که نامش ربابه است و همه میم ربی 
صدایش می کنند و سه فرزند دارد. می پرسد شیر می خواهی. 

می گویم بیشتر از آنکه فکرش را بکنی! می گوید آقا صالح 
شوهرش گفته که من بچه تهرانم و از اینکه زبان اورا می فهمم 

تعجب کرده است.
به اتاق مان برمی گردیم. کمی گرم شده است. در می زنند. میم 

ربی با یک ظرف شیر و دو عدد نان ساجی بود. از او تشکر می کنم 
و به سمت کیفم می روم. می گوید از فردا حساب می کنم وامروز را 
مهمان هستید. به او می گویم حداقل پول نان ها را بگیر. می گوید 
نان ها را خودم پخته ام و گوشه راهرو را نشانم می دهد. ظرف گرد 

و چوبی بزرگی بود به اندازه همان نان ها که شاید سی یا چهل 
نان در آن جای می گرفت. گفت هفته ای دوبار نان می پزد و در 

این جانانی تازه نگه می دارد و اینکه هر وقت نان خواستم از آنجا 
بردارم. داشتن بچه های کوچک و همسن وسال مان ما را به هم 

نزدیک کرد. روزهایی که نان می پخت یا وقتی که شیر می دوشید 
ما را صدا می زد. وقتی لباس یا ظرف می شست برایش تلمبه 

می زدم. روستا آب لوله کشی نداشت و همه از آب چاه استفاده 
می کردند. آب را در کتری می جوشاندم و در بطری های بزرگ و 

یک لیتری سرم می ریختم و در یخچال یا گوشه اتاق می گذاشتم 
و از آن ها برای آشامیدن یا چای استفاده می کردم.

از میم ربی برای حمام پرسیدم گفت جهاد برایشان حمام 
عمومی ساخته و کلی از آن تعریف کرد. ولی گفت سه روز در 

هفته برای زنان است و باید صبح زود بروی تا به آب گرم برسی. 
فردا صبح با یک ساک بزرگ در کوچه های گلی و سنگالخی 

روستا به راه افتادیم و بعد از نیم ساعتی به حمام رسیدیم.
میم ربی گفته بود که اگر به جامه دار حمام کمی پول بدهم 

از جنگ می گوییم
خاطرات جنگ عراق و ایران

نوروز در جنگ
شیرین اردالن
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می توانم از وقت بیشتری برای دوش گرفتن استفاده کنم. داخل 
حمام که شدیم رختکن بود با چند چوب لباسی که باید آنجا 

لباسهایمان را آویزان می کردیم .  زن مسن و چاقی برروی تنها 
صندلی آنجا نشسته بود. هرچه کردم پسرم لباس هایش را در 
نیاورد. به جامه دار گفتم این بچه ها بار اول است که به حمام 
عمومی می آیند واگر می شود ما به همان حمام هایی که دوش 

دارد برویم. قبول کرد ولی قول گرفت که زود بیرون بیاییم. 
باالخره پس از آنکه من و دخترم لباس هایمان را در آوردیم 

پسرم هم لبایش را در آورد و در حالی که خودش را پشت من 
قایم کرده بود داخل رفتیم. حمام سالن بزرگ با سقفی بلند 
بود که حوض بزرگی هم در وسط آن قرار داشت. من هم بار 

اولی بود که حمام عمومی می رفتم. زن هایی با کاسه های مسی 
در دست کنارحوض خود را می شستند و یا کیسه می کشیدند 

صدای گریه چند بچه به گوش می رسید. از یکی از آن ها 
پرسیدم دوش کجاست. با تعجب گفت مگر خودت را نمی شویی. 

گفتم چرا با دست گوشه ای را نشانم داد ومن با دیدن دوش 
انگار که دنیا را به من داده اند. آب گرم هم نعمت بزرگتری بود. 

خیلی سریع بچه ها را شستم و موهایم را شامپو زدم. شستن 
موهای خودم و دخترم کلی وقت گرفت و شانه کردن آن غیر 

ممکن شده بود. به هر زحمتی بود بیرون آمدیم و دوباره پیاده 
روی در گل های رس که به کفش ها چسبیده و راه رفتن را غیر 

ممکن می ساخت، شروع شد.
دو هفته ای گذشت و در این مدت یک بار دیگر شهری که جا 

گذاشته بودیم بمب باران شد. امید به باز گشت به زندگی عادی 
به صفر رسیده بود.

یک روز که دوباره باید خود را برای حمام آماده می کردم از 
تکرار دوباره گره خوردن موها و ترس از شپش جلوی آینه 

موهای فری و مجعدم را حلقه حلقه کوتاه کردم .  دخترم گفت 
که اوهم می خواهد مثل من شود. بعد از کوتاه کردن موهایم 

به چهره بغض کرده خودم در آینه نگاه می کردم اما وقتی 

دسته های طالیی رنگ صاف و لخت موهای دخترکم را کوتاه 
می کردم رنج ودرد بزرگی را احساس می کردم که تا بلند شدن 

دوباره موهایش از بین نرفت.
زندگی در روستا و آشنایی با میم ربی یکی از خاطرات تلخ و 

شیرین جنگ بود.
یک شب شام میهمان میم ربی بودیم. در همان اتاق سیاه و دود 
گرفته ای که صبح نان پخته بود برروی تنور کرسی گذاشته بود 

و بچه ها وشوهرش کنار کرسی نشسته بودند. اتاق روبروی ما 
هم چند روز بعد به اجاره رفت.

خانه ما در شهر خیلی سر راست بود. شهر تنها یک پمپ بنزین 
داشت و خانه ما روبروی آن بود و آنها هربار که به شهر آمده 
بودند آنجا را دیده بودن. به میم ربی گفتم این روزا که تموم 

بشه باید بیای پیش ما و چند روزی بمونی.
گفت پس کی به این زبون بسته ها برسه تلف می شن نه 

نمی تونم بیام.
اما چیزی که خیلی روشن بود این بود که اگه این اتفاق برای 

این آدمای روستایی افتاده بود آیا ما هم به این راحتی اتاق های 
خانه مان را حتی برای اجاره به آنها می دادیم.

یک ماه گذشت. پلیور های بافتنی آماده بود. بچه ها آن ها به 
تن کرده و در اتاق بازی می کردند. مرد گاهی به شهر می رفت 
به خانه سری می زد و با مواد غذایی باز می گشت. نزدیک عید 

نوروز بود که گفت برایتان بلیط اتوبوس گرفته ام شما به تهران 
بروید من هم به خانه برمی گردم.

با میم ربی و شیرهای تازه و نان های جا نانی اش، با میهم و 
حمام جهادی و کوچه های گلی اش خداحافظی کردیم و به شهر 

برگشتیم . 

پیام پینار سلک نویسنده و جامعه شناس معروف ترک و از 
مهم ترین فعالین جنبش صلح و ضد نظامی گری در ترکیه و 

از بنیانگذاران آمارگی )گروه فمنیستی در استانبول(.
»نظامی گری از قوی ترین دنده های مردساالری است! هیچ امکان 
آزادی برای ما وجود ندارد مگر اینکه این دنده را بشکنیم! ما در 
ترکیه مشاهده کردیم که چطور گفتمان ضد نظامی گری را با نگاه 

فمنیستی میرتوان تقویت کرد. ضدیت با نظامی گری به فمنیسم 
نیازمند است و فمنیسم به ضدیت با نظامیرگری. این مبارزه 

نباید محدود به درون مرزهای جغرافیایی شود بلکه باید مانند 
مردساالری و نظامی گری جهانی شود.

در مبارزه بر ضد مردساالری نظامی گر که مانند اختاپوس بر 
جهان مسلط شده است باید مبارزه فمنیستی ضدنظامی گری را 
پیش برد! مبارزه دوستان زن ما در ایران به ما نیرو می بخشد. 
بگذارید بیشتر با هم به اشتراک بگذاریم...و بیشتر همدیگر را 

ببینیم!«

پیام مالله جویا فعال ضد جنگ و نماینده ی برکنار شده اولین مجلس افغانستان پس از 
سقوط طالبان: به نظر من نه تنها زنان بلکه جمله ملت )مرد و زن( در جنگ ها و تحریم ها 
اقتصادی همواره قربانی هستند طوریکه ما در کشور خود افغانستان در طول بیشتر از سه 

دهه جنگ و اشغال تجربه کرده ایم.
تاریخ ملت ها نشان داده که ارزش های چون صلح، حقوق بشر، حقوق زن، امنیت و ثبات 

توسط جنگ و مداخله کشورهای بیگانه هرگز به دست نمی آید حتی مبارزه ما را به خاطر 
به دست اوردن همچو ارزش ها مشکل تر و وخیم تر می سازد.

پیام من به مردم شریف وآزادیخواه ایران این است که نه رژیم Jخوندی قرون وسطا فکر 
مذهبی فاشیست و نه کشور های امپریالیستی هیچ کدام ناجی ملت ایران بوده نمی تواند 
همانطور که باید مبارزه را تا سرنگونی رژیم فاشیتسی تا آخر ادامه دهند نباید هیچ وقت 

به این امید باشند که یک کشور و یا چند کشور خارجی آنان را از شر این مکروب ها 
نجات دهند زیرا هر دو دشمنان ملت ایران اند.

تجربه افغانستان و عراق کافی است که درین ده سال مردم ما را از زیر باران به زیر ناوه 
نشاندند یعنی تروریست های ائتالف شمال را جانشین طالبان ساختند که خالق و احیا 

کننده هردو بادار شان امریکا و محتدین اوست و ماهیت یکسان دارند. بنا این وظیفه ملت 
ایران است که در هر دو جبهه برزمند.

چنانچه نتیجه ده سال به اصطالح جنگ »خوب« امریکا برای مردم ما بربریت، خونریری، 
جنایت، قتل عام، خشونت علیه زنان، فساد، مواد مخدر، ناامنی وغیره بوده که تا امروز هم 

این آفات جریان دارد که حال امریکا و محتدینش می خواهند عین این جنایات را در ایران 
تکرار کنند پس کلید رهایی هر ملت به دست خود آن ملت نهفته است.

به نمایندگی از مردم درد دیده، صلح دوست و مترقی افغانستان همبستگی خود را با مردم 
آزادیخواه ایران اعالن نموده و به امید روزی که دولت های ضد مردمی و دکتاتور ما به 
زور و بازوی ملت های مان ریشه کن گردد. مبارزه آگاهگرانه و اتحاد و همدلی ما شرط 

اساسی است.
به عنوان یک تن از مدافعین حقوق زن و حقوق بشر از همه جنبش های زنان و جمله 

جنبش های جهانی خواهانیم تا درین مبارزه برحق ما را تنها نگذارند. همبستگی بین المللی 
آزادیخواهان دنیا مبارزه ما را بر علیه اشغالگران خارجی و بنیادگرایان مذهبی ساده تر 

می سازد.
زنده باد همبستگی ملی و بین المللی!

شما چه فکر می کنید؟
زنان در جنگ ها و تحریم های اقتصادی صدمات زیادی متحمل می شوند. این روزها 

در مورد ایران شاهد هستیم که حاکمیت با عملکرد خود و پافشاری بر برنامه ی 
هسته ایی، و کشورهای تحریم کننده برای حفظ منافعشان، هر دو بر طبل جنگ  

می کوبند. اخیرا برای مقبول جلوه دادن مداخالت نظامی در منطقه، توجیهات دیگری 
تحت عنوان »مداخله نظامی صلح آمیز«، به مولفه های جنگ ساز افزوده شده است.
فارغ ازشکل های موجه سازی جنگ و تحریم اقتصادی و تبلیغات طرفین، آنچه غیر 

قابل انکار و تهدیدآمیز است، میلیتاریزه شدن منطقه است.
شما که فعال زنان هستید و یا دغدغه مسائل زنان دارید در این باره چه فکرمی کنید؟ به نظر 

شما برای مقابله با نظامی گری در منطقه و دولت های نظامی گر چه باید کرد؟ نقش جنبش های 
زنان و جنبش های جهانی در این بین چیست؟ از تجربه و دانش تان نسبت به جنگ های گوناگون 

و اثراتش بر زندگی زنان و نفش زنان بگویید .
ما عمیقا از شرکت کردن شما در پاسخگویی به این سواالت استقبال می کنیم چون 
اعتقاد داریم تنها با همفکری و بحث می توانیم به هم نزدیکتر شویم. شما می توانید 
پاسخ خود را به هر شکل که ترجیح می دهید )متن ولی تا حد ممکن کوتاه، عکس، 

نقاشی، ویدئو وغیره..( برای ما بفرستید تا بتوانیم صدایی متفاوت و راهی درست، 
دست در دست همدیگر بر ضد جنگ بسازیم.

شما می توانید پاسخ خود را به این آدرس ایمیل بفرستید:
womenum@gmail.com

ما بخشی از »اتحاد زنان برای آینده خاورمیانه« هستیم و پاسخ های شما در این 
صفحهwww.women-against-war.blogspot.com منتشر خواهد شد.

پیام جودیت باتلر فمینیست و تئوریسین سرشناس:
»با آنکه شما درست می گویید که نظامی گری در 

منطقه در حال افزایش است، بایداز خود بپرسیم که 
مگر نظامی گری دیر زمانی نیست که بر منطقه غالب 
شده است؟ و سوال دیگر اکنون این است: انواع جدید 
نظامی گری چه هستند وقتی که نظامی گری به صورت 
»صلح آمیز« تعریف میشود و تمام مبحث صلح را زیر 
سوال میببرد؟ ما در مورد انواع جدید و »صلح آمیز« 

نظامی گری چه نظری داریم؟ از طرف دیگر، ایاالت متحده 
آمریکا و همدستانش خیلی سریع در دفاع از ارزشهای 

مترقی از جمله »حقوق زنان« عمل می کنند و حتی بعضی 
اوقات جنگ را به اسم رهایی بخشی زنان شروع می کنند. 
ولی فمنیستها باید موضع منتقد خود را نسبت به این انواع 

جدید، »مترقی« و »صلح آمیِز« جنگ حفظ کنند زیرا با 
وجود اینکه آنها به اسم ما حمله می کنند، ولی زندگی ما 

و شرایط زیربنایی زندگی مشترکمان را نابود می کنند. 
بنابراین اکنون هیچ چیز مهم تر از پیشبرد ارتباطات 
و پیوندهای جمعی فمنیستها بر ضد این انواع جدید 

نظامی گری نیست زیرا آنها ]ایاالت متحده آمریکا و هم 
پیمانانش[ از همدستی آدمها کمک می گیرند ولی در عین 
حال زندگی آنها را به خطر می اندازند. این تناقضات باید 
افشا شوند و ما باید شکل هایی برای همبستگی جهانی بر 

ضد نیروی ویرانگری که راه خود را حتی بر زبان ما برای 
پیشروی قدرتش می جوید، پیدا کنیم. ما باید، مثل همیشه، 

زبانمان و بدنهایمان را از طریق تمرین مقاومت و انتقاد 
پس بگیریم.

زنان علیه میلیتاریسم، دیکتاوری و تبعیض
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مهری جان

دلم خیلی برایت تنگ است. از پریروز که در استکهلم آن قالب 
صابون عطری را پیدا کردم، به تو فکر میکنم. همان صابون با 

رایحهی سبز سیب که بار اول در خانهی تو دیدم. از بیمارستان 
به خانهات برگشته بودیم. چه ِکیفی داشت شستن بوی 

بیمارستان با آن صابون. شوهرت خانه بود. از ما پرسید: چطور 
گذشت. خیال میکرد به سرمان زده از این خطرها میکنیم. ولی 
آنقدر از خودمان مطمئن بودیم که به او گوش ندادیم. متهمش 
میکردی که خیلی نظریه میبافد، »تو دنیای خیالی کتابا زندگی 

میکنه«. شرح ماوقع دادی و از قصورش گذشتی. ولی بعدن درک 
کردیم، ما فهمیدیم که بیراه میگفتیم.

اوایل آشناییمان بود. در محل کار من، تازه وارد بودی. زیبا، 
جوان با گیسوهای زیبای بلند که پشت سرت میبافتی. 

رفتار طبیعیات تاثیر عمیقی بر من بجا گذاشت. گرم بودی و 
پراحساس، زنی جوان که پس از سالها درس خواندن در غرب، 

تازه به کشور برگشته بود. لبخند و متانتات را دوست داشتم.
صابونی که همین حاال دستهایم را با آن شستم، یادآور خاطرات 

توست. این صابون را از آلمان وارد میکردند و برای همین، 
آن را فقط از دستفروشهایی میشد خرید که تقریبن سراسر 

پیادهروی خیابان پهلوی را اشغال کردهبودند. جوانهایی بیکار که 
دستفروش شدند و همه چیز، از کتاب و نوار تا لباس میفروختند. 

وقتی مسئولین محلی جلوی اینکار را گرفتند آنها در خیابان 
علیه بیکاری تظاهرات کردند و تو میگفتی وظیفهی ماست از آنها 

و حق کارشان دفاع کنیم.
عطر مفرح صابون مرا از خاطرهی یک بو میرهاند، هماندم که آن 
را به یادم میآورد. هرگز نمیتوانم آن شِب بیمارستان را فراموش 

کنم. شبی که در راهروی بیمارستان در تاریکی گذراندیم، 
وقتی آمبوالنس به آمبوالنس از خط مقدم مردانی را آوردند، با 

بدن های سوخته. به آن شب که فکر میکنم، بوی تعفن بدن های 
سوخته ی مردان را حس می کنم. دو هلیکوپتر آنها را مستقیمن 

از خط مقدم آوردهبودند. ناله میکردند و فریاد میزدند و آب 
میخواستند، ولی دکترها غدغن کردهبودند بهشان آب بدهیم. 

نمیشد چراغ روشن کرد چون ممکن بود شهر را بمباران کنند. 
در بیمارستان شمع روشن کرده بودند. همهی تختها اشغال 

شدهبود، برای همین تختهای اضافی را در راهرو گذاشتهبودند. 
غافلگیر شده بودیم، بین تختها میگشتیم و وقتی پس از ساعتها 
به ما اجازه دادند تا چند دقیقه در اتاق منشی نفس تازه کنیم و 
سیگاری دود کنیم ، ساکت بودیم، حرفی نداشتیم به هم بزنیم. 

ما فقط دستیار دکترها و پرستارها بودیم، ما را میفرستادند تا 
این و آن را از کمد و کشو برداریم. از این بیشتر از ما بر نمیآمد. 
با هرکه میتوانست حرف بزند، حرف زدیم. سعی کردیم آراماش 
کنیم. جوانکی مادرش را صدا میکرد، یکی دیگر از ما میخواست 

تا با خانوادهاش تماس بگیریم، سومی از آرزوهایش میگفت، 
اعتراف میکرد و به درگاه خدا اشک میریخت...

عجب شب غریبی بود! موحشتر از همه، بوی بدن سربازی بود 
که درون تانک سوخته بود. از بوی تعفن نزدیک بود از حال 

بروم. ما برای آنچه در آن شب میدیدیم آمادگی الزم را نداشتیم. 
آمادگیمان در حد دوره ی کمکهای اولیه بود که توانسته بودیم 
در محل کار تدارک ببینیم، دو دکتر دعوت کردیم تا فصلهای 

مهمتر را به همهی کارمندان کتابخانهمان آموزش بدهند. 
میگفتیم: »جنگ است. همه باید آمادگیهایشان را ارتقا بدهند.« 

و مبارزه کردیم تا هرکه مایل بود بتواند از کار معاف شود و 
یک هفته در بیمارستان تمرین کند. می گفتیم همه باید آماده 
باشند. من و تو این بیمارستان مشخص را انتخاب کردیم، تنها 

بیمارستان تخصصی سوختگی کشور، با بهترین امکانات که چند 
سال قبل از انقالب ساخته شدهبود. حاال آنجا بودیم، ولی واقعن 
نمیدانستیم قرار است چه برایمان پیش بیاید. وقتی شیفت روز 

آمد، آنقدر خسته بودیم که به تصمیم سرپرست پزشکی روز بعد 
نرفتیم. وقتی دوباره به بیمارستان برگشتیم، هفت مرد سوختهی 

شب قبل مرده بودند.
راستی قرار بود چه بر سرمان بیاید؟ مازوخیست بودیم شاید؟ 
یا شاید اثر هیجان جنگ بود که سخت میتوان از آن اجتناب 

کرد؟ ما که مخالف جنگ بودیم؟ واقعن چه فرقی میکرد صدام 
جنگ را آغاز کردهباشد یا خمینی با تحریکهایش در مسائل 
داخلی کشورهای همسایه؟ در نتیجه، وقتی بمبافکنها، شب 

به شب، به تهران هم رسیدند، دیگر شرکت در گروههای بحث 
جلوی دانشگاه کافی نبود یا شعارنویسی روی دیوارها یا دست 

به دست کردن اعالمیههای ضد جنگ. روزها به مناطق مسکونی 
بمباران شده میشتافتیم، قبل از آنکه بولدوزرها آنها را با خاک 
یکسان کنند. دولت انقالبی جوان سعی میکرد تا روحیه را باال 
نگه دارد، یعنی اجازه ندهد کسی ویرانیها را ببیند و در عوض 

گزارشگران رسانه ها، شب و روز خبر میدادند که چطور به قلب 
دشمن پیشروی میکنیم. ولی ما مردمی هستیم با خاطرات بسیار 
از دروغهای قدرتها در گذر هزارهها، و خود فریب آموختهایم که 

بیاعتماد باشیم به قدرتمداران، حتی اگر جرات نداریم آنرا بر زبان 
بیاوریم یا به زبان آوردنش دردسرساز است. دیگر میدانستیم که 

باید بین خطوط را بخوانیم و خودمان نتیجه بگیریم. غروبها وقتی 
ساعت منع رفت و آمد میشد، تمام پردهها کشیده بود، پنجرهها 

بسته، پوشیده با مقواهای سیاه، مردم در خانه مینشستند 
و همهی رادیوهای بیگانه ی فارسی زبان را گوش میدادند. 

حتی به صدای دشمنمان گوش میدادیم: به رادیو بغداد. وقتی 
پاسداران میآمدند تا خانهی مردم را تفتیش کنند، رادیو را روشن 

می کردند تا ببینید با چه فرکانسی روشن میشود. یک دوست 
خوبم، قریب دو سال پیش وقتی توی توالت نشسته بود و بی بی 
سی گوش میداد دستگیر شد. صدای زنگ در را نشنید، زنش در 
را باز کرد، خیال میکرد، همسایه است چیزی میخواهد و فرصت 
نبود تا به او خبر بدهد. گوش دادن به بی بی سی، البته، جرمش 

را سختتر کردهبود.
هیجان جنگ، حتی چپها را تحت تاثیر قرار داد. بعضی از 

گروههای مخالف، اعضای خود را بسیج کردند و به خط مقدم 
فرستادند ولی حکومت به اینکار هم انگ فتنهی چپ علیه اسالم 

زد: »توطئهی چپ، تا دستش به تفنگ برسد و بعد برعلیه 
حکومت به کار برود.« آنها را از خط مقدم برگرداندند. خدا را 

شکر! دیگر از این بدتر نمیشد که چپها زیر پرچم اسالم بجنگند. 
خیلی از زمانی نمیگذشت که هرکه مخالف جنگ بود، جنگی که 
ناگهان دفاع مقدساش خواندند، به اتهام جاسوسی برای صدام، به 

خیانت به کشور متهم شد.
در آن یکهفتهی بیمارستان،شاهد مصائب بسیار بودیم، اما 

دردناکتر از همه این بود که رنج، از حد طاقت ما فراتر میرفت. 
ما دریافتیم فلورانس نایتینگل نیستیم. حتی دستیار پرستار 

نمیتوانستیم باشیم. من به شستن بوی بد از لباس و تنم وسواس 
پیدا کردم. به قدر کافی قهرمانبازی درآورده بودم و دیگر از اینکه 
فقط به همسایهها در خانهام کمک برسانم راضی بودم. پائین یک 
ساختمان چهار طبقه زندگی میکردم. من و هما که طبقهی آخر 

مینشست، از همهی ساکنین جوانتر بودیم و انتظار میرفت که 

شبهای بمباران برای کمک در دسترس باشیم.
آژیرخطر به صدا در آمد و گوینده رادیو به مردم دستور داد 

تا به پناهگاه بروند. اما کسی نپرسید »کدام پناهگاه«؟ سوال 
بیهودهای بود چون همه میدانستند پناهگاهی در کار نیست. 

مردم به زیرزمینها می دویدند، به گاراژها و پارکینگها. همسایهها 
خوشحال شدند وقتی بهشان پیشنهاد کردم به آپارتمان من 

بیایند. پیشنهاد عاقالنهای نبود. اگر بمبی به ساختمانمان 
میخورد همه با هم زیرآوار زندهبهگور میشدیم. وقتی آژیر خطر 
قطع شد، هما و من با چراغ قوه در دست، آپارتمان به آپارتمان 

دویدیم و همه را به خانهام آوردیم. جمعیتی حدود سی نفر 
از هر سن و سال، بیشترشان وحشتزده تا سرحد مرگ. با یک 

شمع، دور رادیو نشستیم و منتظر عالمِت »رفع خطر« ماندیم. 
بعد کمکشان کردیم تا به خانهی خودشان بروند. شبهای اول 
همه ترسیده بودند و ساکت بودند. بچههای همسایه در بغل 

پدر و مادرشان گریه میکردند، کنار غریبهها و بین آنهمه آدم، 
در تاریکی. نفسکشیدن برای پیرها سخت بود. نمی توانستیم 

پنجرهها را باز کنیم، چون نور بیرون می رفت.
شبهای اول به هم اعتماد نداشتیم. همه می نشستیم و ساکت 

بودیم، ولی چند شب که به این منوال گذشت، غرغر میهمان های 
شبانه ما در آمد. گوینده رادیو میگفت هرکه چراغ روشن کند، 

خائن است، میخواهد به بمبافکنهای دشمن عالمت بدهد و 
ما صدای پاسداران پاترول سوار را در خیابان میشنیدیم که 

فریادهای تهدیدآمیز میکشیدند: »شما اونجا!، کمونیستا، ضد 
انقالبا، چراغو خاموش کنین!«، همینکه کسی پشت پردههای 

کشیده، چراغی روشن میکرد. درست یکهفته پس از جنگ 
مقواهای سیاه در همهی مغازهها تمام شدهبود، راه برای بازار 

سیاه باز شده بود.
یک روز همسایهای با این پیشنهاد آمد که کلنگی بخریم و در 
آپارتمان من بگذاریم که اگر زیر آوار گرفتار شدیم خودمان را 

نجات بدهیم. دیگری که مشکل قلبی داشت بخشی از داروهایش 
را پیش من گذاشت تا دلواپسشان نباشد وقتی بعد از آزیر خطر 

با عجله به سمت خانهی من میآید. من برای خودم بقچهای 
بستم با مقداری دارو، چند دست لباس و یک بطری آب که در 

اولین فرصت بتوانم در بروم. گاهی هم آژیر خطر چندبار در یک 
شب قطع و وصل شد و مجبور شدیم این روال را مدام تکرار 

کنیم. یک شب خیلی خسته بودم و سعی میکردم با کفش در 
تخت بخوابم تا بتوانم از جا بپرم و همسایهها را خبردار کنم. 

حکایتی مضحک که تا مدتها به آن میخندیدیم. کمکم مهمانهای 
شبانه از آن غوغای شبانه خستهشدند:» همهچی دست خداس، 
اگه قسمت باشه هرجا که اون بخواد میمیرم«. چنین گفتند و 

دیگر آپارتمانهایشان را ترک نکردند.
دیگر جنگ به آخر رسیدهاست، سپاس از کائنات. ولی هر وقت 
به آن شب بیمارستان فکر میکنم، »بو« به من بر میگردد. بوی 
جنگ که میخواهم آن را با صابونی پاک کنم که تو را به یادم 

میآورد.
با ِیک بغل محکم از شهر لوند.

ترجمه از متن انگلیسی: محسن عبادی  

آذر محلوجیان

از جنگ می گوییم
خاطرات جنگ عراق و ایران

صابون
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نظامیگری و خشونت علیه زنان 
دورویسکهی»دیگریساز«

ازآغاز به کار »شبکه ی فمینیستي صلح« در سال 2001، 
در باره ی میلیتاریسم و خشونت علیه زنان بارها و بارها 
نوشته و یا سخنراني کرده ام. مشکالت زیادي که در آن 

سالها شاهدش بوده ام حتی حادترهم شده اند و درپرداختن 
به این فجایع بهبود قابل مالحظه ای حاصل نشده است. 

بنابر این من کماکان در حال نوشتن و گفتن در باره ی این 
موضوع هستم، و این نوشته گزیده اي از سخنرانی من در 

دانشگاه دیتون می باشد.

لیوسیندا مارشال 
برگردان: فرانک فرید

وقتی انفجار بمب، خشونت و نسل کشی سرخِط 
خبرها را تشکیل مي دهند، آنچه برجا مي ماند، 

بدن زنان بمثابه بخش غیرقابل رؤیِت کارزار است.
مارگو وال استروم سوئدی نماینده ویژه سازمان ملل در 

حوزه  ی خشونت علیه زنان در مواقع جنگ

 براي اینکه کاملن متوجه موضوع خشونت علیه زنان شویم الزم است 
با دیدگاه جنسیتي به آن نگاه کنیم. اکنون روي این سؤال تمرکز 

می کنم که کدام ویژگِی میلیتاریسم، زنان را باالخص در موقعیت های 
می دهد.  قرار  مخاطره آمیز 

انسان با سه روش اساسي در پي کسب توانمندي است: 
• اول، قدرت فردی یا به عبارت دیگر، قابلیت ها و نیروهای درونی 

خوِد فرد 
• سپس، قدرت جمعی یا قدرِت جامعه )که همه ی ما در آن مشترک 

هستیم.(
• دست آخر، قدرِت برتر )که به باور بسیاري مي توان با اعمال قدرت 

از باال به توانمندي دست یافت.( 
میلیتاریسم و نظام پدر ساالري - که میلیتاریسم از آن دفاع 

مي کند - مبتني بر همین قدرت نوع سوم است که زنان را 
باالخص در معرض خطر شکنجه، خشونت و آزار قرار مي دهد. 
براي کسب توانمندي به این طریق الزم است قدرِت برتِر خود را بر 

چیزي یا کسي اعمال کنید و برای اعمال آن، نیاز دارید هدِف مزبور 
را »دیگري« قلمداد کنید.

وجه اساسی میلیتاریسم و خشونت علیه زنان، همین خلق »دیگري« 
است. خلق دیگري یعني ایجاد تمایز ساختگي بین دو گروه از مردم. 

این »دیگري« به مثابه کمتر یا کهتر یا پائین تر تعریف مي شود. 

»تجاوز به زنان اهل سابین«، اثری از نیکوالس پوسین)1635-1634(، موزه متروپولیتن که صحنه ی تجاوز رومیان باستان به زنان شهر مغلوب به 
تصویر می کشد. این سوژه الهام بخش تعداد کثیری از نقاشان و هنرمندان در دوره های مختلف بوده است.
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گرفتند.
40000 زن در بوسني و هرزه گووین قرباني تجاوز   •

شدند. 
• 4500 مورد تجاوز تنها در طي 6 ماه در یکي از مناطق 
جمهوری دموکراتیک کنگو )زئیر سابق( صورت گرفت. 
• و صدها مورد تجاوز به طور روزانه در دارفور صورت 

مي گیرد.
با استناد به این ارقام قابل توجه و باور نکردني قربانیان هم 

مي توان گفت که خشونت علیه زنان، ذاتِي میلیتاریسم است.
درهم تنیدگی نظامي گري و خشونت علیه زنان معضلي جهاني 
است، اما این بار مي خواهم روي این موضوع متمرکز شوم که 

این امر چگونه در مورد ایاالت متحده امریکا صادق است. 
دالیل متعددی براین امر وجود دارد:

• امریکا داراي بزرگترین قدرت نظامي جهان است و بنابر 
ابعاد وسیع مساله متوجه  حجم گسترده ی عملیات نظامي آن، 

ما آمریکائیها بوده و هست.
امریکایي  ما )حاضرین در جلسه سخنرانی( شهروندان  بیشتر 

هستیم و به گمانم قبل از نشانه روی انگشت اتهام بسوي 
دیگران، بهتر است در باره امکان خطاکاربودن خود سخن 

بگوییم و مسوولیت تغییر آن را به عهده بگیریم. 
قبلن  افغانستان صحبت کنیم. چنانچه  باره  ابتدا در  بیایید 

هم متذکر شدم یکي از توجیهات ما براي حمله به افغانستان 
آزادي زنان افغاني بود. اما چنانچه دیده بان حقوق بشر هم، 

سال قبل اعالم کرد یکي از بدترین شکستها متوجه آن بوده 
است.

»زنان افغان یکي از بدترین شرایط را در 
جهان دارند. خشونت علیه زنان »شایع« 

است و دولت افغانستان در حمایت از 
زنان در مقابل جنایاتي نظیر قتل و تجاوز 

عاجز است.« 
دیده بان حقوق بشر- دسامبر 2009  

امروزه:
اکثریت زنان افغاني در مقابل خشونت خانگي آسیب پذیرند.  •

• نظام قضائي کمک ناچیزي به زناني که از این خشونت ها 
جان بدر برده اند مي کند. در مواقعي که شاهدي بر ماجرا 

نیست آنها متهم به زناي محصنه مي شوند.
• قربانیان اغلب محبوس شده یا به قتل مي رسند. زناِن در 

نظیر خودکشي  اقدامات،  به فجیع ترین  معرض خشونت خانگي، 
بیمارستان سوختگي  قرباني کردن خود کشیده مي شوند.  و 

هرات 90 مورد از خودسوزي زنان را در تنها در 11 ماه 
گزارش کرده است.

• در افغانستان میزان خودکشي زنان باالتر از مردان است.

وقتي »دیگري« به عنوان کهترتلقي شود یا باید نابود شود 
و یا مورد حمایت قرار گیرد. 

اقدامات  تلفات  تلفات غیرنظامیان 70درصد کل  امروزه 
نظامي را تشکیل مي دهد. از آنجا که اکثریت جامعه 

متشکل از زنان و کودکان است، در نتیجه بیشترین تلفات 
جنگ از بین آنهاست.  

-----

چه ویژگی منازعات نظامي زنان را بخصوص آسیب پذیر و 
بي دفاع مي سازد؟

• در وهله ی اول تضعیف یا تالشي دولتها و عدم اجراي 
قانون 

• عوامل دیگر شامل بي خانمان شدن؛ دورافتادن از 
خانواده، بخصوص دور افتادن از مردان سرپرست و نان آور؛ 

پناهندگی و 
• و در نهایت از دست دادن شغل و یا منبع درآمد 

موارد زیر سهل الوصول ترین راههاي شکنجه و آزار جنسي 
زنان در نتیجه ی نظامي گري است:

• تجاوز
بردگي جنسي /قاچاق جنسي  •
• ازدواج و بارداري هاي اجباري

• زن کشي و نسل کشی

 
نکات دیگري که در این رابطه باید مد نظر قرار گیرد:

• دیگر جنگها نه در میدان نبرد که در شهرهاي بزرگ و 
کوچک و روستاها صورت مي گیرد.

• در جنگها غالبن بدن زنان بخشي از میدان جنگ محسوب 
مي شود که نیروهاي متخاصم برسر آن یا بر آن نبرد مي کنند!

• اغلب، بدن زنان جزو غنایم جنگي به حساب مي آید، و یا 
تحت عنوان کلي »خسارات فرعِي« جنگ نادیده گرفته مي 

شود. 
• خشونت علیه زنان با خاتمه جنگ باتمام نمي رسد. )همه 

ما از تجاوز سربازان حافظ صلح سازمان ملل گزارشهایي 
شنیده ایم و یا در مورد سربازاني که پس از بازگشت به 
خانه هایشان مرتکب ضرب و جرح یا قتل همسران خود 

مي شوند.(
 

ارقام به خودي خود گویا هستند:
• در نسل کشي رواندا به بیش از 500000 زن تجاوز شد.

• 64000 زن در طي جنگ در سیرالئون مورد تجاوز قرار 

• 70 تا 80 درصد زنان را قبل از 12 سالگي وادار به ازدواج مي کنند. واقعن بازارهایي 
وجود دارند که زنان را براي فروش به آنجا مي برند.

• مدرسه رفتن براي دختران به دلیل بمب گذاري و یا اسیدپاشي پر مخاطره است.

• تعدادي از رهبران برجسته زن به قتل رسیده اند که عاملین آنها حتي مجازات 
نشده اند.

-----
و حاال به عراق مي رویم که دوباره همان توجیه عدم آزادي زنان براي آنجا هم وجود 

داشت. با اینکه زنان عراقي مشکالت جدي داشتند اما در میان زنان عرب، آنها از 
بیشترین سطح آزادي برخورداربودند. اما در عراق پس از حمله امریکا:

• سه چهارم از یک میلیون زن بیوه در عراق، به هنگام جنگ، همسران خود را از دست 
داده اند، که یا حمایتي جزئي از آنها مي شود یا کاملن بي پناه مانده اند.

• زنان زیادي به اردن و سوریه پناهنده شده اند و اغلب بدور از خانواده هایشان که مي 
توانست مراقب و پشت و پناهشان باشد، بسر می برند.

• در قانون اساسي جدید که امریکا هم موافق آن بوده اولویت به احکام شرعي 
داده شده تا به قوانین مدني.

• قتلهاي ناموسي به طرز چشمگیري افزایش پیدا کرده است.
• قاچاق جنسي در شرایطي که زنان براي امرار معاِش خانوده هایشان مجبور 

به تن فروشي مي شوند یا به قاچاقچیان جنسي فروخته مي شوند، بطرزي 
یافته است. افزایش  شگرف 

اما فقط زنان غیرنظامي نیستند که در خطرند.
بنابر تحقیقات انجام یافته، به 30درصد از زنان در حین خدمت در ارتش 

امریکا تجاوز مي شود. 71درصد مورد هتک حرمت و حمله و 90درصد مورد 
آزار جنسي قرار مي گیرند. باور بر این است که 90درصد از این موارد گزارش 
نمي شود. چنانچه یکي از نمایندگان زن کنگره امریکا اخیرا اعالم کرد، زناني 
که در ارتش امریکا خدمت مي کنند بیشتر از هر دشمِن دیگري، ازسربازان و 

مي بینند.  آسیب  همسنگرانشان 
وضعیت در صحنه هاي نبرد بدتر است و زنان از ترس اینکه مورد تجاوز قرار گیرند حتي 

کنند.  استحمام  تنهایي  به  مي ترسند 
یادآوري این نکته مهم است که وقتي نوبت به آزار و خشونت جنسي مي رسد نوعي 
بخشودگي و معافیت از مجازات حاکم مي شود و موارد بسیار اندکي از متهم کردن 

مجرمین وجود دارد.
به عنوان نمونه، کمیته ی رسیدگي به خشونت هاي جنسي در ارتش، درسوم فوریه 

1910 به کنگره اعالم کرد که در روند جمع آوري اطالعات و اسناد در مورد خشونت 
جنسي در ارتش وضوح، اعتبار و وثوق کامل وجود ندارد.

------

همچنین الزم است در مورد تعدي به غیرنظامیان که مستقیمن توسط 
آمریکایي صورت مي گیرد صحبت کنیم. نظامیان 

تن فروشي در نزدیکي مقر نظامیان هم در خوِد امریکا، هم خارج 
از کشور افزایش یافته است. 

چنانچه معمول بوده و هست زنان و دختران را براي سرگرمي 
افراد ارتشي به پایگاههاي نظامي مي آورند. پنتاگون اقدام به 

تهیه الیحه اي علیه فحشاء درسال 2004 کرد تا امکان معرفي 
خاطیان به دادگاه نظامي فراهم شود. اما محدودیت ارتش 

»تجاوز به زنان اهل سابین«
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امریکا صرفن متوجه کلوپ ها و بارهایی )نوشگاه( شد که در 
امر فحشا فعالند. تالش اندکي براي اجراي این الیحه صورت 

است. گرفته 
اوایل امسال دولت فیلیپین از صدور مجوز کار براي زنان در 

بارها و کلوپهاي مجاور پایگاه هاي نظامي امریکایي در کره 
جنوبي خودداري کرده، بدلیل اینکه سرانجام، این زنان مجبور 

تن فروشي مي شوند.  به 
بسیاري از این زنان براي سرگرمي نظامیان و براي رقص و آواز 
بکار گرفته مي شوند، اما از آنها مي خواهند که مشروبات را به 
قیمتي گزاف عرضه کنند؛ زنانی که از این کار عاجز باشند، با 

ارائه خدمات جنسي بهاي کم کاري خود را مي پردازند.
در ژاپن یکسال بعد از اینکه وزارت دفاع، تن فروشي را 

قدغن کرد هنوز هم گزارشهایي ارائه مي شود که در نزدیک 
پایگاه هاي نظامي امریکا در ژاپن، دختران »ماساژور« در ازاي 

30 تا 70 دالر اقدام به تن فروشی مي کنند. 
موقعی که تحقیق یا گزارش جدیدي در مورد آزار جنسي در 
ارتش به کنگره ارائه مي شود )که البته بسیار نادر است(، اگر 
خبرنگاری از من بپرسد که آیا اینها تغییري در ماجرا بوجود 

خواهد آورد، جواب کوتاه »نه« خواهد بود. تجاوز و غارت زنان، 
سالح بالفعل جنگ بوده و هست و استفاده ی ابزاري از آنان 

هنوز د ر ارتش کاملن کاربرد دارد. 
برغم ده سال ممنوعیت فروش محصوالت پورنوگرافي در 

پایگاههاي نظامي، ارتش اخیرا در مورد برخي از آنها نظیر 
پلي بوي و پنت هاوز تجدید نظر کرده و آنها را پورنو محسوب 

نمي کند. حاال نمي خواهم وارد بحث در مورد پورنو شوم اما 
ابزاري از زنان از دیرباز بخش الینفک میلیتاریسم  استفاده 

بوده و مدارِک کنگره هم تغییري در آن ایجاد نمي کند. 
افزایش گزارشات آزار جنسي در ارتش بخشن مربوط به 

اما کارشناسان امر بر  ارائه ی گزارش مي باشد  بهبود مکانیسم 
این باورند که گزارشات ارائه شده، صرفن بخش کوچکي از 

واقعیتهاي موجود را شامل می شود.
اما نکته حائز اهمیت این است که موارد پیگرد قانوني یا 
اتفاق  این  تا وقتي  نیافته، و  افزایش  محکومیت مجرمین 

ایجاد تغییرات اساسي در شرایط موجود غیر محتمل  نیفتاده 
است. 

بار توجه عمده من به میلیتاریسم امریکا معطوف  اینکه این  با 
شده، روشن است که عملیات نظامی توسط هر نیروي نظامي 

دیگر چه نیروهاي شبه نظامي، یا گروههاي شورشي یا هر 
به خشونت  کسي که مرتکب خشونت میلیتاریستي مي شودــ 
علیه زنان مي انجامد و هر جا چنین اتفاقي مي افتد باید مورد 

توجه قرار گیرد چه در اندونزي یا دارفوِر سودان باشد، یا 
کنگو یا هر جاي دیگر جهان.

 _ در گزارش 2007 »سازمان زنان کارن« 
از تجاوز، قتل، شکنجه و کار اجباري که 
زنان این ایالت که تحت سلطه ی رژیم 

نظامي برمه است با آن مواجهند، آمده 
است:

»... بعد از تجاوز، آنها با شلیك گلوله به 
واژن وی، او را کشتند. هیچ اقدامي براي 

پیگیري صورت نگرفت.«
با توجه به گستردگي موضوع، در این فرصت کم نمي توان 
به نقش امریکا در چنین مواقعي پرداخت. )به عنوان نمونه 
حمایت امریکا از دولت اندونزي یا عدم حمایت ما از مردم 

دارفور و نظیر آن.( اما صرفن به دلیل این که ما نقش مستقیم 
در اعمال خشونت نداشته ایم، به این معني نیست که ما بي 

پایان بخشیدن به این خشونتها نقش  نباید در  یا  تقصیریم 
باشیم.   داشته 

حاال من مي خواهم راجع به اقداماتي صحبت کنم که مي توان 
در سطح ملي و بین المللي براي تغییر الگویي که اجازه تعدي 

به زنان را در اقدامات نظامي مي دهد، انجام داد. تمهیداتی 
برای پرداختن به این موضوع وجود دارند. یکي از مهمترین 
آنها »کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان« است 

که خشونت علیه زنان را به عنوان خشونت علیه حقوق آنان 
تعریف کرده و در واقع در حکم اعالمیه جهاني حقوق زنان 

است. 185 کشور جهان در آگوست 2009 این کنوانسیون را 
تصویب کردند. اما ایاالت متحده امریکا یکي از معدود کشورها 
به همراه کشورهاي اندکي نظیر ایران و سودان است که آن را 

نپذیرفته اند.  
امنیت سازمان ملل متحد،  همچنین در مصوبه هاي شوراي 

قطعنامه هایي وجود دارد که دانستن آنها ضروري است. اولین 
آنها قطعنامه 1325 است که به تأثیرات بیش از حد مخرب 
نبردهاي مسلحانه بر روي زنان، و کم بها دادن به نقشي که 

زنان مي توانند در جلوگیري از جنگ و ایجاد صلح داشته 
باشند، مي پردازد و به بالاستفاده ماندن نیروهاي زنان در حل 
معضل اذعان داشته و بر مشارکت کامل و برابر آنان به عنوان 

عامالن صلح و امنیت تأکید مي کند. 
قطعنامه 1820 نیز کلیه طرفین درگیر در منازعات را به 

قطع کامل خشونت جنسي علیه غیرنظامیان اجبار کرده و 
به ضرورت محافظت از زنان و دختران در مقابل همه اشکال 

فرا مي خواند.  خشونتهاي جنسي 
همچنین ما دیوان کیفری بین المللي را داریم که در سال 

1998 ایجاد شده که طبق مقررات آن خشونت جنسي، جنایت 
جنگي محسوب و در آن تمهیداتي لحاظ شده تا مجرمین، 
مسوول جنایاتي باشند که در طول جنگ مرتکب شده اند.  
به جرایم جنسیتی  بهتر  برای تسهیل در رسیدگی  همچنین 

تدابیری اتخاذ شده و نیز استانداردهایی برای محافظت از 

قربانیان و نیز شاهدان و وکال و مشاوران حقوقی در نظر گرفته 
شده است.

ایاالت متحده با دیوان بین المللی نیز مخالف است و در آن 
نمی کند. شرکت 

ایاالت متحده الیحه  ی بین المللی  اینجا در  اینکه،  دست آخر 
خشونت علیه زنان هم در کنگره و هم سنا دوباره مطرح شد.

اقدام حمایتی امریکا در کمک  رسانی  اولین  این می تواند 
خارجی در نوع خودــ برای متوقف ساختن خشونت و فقر 

جنسیت محور باشد که به ایجاد فرصت های اقتصادی برای 
زنان و ممانعت از خشونت علیه دختران در مدارس و در نهایت 

بیانجامد.  زنان  توانمندسازی  به 
موارد مذکور برخی از ابزارهای موجود در سطح ملی و 

بین المللی هستند. اما شما و من که عضو کنگره یا نماینده ی 
سازمان ملل نیستیم؛ بنابر این می خواهم شما را با این سؤال 

ترک کنم که هر یک از ما که اکنون در اینجا حضور داریم 
برای تغییر این پارادایم چه می توانیم انجام دهیم؟ 

برای دستیابی به صلح واقعی فراگیر برای زنان، باید ارتباِط 
بین »دیگری سازِی« منجر به نظامی گری و »دیگری سازی« 

منجر به خشونت جنسی را درک کنیم. ایجاد صلح در جهان، 
مستلزم ایجاِد صلح )احتراز از خشونت( در خانه های ماست. 

نیز همچون سایر  باید خشونت های جنسی  اینکه  نکته ی آخر 
خشونت های جنگی جدی گرفته شوند. الزم است قبول کنیم 
که خشونت جنسی ابزار جنگ است. با راهی شدن مردان به 

باقی می مانند.  جنگ، زنان و کودکان قربانیان بی گناه جنگ ها 
باید این موضوع را در مرکز توجه قرار دهیم. 

اگر به خاطر داشته باشید، در ابتدا سه روش قدرت طلبی را 
برشمردم و اینکه باید کاری اساسی صورت گیرد تا از قدرِت 

برتر بودگی وارهیم و به جامعه ی مبتنی بر قدرت فردی و 
قدرت جمعی )همه افراد جامعه( برسیم . 

ما احتیاج به یک تغییر جهت اساسی برای تغییر این پارادایم 
و حرکت به سوی تفکر گروهی داریم - تفکری که رنه آیزلر 

پیشگام آن بود. به جای دشمن انگاری دیگران ، بهتر است 
ببینیم چگونه می توان با تشریک مساعی در پی ارائه ی 

راه حل برای ایجاد روابط عادالنه و معنی دار باشیم. تنها در 
این صورت است که واقعن قدرتمند خواهیم شد. 

سعی من بر این بود که چهره میلیتاریسم را از دیدگاِه 
جنسیتی در یک نگاه به شما نشان دهم. اگر ما بدنبال 

پایان بخشی به منازعات و استقرار صلح هستیم، بدون لحاظ 
کردن اثرات میلیتاریسم بر زنان و شنیدن صدای آنان و گوش 

فرادادِن واقعی به گفته های آنان، نمی توان تصویری کامل از 
اثرات نظامی گری و چگونگی پایان دادن به آن ارائه داد. 

http://www.feministpeacenetwork.
the-other-terrorism-/13/04/2010/org
/militarism-and-violence-against-women

تجاوز سازمان یافته ی سربازان به زنان و کودکان »دشمن« در جنگ های داخلی بالکان در دهه هشتاد 
میالدی یکی از ابزارهای پیروزی و تصرف به شمار می آمد.
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این یک گزارش است. گزارشی از صحبتهای گروهی کوچک از 
آدمها. آنی که این گروه آدمها را کنار هم جمع کرده اینست 
که همه ایرانی هستند و اینکه االن چند صباحی ست که نام 

ایران با جنگ، امکان شروع جنگی دیگر در خاورمیانه، تحریم 
اقتصادی، انرژی هسته ای و بمب اتمی انگاری یکی شده 

است، حداقل از اینجائی که آدمها درش دور هم گردآمده اند: 
سیدنی، استرالیا. صبح روزی هم ابری، هم آفتابی، هم بارانی 

مطابق معمول سیدنی در این وقت سال است. رفت و آمد 
معمول صبح یکشنبۀ آدمها در این محله در غرب سیدنی از 
حال و هوائ ما ایرانیها به واسطۀ رویاروئی با اینکه در رابطه 

با وطن ما چه ها گفته میشود و چه نقشه ها کشیده شده 
حکایتی ندارد. خود این انگار به عاجل بودن اینکه این حرفها 

باید زده و شنیده شوند می افزاید.
گزارش را با سئوال و جوابهای رد و بدل شده شروع میکنم و 
با زیر ذربین گذاشتن آنی که، از نقطه نظر این نگارنده، اصل 

کالم این گزارش است به پایان خواهم برد.
پرسیده شد برای شما جنگ، جنگ در ایران، یعنی چه؟ 
مهرداد میگوید فکر میکنم این تجربۀ مشخص آدمها از جنگ 
باشد که نقطه نظرشان راجع به آن را شکل میدهد. از تجربۀ 

شخصیش ازجنگ ایران و عراق میگوید: 
» اون موقع زنم حامله بود. خیلی سخت بود، یعنی ما اول 

تهران  توی  بمبارانهای شبانه  فکر میکردیم خیلی سخته، 
و خاموشی. بعدش باید یک سفری میرفتیم اهواز که یکی 

ازدوستان را متقاعد کنیم موندنش اونجا فایده ای نداره و باید 
ول کنه. که آخرشم نشد. جادۀ اهواز و یادم میاد و فرسنگها 

درختهای سوخته. بوی دود. چهار روزی رو که اونجا گذروندیم 
باعث شد بفهمیم که اونی که ما توی تهران فکر میکردیم 

سخته به نسبت اهواز همچین سخت هم نبود.« 
میگوید:  نیکو 

»روز اولی که عراقیا به ایران حمله کردن بچه سه ماهه ام 
مریض بود و رو به مرگ. همۀ راه ها بسته بود. در بیمارستان 
همه هول بودن و هیچکی نمیدونست چیکار کنه. ساعت ها 
طول کشید تا بستریش کردن. من اون روز بود که تصمیم 

ایران زندگی کنم.«  گرفتم دیگه نمیتونم در 
با چشمهایش میخندد میگوید:  کاوه، که 

»ما میدویدیم بیرون از مدرسه، مدرسۀ ابتدائی، هیجان زده از 
صدای آژیر و اینکه هواپیماها رو ببینیم که اومده بودن بزنن و 
ضد هوائی ها رو. بعدش یه مدرسه نزدیِک مدرسه مون رو زدن. 

انگیز نبود.« اون موقع دیگه خیلی هیجان 
میگوید:  ستاره 

»اونموقع من لندن زندگی میکردم. گردهمائی بود که میرفتیم 
و تظاهرات و بحث و اعالمیه نوشتن و پخش کردن و اینحرفها. 

بعد با ته لهجۀ شمالی و غمی در صدایش میپرسد: 
»تا کی هی میتینگ بریم، مثل همین االن. حرفا هم همون 

حرفا. و هیچکس جوابی ندارد بدهد.« 
و من یادم میاید یک شبی از شبهای جنگ ایران و عراق را در 

تهران .وضعیت قرمز بود. همه جا تاریک، ولی همۀ آدما توی 
افتاد سه  خیابون که شاید خیلی هایمان یادمان باشد. بمب 

کوچه باالتر از آپارتمانی که آن موقع محل زندگی من بود در 
محلۀ گیشا. هوا دریک آن شد پر از خاک. میشد توی دهنت 

مزه اش بکنی. و سیل جمعیت به راه افتاد، بدون هیچ فراخوان 
همگانی ای، درسکوت، همه به سمت آنجائی که فکر میکردند 
باید بمب افتاده باشد. هنوز هم نمیدانم چرا. مدتی بعد، یک 

بعد از ظهر تابستانی چندین سال بعد از شروع جنگ سر 
تقاطع خیابان فلسطین و انقالب ایستاده بودم و نگاه میکردم 

به رودخانۀ تابوتهای سبز و سیاه که میامد ازطرف میدان 
آزادی و میرفت طرف میدان امام حسین. نه اولش پیدا بود 
نه آخرش. باوجودی که صداهای جور و واجور و خیلی بلند 
آنجا زیاد بود خاطرۀ من از این صحنه صامت است. سکوت 

رویاروئی با مرگ انسانها در ابعاد وسیع کر کننده است. 

پرسش بعدی این شد که با شنیدن اخبار روزانه  ای که 
از نقشه ها برای شروع جنگ در ایران میگوید چه حالی 

میکنید؟  پیدا 
ستاره میگوید: »تالطم روانی و افسردگی. چند وقت پیش 

وقتی هی خبرهای اینکه حاال کی قرار است ایران را بمباران 
نتوانستم سرکار بروم. فکر میکنم نیروی کار  کند میامد 

کشورهائی که ما درآن زندگی میکنیم هم به خاطر این حالت 
ما میتواند ضربه بخورد.«

 کاوه میگوید: 
»از نظر احساسیش که خوب زجرآور است. من عاشق مردم 
ایران هستم. میشود که گاه به خاطرشان، به خاطر اینکه با 

باید  آنها نیستم گریه میکنم.« و اضافه میکند: »ولی،میتوان و 
به این مسئله احساسی برخورد نکرد. مسئله جنگ مسئلۀ به 
دست آوردن قدرت، نفوذ و امکانات است و برای رویاروئی با 

آن باید برخوردی منطقی داشت.«
 نیکو میگوید من خودم را در »دام« خبرها گرفتار نمیکنم و 

میدهد: ادامه 
»یک جور جنگ با اسلحه و تحریم اقتصادی داریم، یک جور 
هم کشاکش هر روزۀ زندگی که ما، یعنی شهروندان معمولی 

جامعه برای رویاروئی با هر دوی اینها باید فضای خودمان را به 
وجود آوریم.«

ایران
جنگ

ایرانیها
سیدنی

اسودی پریسا 

گفتگوی جمعی از ایرانیان مقیم 
استرالیا در مورد خطر حمله به ایران
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 مهرداد اضافه میکند که از نظر او مهمترین مسئله اینست 
که خبرهای مربوط به جنگ بیشتر از هر چیز اخبار نقشه ها و 
سیاست های دولتهاست و مردم ایران و اینکه جنگ چه اثراتی 

برزندگی آنها میگذارد اصال فراموش شده اند. 
من هم گفتم: »من هم که مدام چسبیده ام به هرجور منبع 
خبری که بشود به آن فکر کرد و وقتی هم جلوی تلویزیون 

هستم دائم درحال مکالمه )که بیشتر وقتها خیلی هم 
محترمانه نیست( با گویندۀ خبر تلویزیون. به جان آمده از 
اینکه حتی در جوامع به اصطالح دمکراتیک که قرار است 
امکان برای طرح مواضع طرفهای گوناگون یک درگیری از 
طرف رسانه های دمکراتیک رعایت شود، صحبت از جنگ 

برعلیه ایران که میشود، این نه مردم بلکه دولت جمهوری 
اسالمی است که در مقابل اسرائیل و آمریکا طرف درگیری 
تلقی میشود. و این درحالیست که بخصوص بعد از کودتای 

انتخاباتی سال 2009 و سرکوبهای وحشیانه ای که معترضین 
انتخابات جلوی چشم همۀ مردم دنیا تحمل  به نتایج این 

کردند دیگر هیچ منبع خبری صالحیت داری در خارج از ایران 
نباید بتواند ادعا کند که جمهوری اسالمی نماینده ی مردم 

ایران است.
پرسش بعدی این بود که به نظر جمع، سیاست خارجی 

اسرائیل و همچنین سیاستهای جمهوری  و  آمریکا 
اسالمی چه نقشی در به وجود آوردن شرایطی که کشور 

ایران درحال حاضر با آن روبرست بازی میکنند؟
 کاوه براین نظر بود که نیاز آمریکا و اسرائیل برای کنترل 
ایران به اهمیت ژئوپلتیک ایران مربوط است. بخصوص با 

توجه به این که جنگ دنباله سیاست به دست آوردن سلطه 
بر سرزمینها و منابع طبیعی است. ستاره هم باور داشت که 
مواضع آمریکا و اسرائیل نه ناشی از »سیاست« خارجی آنها 

بلکه مربوط به »منافع« آن کشورهاست. و تاکید از جانب همه 
بر این بود که جنگ تحمیل شده از طرف نیروی خارجی نه 

تنها مشکلی از مشکالت مردم ایران را حل نمیکند بلکه آنها را 
عمیقا تشدید خواهد کرد. 

دیدگاه مشترک دیگر در این رابطه هم این بود که تحریم های 
اقتصادی و جنگ، دو وجه مختلف یک سمت گیری واحد 

هستند. کاوه براین باور بود که میتوان شرایطی را تصور کرد 
که در آن بشود از تحریم های اقتصادی به نفع جنبش های 

مردمی هم استفاده کرد. مسئله ای که در رابطه با این نقطه 
نظر مطرح شد این بود که الگوی خاصی برای این گونه 

تحریم های اقتصادی وجود ندارد )شاید به جز مورد آفریقای 
جنوبی که درمورد آن بسیاری از داده های پایه ای تاریخی، 

سیاسی و اجتماعی با مورد ایران درحال حاضر متفاوتند( و در 
ضمن این مسئله گوشزد شد که تحریم اقتصادی ایران در حال 
حاضر از جانب نیروهائی اعمال میشود )بخوان آمریکا و اروپا( 
که برایشان تقویت جنبش مردمی ضد جمهوری اسالمی ایران 

اولویت نیست.  در 
 کاوه تاکید داشت که او به اینکه چگونه تحریم و در نتیجه 

فشار اقتصادی بر مردم میتواند به تحلیل رفتن وجدان سیاسی 
آدمها منجر شود آگاه است )به بیان دیگر گرسنه که باشی 

بیچاره خواهی شد( ولی درعین حال این امکان را هم میدهد 
که تحت شرایط مناسب فشارهای وارده بر مردم و روشنگری 

درمورد مسئولیت دولت جمهوری اسالمی در مورد شرایط 
اقتصادی ای که مردم درآن به سر میبرند بتواند به ایجاد 

برساند. یاری  انقالبی«  »شرایط 
باور جمع برآن  درمورد سیاستهای هسته ای جمهوری اسالمی 
بود که دستیابی به سالح هسته ای سیاستی است که از جانب 

دولت جمهوری اسالمی دنبال میشود و از نظر کاوه دلیل 
براین هدف تضعیف امکان ضربه  پافشاری جمهوری اسالمی 
خوردنش است، چه از جانب نیروهای داخلی و چه خارجی. 

گفت:  ستاره 
»اوائلی که دولت احمدی نژاد بر سر کار آمده بود در سفری به 

ایران شاهد حمایت عمومی مردم نسبت به سیاست دستیابی 
به انرژی هسته ایی بودم.«

و اینکه حتی خود ستاره هم حامی این حق مردم ایران بود.
خود این نگارنده هم به طور کلی نسبت به حق مردم ایران 
برای امکان دستیابی به و استفاده از انرژی هسته ایی برای 

تولید انرژی ارزان و کافی نظر مثبتی داشته و دارد. اما االن 
بیشتر از هرزمانی روشن است که سیاست »انرژی هسته ای 

حق مسلم ماست« سیاست انتخاباتی احمدی نژاد بوده و 
دولتهای نهم و دهم از این شعار و حرکات عملی مشتق از 

آن برای استحکام بخشیدن به موضع خود در منازعات قدرت 
داخلی و خارجی استفاده کرده و میکنند. نحوۀ کلی عملکرد 

دولت احمدی نژاد )فساد و ناکارآمدی دامنه دار اقتصادی 
و اجتماعی، حمالت دامنه دار به حقوق اجتماعی مردم و 

یابندۀ محدودۀ حیات جامعۀ مدنی  محدودیتهای دائما فزون 
و بسیار و بسیار مسائل دیگر(، اضافه بر دیگر تنگناهائی که 
حاکمیت سی و چند سالۀ جمهوری اسالمی بر مردم ایران 
تحمیل کرده است، دیگر راه را براینکه حکومت جمهوری 

اسالمی تامین کننده منافع و نماینده ی تمایالت مردم 
ایران باشد به کل بسته است. اشکال حمایت از شعار »انرژی 
هسته ای حق مسلم ماست« همچنین به واسطۀ عدم وجود 
فضا و امکاناتی در ایران که با استفاده از آن بشود درمورد 

نکات مثبت و منفی استفادۀ از انرژی اتمی بحث و روشنگری 
اجتماعی کرد روشن تر میشود. بررسی مناسب بودن استفاده 
از انرژی هسته ایی، حتی اگر منحصرا با مقاصد صلح آمیز هم 

باشد، بخصوص در دنیای امروز که انفجار اتمی چرنوبیل و 
فاجعه فوکوشیما در ژاپن را تجربه کرده است، اهمیت بسیار 

یافته است. در رابطه با استفاده یا عدم استفاده از انرژی 
هسته ایی نظرات و تمایالت گروههای متخصص و عموم مردم 
ایران باید در نظرگرفته شوند. و این از روز هم روشن تراست 

که متخصصان بی طرف و مردم ایران در این مباحثات و 
بلکه  نیستند،  تعیین کننده  عوامل  تنها  نه  تصمیم گیری ها 

اصال نقشی بازی نمی کنند .

دررابطه بانحوۀ برخورد دولت جمهوری اسالمی به 
تهدیدات جنگی از استفاده ای که جمهوری اسالمی از 

این تهدیدات برای تقویت داخلی خودش میکند صحبت 
رفت. 

کاوه گفت: »ماشین تبلیغاتی جمهوری اسالمی خدا و میهن 
را یکی کرده. تازه قرار است جنگ برای ملتی »شهید پرور« 

معنی ای که برای بقیه دارد را نداشته باشد و ملت ایران قرار 

باشد. همزمان جمهوری اسالمی  است همیشه ملت شهدا 
بر شعارها و تبلیغاتی مانند »ظهور امام و آخر زمان نزدیک 

است« تکیه میکند تا ذهنیت توده های مردم را شکل بخشد و 
آنها را در برابر شروع احتمالی جنگ بسیج کند«. 

دست آخر همه حاضران در بحث توافق داشتند که دولت 
جمهوری اسالمی اولین نیروئی است که ازجنگ در ایران به 

نفع خود استفاده می برد.

پرسیده شد شما درمورد گروههای سیاسی مشخص و 
حتی بخشی از مردم در ایران که جنگ را راهی برای 

بینند چه فکرمی کنید؟  سرنگونی جمهوری اسالمی می 
نیکو پاسخ می دهد: 

»االن چهار ماه است که بعد از یکسال و نیم زندگی در ایران 
به استرالیا برگشته ام. من فکر میکنم وقتی بعضی ها  دوباره 
توی ایران میگویند »بذار بیان بزنن راحت شیم« بیشتر از 
سر ناامیدی از ایجاد تغییر از طریق حرکت خودشان است. 

امید دارند که شاید بشود این تغییر از طریق دخالت نیروهای 
خارجی به دست آید. در ضمن شاید در ما ایرانیها، اینکه یک 

نیروی بزرگ خارج از ما _امام زمان، شاه ..._ میاد و ما رو 
نجات میده ریشۀ فرهنگی دارد. بعدشم مردم برای حرکت 

اعتراضی خودشون بهای بزرگی دادن، بچه هاشون کشته شدن، 
تو زندان هستن و به این فکر میکنند که دیگر چقدر باید برای 

باورهای مذهبی  بها بدهند. مردم در ضمن  تغییر شرایطشان 
هم دارند، نمی دونند که آینده چی میشه، نیروهای مخالف 

به مرگ حساسیتشان کم شده،  متشکل نیستند، مردم نسبت 
باشد؟«  نفر تماشاچی داشته  اعدام خیابانی هزاران  باور میکنید 

آخر هم اضافه میکند که: 
»توی ایران ذهنیت آدما خیلی پیچیده شده. هیچ چیزی رو 

بیافته«.  اتفاقی ممکنه  بینی کرد. هر  نمیشه پیش 
ستاره میگوید: »منهم دفعۀ آخری که ایران بودم باور به 

اینکه جنگ میتونه راهی برای تغییر شرایط باشد را حتی بین 
بعضی آدمهای تحصیلکرده و به اصطالح مطلع شاهد بودم. 

وقتی ازشون میپرسیدم که مگر جنگ و حمله ی نظامی برای 
مردم عراق چه ثمره ای داشته، جواب این بود که ایران فرق 

داره! من فکر میکنم شاید مردم توی ایران واقعا از ثمرات 
فاجعه بار جنگ توی جاهائی مثل عراق آگاهی ندارن. البته 

این را هم باید درنظر گرفت که رسانه های عمومی دولتی 
توی ایران خیلی قوی هستن و کار تبلیغاتی زیادی به نفع 

سیاست خارجی دولت انجام میشه و شاید به این خاطرست 
که اطالعات عموم مردم ایران نسبت به پیامدهائی که جنگ 

تحمیل شده به عراق برای این کشور داشته کامل نیست. 
کال هم من فکر میکنم در نگاه اینجور آدما جنگ کوتاهترین 
مسیری هست که میشه برای خالص شدن از دست جمهوری 

پیمود«.  اسالمی 

درمورد گروههای سیاسی ای که از تحریم های اقتصادی و 
باور جمع  ایران حمایت میکنند هم  برعلیه  تهدیدات جنگ 
بر این بود که چنین خط مشی هائی فقط میتواند ناشی از 

حمایت و موافقت عمومی ای که این گروهها با سیاستهای کلی 
آمریکا دارند نشات بگیرد و نه براساس تحلیل خاص از منافع 

کوتاه و درازمدت مردم ایران.

آنچه که تابحال شرح آن رفت چکیده ای از نظرات و درد 
دل های ایرانیانی چند ساکن سیدنی است. از نظر نگارنده که 
بحث را جمع بندی کردم واضحتر از هر چیز این بود که این 
صداها، صداهای ضد جنگند. نکتۀ واضح دیگر عمق و گسترۀ 

اطالعات در مورد سیاستهای اسرائیل و آمریکا و همچنین 
نحوۀ برخورد جمهوری اسالمی درمورد مقولۀ تهدیدات جنگی 

برعلیه ایران بود. برای شرکت کنندگان در این گردهمائی 
سیاسی  اقتصادی،  تاریخی،  پیچیدگی های  تحلیل  کوچک 

و اجتماعی ای که ایران را  امروز رودرروی تهدیدات جنگی 
قرارداده امکان پذیر بود. پدیده ای که هم در مطالب خبری ای 

که در دنیای غرب در این مورد تولید میشوند بسیار کمیاب 
است و هم واضحن در مطالبی که جمهوری اسالمی در این 

مورد تولید میکند. به دلیل این ویژگی، به زعم این نگارنده، 
نگاه شرکت کنندگان در این بحث به خاطر چندالیه گی و 
از این رو به واقعیت نزدیکتر بودنش، از آنی که این روزها 

یک خوانندۀ معمولی ممکن است از طریق دستیازی به منابع 
خبری غربی به دست آورد بسیار آگاهی دهنده تراست. دیگر 

نکته مرکزی ای که میشود از این بده و بستان نظری در جمع 
ما برداشت کرد آگاهی از و دل نگرانی نسبت به این مهم بود 
که صدای مردم ایران، آنانی که این روزها تاوان تحریم های 

اقتصادی را میدهند و اگر ایران روزی با حملۀ جنگی اسرائیل 
و آمریکا روبرو شود حیات و امکانات اولیۀ زندگی خود و 

عزیزانشان را ازدست خواهند داد، اصلن درمباحث عمومی 
مربوط به جنگ جائی ندارند و شنیده نمیشود. آنچه معموال 
نمایندگان  اینست که  از منابع خبری مختلف شنیده میشود 

نیستند.  ایران  آمریکا میگویند هدف تحریم ها مردم  دولت 
تحریم ها هیچ ضربۀ  میگویند  اسالمی هم  نمایندگان جمهوری 
اقتصادی ای به ایران نزده اند. در حالیکه کمر مردم ایران زیر 

بار گرانی و بیکاری خم و خم تر میشود. همینطور میشنویم 
با وقاحت تمام، میگویند که  که نمایندگان دولت اسرائیل، 
دولتشان حق دارد برای حمایت از امنیت خودش، ایران را 
بمباران کند. در جواب آنها، نمایندگان جمهوری اسالمی 
با همان وقاحت میگویند که اگر به ایران حمله شود تمام 

منطقه را به خاک و خون خواهند کشید. و مردم ایران 
کمرشان زیر بارگرانی و بیکاری و دستگیری های امنیتی و 
اعدام خم و خم تر میشود. پس روشن تر از این چه که در 

ایرانند  رابطه با تهدیدات اخیر جنگی برعلیه ایران، این مردم 
بستۀ سیاست های جمهوری  بزرگترین گروگانهای دهان  که 

اسالمی، اسرائیل و آمریکا در منطقۀ خاور میانه هستند، 
جنگی که درصورت وقوعش کیفیت کنونی و افق کوتاه و دراز 

مدت زندگی آیندۀ مردم ایران را برای همیشه تغییر خواهد 
داد.

جمهوری اسالمی از مردم ایران امکان »خود صدای خود 
بودن« را گرفته است. من معتقدم که این بر ما ایرانیانی که 
میتوانیم صدای مردم کشورمان را بلند کنیم است که اینکار 

را با پشتکار و پیگیری هر چه بیشتر انجام دهیم. در آخر 
میخواهم ازستاره، نیکو، مهرداد و کاوه برای وقت و نظرات 

بتوانیم بیشتر  امیدواریم که  صادقانه شان تشکر کنم. ما همه 
از آنی که تا بحال در جائی که ما االن درآن زندگی میکنیم 

انجام شده در بلند کردن صدای مردم ایران تالش کنیم.
2012 مارچ، سیدنی استرالیا

  



41 40
آوای زن، شماره74آوای زن، شماره74   کابوس جنگکابوس جنگ

قاضی ربیحاوی

دشت در روبرو پهناور بود تا خط افق چیزی توی دشت نبود 
غیر از زمین صاف پُر از شوره

به پشت سر که نگاه می انداختیم شعله های آتش دیده می شد 
زبانه کشان مثل هیوالی زخمی به خود می پیچیدند پخش 

می شدند و شهر که حاال هیچی ش پیدا نبود زیر چترهایی از 
آتش بود

مردم به شکل سایه های کوچک لغزان در بخار از دل آتش 
بیرون می جستند خود را می انداختند توی دشت لب تشنه 
پا می کشیدند تا آبادی بعد که در چهل کیلومتری بود در 

به مقصد می رسیدند داشتند  ما سایه هایی  پیشاپیش 

پدر گفت یه کمی بشینیم و ایستاد با لب های سفید شده ش 
خم شد روی پنجه پاها نشست بعد من و دوتا خواهرهام که از 
من کوچک تر بودند خودمان را ولو کردیم روی زمین مادر هم 

قمقمه آب را از روی شانه پایین آورد نشست افراد یک خانواده 
که پشت سر ما بودند آمدند از کنارمان گذشتند رفتند دور 

شدند

خواهر بزرگتر گفت آب

مادر از قمقمه آب ریخت توی لیوان دراز کرد بطرف پدر و پدر 
لیوان را گرفت آب را ریخت توی دهن لیوان را به مادر پس 
داد هنوز آب را قورت نداده بود نگه داشته بود توی دهنش 
تاباند مضمضه کرد مثل وقتی که گاهی بعد از خوردن غذا 

مادر با آفتابه مسی آب روی دست او می ریخت و او یک ُمشت 
آب به دهان می ریخت نگه می داشت توی دهن می تاباند خوب 

با فشاِر آب الی دندان ها را می شست بعد آب را تُف می کرد 
به داخل لگن اما حاال آب را تُف نکرد بلکه قورت داد بلعید با 

لذت نفس عمیق کشید

ما هرکدام لیوانی آب خوردیم آخرین نفر مادر بود برگشت به 
ناپیدایی شهر نگاه کرد گفت کاش بچه م هم اومده بود

از افراد خانواده ما دو نفر هنوز توی شهر مانده بودند برادر 
بزرگم زهیر و مادر بزرگم که بی بی صداش می کردیم

پدر گفت اون خودش خواست بمونه نیاد

مادر هیچ نگفت
پدر گفت اصال چرا موند چرا نیومد؟

برادرم به صف سربازان داوطلب پیوسته و حاال برای جنگ با 
دشمن در شهر مانده بود

گفتم خوب دیگه هرکسی یه عقیده ای داره
پدر عصبانی شد گفت من ریدم به اون عقیده بعد سر به زیر 

انداخت کشیده گفت عقیده
آفتاب کج می تابید و تا به وسط آسمان برسد هنوز ساعتی 

مانده بود یک روز گرم پاییز بود با طلوع راه افتاده بودیم که 
به گرما نخوریم چون بچه کوچک با ما بود سخت راه می رفتیم 

گرما ما را گرفت تنها نبودیم مردم پراکنده با قمقمه یا بی 
قمقمه بر دوش می آمدند می رفتند دشت تبدیل شده بود 

به یک پیاده رو با طول و عرضی فراتر از نگاه بی آنکه کسی 
از روبرو بیاید همه به یک جهت می رفتیم با هرچه شتاب 
که داشتیم زیر خورشید قرص تمام حتی لکه ابری نبود 

جلوش سد کند از گرماش بکاهد یا سایه بیندازد بر راه و 
شعله ها می ُغریدند شعاع سرخ شان به هر سو می گسترد چنگ 

می انداخت بر سطح زمین به دنبال صیدی آدمی تا در خود 
ببلعد فرو ببرد مردم می گریختند سپری نداشتند که پشت آن 

پنهان شوند هیچ غیر از سنگرهای کوچک گور شکل پُر از نم
خواهر بزرگ تر باز گفت آب

پدر ُغرید گفت می زنم توی سرت ها
خواهر بزرگ تر زد زیر گریه و حتی بعد از خوردن آب هم 

ساکت نشد گفتم بسه دیگه
حاال قمقمه بر شانه من بود خواهر بزرگتر با گریه پرسید 

داریم می ریم به کجا؟ گفتم اول می ریم شادگان بعد می ریم 
اصفهان یا یه جای بهتر

مدتی طوالنی در سکوت رفتیم آب قمقمه از نصف هم کمتر 
شده بود گاهی یک جیپ ارتشی تند از کنارمان می گذشت و 
با رفتنش به ما خاک می خوراند گروه هایی جوان می رسیدند 

از ما جلو می زدند نمی دانستیم چقدر دیگر راه داریم تند 
می رفتیم که پیش از شب برسیم

مادر باز نگاهی به پشت سر انداخت و گفت بیچاره بی بی
گفتم وقتی راه باز بشه ماشین ها بتونن رفت و آمد کنن من 

خودم بر می گردم میارمش
همین جور چیزی گفته بودم بدون اینکه به آن فکر کرده باشم
یک روز قبل از به راه افتادن به بی بی گفتم تو را هم می بریم 

اما می دانستم پاهای او پیرتر و عاجزتر از آنند که بتوانند 
این همه راه بیایند گفت نه نمی خوام بیام تکیه داده بود به 

دیوار حیاط دوکش را می تاباند و برای زمستانی که از هیچش 
خبری نبود جاجیم می بافت گفتم باالخره یه طوری می شه که 

تو را هم بتونیم ببریم اما اولبخند زد با صورت پُرچین نگاهم 
کرد گفت بیا ببوسمت صورتم را جلو بردم بوی خوش می داد 
بوی بچگی و گالب و شیرینی های کوچک خوشمزه ای که از 
جیب هایش در می آورد به ما می داد لب هایش پوست گونه ام 

را مکید بعد ول کرد سرم را کشیدم به عقب چشم های ریز او 
در اشک غوطه می خوردند درخشیدند گفت پس کی بمونه به 

گاوها غذا بده؟
ما دوتا گاو داشتیم که شیر خانواده را می دادند

بی بی گفت گاوها و یاس
درخت یاس وسط حیاط خانه ما بود با شاخه های بلند پُرپشت 
انبوه گلهای ریز سفید بی بی گفت درخت زبون بسته هم آب 
می خواد دیگه مگه نه؟ گفتم دلواپس اون نباش بارون که بیاد 

حرفم را بُرید گفت اگه بارون نیاد چی؟
این طور شد که بی بی ماند تنها به انتظار ُمردن و ما زدیم 
به بیابان و حاال نمای یک آبادی در دورادور کم کم شکل 

می گرفت
گفتم یه جایی اون دور پیدا شد پدر گفت یه مستراح مادر 

با تکان سر به من عالمت داد که چیزی به پدر نگویم نگفتم 
چون هرچه می گفتم او را بیشتر عصبانی می کرد آب قمقمه 

به ته رسید
مدتی بعد وقتی که آبادی کامال مشخص شد و ما امیدی به 

رسیدن یافتیم صدای شلیک توپ خیلی نزدیک به گوش 
رسید بعد صدای مهیب عبور یک هواپیما از باالی سرمان که 

تن را می لرزاند
خواهر بزرگتر گفت یا امام هشتم گفتم نترس گفت مگه مال 

کیه؟ هواپیما رفته بود جلو اما انگار در فکِر برگشتن بود گفتم 
مال این طرف اما خیال خواهرم راحت نشد لبه پیرهنم را ول 

نکرد می رفتیم لب های او خشک بودند
گفت تو می گی این طرف جنگ را می بره یا اون طرف؟ گفتم ما 
می بریم دستی بر سرش کشیدم هیچ نگفت نگاه از آسمان بر 

نمی داشت
بعد دستی دیگر از پشت لبه دیگر پیرهنم را گرفت و کشید 

سر برگرداندم دیدم خواهر کوچکتر ایستاده با ترس و موهای 
درهم خاک آلود خیره به چشم هایم پرسیدم چیه چته؟ گفت 

کاکا؟ صدایش می لرزید گفتم بگو پرسید ما این طرفیم یا 
اون طرف؟

1359

توی دشت بین راه

قاضی ربیحاوی )متولد 1335 آبادان(
داستان و فیلمنامه نویس. 

تحصیالت ابتدایي و متوسطه اش را در آبادان 
گذراند. در سال 1362 به حلقه ی نویسندگان 

اطراف هوشنگ گلشیری پیوست که به جلسه های 
پنجشنبه شهرت داشت. ربیحاوی از سال 1364 
به فیلمنامه نویسی روی آورد و سرانجام در سال 

1374 به لندن مهاجرت کرد. اولین اثرش به نام مرداد پاي کوره هاي 
جنوب در سال 1358چاپ شد. از جمله آثار او: مجموعه داستان: 

نخل و باروت، خاطرات یک سرباز. از این مکان )نشر مینا - 1369(. 
رمان گیسو و نمایشنامه سنگسار از جمله آثار مشهور او هستند.

از جنگ می گوییم
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کتاب

دیداردر
الرناکا

استکهلم، 2009

باالخره دفتر گورستان را در داخل یک حیاط با دو کلبه چوبی 
قرمز پیدا می کند. چند ماشین بیرون در پارک شده است. بر 

روی تابلویی در راهرو نوشته شده: بخش الف. دختریک ضربه به 
یک در بسته می زند، دسته در را می چرخاند، دسته گل را در 

دست چپ می گیرد و تلفن همراهش را از جیب بیرون می آورد.
از اینکه پیش از وقت ناهاری به اینجا نرسیده دلخور است. زنی 
با کاپشن پالستیکی زرد از اتاق بغلی بیرون می آید و در حین 

قفل کردن در نگاهی به او می اندازد. 

ـ دنبال کسی می گردم.

ـ از کارمندان ما؟ یا آشنای خصوصی؟

دختر سرش را تکان می دهد و چند قدم نزدیک تر می شود.

ـ گور پدرم را پیدا نمی کنم. 

ـ بیا بریم تو اتاقم تا من لیستها را چک کنم. ناهارم دیر نمیشه.

زن پشت میزش می نشیند و کامپیوتر را روشن می کند. 

آذر محلوجیان نویسنده و مترجم ساکن سوئد 
است که تا کنون پنج کتاب سوئدی منتشر کرده 

است. آخرین کتاب منتشر شده از محلوجیان 
»دیدار در الرناکا« نام دارد که توسط نشر اطلس 

سوئد منتشر شده است. در این گفتگو از آذر 
محلوجیان در مورد روند کار و دالیل انتخاب 

موضوع یک ترور سیاسی برای کتابش پرسیدیم.

آذر محلوجیان - فکری در ذهنم بود که هر چند یک بار به 
بهانه های مختلف مثل وضعیت وخیم پناهندگان سیاسی و یا 

حمالت جمهوری اسالمی، زنده می شد و مشغولم می کرد. یاد 
غالم کشاورز پناهنده ی سیاسی می افتادم که سال ها پیش در 
قبرس هنگام مالقات با خانواده اش ترور شد. با اینکه کشاورز 

پناهنده ی سوئد بود و از زمره کسانی بود که توسط سهمیه ی 
سازمان ملل به این کشور آمده بود اما مسئله ی قتل او هیچگاه 

توسط دولت سوئد پیگیری نشد. حتی به مرور زمان به فراموشی 
سپرده شد. با این فکر بود که تصمیم گرفتم در مورد داستان 

اولین ترور پناهنده ی سیاسی ایرانی توسط جمهوری اسالمی در 
خارج از کشور بنویسم. برای تحقیقات اولیه برای موضوع کتاب 

جدیدم با وزارت خارجه سوئد تماس گرفتم و پس از تماس های 
مکرر متوجه شدم که چرا حتی دوستان و رفقای کشاورز هم 

نتوانستند مسئله ی ترور او را پیگیری کنند و به نتیجه برسانند. 
واقعیت این است که دولت سوئد مهر سکوت بر این پرونده زده 

است. 
- به زودی متوجه ی پیچیده گی و وسعت معمای این ترور شدم 

و دریافتم که من به تنهایی قدرت به دست آوردن کلید حل 
این معما را ندارم. این یک اقدام پلیسی-سیاسی بود که یک 

دولت در آن دخیل بود و دولت دیگری هم در مورد آن سکوت 
می کرد. یک فرد بدون امکانات تحقیقی وسیع و حمایت مقامات 
نمی توانست از عهده ی کشف همه ی جوانب این ترور پیچیده و 
مستند کردن آن بربیاید. بنابراین تصمیم گرفتم که ماجرا را در 

قالب یک رمان عرضه کنم. 

آذر محلوجیان پس از جلب موافقت ناشرش با موضوع کتاب، 
برای یافتن سر نخ با وزرات امور خارجه ی سوئد تماس می گیرد و 
از آنها در مورد ماجرای قتل پناهنده ایی با نام غالم کشاورز و نام 

دیگر او »بهمن جوادی« در قبرس می پرسد. 
- پس از هفته ها نامه نگاری و تلفن گفتند که چنین نامی در 

اسناد آنها وجود ندارد. »این اسم اصلن در آرشیو های ما نیست.« 
گفتند شاید در مرکز آرشیو ملی باشد. با آنها تماس گرفتم. 

جواب ندادند. وزارت امور خارجه پس از هفته ها گفت که ما باید 
خودمان با آرشیو ملی تماس بگیریم. باز هم خبری نشد. باالخره 
گفتند که باید نامه رسمی بدهی و تقاضای کتبی کنی تا جواب 

بدهیم. دادم و باز هم گفتند که چنین پرونده ایی وجود ندارد.

محلوجیان ناامید از همکاری مقامات سوئدی که به کل منکر 

وجود پناهنده ایی به نام غالم کشاورز و یا بهمن جوادی می شدند 
تصمیم می گیرد که به محل حادثه برود شاید در آنجا سرنخی 

بیابد.
- به قبرس رفتم. نمی دانستم هتل محل اقامت خانواده ی 

کشاورز کجا بود. رفتم به پلیس الرانکا. پلیس به شدت از سواالت 
من مضطرب شد و گفت که تو برای چی آمدی، چه می خواهی 

بعد از بیست سال. چرا االن... 
- دست آخر گفتند این پرونده هنوز باز است، ما قاتل را پیدا 
نکرده ایم و به همین دلیل نمی توانیم اطالعاتی به شما بدهیم.

- رفتم به آرشیو روزنامه های شهر. چون خودم کتابدار بودم 
می دانستم که با تعقیب تاریخ حادثه می توانم اطالعاتی پیدا 
کنم. باالخره هنگام ورق زدن روزنامه های آن سال ها عکس 

غالم کشاورز را در صفحاتی دیدم و بعد اسم پلیسی که مامور 
رسیدگی به پرونده بود را پیدا کردم. آن اسم را بردم اداره ی 

پلیس و گفتم من دنبال این آدم می گردم. خندیدند و گفتند این 
بازنشسته شده و ما نمی دانیم کجاست. رفتم دنبال سفارت سوئد 
در نیکوزیا پایتخت قبرس. گفتند در آن تاریخ ما سفارت نداشتیم 

و یک کنسول افتخاری داشتیم که اهل قبرس بود. این مرد 
تاجری بود که اتفاقن در مقابل سفارت دفتر داشت. به دفترش 

رفتم و تا موضوع را گفتم، گفت که اصلن چنین حادثه ایی یادش 
نمی آید. گفتم در روزنامه های خودتان در موردش نوشته شده 

است. گفت نه چنین اتفاقی هرگز نیافتاده. پس از اینکه تحقیقات 
اولیه در قبرس هم بی نتیجه ماند دوباره سراغ وزارت امور خارجه 

سوئد رفتم. گفتم در روزنامه های قبرس این حادثه ثبت شده. 
بازهم اظهار بی اطالعی کردند.

در این مرحله بود که محلوجیان تصمیم می گیرد که روند 
جستجویی که خودش انجام داده بود را به موضوع رمانش تبدیل 
کند. برای این کار شخصیتی به نام رزا خلق می کند که در نقش 

دختر غالم کشاورز به دنبال یافتن دالیل و شکل قتل پدرش 
به قبرس و سپس به ایران می رود و حوادثی را در جستجوی 

حقیقت و یافتن جنبه هایی از آن از سر می گذراند.
- با این متد کاری بود که علی رغم دست نیافتن به اسناد واقعی 

می توانستم در قالب داستان فرضیه های خودم را بسازم. در 

مجموع سه بار به قبرس رفتم و به بیمارستان و بعدها به محل 
ترور سر زدم و از مردم و کسبه محله پرس و جو کردم. همه 

منکر می شدند. مغازه داری که سی و پنج سال در کوچه ایی که 
ترور در آن رخ داده بود کسب می کرد هم منکر می شد. معلوم 

نبود که اینها از چه می ترسیدند. 
- در طول مراحل سه چهار ساله ایی که صرف نوشتن کتاب 
کردم موضوع را با کسی در میان نگذاشتم. در مراحل آخری 

بود که با دوستانی در میان گذاشتم. آنها پرسیدند چرا با همسر 
و رفقایش تماس نمی گیری و از آنها کسب اطالعات نمی کنی. 

توضیح دادم که عمدن این کار را نکردم چون اولن نمی خواستم 
تحت تاثیر روایت های آنها قرار بگیریم و دیگر اینکه فکر کردم 
اگر آنها می خواستند که در مورد ترور کشاورز بنویسند حتمن 
تا به حال این کار را کرده بودند و شاید برایشان جالب نباشد 

من که نه عضو حزب سیاسی آنها بوده ام و نه آشنایی با کشاورز 
داشته ام این کار را بکنم. من داشتم یک رمان می نوشتم 

زاییده ی تخیل خودم بدون آنکه مدعی مستند بودن آن باشم. 
بنابراین ضرورتی برای تماس با آنها وجود نداشت.

- فکر کردم این طور به عنوان نویسنده آزاد خواهم بود که 
خودم شخصیت ها را خلق کنم. حتی برای اینکه داستان برای 

خواننده ی سوئدی جذابیت بیشتری پیدا کند و جامعه ی سوئد 
را هم درگیر کنم شخصیت همسر کشاورز را یک سوئدی کردم 
که یک باره درگیر ماجرای قتلی سیاسی می شود که از چند و 
چون آن سر در نمی آورد و دخترش را طوری بار می آورد که 

دور و بر سیاست نچرخد. زیرا وحشت دارد که دخترش هم کشته 
شود. مادر رزا، قهرمان داستان، را از هر نوع تماس با ایرانی ها 

منع می کند. در حالیکه اینها هیچ کدام با واقعیت زندگی کشاورز 
که همسر ایرانی داشت و فرزندی هم نداشتند مطابقت ندارد. 

البته در مراحل پایانی کار با دو نفر از رفقای نزدیک غالم کشاورز 
یعنی احمد اسکندری و بهرام رحمانی تماس گرفتم و آنها از 

هیچ راهنمایی فکری دریغ نکردند.

باالخره پس از مدتی محلوجیان مجدد با وزارت امور خارجه ی 
سوئد تماس می گیرد و به آنها اطالع می دهد که کتابی در مورد 

قتل کشاورز می نویسد که به زودی منتشر می شود. در این 
تماس او نامه ایی هم که در رابطه با ترور های سیاسی از طرف 

ایرانیان به وزیر خارجه وقت نوشته و پاسخ نیز دریافت کرده بود 
به آنها نشان می دهد.

- بعد از یک ماه تلفن زدند و گفتند که ما حاال فردی مجرب 
پیدا کردیم و او باالخره اسنادی در رابطه با ماجرای ترور کشاورز 
پیدا کرده است. در آن مدارک نوشته شده بود که وزارت خارجه  

به کنسول وقت در قبرس ماموریت داده بود که موضوع قتل را 
پیگیری کند. به این ترتیب فاش شد که همان کنسولی که من 
مالقات کرده بودم و کاملن از موضوع اظهار بی اطالعی می کرد 

دروغ می گفت! 
من از تالش های خودم در رابطه با ماجرای ترور غالم کشاورز 
فهمیدم که دولت سوئد و شاید حتی قبرس می خواهند روی 

این قتل سیاسی سرپوش بگذارد. من فکر می کنم که گروه های 
سیاسی اپوزیسیون ایران اگر دنبال این قضیه را بگیرند حتمن 

می توانند مسائل زیادی را افشا کنند. 

اثر آذر محلوجیان

بخش اول کتاب، ترجمه از سوئدی



45 44
آوای زن، شماره74آوای زن، شماره74  

ـ من کمکت می کنم. اسمش؟

ـ پرویز رستگار1.

زن یک تکه کاغذ زرد یادداشت را به طرفش می گیرد و با لحنی 
پوزش آمیز می گوید: 

ـ اسم های خارجی سخته. 

 نگاه زن چند دقیقه روی صفحه کامپیوتر ثابت می ماند. بعد 
صفحه را بطرف دختر می چرخاند. 

ـ پیدا کردم. پدرت: پرویز رستگار. تاریخ دفن: 15 سپتامبر 
1989. تاریخ تولد: 1955.04.09. تاریخ فوت: 1989.08.27. 

قطعه 18ک. شماره قبر: 32054

ـ باراوله که اینجا میایی؟ 

ـ وقتی بچه بودم با مادرم می آمدم ولی حاال پیداش نمی کنم. 
تمام قبرستان را گشتم.

زن از جایش بلند می شود و دستش را روی شانه دختر 
می گذارد. 

ـ برف همه چیز را می پوشونه. تشخیص گذرها از قبرها سخته. 

بیا با ماشین می برمت. ولی بذاراول آدرس را برات پرینت کنم.

پشت سر زن روی تابو اعالنات ورقه روی جلد یک کتاب را 
چسبانده اند »هنر مهربانی«. زن و دختر با هم از ساختمان 

بیرون می روند و سوار ماسین می شوند. زن میراند. رزا میترسد 
مبادا زن سوال پیچش کند، راجع به پدرش بپرسد، از اینکه 

چطور مرد، راجع به مادرش بپرسد و اینکه چرا رزا تنها به اینجا 
آمده. ولی زن ساکت است و حواسش متوجه پیدا کردن قبر. 

ـ اینجا را یادم میاد. میتونم پیاده بشم. 

زن سماجت می کند.

 اینم قطعه 18ک. حاال باید شماره 32054 را پیدا کنیم. 

از ماشین پیاده می شوند. رزا پشت سر زن حرکت می کند 
و پایش را روی رد چکمه های پالستیکی زن بر روی برف 

می گذارد. 

ـ اینجاست. میخوای تو ماشین منتظرت بشم؟ بعد میتونم تا 
ایستگاه مترو ببرمت.

ـ ممنون. خودم میتونم برم. 

ـ مطمئنی؟ داری یخ میزنی. 

ـ خیلی ممنون. شما واقعا مهربونین.

زن از داخل ماشین دست تکان می دهد و استارت می زند. رزا 
منتظر می شود تا ماشین ناپدید شود. 

پدرش اینجا دفن شده. رزا ازهیچ چیز نمی ترسد. گلهای رز را 
روی زمین می گذارد و با دستکش هایش برف را از روی عکس 

پدرش می روبد. 

ـ سالم پدر!

پدرمثل عکس توی آلبوم رزا به او نگاه می کند ولبخند خجلی 
می زند. رزا چیز زیادی از او یادش نیست. دستهایش به 
آرامی سنگ قبر را پاک می کند و نوشته آشکار می شود.

در این مکان پرویز رستگار )حمید محسنی( کارگر و عضو حزب 
کمونیست ایران آرمیده است. محل تولد ایران 26.3.1955 ، 

محل قتل قبرس 27.8.1989

کارگران جهان متحد شوید.

گلهای رز نوشته را می پوشاند.

ـ قول میدم دختر شایسته ای باشم. دفعه دیگه با خودم شمع 
میارم تا برات روشن کنم.

تهران/ الرناکا 1989

جمعه

ساعت هفت صبح یک روز آخر تابستان در فرودگاه مهرآباد. 
بخاطر ازدحام هوا خفه است و نفس گیر. مهرآباد هم مثل همه 

فرودگاه ها محل انتظا و هیجان است. ولی ویژگی آن اینست 
که در هوایش بیشتر اضطراب موج می زند تا سرخوشی سفر. 

مسافرها طبق مقررات بعد از انقالب پنج ساعت قبل از پرواز به 
اینجا آمده اند. آدمهای خوابزده در صف طوالنی کنترل گذرنامه 

و تحویل بار ایستاده اند ولی هنوز مطمین نیستند که بتوانند 
به خارج سفر کنند. بیشترین ترس مسافرهای مهرآباد اینست 

که در همینجا و به محض اینکه گذرنامه را به مامور پشت باجه 
نشان بدهند، بگوید: ممنوع الخروج وگذرنامه را ضبط کند. 

مسافر با گونه های گر گرفته می پرسد:

ـ چی؟ آخه چرا؟

ـ به دادگاه انقالب مراجعه کنید. اونجا بررسی می کنند و اگر 
مساله ای نداشته باشید گذرنامه را به شما پس می دهند.

ممنوع الخروج بودن کابوسی همگانی است. مخالفین رژیم طبعا 
آماج هرگونه آزار و اذیتی هستند و همینطور زندانیان سیاسی 
زمان شاه ،حتی اگر حاال دیگر از دخالت در سیاست هم دست 

کشیده باشند. ولی این مساله تنها گریبانگیر افراد مخالف و 
دگراندیش نیست. هر کس می تواند با رد کردن گزارشی از 

دشمن شخصی خود او را ممنوع الخروج کند. رقبای اقتصادی 
و افراد متعلق به دسته بندی های مختلف رژیم این بال را به سر 
همدیگر می آورند. تهدید مردها موقع دعوا با همسران نا فرمان 

اینست:

»بخدا کاری می کنم که نتونی پاتو از این مملکت بیرون بذاری!«

و حقیقت این است که هیچکس در این کشور مصون نیست. 

مهر آباد شلوغ است، درهم برهم. بقول ایرانی ها سگ صاحبش 
را نمی شناسد. تحویل بار با چانه زنی و پرحرفی درباره وزن 

و محتوای بسته هاست. بعضی ها چمدانهای خیلی سنگین 
وکارتن ها و بسته های بزرگ قالی، تابلو، سماور و پلوپز دارند. بار 
دستی منحصر به یک ساک کابین پر و پیمان نیست. کیسه های 

پالستیکی از شانه و دست مسافران آویزان است. انگار ایرانیها 
به قابلیت مقامات کشور برای صادرات اعتماد ندارند و به همین 

دلیل  مصمم هستند که تا جایی که می توانند لوازم را با خود 
ببرند. از صنایع دستی و شیرینیجات گرفته تا پسته و آجیل 
و میوه های خشک، میوه های تازه هم می برند. خربزه شیرین 
مشهد، نان سنگک سفارشی کنجد دار، سبزیجات خرد شده 
یخزده و گاه حتی غذای آماده )از هرمرد یا زن ایرانی خارج 
نشینی می خواهید بپرسید، حتما به شما خواهد گفت که یا 
برای خودش و یا برای این و آن از این سوغاتی ها آورده اند(. 

اوایل انقالب بازدید بدنی به خاطر کشف طال و جواهر بود. خروج 
ثروتهای ملی ممنوع و کار افراد ضد انقالب خوانده می شد ولی 

بزودی شور انقالب از بین رفت و رسانه های خارجی گزارش 
دادند که اموال موزه های دولتی ایران بوسیله پاسداران مخفیانه 

از کشورخارج شد تا در حراجهای گالریهای غرب به فروش برسد. 
همان پاسدارانی که ادعای نگهبانی از ثروت ملی را داشتند. در 

فرودگاه مهرآباد اتفاقات دیگری هم می افتد. کارمند عبوسی 
که چند اسکناس درشت را نشانش دادید ناگهان گل از گلش 

میشکفد. باربری که با گرفتن مبلغی، مثال ده هزار تومان، وسایل 
شما را بر می دارد و آنرا طوری روی باند قرار می دهد و وزن 

می کند که عقربه بطرز معجزه آسایی روی مقدار مجاز بیست 
کیلو گرم ثابت می ایستد.   

خورشید خانم و اردشیر از کنترل آخر گذشتند و حاال سوار 
هواپیمایی شدند که قرار است آنها را به قبرس ببرد. بیخوابی 

و نگرانی خورشید خانم را خسته و کم توان کرده ولی برای 
رفتن به این سفر حاضر به انجام هر کاری است. اردشیر دنبال 

صندلی شان در یک ردیف چهار نفره می گردد. 

ـ شاید مادر طرف راهرو را ترجیح می دهد؟ 

مرد جوانی با پیراهن اتوکشیده سفید بلند می شود و جایش را 
به خورشید خانم می دهد و خودش دو صندلی آنطرف تر بین 
اردشیر و یک پیرمرد می نشیند. خورشید خانم هم حاال جای 
وسیع تری دارد وهم رفتن به توالت برایش آسان تر شده است. 

اردشیراز مرد تشکر می کند. بوی ادوتوالت میاید. خورشید خانم 
از سر رضایت لبخندی می زند. جای شکرش باقی است که هنوز 

آدمهایی هستند که فقط به فکر منافع خودشان نیستند.

1 نامی که نویسنده برای شخصیت غالم کشاورز برگزیده
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تجارت
مریم رییس دانا

پانی بهش گفته بود که امشب خیلی 
به خودت برس و توپ توپ بشو، گفته 

بود این مشتری با آن یکی ها خیلی 
فرق دارد و از آن مایه دارهاست، بهش 
گفته بود سعی کن قاپش را بدزدی و 
طرف را عاشق خودت کنی تا بتوانی 

تیغش بزنی. بهش گفته بود یک 
پیرسگ هاف هافوست که روی گنج 

بادآورده ای خوابیده و تمام عمرش را تو 
عیش وعشرت بوده. پانی بهش گفته بود 
همه جوره باهاش کنار بیا، به سنش نگاه 
نکن، او یک حیوان هار تنوع طلب است. 

برای همین ساعت دو بعدازظهر که 
از خواب پا شد بعد از حمام و درست 

کردن موهاش به ناخن های بلند دست 
و پاش الک سیاه، و روی آن ها را هم 

برق الک زد. صبر کرد تا خشک شوند، 
تمام صورت و گردن و چشم هاش را با 
لوسیون پاک کرد، جعبه کرم پودر ها را 

باز کرد، رنگ برنز را برداشت و مقدار 
مفصلی از آن را بر تمام پوست صورت، 
گردن، باالی سینه، بازو ها و حتی روی 
دست هاش مالید و حسابی آن را ماساژ 

داد تا جذب پوست شود. ریمل سیاه، رژ 
گونه آجری تیره، رژ لب قهوه ای و خط 

لب سیاه زد، دوباره به چشم هاش ریمل 
و پشت چشمش سایه قهوه ای زد، سه 

باره ریمل زد، مداد مشکی کشید. پشت 
گوش ها، روی سینه و دست هاش را عطر 
تندی زد که تا یکی دو ساعت دیگر که 

می خواهد پیش یارو باشد بوش مالیم 
شده باشد. پانی بهش گفته بود این عطر 
این قدر تحریک کننده است که هر وقت 
آن را می زنی هوس ارضا شده را در من 

بیدار می کنی. 
روی هر الله گوشش سه سوراخ بود، 

از باال به پایین گوشواره ریز، متوسط و 
درشت نقره انداخت. انگشت های دستش 

را هم با انگشتری های نقره پوشاند، 
به گردن و پای چپش هم زنجیر نقره 

انداخت. 
پیرهن دکلته کرم و صندل های قهوه ای 
پاشنه بلند و روی این ها مانتوی قهوه ای 

کوتاه باالی زانو پوشید، و یک کیف 
کوچک قهوه ای نیز به دست گرفت. 

ساعت پنچ عصر پانی با پراید آلبالویی 

که تازگی ها یکی 
از طرف هاش 
براش خریده 

بود آمد دنبالش. 
صدای بوق را که 

شنید رفت پایین. 
پانی شیشه های ماشین را پایین 

کشیده بود و صدای ضبط را تا آخرین 
حدش بلند کرده بود و سیگاری گوشه 

لب داشت. 
تا سوار شد،  پانی یک نگاهی به سرتاپاش 

انداخت و گفت: 
ـ نازی جون چه قدر جیگر شدی! ببینم 
چی کار می کنی ها! باید همه جوره بهش 

حال بدی. 
و بعد ماشین را روشن کرد و راه افتاد. 

نازی گفت: 
ـ حاال مطمئنی اشتباه نکردی؟ نکند 

مثل آن دفعه سه بشود؟ 
ـ نه جونم، تو نگران این جور چیز ها 

نباش، فقط به این فکر کن که چه جور 
می توانی نگهش داری، همین و بس!

ـ حاال چه مدلی هست؟ کادو می دهد یا 
پول؟ 

ـ تا کادوش چی باشد؟ ببین کدام به آن 
یکی می چربد؟ 

وقتی رسیدند پانی هم پیاده شد و تا 
دم آسانسور رفت، توی آسانسور هم 

رفت، قد بلند بود و پر و قوی. دست های 
بزرگش را دور کمر نازی انداخت، او 

را به طرف خودش کشید و محکم در 
آغوش گرفت، هر وقت این کار را با نازی 
می کرد یک چیزی تو دل نازی می ریخت 

پایین. خواست لب های نازی را ببوسد 
که نازی گفت: 

ـ نه عزیزم، آرایشم به هم می ریزد. 
نازی موهای شرابی اش را مرتب کرد و 

روسری اش را درآورد.
ـ برو خوشگله، طبقه هفتم شرقی. شب 

می آم پیشت.
یارو وقتی در را باز کرد مست الیعقل 

بود و خانه در غباری از دود پنهان شده 
بود. آخ که چه قدر دلش می خواست. 

یک ماه می شد که ترک کرده بود ولی 
حاال که بویش را شنید یک حالی شد.
تا لباس هاش را درآورد، یارو از پشت 
بغلش کرد و خودش را چسباند بهش 

و از گردن شروع کرد به بوسیدن. نازی 
خودش را از بغلش بیرون کشید، رفت 

طرف میز و لیوانی برای خودش ریخت. 
یارو گفت:

ـ چرا فرار می کنی، گربه ملوس؟ 

داشت فکر می کرد چه طور باید نگهش 
دارد و چرا تو این کار بی عرضه است. 
دلش می خواست پانی رویش حساب 

کند. لیوان را گذاشت روی لبش که یارو 
دوباره رفت طرفش، دستش را گذاشت 

روی گونه های ظریف و داغش، و بعد 
آرام آرام طرف گوش و گردن و بعد 
موهای بلند و قرمزش را نوازش کرد.

تلخ بود اما خنک. پیش خودش گفت 
زود بروم سر اصل مطلب. برای همین 

تا یارو بغلش کرد، پرسید:
- چند تا؟ 

- هر چی تو بگویی خوشگله.
- صد تا.
- صد تا.

- برو بیار.
- باید ببینم.

خنده کجی رو لبهای یارو نشست و 
گفت:

- باید ببیند.
بعد رفت تو اتاقی. نازی خوش حال که 
باالخره این بار موفق شده، روی کاناپه 

ولو شد. یارو، با یک دسته اسکناس 
سبز تو دست هایش، از اتاق بیرون آمد 
و گذاشتش روی دامن نازی. لیوانش را 

تا ته سرکشید. پای کاناپه ایستاد. لیوان 
نازی را دستش داد و گفت:

- بخور.
تا ته سر کشید. یارو بلندش کرد و 

او را به خودش نزدیک کرد. انگشت 
سبابه اش را روی لب های برجسته ناری 
کشید و بعد لب های نازک قهوه ای اش 
را چسباند، طوری که داشت بیشتر گاز 

می گرفت تا بوسیدن. دستش را از پشت 
برد زیر دامنش و باسنش را لمس کرد 

و کم کم برد جلو، و یکهو مثل دیوانه ها 
پیرهن را از باال جر داد و نگاه کرد، رفت 

عقب،  با صدای زیرش جیغ کشید:
ـ کثافت، تو که مثل منی. تو که 

مثل منی. تو آشغال را چرا برای من 
فرستادند؟ کثافت. کثافت.

داستان:

انا
سد

ئی
مر

ری
م

سهیال میرزایی

مریم رئیس دانا کلمه را دوست دارد و هر کلمه 
تازه ای که از زبان دیگر می آموزد او را سر شوق و 

زندگی می آَوَرد. رابطه های انسانی که دارای فرم های 
کلیشه ای باشند گاهی به شدت او را خسته می کنند، 
بنابراین بارها به همه چیز پشت پا زده و همه چیز را 
از صفر شروع کرده است. از دروغ و ریا بیزار است 

و در جست و جوی مهربانی و انسانیت است. به 
نظر او جهان هنر مطمئن ترین آغوش است و فقط 
در لحظاتی که کار فرهنگی می کند از اضطراب و 

دلهره های روزمره رهایی دارد. از خواندن رمان خسته 
نمی شود. داستایوفسکی نویسنده مورد عالقه اش است 

به طوریکه اگر یک سال بگذرد و از او کتابی نخواند 
احساس دلتنگی شدید می کند. به تولید ادبی اعتقاد 
دارد و زمان هایی را که موفق به نوشتن نشود دچار 
افسردگی و بیزاری از زندگی می شود. نوشتن برای 

مریم به واقع همانا روشنای نقطه روز است. نقطه های 
زندگیش، زمانی نوشتن داستان و مقاله است و گاهی 

ترجمه شعر و مقاله و نقد. خبرنگاری، عکاسی و 
ساختن کلیپ های ادبی نیز روزها و شب های او را 

می سازند. از کتابهایش می توان اشاره کرد به مجموعه 
داستان »عبور«، )انتشارت نگاه، سال ۱382(، ترجمه 
اشعار ژاک پره ور از فرانسه به فارسی، به نام »زمان 

گمشده«، )انتشارات نگاه، سال ۱387(. سه کتاب 
گردآوری درباره صادق هدایت، »هدایت در بوته نقد 

و نظر«، ) انتشارات بوم، سال ۱377(، »ارزیابی آثار 
و آرای صادق هدایت«، ) نشر آروین، سال ۱37۴(، 
»یادداشت های پراکنده صادق هدایت«، )انتشارات 

نگاه(. 

از فعالیت های ادبی او در سالی که گذشت، 
مصاحبه های متعدد او با اهل قلم و هنرمندان درون 

ایران و نیز خارج از کشور برای مطبوعات برون 
مرزی مانند سایت رادیو زمانه و شهرزادنیوز و 

شهروند است، این گفت وگو بیشتر درباره مسایل 
ایران باستان، زنان، حقوق بشر، ادبیات و هنر بوده 

است. همین طور می توان اشاره کرد به ساخت 
چند برنامه ادبی رادیویی برای رادیو زمانه. پایان 

سال 20۱۱ همزمان شد با ترجمه دو داستان او به 
زبان های کردی و انگلیسی. داستان »تجارت« توسط 

آقای بابک صحرانورد به کردی ترجمه شد و در 
ماهنامه گالویژه کردستان عراق به چاپ رسید و 

داستان »جزیره ای در دل تهران بزرگ«، توسط آقای 
دکتر مهران تقوی پور به انگلیسی ترجمه و در سایت 

دوزبانه انگلیسی و فارسی ایرانیان دات کام منتشر 
شد. هیچ یک از این داستان ها امکان انتشار در کتاب 

در ایران را نداشتند اما ازطریق نت بسیار خوب 

استقبال شده است. 

با گذشت آخرین روزهای زمستان سال ۱390 و 
آمدن نوروز و بهار، دو اتفاق خوب دیگر برای مریم 

روی داده است، یکی شرکت در نمایشگاه گروهی 
دوساالنه عکس در شهر بابل به نام »پلک زدن میان 

ماهی ها«، و دیگری حضور در نمایشگاه گروهی در 
پاریس که افتتاحیه آن روز هشت مارس، روز جهانی 
زن، بود. نام این نمایشگاه، »زندگی در اینجا، با زنان 

مهاجر« نام داشت. شهرداری ۱0 پاریس برگزارکننده 
این نمابشگاه بود.

مریم دو جایزه ادبی را نیز در کارنامه خود دارد: 

 تندیس جایزه بنیاد هدایت در دوره ی دوم برای 
داستان »جزیره ای در دل تهران بزرگ«، سال 

.۱382

ـ جایزه از جشنواره داستان کوتاه کوتاه اصفهان برای 
داستان » آوای آ«، سال ۱38۱.

در این شماره مجموعه ای از آثار مریم رییس دانا 
را برای آشنایی خوانندگان آوای زن با او انتخاب 

کرده ام. 
برای ارتباط مستقیم با مریم رییس دانا می توانید به صفحه 

www.raeesdana.com اینترنتی او مراجعه کنید
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دست هایشان در دست هم بود، قدم زنان پیچیدند تو کوچه 
عشاق. اسم کوچه »عشاق« نبود، اسمش مینوی بود، اما چون 

این کوچه، بن بست دنج و خلوتی بود برای دلدادگی پسر و 
دخترهای جوان، مردم اسم بن بست را گذاشته بودند »کوچه 

عشاق«. 
ـ بی فایده است رضا، بی فایده. من دلم می خواد تو منو راست 

راستی بخواهی، راست راستی دوست داشته باشی.
ـ من تو رو دوست دارم، راست راستی، به خدا می خوامت.

ـ نه. ضعیفه.
ـ ضعیف نیست.

پسر دستش را برد طرف کمر دختر. خودش را به او نزدیک کرد 
و دختر را چسباند سینه دیوار. سرش را برد نزدیک گونه های 

دختر. روسریش را کنار زد. خواست صورت دختر را ببوسد. دختر 
پس کشید. 

ـ بزار ببوسمت.
ـ نه.

ـ آخه چرا؟
ـ نه. درست نیست. 

ـ چرا درست نیست؟ دوستت دارم.
ـ درست نیست. ما که هنوز عروسی نکردیم.

ـ خب می کنیم.
پسر عقب نشینی نکرد. دستش را از روی مانتو کشید روی 

ران های دختر.
ـ خواهش می کنم. فقط یه کوچولو.

دختر می خواست خودش را رها کند، از پسر یا از میل درونی اش؟ 
هر دو. می دانست نباید به پسر ایرانی بوسه دهد واال شانس 

ازدواج و خوش بخت شدن با او را از دست خواهد داد.
ـ بزار برم. درست نیست، این جا.

هنوز حرف از دهانش بیرون نیامده بود که پاترول گشت پیچید 
توی کوچه. پسر و دختر از صدای ترمز برگشتند. دو مرد درشت 

و تنومند با باتوم در دست از ماشین پیاده شدند. همین موقع، 
پیکان سفیدی هم وارد کوچه شد و درست جلو پاترول ترمز 

کرد، اما کسی از آن پیاده نشد. دختر و پسر قدرت حرف زدن با 
هم را نداشتند، حتا فرصت نگاه کردن به هم را پیدا نکردند. یکی 
از مردها رفت سمت پسر، یکی دیگر رفت به سوی پسر. دختر و 
پسر را جداگانه بردند دو سوی دیوار کوچه، روبه روی هم. هیچ 

یک صدای دیگری را نمی شنید.
ـ اسمت چیه؟

ـ کامران.
ـ اسمت چیه؟

ـ آوا.
ـ چه نسبتی باهم دارید؟

ـ . ..
دستی باال رفت و توی صورت دختر خورد. دختر تلوتلو خورد، 

سقوط کرد روی زمین. بلند شد. لگدی به آبگاه پسر خورد. لگد 
دیگری توی شکمش. واژگون شد روی آسفالت. دستانش را دور 

شکمش حلقه کرده بود تا جلو ضربه ها را بگیرد. فریاد می زد: 
ـ نزن، تو رو خدا نزن.

آوا می خواست به سمت پسر برود. دستی از روی روسری از پشت 
سر موهایش را کشید.

ـ از جات جم نخور. همین جا وایسا.
پنجره ای از ساختمان سه طبقه باال سرشان باز شد. زن پیری با 

چارقد سفیدی، سر از قاب پنجره بیرون آورده بود،  گفت:
ـ حاجی آقا، تو رو خدا نزن جوون مردم رو. کشتین این بیچاره 

رو.
آن که سمت دختر ایستاده بود، به باال نگاه کرد و هوار زد:

ـ زر نزن عجوزه. سر تو بکن تو.
پنجره بسته شد. سومی شان از ماشین پیاده و نزدیک دیگران 

شد. مسن تر از بقیه بود، با ریش پر و سیاه. تسبیحی توی دستش 
و کلتی روی کمر. پوتین پایش بود، مثل بقیه. 

عاشقیدرکوچهها
ـ بسه بچه ها. مرتیکه رو ببرین کمیته. ضعیفه رو من می آرم.

ـ چشم حاجی. 
دو مرد دیگر این را گفتند و پسر را از دو طرف، از زیر بغل هایش، 

بلند کردند و کشان کشان بردند داخل پاترول. سومی مانده بود 
و دختر. آن ها که رفتند، به دختر گفت سوار شو. دختر خواست 

سوار شود که مرد گفت:
ـ جلو بشین. 

دختر اطاعت کرد. خودش هم نشست پشت فرمان. دختر سرش 
از گردن افتاده بود پایین. شانه هایش به سوی چانه جمع شده 

بود. قوز کرده بود. مرد شروع کرد:
ـ خب چی شده بود؟ یارو کی بود؟ باهاش چه نسبتی داری؟

دختر سرش پایین بود. جایی را نگاه می کرد میان تاریکی، به 
خالء، به پاها و کفش های جفت شده اش. دست هایش از بازو 

غالف هم شده بودند. پلک هایش می پرید. لب هایش می جنبید، 
بی آن که حرفی بزنند.

مرد دوباره گفت: حاال نمی خواد این قدر بترسی. سرتو باال بگیر 
ببینم. گفتم باهاش چه نسبتی داری؟

شانه های دختر کمی عقب رفت. بازوهایش از چنگال یکدیگر 
آسوده شدند. سرش از خمیدگی درآمد، نگاهش اما هنوز پایین 

بود. به تاریکی به جلو پاهایش نگاه می کرد. زبانش گفت:
ـ آقا، آقا تو رو خدا بزار برم. اگه آقام بفهمه منو می کشه. من و 

کامران می خواهیم با هم ازدواج کنیم. آقا، تو رو خدا بزار برم. من 
آبرو دارم. ما قراره با هم ازدواج کنیم.

ـ گفتم که نمی خواد بترسی. ببینمت. رویت رو بکن به من. آخ 
آخ ببین نامردا چه جوری زده اند توی صورتت. 

سر دختر باالتر رفت، صاف تر نشست. مرد تسبیح می چرخاند. 
دست بزرگ گوشتالویش را گذاشت روی دنده، بین خودش و 

دختر. سر چرخاند به طرف دختر، گفت:
ـ می دونی حاال این رفیقت رو کجا می برن؟

سکوت.
ـ می دونی ما هم باید بریم همون جا؟ 

مکث. مرد ادامه داد:
ـ کمیته وزرا.

سکوت.
ـ بعد تلفن می کنن به خونواده ات. پدر یا برادرت باید بیان 

کمیته. با شناسنامه تو.
دختر برای اولین بار برگشت، رو به مرد. دست هایش به حالت 

التماس و دعا، جلو صورتش. نی نی چشم هایش می لرزید. 
ـ آقا آقا، تو رو خدا رحم کن. آقام آقام منو می کشه.

لب های قهوه ای مرد الی انبوه ریش های سیاهش کج شد، بعد 
لب ها جنبیدند:

ــ البته تو می تونی کاری کنی که مشکل خودت و رفیقت حل 
بشه. 

اشک ها بدون اختیار از الی مژه های سیاه و بلند دختر روی گونه 
و لب هایش می ریختند. لب هایش می لرزیدند. 

ـ هر کاری بگین می کنم.
دندان های نیش مرد از الی انبوه ریش های سیاه بیرون زدند. 

سینه اش را باد داد.
ـ هر کاری؟ البته خرجش زیاد نیست.

ـ چی آقا؟ بگین.
چشم های مرد سرید روی ران های دختر.

ـ پاهات رو باز کن.
دختر برای بار دوم نیم رخش را برگرداند به سوی مرد. دهانش 

مثل دهان ماهی باز مانده بود. چشم هایش گشاد. از چشم ها دیگر 
اشکی نریخت. صورتش اما هنوز خیس بود.

ـ چی آقا؟
دختر تا به خودش بیاید دست مرد را دید که زیر شکمش روی 

دامنش می جنبد.
ـ نترس. طوری نیست. پاهاتو باز کن.

دختر سرش پایین افتاد. دست مرد را می دید که روی دامنش 
الی پایش می جنبد. مرد دستش را گذاشت بین دو پا و آن ها 
را از هم باز کرد. پاها مقاومت می کردند. لب های دختر جنبید. 

صدایی با ناله و التماس بیرون آمد:
ـ آقا آقا تو رو خدا، نه. نه. التماس می کنم. نه.

ـ مرد اطراف را نگاه می کرد. گفت:
ـ می گم نترس. شل کن. کاری ات ندارم. 

مرد با همان دست تنها دگمه مانتو را، که روی شکم بسته 
می شد، باز کرد.بعد به سرعت دامن کلفت دختر را، که تا مچ پا 

می رسید، باال زد. دستش را برد توی شورتش. گفت: 
ـ ببین دختر جان صدات درنیاد. فقط وقتی می تونی از این 

ماشین پیاده شده باشی که کف دست من خیس شده باشه. 
فهمیدی؟ زود باش. من کاری باهات ندارم. فقط همین. بعد 

می برمت خونه تون. نمی زارم کسی مزاحمت بشه.
همین طور که حرف می زد انگشت هایش روی برجستگی الی پای 
دختر حرکت می کرد. دختر، بی حرکت، به نقطه ای در خالء نگاه 

می کرد. پلک نمی زد. 
بهت گفتم شل کن. اگر بخواهی این جوری باشی بیش تر طول 

می کشه. می فهمی؟ پاهات رو باز کن. باز ِ باز. کثافت ِ هرزه. 
شماها همه جنده این. تو که داشتی به اون رفیقت می دادی. باز 
کن عوضی، واال انگشت می کنم تویش. باز کن الشی. نمی تونم 

بمالم.
مرد حمله کرد به طرف گلوی دختر، زبانش روی پوست 

دختر می چرخید و مک می زد. دختر روی صندلی وارفته بود. 
چشم هایش را بست. پاهایش باز شد.

ـ آفرین حاال شدی یه دختر خوب. حاال سعی کن بیای. به خاطر 
خودت می گم.

مرد مدام سرش را می چرخاند و به اطراف نگاه می کرد. هیچ کس 
نبود. غروب شده بود و هوا به سرعت داشت تاریک می شد.

ـ ببین هوا هم داره تاریک می شه. آقا جونت نگران میشه ها. 
بیش تر باز کن.

سکوت بود. 
دست دیگر مرد از روی مانتو سینه های دختر را چنگ می زد. 

دوباره به صورت دختر حمله کرد، گونه و لب هایش را گاز گرفت. 
گوشه لب دختر می سوخت. دهانش شور شد. آب دهانش را که 

قورت داد، طعم خون می داد. صدایی از هیچ چیز و هیچ کس 
درنمی آمد. دست مرد به سرعت حرکت می کرد. 

ـ المسب بشو.
دختر شد. کف دست مرد خیس بود. آن را برد نزدیک دهانش و 
بو کرد. تن مرد به رعشه افتاد. تک تک انگشتانش را لیس زد. به 

صندلی اش تکیه داد. دستش را گذاشت روی ران دختر و فشار 
داد.

ـ خونه ات کجاست؟
فوریه 2010

داستان:
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خوانندگان نخبه ی شعر در ایران از دیرباز با نام ژاک پره ور، 
شاعر فرانسوی آشنایی دارند. حسن هنرمندی، پرویز ناتل 

خانلری، همایون نوراحمر، احمد شاملو و رضا سید حسینی 
پاره ای از اشعار پره ور را به فارسی ترجمه و منتشر کرده بودند. 

خانم مریم رئیس دانا اکنون مجموعه ای از بهترین اشعار این 
شاعر را با کاری منظم، خالقانه و منسجم به فارسی ترجمه و 
در یک جلد، گرد آورده و زیر عنوان »زمان گمشده« توسط 

انتشارات نگاه منتشر کرده است.
گفت وگویی که به نقل از دفتر»خاک« می خوانید، از فرانسه به 
فارسی ترجمه شده است. در این گفت وگو خانم رئیس دانا نه 
تنها ما را با دشواری های ترجمه ی اشعار پره ور آشنا می کند، 

بلکه به معضل سانسور و خودسانسوری نیز اشاراتی مفید دارد. 
این گفت وگو را می خوانیم:

به عنوان نویسنده و مترجم ایرانی چطور و چه وقت با آثار ژاک 
پره ور آشنا شدید؟

با پره ور این طور آشنا شدم: سال دوم دانشگاه بودم، سر کالس 
ترجمه ادبیات، یک همکالسی دخترـ تمام دانشجویان زن بودند 
– شروع کرد به خواندن شعری. یک صبح معمولی بود، ولی پس 
از ثانیه ای صبح تغییر کرد، معنی تازه ای گرفت، هم شاگردی با 

تمام احساس و سلول های عصبی اش برایمان از پره ور میخوانـد، 
شعر پرنده1را. از آن روز به بعد دیگر از این شاعر جدا نشدم. 

شروع کردم به خواندن شعرهای دیگرش. در هر کدام یک ویژگی 
می دیدم؛ از شعرهای عاشقانه تا متلک هایش به روشنفکران. 

یک سال بعد شعر پیام2 و صبحانه3را ترجمه کردم که به نظرم 
از نظر استیل زیبایی شناسانه و نیز مفهوم و تصاویر نابی که بیان 

می کردند در نوع خود شاهکار محسوب می شوند. تا این که 
دوستی در سفر به پاریس، آن وقت من تهران زندگی می کردم، 

نسخه ای از کتاب4را برایم هدیه آورد. اما این که چرا اصلن پره ور 
و فرانسه برایم اهمیت پیدا کردند، هدایت است؛ صادق هدایت، 
مشهورترین نویسنده ایرانی که سال هاست در پرالشز خوابیده. 

سه کتاب اولم مربوط می شود به او.

به چه دلیل نسبت به ترجمه ی آثار پره ور حساس شدید؟ به 
دلیل سبک نوشتن یا به دلیل مفاهیم اشعارش؟

فکر می کنم این موضوع، یعنی ترجمه، خیلی غریزی باشد. 
یعنی همانطور که تو رنگ چشمت را انتخاب نمی کنی مترجم یا 

نویسنده شدن را نیز انتخاب نمی کنی. هر دو در تو جاری هستند 
مانند خون، حتی اگر از هیچکدام لذت نبری، یعنی نه از زندگی 

نه از ترجمه کردن.
من وقتی به زبان فرانسه چیزی می  خوانم که جذاب است به 

شدت دلم می خواهد با ترجمه اش لذت نهفته در آن متن را با 
دیگران تقسیم کنم. حتی اگر مقاله ای درباره ی فیلم گربه های 

ایرانی باشد. در واقع فقط هنگام یادگرفتن است که احساس لذت 
می کنم، بعد ترجمه یا نوشتن آن به فارسی گریبانگیرم می شود 
تا زمانی که موفق به انجامش شوم، گرچه همواره همراه با لذت 

نباشد.
به نظرم ترجمه کار آسانی نیست، به خصوص اگر شعر هم باشد، 

اما دغدغه اش همیشه با من است. به عنوان مثال وقتی برای 
اولین بار با شعر صبحانه5برخورد کردم، ترجمه اش برایم مثل 

کشف یک راز بود و باید حتماً این کار را انجام می  دادم. اما چرا 
گفتم راز؟ شعر با ضمیر سوم شخص مفرد مذکر6 آغاز می شود، 

حال آن که در فارسی ضمیر مذکر و مؤنث وجود ندارد، اصاًل 
مذکر و مونث در زبان فارسی وجود ندارد، پس من باید چه 

می کردم تا خواننده ی فارسی زبان مانند خواننده ی فرانسه زبان 
به محض شروع کردن شعر متوجه شود که راوی از مردی سخن 
می گوید؟ همین که توانستم راه حل را پیدا کنم که در آثار دیگر 

مترجمان پیش از من وجود نداشته است، برای مدت کوتاهی 
احساس خوبی به من دست داد.

این چالش با متن و شعر تمام مدت کار با من بود، به خصوص 
اینکه در شعرهای پره ور به جز تفاوت های زبانی میان زبان مبدأ 

و زبان مقصد، خود شاعر هم با زبان بسیار بازی می کند، اما از 
تمام این ها که بگذریم، مفاهیمی در اشعار هست که من تصور 

می کنم پره ور همان  قدر که فرانسوی  ست ایرانی هم هست، گاهی 
چنان خوب از موقعیت انسان در جهان، با آن زبان غنایی خود، 
حرف می زند که من خیال نمی کنم او متعلق به کشوری دیگر 
و فرهنگی دیگر و زبانی دیگر است. به عنوان مثال برای من ِ 

ایرانی، شعر سلطان7بسیار قابل درک است:
دیکتاتوری از بس آدم کشته از خواب های خودش هم هراسان 

می شود. به خصوص این اواخر که در اخبار ایران می شنویم 
آن زن یا مرد به دلیل اتهامات سیاسی یا رابطه احساسی یا 
قاچاق اعدام شده اند. شعرسخنرانی درباره صلح8، هر بار که 

شاهد گفت وگو داغ و آتشین یک دولتمرد سیاسی هستم چه 
ایرانی چه غیرایرانی، به یاد همین شعر می افتم، به ویژه آنجا که 
می گوید: به عصب جنگ می رسد، یعنی مسأله ی حساس پول9. 
یا شعر نومیدی روی نیمکتی نشسته10، یک حسی را می گوید 
که می تواند برای هر انسانی در هرجای دنیا اتفاق بیفتد، منتها 

ناامیدی و یأس را تبدیل به یک موجود بیرون از خود می کند و 

آن را طوری به تصویر می کشد و درباره اش هشدار می دهد که تو 
می توانی آن را مثل یک ویروس سرماخوردگی تجسم کنی.

در هر شعرش یک نکته معنایی ژرف مربوط به موقعیت انسان در 
جهان وجود دارد. بنابراین همواره شعرهایش موضوع من خواهد 

بود. منی که 7000 کیلومتر با سرزمین پره ور فاصله داشتم. 
اما شعر و درک وضعیت مشترک انسان، فاصله ها را از میان 

برمی دارد.

کدام شعرها را انتخاب کردید و به چه دالیلی؟ درباره ی 
شعرهای ضدمذهب به خصوص روش تان چه بود؟

ببینید وضعیت چاپ و نشر کتاب در ایران بسیار پیچیده است، 
مثاًل ممکن است کتابی دو بار موفق به چاپ و انتشار شود ولی 
برای چاپ سوم در دولت بعدی با بن بست مواجه شود یا گاهی 

کتابی به محض انتشار با مشکل پخش مواجه شود، مانند جنس 
دوم از سیمون دوبوار که خیلی هم در ابتدای انتشار از آن 

استقبال شد، اما اگر اشتباه نکنم تعداد معدودی از عالقمندان 
توانستند این کتاب را بخرند، چون از کتابفروشی ها جمعش 

کردند. این اتفاق در مورد آثار کالسیک ایرانی هم روی می دهد 
همچون بخش هایی از آثار موالنا؛ با این که موالنا به عنوان شاعر 

عارف و صوفی مشهور است اما برخی شعرهایش در جمهوری 
اسالمی مجوز چاپ نگرفته اند.

پس نویسنده و مترجم ایرانی سعی می کند همواره راه هایی 
برای گریز از این تحمیل پیدا کند، و پیش می آید که بسیار 
دچار خودسانسوری می شود. در مورد خودم می توانم بگویم، 

وقتی وسوسه ی ترجمه ی این کتاب برایم پیش آمد مدام دغدغه 
داشتم آیا مجوز نشر می گیرد؟ با چه قسمت هایی مخالفت خواهد 

شد؟ چه قسمت هایی سانسور می شوند؟ اگر شد آیا تمام شعر 
را بردارم؟ و فقط زمانی که کتاب را چاپ شده در دستانم دیدم 
مطمئن شدم تمام آنچه را نوشته ام به چاپ رسیده است، گرچه 

تمام آنچه را که می خواستم ننوشتم.
باید بگویم خودسانسوری کردم چه در انتخاب شعرها و چه 

درآوردن پاورقی هایی که شاید می توانست به تفهیم بیشتر شعرها 
کمک کند. نوشتم و پاک کردم. نوشتم و خط زدم و در آخر 

بعضی پاورقی ها را حذف کردم، از ترس این که حساس شوند 
و به کل کتاب صدمه بخورد. خوش بختانه باید گفت شعرهایی 
را که انتخاب کردم هیچ صدمه ای بهشان نخورد و کامل چاپ 
شده اند. متن اصلی کتابی که من ترجمه کردم چاپ انتشارات 

گالیمار است به سال 1972، و شامل 95 شعر که من 81 قطعه 
از آن را ترجمه کرده ام. سعی کردم انتخابی داشته باشم از انواع 
سلیقه و بیان شاعر: یعنی عاشقانه ها، مسایل اجتماعی، طنزها، 

ضد مذهب بودن، و . ..
می دانیم که پره ور به شدت ضدمذهب و ضدکلیساست، و این 
موضوع در همین شعری که شما اشاره کردید یا شعر »پدر ما 

«11 بسیار روشن بیان شده است. شعر» پدر ما«، که من به شدت 
عاشق شروع تکان دهنده ی آن هستم مرا مصمم کرد تا در میان 

انتخاب هایم قرار گیرد:
پدر ما که در آسمان ها هستید

همان جا بمانید
ما هم بر زمین خواهیم ماند

زمینی که گاه سخت زیباست.12
ولی تعدادی را هم گذاشتم برای آینده ی نزدیکی که امیدوار 

باشم بدون نگرانی منتشر خواهند شد. برای بعضی شعرها سعی 
کرده ام با آوردن پاورقی خیلی با ظرافت، که حساسیت بررس 
کتاب را برنیانگیزد، خواننده را متوجه چرایی سرودن آن شعر 
کنم، مثاًل شعر » فصل زیبا «13، نوشته ام: پانزدهم ماه اوت در 

تقویم مسیحیان روز عروج مریم مقدس باکره است به آسمان ها، 
و کونکورد هم به معنای صلح و آرامش.

خب، توجه کنید که خواننده ی ایرانی با زبان و فرهنگ متفاوت 
چه می داند از نظر تاریخی و مذهبی این شعر به چیز ارجاع 

دارد؟ یا چرا شاعر میدان کونکورد را انتخاب کرده؟ پس الزم 
دیدم برایش مواردی را توضیح دهم. برای اغلب شعرها سعی 

کرده ام این کار را انجام دهم، مثل شکار بچه14 )روز 27 اوت سال 
1934، سی نوجوان از بازداشتگاهی واقع در جزیره ی »بل ایل« 
به دلیل موقعیت دشواری که داشتند، می گریزند. پلیس، مردم 
بومی، و توریست ها به شکار بچه ها می روند و سرانجام همه ی 
آن ها را گرفتار کرده و دوباره به بند و زنجیر می کشند(. برای 

دیگر اشعار هم تا جایی که اطالعات و منابع قابل دسترس اجازه 
می داد تمام تالشم را کردم تا اشعار مفهوم تر جلوه کنند.

فکر می کنم برای ترجمه ی این 8۱ شعر چهار سال وقت 
گذاشتید. چه مشکالتی به هنگام ترجمه از فرانسه به فارسی 

داشتید؟ آیا ممکن است برایمان از این کار روزمره ی 
طوالنی مدت که هم نفس شما بوده بگویید؟ 

بله حدود چهار سال برای این کار وقت گذاشتم. من این کتاب را 
چند سال بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه شروع کردم. در واقع 

خیلی پیش می آمد که با بار اول خواندن متوجه معنای کل شعر 
نشوم، اما خب اندیشه و رو ح شعر را درک می کردم، و همان 
ترغیبم می کرد که دست به این کار سخت بزنم. در مواردی 

هم پیش می آمد که فکر می کردم فالن شعر خیلی ساده است، 
اما فقط وقت کار متوجه می شدم که چه پوستی از آدم کنده 

می شود.
به هر حال کار را با تعداد اندکی از اشعاری آغاز کردم که شاعران 

نسل های پیش از من تجربه کرده بودند. به تدریج متوجه 
می شدم با تمام زحمتی که برای ترجمه ی آن شعرها کشیده 

شده، اما همیشه برای انتقال زبان شعری پره ور موفق نشده اند. 
برای توضیح ِبیشتر ِحرفم یک مثال ِبرعکس می زنم:

فرض کنید یک فرانسوی غزل های کالسیک حافظ ایران را به 
زبان امروز فرانسه ترجمه کند. پره ور خیلی ساده »حرف ها« 

را تبدیل به شعر می کند، اما ترجمه ها خیلی مطنطن و فاخر و 
دور از زبان او بودند. در پاره ای موارد حتی غلط هایی مشاهده 

کردم. با این حال احتیاط کردم و به سراغ استادنی رفتم که زبان 
فرانسه می دانستند، پس از اطمینان از صحت ِدریافتم، بازنویسی 

را آغاز کردم.
قسمت دوم ِکار، شامل اشعاری می شد که هنوز کسی سراغشان 
نرفته بود. دراین باره نیز، برای تمام مواردی را که نمی دانستم یا 
شک داشتم، به کتاب های فرهنگ لغت مراجعه می کردم، فرانسه 

به فرانسه، فرانسه به فارسی، فرانسه به انگلیسی، فارسی به 
فارسی؛ برای اطمینان بیشتر و پرهیز از اشتباه، با تلفن از کسانی 
که فکر می کردم می توانند کمکی باشند، قرار مالقات می گرفتم، 

گفت وگوبامریمرئیسدانادربارهی

ترجمهی»زمانگمشده«یژاکپرهور
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به دیدنشان می رفتم و سؤال ها را مطرح می کردم.
اما همیشه موفق نبودم، چون خیلی پیش می آمد که 

دانش آموختگان زبان فرانسه، در رشته های مختلف از فلسفه 
گرفته تا ادبیات، متوجه منظور شاعر نمی شدند و می گفتند: 
»نمی دانم«. گاهی خیلی خسته می شدم اما هرچه بیشتر به 
بن بست می خوردم بیشتر وسوسه می شدم کار را ادامه دهم.

به هر رو با پی گیری به جواب هایم می رسیدم؛ یعنی معانی را 
پیدا می کردم. این قسمت سخت ترین بخش کار بود. سختی 

دیگر، البته نه به اندازه اولی، وقتی بود که پره ور به جز فرانسه 
با زبان دیگری حرف می زد، مثاًل شعر »پدر ما«15، که نام شعر به 

التین است. در ایران زبان هایی که ما با آن کمی آشنایی داریم 
انگلیسی و عربی ست. کمی زمان برد تا پیدا کنم نام آن شعر به 

التین است.
البته سختی نوع دوم از ساده ترین موارد بودند. بعد از برگردان 

اشعار به فارسی، برگردان به معنای ِمعنی کردن متن از 
یک زبان به زبانی دیگر، به پیشنهاد دوست ِمترجم، آقای 

اقوامی تقریباً تمام متن را با پست برای ایشان فرستادم. ایشان 
سال هاست ساکن فرانسه اند و به فرهنگ، تاریخ و زبان فرانسه 
آشنایی خوبی دارند، ایشان متن برگردان را با اصل تطبیق و 

پیشنهادات مفیدی دادند. حدود 30 شعر را نیز به آلمانی توسط 
دوست و شاعر محترم، آقای علی عبدالهی، استاد زبان آلمانی در 

دانشگاه، مطابقت دادیم.
بعد از تمام این ها، هرچند وقت یک بار سراغ شعرها می رفتم 
و روی موسیقی و روانی اشعار کار می کردم، به عبارتی سعی 
می کردم ترجمه ها را شعر کنم. در این مرحله الزم دیدم باز 

مشورت کنم. چند تایی را آقای سپانلو، یکی از شاعران معروف 
ایرانی و آشنا به زبان فرانسه مالحظه کردند و نکاتی را گفتند 

که بسیار مفید بود. در مرحله ی آخر برخی دوستان شاعر و 
مترجم، مانند آقای اسد امرایی و علیرضا بهنام وقت گذاشتند و 

پاره ای از ترجمه اشعار را خواندند. سپس باز شعرها را پیش خود 
می خواندم و کلمات را پس و پیش؛ تا این که بعد از چهار سال 

باالخره رضایت پیدا کردم کتاب را به دست ناشر بسپرم.

به لحاظ زبانی نباید ترجمه ی برخی از شعرها آسان بوده 
باشد، چون خیلی بازی با کلمه دارند.

بله. خیلی سخت بودند. در نظر بگیرید در زبان فارسی نه مذکر 
و مؤنث داریم و نه آکسان، گرچه مانند زبان عربی عالمت هایی 

است برای راحت تر خواندن، اما تقریباً از آنها اصاًل استفاده 
نمی کنیم. حال تصور کنید شعری به نام آکسان گراو16چه 
باید ترجمه شود؟ هنوز که هنوز است از نامی که گذاشته ام 

راضی نیستم. البته ترجمه ی خود شعر فکر می کنم بد نشده 
باشد، یعنی آنجایی که در زبان فرانسه ضمیر تبدیل به قید 
مکان17شده، در فارسی هم فکر می کنم خوب از آب درآمده 

باشد.
مورد دیگر: شعر گلها و تاج گلها18و بازی با کلمه . ..19، یکی 

به معنای گل و دیگری اندیشه، یا شانزلیزه در همین شعر که 
خیابان معروف شانزلیزه را برای فرانسه زبان تداعی می کند، 
در حالی که به معنی دشت افتخار است و ریشه در فرهنگ 

یونان دارد. در شعر فصل هسته20، ترکیبات لغوی »درشکه های 
اسبی و سنجاق های سر« را به هم می ریزد و ترکیبات دیگری 

می سازد: درشکه های مویی، سنجاق های اسبی.21
در بیشتر اشعار از این قبیل مشکالت برای ترجمه وجود 

داشتند، از این ها که بگذریم، مواردی هستند که به طریقی 
ریشه در فرهنگ، زبان و مذهب فرانسه دارند، مانند شعر شام 

آخر22، که اشاره به حضرت مسیح و حواریون دارد، و از بشقاب ها 
استفاده نمادین کرده برای هاله ی دور سر. یا شعر شرط 

بندی های احمقانه23، که پره ور به اندیشه ی پاسکال درباره ی 
اعتقاد به خدا در کتاب اندیشه ها24، انتقاد می کند.

آیا درمورد ارجاعات فرهنگی، به خصوص آنها که به 
اتفاقات اجتماعی اوایل قرن 20 مربوط هستند، مجبور شدید 

بدهید؟ توضیحاتی 
تا آنجایی که یافته هایم به من امکان می داد این کار را کرده   ام، 

ازجمله توضیحاتی داده ام درباره اشعاری مانند: شکاربچه25، 
بازگشت به وطن، جنگ با فرشته، شام آخر،فصل زیبا، رویدادها، 
پدر ما، گل ها و تاج گل ها، فصل هسته، برای کشیدن یک پرنده، 

تقریباً، تجلی، نظم نوین و . .. .  کتاب 277 صفحه است، که 
79 صفحه ابتدایی آن اختصاص دارد به آشنایی بیشتر با پره ور 
در زمینه های مختلفی که فعالیت داشته، ازجمله تئاتر، سینما، 
کوالژ، نقاشی، ترانه، موسیقی؛ کمی هم درباره ی دوران کودکی 

و زندگی خصوصی  اش نوشته  ام. در هر حال این کتاب، نخستین 
گام بوده برای من، و امیدوارم در آینده با شناخت بیشتر بتوانم 

کارهای بیشتری انجام دهم.

سخت ترین متن برای ترجمه کدام بود و چرا؟ و برعکس 
کدام شعر را با مشکالت کمتری ترجمه کردید؟

شعرهای عاشقانه، سختی کمتری داشتند، چون فکر می کنم 
عشق و متعلقاتش مانند احساس آزادی کردن درعین عاشق 
بودن یا نیاز انسان به عشق در تمام انسان های دنیا مشترک 

باشد، پس سریع تر مطلب را درک و ترجمه می کردم، ازجمله 
شعرهای برای تو عشق من26، ترانه زندانبان، باربارا، آلیکانته، این 
عشق و . .. اما شعرهایی که ارجاعات تاریخی، اجتماعی، مذهبی 

و . .. داشتند سخت تر بودند، چرا که باید مقداری روی این موارد 
هم پرس و جو می کردم.

انتشار کتاب تان در ایران چگونه بوده است؟ چه مخالفت ها و 
کمک هایی داشتید؟ کتاب در چند نسخه منتشر شده است؟ 
پخش آن چه طور بوده؟ آیا ترجمه ی شما میان خوانندگان 

فارسی زبان توانسته جایی باز کند؟
کمک هایی که شد همفکری دوستان شاعر، مترجم و فرانسه دانی 

بود که مرا در بهتر شدن شعرها یاری دادند. یک سال پیش از 
مهاجرتم نیز، در تاریخ چهارم فوریه 2007، با همت ناشر کتاب 
و مدیر مجله فرهنگی بخارا، آقایان رییس دانایی و دهباشی، و 

با حضور بسیاری از اهل ادب و شعر و ترجمه و نیز سفیر فرانسه 
در ایران، در خانه ی هنرمندان تهران، جشن تولدی برای پره ور، 

برگزار کردیم که استقبال خوبی هم شد.
اما درباره انتشار آن باید گفت، به طور نرمال، آمار کتاب در 

ایران بین 1000 تا 2500 است. این کتاب هم 1100 تا تیراژ 
داشته است، به قیمت 4200 تومان، کمی از سه یورو بیشتر. 

دقیق اطالع ندارم چه قدر از آن تا به حال فروش رفته است. اما 
پره ور میان قشر کتابخوان، چه نسل قدیم و چه نسل جدید، به 

ویژه عالقمند به شعر، محبوبیت دارد.

مردم ایران با این ترجمه چه طور برخورد کردند؟ واکنش ها 
چگونه بود؟ به خصوص ازطرف نسل جوان؟

همان طور که قباًل اشاره کردم تیراژ کتاب در ایران بسیار محدود 
است، البته بیشتر ِکتاب های مهم دنیا در ایران ترجمه می شوند، 
اما نه در تعداد زیاد، و فکر می کنم در ایران هم مثل همه جای 
دنیا مردم درابتدا بیشتر مجذوب سینما و موسیقی و یا اینترنت 
هستند تا کتاب، گرچه این موضوع در ایران بسیار حادتر است. 
درمورد جوان ها هم می توانم بگویم بیشتر کتاب های بست سلر 

)بیشترین فروش( را می خوانند. بنابراین خوانندگان آثاری چون 
پره ور خاص هستند، بیشتر در میان شاعران یا عالقمندان به 

شعر.

شما چهار سال با کلمات و اندیشه های پره ور زندگی کرده اید. 
فکر می کنم این تجربه روی زندگی تان اثر گذاشته باشد. آیا 

ممکن است در این باره برای مان بگویید، چه چیزی را در شما 
عوض کرده است؟

همین طور است که اشاره کردید. باید بگویم هر شعرش 
نمونه ای ست مستقل از دیگر اشعار، و هر کدام پنجره ای به 
روی زندگی و به روی خود شعر. پنجره ای که رو به پرنده ها 

باز می شود. من خیلی دیر به پرنده ها نگاه کردم، درست مثل 
خودش که می گوید خیلی دیر فهمیدم پرنده ها الگوی خوبی 

هستند، و باز پنجره ای که باز می شود به روی دوستی و شوق به 
زندگی.

پنجره ای که به یاد کودکان و تنگدستان همیشه باز می ماند 
تا هوای خوب وارد شعر شود، و نیز پنجره ای رو به شیطنت ها 

و هوشیاری های کودکانه و . .. شعرهایش نفرتم را به جنگ 
همیشه زنده نگه خواهد داشت. هر وقت می  خواهم شعری 

بنویسم یا داستانی، پنجره ها یکی یکی گشوده می شوند، 
حرف هایش را می شنوم، اما با دنیای خودم می نویسم، زنی 

ایرانی، که کودکی اش در انقالب گذشت، نوجوانی اش در جنگ و 
جوانی اش در التهابات سیاسی کشور.

شعر مورد عالقه تان کدام است و چرا؟ 
نمی توانم اسم شعر خاصی را بیاورم. اما می توانم در یک 

دسته بندی عالقه ام را بگویم: اول شعرهای عاشقانه را. بعد 
شعرهایی که توجه به صلح و دوستی دارند. اما »نومیدی روی 
نیمکتی نشسته«27، عالی ست، با من است، همیشه با من است.

و اگر بخواهید پره ور را در چند کلمه توضیح دهید چه 
می گویید؟

عشق به عشق، عشق به انسان، آزادی و صلح. نفرت از جنگ و 
مذهب.

شمس لنگرودی، شاعر نام آشنای ما در زمان انتشار این 
کتاب در روزنامه ی فرهنگ آشتی درباره ی »زمان گمشده« 

نوشته بود: » تاکنون خوانندگان فارسی زبان کمتر با این حجم 
از اشعار پره ور مواجه شده اند و همین امر باعث می شود که 
آشنایی شعردوستان با این شاعر بیشتر شود. خصوصًا اینکه 

رئیس دانا در مقدمه ی نسبتًا خوبی که در ابتدای کتاب آورده 
توانسته تا حد زیادی این شاعر را بشناساند«.

شناسنامه ی کتاب:زمان گمشده، ژاک پره ور ترجمه ی مریم رئیس دانا

مؤسسه ی انتشارات نگاه، 1387
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پرتره این شمارهپرتره این شماره

مریم رییس دانا

هر اثر هنری چنان چه بر یک سه ضلعی 
استوار شود بر محکم ترین شکل برقرار 
می ماند به سان اهرام مصر باقی مانده از 
اعصار دور، اثری حجمی که توانست ار 

زمان برای خود تاریخ بسازد. ماهیت 
ِسه ضلعی ِ قدرتمند هر اثری در طول 

قرن ها، بنا بر غریزه و دانش خالق آن اثر 
می تواند متغیر باشد، با این حال می توان 

گفت یکی از ماناترین سه ضلعی ها در 
یک اثر مستحکم: 1ـ تابوشکنی 2ـ 

خالقیت و 3ـ پارادوکس وجودی اثر 
)تضاد درون اثر( است. مقصود از سه 
ضلعی در ساختار )ستراکچر( یک اثر 

هنری، محدود شدن به سه ضلع و 
بی بهره بودن از دیگر عناصر نیست، بلکه 
اثر باید دارای ابعاد گوناگون یا به عبارتی 

حجمی باشد، همان طور که مثال داده 
شده ی باال، یعنی اهرام مصر نیز خود 

یک اثر حجمی است، و جای هیچ شکی 
نیست که اسکلت این معماری بزرگ 

بر مثلث بنا شده، اما کل کار یک حجم 
است که توانسته در طول اعصار همچون 

یک کوه استوار باقی بماند. 
هر متنی، چه نوشتاری چه تصویری 
چه موسیقایی، با بهره گیری از قدرت 
تضاد در ساختار خود در طول زمان 

دچار فرسایش نمی شود. با سه نمونه از 
آثار مختلف نقاشی در تاریخ هنر نقاشی 
هدفم را از قدرت پارادوکس وجودی اثر 
)تضاد( توضیح می دهم، لبخند مونالیزا 
اثر لئوناردو داوینچی، زن میان موج ها 
اثر گوستاو کوربه، ناهار روی چمن اثر 

ادوارد مانه.

در اثر معروف لبخند ژوکوند، که انگلیسی زبان ها به آن مونالیزا، 
می گویند از لئوناردو داوینچی، تضاد مشهور و همیشه گفته 

شده همانا لبخندی ست که بر لب نشسته و غم عمیق و ثابت در 
چشم ها. تضاد ِ غم و لبخند. خطوط گوشه چشم ها و لب ها نشان 

از خنده دارد، اما طبیعت خنده در صورت ادامه پیدا نمی کند 
بلکه در عمق نگاه و معنای دهان تغییر ماهوی می دهد. با چرخش 
تابلو در زاویه های مختلف و گردش نور و سایه روشن، این تصویر 
تغییر می کند و حالت های گوناگونی از این چهره دیده می شود. 

لبخند ژوکوند فراتر از یک خنده ی انسانی ظاهر می شود. 

چهره با نداشتن ابرو و مژه )مرسوم آن زمان( میان جنسیت 
زن و مرد در نوسان است. پرتره به سه چهارم زاویه چرخیده و 
دست ها با رخوتی روحانی بر هم خوابیده اند، درحالی که چاک 

ظریفی روی سینه دیده می شود. تابلو برخالف نامش شاد نیست 
و رنگ های دودی بر کل اثر مسلط هستند. اثری که گفته می شود 

منبع الهامش تابلویی ست از رافائل به نام بالتازار کاستیلونه، در 
قرن های پس از خود جان بخش آثاری می شود از ژان باپتیست 

کامیل، مارسل دوشان، سالوادور دالی، اندی واٍرل، فرناند لژه و . ..
تاریخ خلق اثر: 1503 تا 1507، لوور، پاریس.

پارادوکسوجودیاثر
زن میان موج ها اثر گوستاو کوربه، اثری اروتیک از 
قرن نوزدهم فرانسه، یعنی سه قرن بعد از داوینچی. با 
ورود به جضرافیای تصویر، اولین نقطه گیرای فیزیک 

زن در تابلو، سینه های برهنه ی او هستند که نگاه را به 
سوی خود می کشند، ولی با توجه موشکافانه و صرف 

وقت، تفاوتی میان دو سینه بارز است. نوک سینه ی چپ 
برجسته تر، به شکل بسیار نامحسوس و ظریفی باال رفته، 
انگار آلت مردانه ای در تن زن خودنمایی می کند. از سوی 
دیگر دست ها هستند که باالی سر زن در رخوتی مقدس 

به آرامی درهم حلقه شده اند، گویی دستان قدیسی. 
دست ها همان دست های زن در لبخند ژکوند هستند، 

مقدس. پارادوکس در این تابلو، نمایش توامان تقدس و 
اروتیک است، و نیز حضور سکس مرد روی سینه زن. 

با ارجاع به تابلو مونالیزا، به عنوان یکی از عالی ترین 
سرچشمه های عنصر تضاد در هنر نقاشی، این تضاد مورد 

اشاره، یعنی تقابل تقدس و اروتیک، مشاهده نمی شود. 
در این تمثیل شاعرانه، زن میان موج ها، پارادوکس دیگر، 

آرامش عمیق زن است میان امواج پرتالطم دریا. زن به 
گونه ای لمیده که نه انگار میان امواج دریا بلکه به پشتی 

تختخوابی نیمه نشسته تکیه داده است. 
تاریخ خلق اثر: 1868، متروپولیتن، موزه هنر 

نیویورک سیتی.

 ناهار روی چمن از ادوارد مانه. 
در مرکز تابلو، زنی کاملن برهنه با نگاهی تمسخرآمیز و 
نیشخندی بر لب، و ولنگاریش در نشستن، برای ببننده 

چاره  ای نمی گذارد جز خیره شدن به او. زن برهنه با 
اندام سپیدش نقطه طالیی تابلو شده که به قرینه ی 
این سپیدی لباس تیره ی مردان است؛ به این ترتیب 

نورپردازی به صورت متمرکز روی زن است. مردها کاملن 
پوشیده با لباس های مرسوم آن روزگار، حتا با کاله و 

عصا، بی اعتنا به زن مشغول صحبت اند. زن دیگری )زن 
دوم( پشت سر این سه نفر با پیراهنی به رنگ روشن در 

رودخانه مشغول شستن خویش است. زن برهنه ی این تابلو 
نه مانند مونالیزا نگاه آرام و مهربان دارد و نه دست هایی 

با رخوت تقدس آمیز. او برهنه است و بی هیچ دغدغه ای به 
این برهنگی مباهات می کند، فارغ از قضاوت کسی برای 

نداشتن پاکدامنی. او نه آرام و فرمانب بر و اسیری است و 
نه می خواهد اثیری باشد. سرکش است. هنرمند فراتر از 

اسطوره و تاریخ رفته است. منتقدان در آن زمان این اثر را 
رسوایی خواندند.

ترکیب بندی پارادوکسیکال اثر: 
یک: برهنگی زن پوشیدگی کامل مردها، 

دو: برهنگی زن مرکزی تابلوـ ملبس بودن زن دیگر در 
پس زمینه،

سه: لباس تیره مردان پیکر روشن زن،
چهار: استفاده از رنگ های روشن برای زن ها )چه در 

برهنگی چه در پوشش با تکه پیراهنی( استفاده از 
رنگ های تیره و تاریک برای مردان؛ و همه این ها با تاکید 
به دوری کامل از سنت نقاشی آن دوران، کالسیسیسم و 

نزدیک شدن به امپرسیونیسم )سبک مورد انتقاد آن زمان(. 
تاریخ خلق اثر: 1862- 1863، موزه اورسای، پاریس. 

ترانه ای برای خانه ام

در شهر 
سکوت می پیچد

در آسمان، باد ِ زار 

 خون از خانه ی خدا می رود
 جنازه به تشییع سنگ 

ضربه ها، ضرَب، ضربا، ضربوا
اِضرب، اِضرب 

پوست را پاره، گوشت را تکه، به استخوان رسیده اند

قسم به آب، باد، آتش، خاک
خانه اگر خراب، سراب نمی شود

آخر کار همیشه آباد نزدیک است.
 

آه خانه ام، خانه ی من
چشمهایم خیس، پای بست ترا می بوسند

 نبضم با زمین  تو نفس خواهد زد
برهنه در رودهای تو 

بوسه در تاکستان های تو انگور خواهم چید

عشق را در سایه سار درختان ات به بازی گرفته اند.

صدای زاینده رود

صدای زاینده رود می آید
صدای زاینده رود می آید
کبوتران کوچک بی نشان

هزاران بال بسته
شما را به عاشقان ایران قسم

تصویر پروازتان 
بر زنجیر سلول های نقره ای

شکست سدهای سنگی سیاه
رسیده به لب های آزاد است

صدای زاینده رود می آید
صدای زاینده رود می آید

تابستان 1384

شعرهنر
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پرتره این شمارهپرتره این شماره

مریم رییس دانا

»ما شاهد تجزیه واقعی خانواده هستیم، شاهد یک انقالب 
علیه والدین، علیه پدر و مادر، هر دو با هم« )عبارتی از 

کتاب »گفتمان مردمی در انقالب ایران«، خسرو خاور و پل 
وی یِی، مطالعه ای در زمینه جامعه شناسی ایران، جلد اول، 

سال 1990(
آخرین اثر مهسا محب  علی، »نگران نباش«، رمان کم حجمی است 

در 147صفحه که دور از هر ادای روشنفکرانه یا تکنیک گرایی 
مدام از درون می جوشد و روایت گری می کند. راوی گویا دوربینی 

باشد ضبط کننده ی صحنه، گفت وگو، حادثه. »نگران نباش«، 
مستندی است واقعی از اولین عبارت این مقاله: » تجزیه واقعی 

خانواده«.
قرار است در تهران زلزله بیاید، پیش لرزه هایی می آیند و می روند، 
کتاب تمام می شود اما زلزله ویرانگر نمی آید. البته زمین می لرزد، 

خانه می لرزد، شهر می لرزد، اما هیچ چیز به معنای واقعی در 
ابعاد ویرانگرش نمی ریزد، نمی رمبد. خانواده ها آشوب زده یا 
درحال بقچه پیچی وسایل و فرار از تهران اند یا به پارک ها و 

فضاهای باز پناه آورده اند.
در ورای این صحنه های فرار و آوارگی، زلزله ی بس ویرانگرتری 

از مدت ها پیش آمده است؛ زلزله ای که گرچه سقف خانه از 
آن نمی ریزد، اما ستونی از خانواده باقی نمانده، به جای مانده 
ویرانه هایی است از روابط انسانی. »نگران نباش« فریادی ست 

در فضایی تیره و خاکستری از روابط متزلزل بین نسل ها و نیز 

رابطه ی آسیب دیده انسان با جامعه.
شادی، شخصیت اول یا ضدقهرمان داستان دختر جوانی است 

متولد دهه ی شصت، دومین فرزند خانواده با تیپ پسرانه، کالهی 
بر سر و کوله پشتی ای بر دوش، معتاد، بدون عشق، تنها. برادر 

بزرگترش بابک با چند سال فاصله ی سنی فرزند سر به راه خانواده 
است. شادی و برادر کوچکتر اهل ویرانگری هستند، شادی 

خودویرانگری می  کند، برادر اوهم می تواند خودش را ویران کند 
و هم در صورت احتمال جامعه را، منتها نه ازسرخشم بلکه با 

تمسخر و نادیده گرفتن نظم.
آنها بی اعتناء هستند به قراردادهای خانوادگی و اجتماعی و 

والدین شان را به هیچ می گیرند. خوانده شدن یک روز از زندگی 
شادی، دیدن زندگی های دیگری ست از همین تبار، همه انگار 

سیاه سرنوشت  اند. » . .. چه حالی می ده. آدم تو زندان به دنیا بیاد، 
بعد بیارن بَِدنش به مامان بزرگ و بابابزرگ پو ل دار و مهربونش« 

ص 102، اشاره به فرزندان زندانیان سیاسی دوره شاه.
» مثاًل خیلی دوست داشتی مامانت مثل مامان من بود یا بابات 

مثل بابای اشکان و الهام ولت کرده بود و رفته بود اون وِر 
دنیا؟« ص 102، اشاره به بچه های طالق. » خیلی بده بابای آدم 
ویاگرا بخوره تو بغل معشوقش سکته کنه، اونم بیاره بندازش تو 

آشغاالی سرکوچه . .. تازه مامان آدم دیوونه باشه« ص 107، 
اشاره به روابط پنهانی مردان مسن متأهل با زنان جوان و 

معشوقه گرفتن. 

زلزله ی تهران نماد می شود برای ریزش آنچه چهارچوب خانواده 
نام می گیرد والجرم به فروپاشی ساختارهای اجتماعی می انجامد. 
نمایش موازی آسیب های فردی، چون اعیتاد جوانان، و پاره شدن 

رابطه های عاطفی میان نسل والدین و فرزندان تا آسیب های 
اجتماعی، مانند حضور مداوم نیروی انتظامی در شهر تهران، دو 
پایه ای است که رمان بر آن بنا شده، و تمام اینها درکنار پایه ی 

سوم دیگری:
پایتخت قرار است ویران شود؛ فروریزد. زلزله ی قریب الوقوع تهران 

دستاویز هوشمندانه ی نویسنده است برای ارایه کردن تکان های 
شدید و ریزش های آرمانی، انقالبی، فرهنگی، زبانی، ارزش های 

خانوادگی و در یک کالم تمامی زیست فرد ایرانی در محیط ایران.
زبان به کاررفته، به جزنادیده گرفتن چند خطای کوچک، با 

موضوع و معنا درهم تینده شده و همه از یک جنس شده اند. 
معنا تلخ است، زبان گزنده، طنز هم دارد، طنزی سیاه: »رگ های 

گردنش مثل لوله های فاضالب از زیر چانه اش زده بیرون«، ص 
84«. قلبش انگار یکی بود یکی نبود می زند«، ص 129. دو 

جنبه ی شاخص دیگر زبان، یکی استفاده از واژگان آرگو، مانند 
گولّه کردن، فنچ، قات زدن، شاسکول، تریپ، راسِت کار فشن، 

ترنسفر، فتیله چیپیدن، حاجی کارت، گیج زدن، مود ِ دپ، داف، 
هوک، موآناناسی، صفاسیتی، پاپیون کردن، . .. و دیگری به 

کارگرفتن کلماتی که در چند دهه اخیر از راه تکنولوژی وارد 
زبان فارسی و سپس وارد زبان روزمره ی جوانان شده است، مثل: 

تایمر، ِمساژ، ِسند کردن، آن الین، نت ورک بیزی، فِیلد، یوزر، 
اوکی، . ..

چهارمین پایه که ظاهراً نامریی ست، اما جان تپنده ی کتاب است 
اینکه به تکرار میزانسن های گوناگونی می بینیم نشان دهنده ی 

آنکه جوانان شهر به بهانه ی بروز زلزله احتمالی در تهران 
واکنش های اعتراضی از خود نشان می دهند، پیش درآمدهای 
انقالب. چاپ اول »نگران نباش«، زمستان سال 1387بوده، 

یعنی یک سال پیش از شورش های اخیر سیاسی ایران، پیش 
از انتخابات ریاست جمهوری، به عبارتی دو سال پیش از این 

بلواها: » حتماً همراهت می آمدم میدان محسنی تا الستیک آتش 
بزنیم، سنگر ببندیم و شهری را که زده به سرش و دارد بندری 

می رقصد به دست بگیریم، از خودمان هم نپرسیم چه گهی داریم 
می خوریم«، ص 23.

»بچه ها، میدون نارمک هم سقوط کرد، شهر تو دست ماست«، 
ص 73. »دور تا دور میدان تجریش بنزهای نیروهای ویژه پارک 

شده و روی چمن های وسط میدان دو تا هلی کوپتر نشسته، حتماً 
قرار است زلزله بعدی از آسمان بیاید« ص 74. »مأمورهای گارد 
ویژه با سپر و ماسک ضد گاز، عین سوسک های توی کارتن هاچ 
زنبورعسل، معلوم نیست از کجا پیدایشان می شود و دور تا دور 

میدان می ایستند« ص 75.
»باتوم باال می رود... فکم داغ می شود... پهلوهایم تیر می کشند...« 

ص76. »پسری که شکل بن الدن است . .. خم می شود روی 
صورتم.

ـ کدام بازداشتگاه؟
ـ . .. نگران نباش. شهر تو دست ماست. تا فردا صبح دووم بیاره 

حله« ص 78.
»باتوم باال می رود و موهای سفید روی آسفالت کشیده می شود« 

ص 85. »فعاًل که از نیروی انتظامی و گارد ویژه خبری نیست. 
حتماً سرشان جاهای دیگر گرم است.« ص 115و . .. توصیفات 

مشابه از این نمونه، با نزدیک شدن به پایان داستان اوج می گیرد. 

جمله ی کلیدی رمان در ص 79 است که راوی حرف اصلی اش را 
به زبان می آورد: » معلوم نیست لرزه ها توی زمین است یا توی 
مخ این ها«. پس راستی راستی قرار است در تهران انقالب بیاید 

نه زلزله.
اگر نگوییم »نگران نباش« به نوعی پیشگویی های اجتماعی 

ایران است، چراکه جامعه ایران همواره هرسه دهه یک بار تقریباً 
تکان های بزرگ اجتماعی داشته و نوشتن درباره ی آن در قالب 

رمان می تواند اتفاق تازه ای نباشد، اما زلزله تهران را دستآویز 
کردن برای بیان ریزش های خانوادگی، اجتماعی و انسانی، و 
همه ی اینها را با زبانی همجنس بیان کردن، غریزه ی بیدار 

نویسنده است از نبض بی قرار جامعه و احتمال بروز سکته ی 
بزرگ اجتماعی و باالتر از همه شناختن کلمه.

شادی، در »نگران نباش« قهرمان یا ضدقهرمان نیست، خود 
زندگی ست، داستان تراژیک نسلی است که جایگاهش »کانال 

فاضالب زیر میدان است«، ص 146. دختر جوان، تنها و معتادی 
که بی عشق است؛ هرچند هرگز در تمام طول رمان نه شکایتی 
از نبود عشق می کند نه حرفی از دردها و غم های درونی خود 

می زند. تمام هم و غم او تهیه مواد است، و همه چیز حتا 
خودکشی دوستش لرزه ای در احساس او به وجود نمی آورد.

گویا عصب عاطفه اش بی حس شده است. هنگامی که به زنده 
بودن دوستش شک می کند با خودش می گوید: »... چرا هر 

دفعه چهل تا دیازپام می خوری؟ برای یک بار هم که شده، صد 
تا، دویست، یا بیشترش را تجربه کن؛ جرئت داشته باش پسر«، 

ص 15. شادی عشق را به سخره می گیرد. گویی انسان وقتی 
از مرز عدم دسترسی به برطرف کردن نیاز رد شد، دیگر نبود 
آن نیازمندی برایش تمسخرآمیز جلوه می کند. دوستش از او 

می پرسد:
»تو چرا عاشق نمی شی؟«

و او پاسخ می دهد:
»سعی کردم، نشد«.

»چه جوری سعی کردی«؟
»تو یه روز بیست و دو تا اِس اِم اِس الو برای همه پسرهایی که 

می شناختم، فرستادم«.
»نتیجه«؟

»دو تا بیالخ، سه تا بی خیال شو، سه تا بدون جواب، سه تا هم 
شماره دکتر روان پزشک«، ص101.

شادی جنس و ماهیت وجودی اش از شادی نیست؛ او از غم و نیاز 
عبور کرده و به بی اعتنایی رسیده است. نسبت به مرگ دوستش 
کاماًل بی حس است. وقتی با برادر کوچکترش درحال دود کردن 
»سیگاری« هستند، برادر از وضع اشکان می پرسد، شادی جواب 

می دهد:
»خودکشی کرد«.

»مرد«؟
»نمی دونم«.

چرا جنگ، انقالب و فقر موجب درخشش هنر و ادبیات می شود؟ 
افسارگسیختگی نظم نگران کننده است. در چنین وضعی 

درحالی که روزنامه ها انباشته هستند از چهره های سرنوشت بشر، 
ادبیات یعنی ارتباط برقرارکردن، و الزمه ی این ارتباط صداقت 

است. »نگران نباش«، دور از چند لغزش کوچک، صادقانه 
خواننده را نگران می کند، نه از روی معصومیت اش بلکه به دلیل 

حقیقی ترین کنش اش.

نقد ادبی

تجزیهیخانوادهوانقالبعلیهپدرومادر
نقدیبرکتابنگراننباش
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امید نام من است
یاداگرهای زندان و فرار – ایران دهه شصت

نمایشگاهی به همت منیره برادران - پرستو فروهر

از ۲۰ اسفند 13۹۰ تا 1۰ آبان 13۹1 

در خانه آنا فرانک در شهر فرانکفورت آلمان

 JugendBegegnungsStätte Anne Frank
Hansaallee 150 - 60320 Frankfurt

شعر از مجموعه » حافظه قرمز «، گراناز موسوی

اسرار گنج دره ی جنی

در زندگی زخم هایی هست که ِمثل خوره روح را به فاک می دهد
زخِم اهل دره ی جنی و بچه ی تهرونی که هر شب با زلزله می خوابد

و هر صبح اعصابش را از اطراِف پایه ی تختش جمع می کند
با سریش به سرش می چسباند و خیلی شیک

                       در پایتخت قدم می زند
زخِم کالغی که هیچ وقت به خانه اش نرسید

زخِم دستان جوانی که چسبیده به دسته های چمدان و
تک دسِت باالی َعلَم و علوِم غریبه

غربتی به غربِت دیگر پیر می شود              
 

دستاِن جوانی که زیِر برف مدفون شد    یادت هست؟
فردا

    فردای روزی که این سطر را برای تو می خوانم
روِز جهانِی زخم است         

 
روِز منی که اهِل ویرانم و مدام پلکم می پرد

و کفش هایم جفت می شود
و به جمعه می چسبد

به دلم برات شده فردا سودابه با جلیقه ی ماهوت
مچم را روی پله های طیاره می گیرد و

به سرنوشتم خلخالی تازه می بندد       
 

فردا اگر یادم بماند و قرص های زخمم را به فراموشی ام بچسبانم و
پماِد روحم را به دسته ی چمدان هایم بمالم و

حناق تاریخی ام را پاشویه کنم و
دستمالی خیس روی گونه های کالغ پشت پنجره بگذارم...

عصری که کفش های تق تقی ام را بپوشم و موهای بلوندم را
کناِر ماتیک و هفت من سرمه ی کاشان تکه تکه کنم

درست سِر ساعتی که روزنامه ی تعطیل به دکه نمی رسد
توسری ام را جلو می کشم و خوب که تکه شدم

قالِی کرمانم را از در به آسفالت های پاره می زنم و دست انداز
بعد از کناِر آرش هایی که تیر می کشند و

تکیه به تیرهای غروب می دهند و تیر می خورند
سالنه می گذرم          

  

از ته کوچه
شرق نه   

غرب نه     

موسوی، گراناز، حافظه ی قرمز، 1390
نقاشی روی جلد: پریوش گنجی

خوشنویسی: همایون اژدری
طراح گرافیک: وحید مسکوب
حروف نگاری: پژمان مقصودی

شرق!  شرق! می اندازم توی انقالب و دوِر آزادی می گردم   
مصدق را تا ولی عصر پیاده گز می کنم و    

همین طور حکایِت نعش است که شرق شرق! پشِت سرم
از کناِر زنبیل ها و رهگذرانی کشته و مرده رد می شوم و

به هیچ مردی نمی گویم »که او زنده نیست«   
»او هیچ وقت زنده نبوده است«        

  
از ظهیرالدوله که مردود شدم زبانم را گاز می گیرم

به امامزاده طاهر که می رسم
از این همه کشتاِر پشِت قباله ام توبه می کنم    

و رو به قبله برای شمشادهای شمیران فاتحه می خوانم
فوت می کنم به فردا که روِز جهانِی زخِم خاک است و

منتظراِن ظهوِر زلزله      

حاال اذان به افِق دیوانه ای ست که از آن تکه های هیهات است
متولِد روِز زخم

اهِل روزهای بیات و شب های دو آتشه
اصال به من چه که آن همه آرش از شاهنامه جا ماند و حکایِت پایتخت

پایه ی تخت و ُگم ُگِم زخم هایی که در عکِس گم شده هاست:
نام برده زنی دچاِر اختالِل حواس است و تاریخش را هم نمی داند

در زندگی زخم هایی هست که فاک تو سرم اگر دروغ بگویم!

شعر

برای اد امه  ی انتشار آوای زن 
به همکاری و حمایت  های شما نیاز د اریم!

www. avayezan.  org

برای آگاهی از شرایط اشتراک به صفحه ی د و نشریه و یا به سایت آوای زن مراجعه کنید. 

با اشتراک ساالنه  ی آوای زن به انتشار آن یاری رسانید!

Facebook:   Avaye Zan

از سال 1991 منتشر شد ه است آوای زن  نشریه  ی 



نشریهیآوایزنتریبونآزادزنانایرانی،
باورمندبهجنبشمستقلزنانومدافعآزادی

عقیدهوآزادیبیقیدوشرطبیاناست.
باحمایتمالی،همکاریمطبوعاتیواشتراک

نشریهبهاهدافآوایزنیاریرسانید!
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