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آو ای زن

سکس و رابطه جنسی
گفتگوهای تصادفی با تهرانی ها
مادرم...



    شرایطی جدید برای   رشد جنبش زنان 
باورمندی به ناکارآمدی چالش با ریشه های ستم زنانه، در چارچوب 

ساختار سیاسی و اقتصادی موجود در ایران، رویکردی است که توسط 
برخی از کنشگران سیاسی و اجتماعی ترویج و تشویق می شود. 

این رویکرد، گستره مبارزه در راه کسب برابری جنسیتی را به سطح 
مسائل فرهنگی، رفرم های صوری و تک محوری با رهیافتی  قدرت 

محور تقلیل می  دهد. رضایت و قناعت به حداقل هایی که نه در اثر به 
هم ریختن توازن قوا به نفع مردم، بلکه در حدی که حاکمیت ها برای 

خروج از بحرانهای دامن گیرشان به مردم اعطا می  کنند، از پیامدهای 
چنین رویکردهایی است. امری که چشم انداز رهایی و آزادی مردم 
را مخدوش می کند. کسانی که سطح مطالبات مردم را تا سطح چانه 

زنی های نازل پایین می کشند، حتی با مختصات پراگماتیسم سیاسی 
که موضوعی متکی به توازن قواست، نیز بیگانه اند. پراگماتیسم 

و مصلحت گرایی سیاسی، برای نیروهایی که از سر ناتوانی و 
سرخوردگی و با نگرشی قدرت محور آنرا انتخاب می کنند، تاکتیک و 
ابزار سودمندی نیست! در شرایط کنونی ایران، حاصل چنین روندی 

مشروعیت بخشیدن به تمکین است. این رویکرد نه تنها بر افکار 
عمومی و جنبش های مردمی تاثیری مخرب دارد، بلکه زمینه ساز 

تقویت آلترناتیوهای ارتجاعی نظام کنونی نیز خواهد بود. 

اگرچه انقالب و سرنگونی نظام های سیاسی از وظایف تعریف شده و موضوع 
کار جنبش زنان نیست، اما همسویی و همگرایی با صاحبان قدرت های 

استبدادی نیز در تقابل با رسالت جنبش زنان قرار دارد. چه این گونه جنبشها 
به تبع خصلت خود، همواره در مسیر رویارویی با نظام های مردساالرانه و 
استبدادی حرکت می کنند. یکی از ویژه گی های پیشروی و تاثیرگذاری 

تئوری ها و جنبش فمینیستی، نقد آن به قدرت و ساختار سلسله مراتبی 
آن در بازتولید ستم است. نباید اجازه داد که این متمایزترین و نهادی 

ترین خصلت جنبش فمینیستی قربانی سهم گیری های نازل در ساختاری 
استبدادی شود. 

مسئله اصلی جنبش فمینیستی افزایش تعداد زنان در ساختار قدرت 
نیست، بلکه مبارزه با ساختاری است که مولد نظام مردساالرانه و بازتولیدگر  

هیرارشی جنسیتی و انواع تبعیض در جامعه می باشد. در ایران برخی به 
جای استفاده و تعمیم تئوری های اصیل فمینیستی، کپی های بازاری و 

نئولیبرالیسی فمینیسم را به عنوان نظریه ارائه می کنند. تقلید کلیشه هایی 
که تحت نام فمینیسم در ساختار غالب نئولیبرالی غرب ساخته و پرداخته 

شده راهگشای مسائل زنان کشوری با ویژه گی های ایران امروز نیست. 
مشکل عمده جنبش زنان در ایران، توازن یک سره نابرابر جنسیتِی پٌست های 

اجرایی و اداری در ساختار قدرت سیاسی نیست. در کشورهای دمکراتیک، 
درخواست افزایش حضور زنان در دولت و پارلمان تا مرز پنجاه درصد، زمانی 

از جانب سازمان های زنان طرح شد که خواسته های پایه ایی و برابری حقوقی، 
در هماهنگی با مشارکت زنان در بازار کار و تولید اقتصادی تضمین شده 

بود. این شرایط ربطی به مختصات ایران کنونی ندارد. درک ساده انگارانه از 
تاکتیک های مبارزاتی و کلیشه ایی کردن خواست های جنبش زنان، به تداوم 

و رشد آن ضربه می زند. 

نقد جنبش مستقل زنان ایران به بافت مردانه حاکمیت، با خواست سنجاق 
کردن یکی دو زن به بدنه ی تکنوکراسی در ساختار یک نظام توتالیتر، یکی 

نیست. اگر چه فعاالن جنبش زنان از پررنگ کردن این نقطه ضعِف ساختارِی 
نظام مردانه و ایدئولوژیک حاکم در مباحث خود بهره جسته اند، اما این بدان 

معنی نیست که هر تلنگر کوچکی به پوسته ی این ساختار را باید به عنوان 
دست آوردی عظیم در بوق و کرنا کرد! این که اکنون کنشگرانی از میان 

جنبش زنان، گماشتن دو زن - آنهم در پست های دست دوم و فاقد قدرت 
اجرایی - را به عنوان تمایل حاکمیت به رعایت حقوق زنان بنمایانند و با 

تبریک و تهنیت روزهایی روشن را نوید دهند، نه تنها نشان از فرسودگی و 
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ناامیدی آنان دارد، بلکه نمایانگر سطح نازلی از درک 
فمینیستی مقوله ی »سلسله مراتب جنسیتی قدرت« 

است که به جامعه ایران و نسل جدید زنان عرضه 
می شود.

ضرورت بازنگری مبارزات »هویت محوری« 
یکی از زیان های عمده هماهنگی و پیروی از الگوی 

»سیاست های هویتی« )Identity Politics( با مختصات 
تعیین و تحمیل شده از سوی مراجع قدرت نظام 

حاکم، چند پاره شدن نیروهای مبارز علیه ریشه های 
عقب ماندگی کشور و در نتیجه تثبیت و تداوم تبعیض 

و سرکوب است. ملل و اقوام ساکن کشور، کارگران، 
زنان، دانشجویان ...هر کدام با سازماندهی حول هویت/

قومی/ملی، سیاسی/گروهی، جدا از یکدیگر و گرد 
خواسته های حداقلی، از آرمان مشترک حداکثری و 

ضربه زدن به مبانی ساختار بازتولیدگر تبعیض و فقر 
بازمانده اند. 

تمرکز بر شیوه ی سازمانیابی حول هویت های واقعی 
و خواسته های بی واسطه گروه های گوناگون، البته 
در مرحله ایی از تاریخ مبارزاتی چند دهه اخیر، به 

دالیل عملی/تاکتیکی، سرکوب پلیسی و شرایط خاص 
بین المللی کارایی داشت. چون در وهله اول عکس 

العملی در مقابل سیاست یک دست سازی و هویت 
تحمیلی »امت اسالمی« به حساب می آمد. اما اکنون 

این روند تا به آنجا پیش رفته که سازمانیابی جنبش ها، 
حتی در شکل و ابعاد محدود فعلی، به جای تمرکز بر 

اشتراکات آنان، بر برجسته کردن تفاوت هایشان استوار 
شده است. 

یکی دیگر از جنبه های منفی پیروی از سیاست 
هویت های تحمیل شده بر جنبش ها، ذوب شدن در 
مبارزه ایی هویت مدارانه است. هویتی که مختصات 
و حدود آنرا حاکمیت کنونی و یا نیروهای ارتجاعی 
گذشته تبیین کرده اند. هویتی که عمدتن از جنس 

هویت واقعی و متغییر اقشار و گروه های قومی- زبانی 
و یا جنسیتی نیست. پافشاری و تمرکز بر حفظ هویتی 
ذاتی، قراردادی و پیش ساخته، به جای هویت متحول، 
هم پوشان و سیال مردمان ایران، در درازمدت پیامدی 
افزون بر بازتولید و پاسداری از همان هویت قراردادی 

ندارد. متاسفانه تالش در راه حفظ هویت کاذب و 
تحمیلی بر مبنای نفی یا الویت بندی هویت های دیگر، 
به شکل مخربی به محور اصلی مبارزه برخی کنشگران 

جنبش های اجتماعی وسیاسی تبدیل شده است. به 
عنوان مثال می توان به ناسیونالیسم افراطی فارس اشاره 

کرد که در هم گرایی با حاکمیت، خود را قوم برتر و 
در نتیجه نسخه اصلی ایرانی بودن می پندارد. در مقابل 

عکس العمل غیرفارس هاست که با اقلیت پنداری و 
به رسمیت شناختن گفتمان فارس محوری، خود را 

صاحب برابر و شریک ایران نمی دانند و مبارزه قومی-
ملی را حتی بر مبارزه برای حقوق زنان ملت و قوم خود 

اولویت می دهند. 

در رابطه با جنبش زنان، می توان پذیرفت که در 
مرحله ایی از رشد آن، اولویت بخشی به هویت زنانه به 

منظور بسیج برای خلق هویتی نوین، ایجاد محمل ها 
و کمپین هایی برای گسترش ارتباطات و نیز ارتقا 
آگاهی، همراه با طرح خواست های مقطعی و بی 

واسطه، تاکتیک هوشیارانه و مناسبی بود. اما اکنون 
شایسته است که به این مهم توجه کنیم که پس از 
حوادث و خیزش تابستان هشتاد و هشت، دو دوره 

زمام داری احمدی نژاد و همچنین فرصتی که بحران 
هسته ایی فراهم آورده، باید و می توان خواسته ها را 
ارتقا بخشید و در هماهنگی با نیروهای دیگر جامعه، 

خواسته های فراگیرتری را مطرح کرد. حتی اگر اکنون 
نیز به تشخیص فعالین جنبش مستقل زنان در کشور، 
راه اندازی کمپین هایی محدود به خواسته های حداقلی 

و تک محوری، تاکتیکی سودمند و ممکن باشد، باید 
به تجربه گذشته توجه کرد و آگاه بود که این اقدام، 

تنها در رابطه و هم سویی با خواسته های اکثریت زنان 
جامعه - و نه تنها گروه هایی از زنان- راه گشا خواهد 

بود. 

مبارزه در چارچوب هویت های تعیین شده
بازی در زمین نظام، پذیرش کهتری و چشم پوشی 
بر خفت شهروند دست دوم بودن، قناعت به بازپس 

گرفتن برخی از زیر ماده های قوانین زن ستیز و نیز به 
حاشیه راندن مسائل عمده جنبش زنان به بهانه های 
مختلف، زیان بار است. به خصوص که این امتیازهای 

کوچک، نه به واسطه فشار ناشی از سازماندهی جنبش 
از پایین، بلکه از راه مصالحه ایی بدون پشتوانه با 

جناحی از درون حاکمیتی زن ستیز حاصل می شود. 
ادامه ی چنین رویکردی که به یمن رسانه ایی شدن 
در داخل و خارج به آشتی و همسویی با نظام تعبیر 
می شود، با ایجاد شبهه بر افکار عمومی، امید مردم 

به جنبش های اجتماعی به عنوان منبع آلترناتیوهای 
مترقی در برابر نظام حاکم و فرهنگ ارتجاعی را به یاس 

تبدیل می کند. 

چنین رویکردها و دیدگاه هایی حتی اگر در خوش 
بینانه ترین ارزیابی، دست آوردهای کوتاه مدت 
و ناچیزی به ارمغان آورند، در دراز مدت موجب 

تقویت هرم سرکوب حکومتی، از نوع فعلی و آتی آن، 
خواهند بود. کنشگرانی که برای طرح مطالبات زنان بر 
سکوهایی که از جانب صاحبان قدرت مجاز اعالم شده 

می ایستند، در نهایت چاره ایی جز درخواست سطح 
نازلی از مطالبات از راه عریضه نویسی ندارند. از همین 
سکوی کم ارتفاع و بدون چشم انداز است که پذیرش 

جایگاه تحمیلی و تقدس تمکین، نهادینه می شود. 
این طیف ها، با ادعای ضمنی نمایندگی جنبش 

زنان، تاکتیکی بهینه تر از یارگیری از میان بازیگران 
برگزیده ی دستگاه دولت و نظام ندارند. نظامی که به 

جهت ساختار سیاسی، نظری و اقتصادی خود، منطقن 
فاقد استعداد و توانایی بهبود بخشی به موقعیت زنان 

است. این نیروها که به خیال خود بر اساس تحلیل 
اجتماعی و پراگماتیسم سیاسی، با شیوه هایی حساب 
گرانه با دستگاه سیاسی وارد بده و بستان می شوند، 

در بهترین احوال با توجه به عدم توازن قوا، تنها مورد 
استفاده ابزاری حاکمیت قرار می گیرند. 

خلق گزینه های نوین
در مقابل هویت سازی نظام برای زنان و معرفی زن 

به عنوان موجودی محجبه، ابزار جنسی تولید مثل و 
شهروند دست دوم، هویت کاذب زن عروسکی مطابق 
با سلیقه افراطی و مبتذل نوکیسه ها رواج یافته است. 
الگویی که نه تنها رهایی بخش و مدرن نیست، بلکه 

کپی زننده تر زن ایده ال نظام های مصرفی و بی 
فرهنگ نئولیبرال است. شکل گرفتن چنین آلترناتیوی 
در برابر حجاب تحمیلی، نشان از ضعف و عدم توانایی 
جنبش زنان در معرفی و ارائه ی الگویی مترقی است. 
در میان ملت ها، قوم ها و یا کارگران نیز بدیلی مترقی 
در برابر هویت های تحمیلی، رشد نکرده است. برخی 

از کنشگران ملی و قومی غیرفارس، گاه به جای 
تالش برای رشد و ارتقای فرهنگ آلترناتیو خود، راه 
رهایی را در پیوند با حاکمیت های هم زبان آن سوی 

مرزها، می جویند. این چرخه ی معیوب باعث شده 
که هویت های کاذب تحمیل شده توسط حاکمیت 
و سنت های ارتجاعی در چارچوب نظامی نئولیبرال/

بنیادگرایانه، نه تنها در جهت امحا پیش نروند، بلکه 
تقویت شده و برخی از کنشگران سیاسی اجتماعی را به 

صیانت و بقای خود مشغول کند. 

خوش بینانه ترین بررسی تاریخ و عملکرد حکومت ایران 
نشان می دهد که ما در شکل سیاسی با نظامی بنیادگرا 
و استبدادی و در فرم اقتصادی با نظامی نئولیبرالیستی 
رو به رو هستیم. نظامی که ایدئولوژی تمامیت خواهانه 

را با »سیاست های هویتی« از نوع ارتجاعی اش در 
سازماندهی ماشین سرکوب گره زده است. منطق و 

راستای حرکت مبارزات تاریخی بشر، نشان می دهد که 
تنها با ارائه بدیل برتر است که می توان امید به کسب 

حقوق و آزادی داشت و مردم را در راه پیشرفت و تحول 
خود و جامعه برانگیخت. جنبش زنان به مثابه یک 

جنبش سیاسی و اجتماعی نمی تواند نسبت به ساختار 
و شکل قدرت سیاسی حاکم بی تفاوت باشد. متوقف 

کردن چرخه استبداد و یا حتی امید به اصالحات، 
تنها با چشم انداز آلترناتیو این نظام - و نه قناعت به 
نمونه ی معادل و یا اصالح شده آن- قابل تصور است. 

پرسش ساده است و پیش روی کسانی قرار دارد که در 
هم گرایی با نظامی که مدام در حال بازتولید هویت های 

صوری و جزمی است، به ایجاد تغییرات مثبت امیدوار 
هستند. این پرسش تازه ایی نیست و به قدمت عمر 

نظام جمهوری اسالمی است. پاسخ نیروهایی که خود 
را زیر عنوان کلی »اصالح طلبان« معرفی می کنند، جز 
تضعیف و پراکنده گی نیروی مردم و ایجاد توهم، دست 

آوردی نداشته است.

بدیهی است که پس از فشارهای ناشی از تحریم 
اقتصادی غرب که کمر نظام را خم، حساب های بانکی 

سران آنرا کم رونق و هراس از اوج گیری نارضایتی 
مردم را بیشتر کرده، ضربات مهمی نیز بر سیاست های 

هویت سازی نظام جمهوری اسالمی وارد شده است. 
در عرصه بین المللی و با مصرف داخلی، این هویت 
سازی در شعار »مرگ بر آمریکا« تبلور می یافت. در 

سایه ی بحران اقتصادی و تحت فشار مجموعه ایی از 
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آوای مادرم

مجموعه ی مادرم روایت مردان و زنان تبعیدی 
است که با رویای دیدار گور مادر به زادگاه 
می اندیشند...روایت تبعیدیانی که مادر را با 

خود به تبعید آوردند تا در آغوششان با زندگی 
وداع کند...روایت شماست از مادر...

خاطرات و روایت های خود را برای ما بفرستید.

مجموعه ی مادرم را با روایت مجید تمجیدی 
از زندگی مادرش آغاز کردیم و با روایت فرزین 

ایرانفر ادامه می دهیم.

مادرم

می خواهم آواِز زنی را به ترنّم درآورم که آوازش حزین و غمگین بود 
و زندگی اش پُر زحمت و درد. غنچه ی صورتش با شادی هاِی کوچک 

می شُکفت. دهانش برای تحسیِن هر نوع زیبایی گشوده می گشت. 
دست های اش همیشه براِی همراهی دراز بود و آغوش اش براِی در بر 

گرفتن گشوده.

فرزین ایرانفر

آواِی زنان گوناگون است. رنگین کمانی از رنگ ها . چون پاییز. 
گاهی رنِگ اعتراض دارد که وضعیِت موجود را تغییر دهد. 

گاهی رنِگ تئوریک می گیرد تا راه هاِی تاریک را روشن کند. 
گاهی روایِت رنج ها و دردهایی است که همدردی و همراهی 
ایجاد کند. گاهی بلند پروازانه است که افق هاِی دور را نشانه 
رود و گاهی کم سو است چون کرِم شب تاب که در جنگِل 

تاریک غنیمت است. این جا سرزمیِن ستم و تبعیض و نابرابری 
و صداِی اعتراضی است که از هر سو شنیده می شود اگر چه از 

زبانِ یک مرد جاری شود.

می خواهم آواِز زنی را به ترنّم درآورم که آوازش حزین و 
غمگین بود و زندگی اش پُر زحمت و درد. غنچه ی صورتش 

با شادی هاِی کوچک می شُکفت. دهانش برای تحسیِن هر نوع 
زیبایی گشوده می گشت. دست های اش همیشه براِی همراهی 

دراز بود و آغوش اش براِی در بر گرفتن گشوده. مادرم فرزنِد 
کار بود و پرورش یافته ی رنج. او همۀ پدیده هاِی منفی زندگِی 

صد ساِل گذشته ی ایران را تجربه کرد. به لحاظ فرهنگی هم از 
گریستن در راِه زهرا و ِزینب گذر کرد و هم از خرافات و نذر 

و ُدعا. او هم، افکار و عادات و رفتار مدرن را پذیرا گشت و 
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هم، افکاِر عدالت خواهانه را تحسین.

او فرزنِد سوم پدری بود که چهار زن اختیار کرده بود. بیِن 
زنان، جدالی صورت نمی گرفت. آن ها از سِر سازش درآمده 

بودند. تبعّیِت زنان از مردان و تبعیِت دختران از پسران، بخش 
تثبیت شده ی خانه بود. در حوالِی خانواده ی پدری مدرسه ی 

دخترانه ای نبود، تا مادرم به مدرسه برود. پدر مخالفتی با 
مدرسه رفتِن دختران نداشت. پدر از مجاهدیِن مشروطیت 

بود و سوادی داشت و معرفتی. مادرم همراِه مادرش در خانه 
کار می کرد و با خواهران و برادران بازی. شب ها در آغوِش 

مادر آرام می گرفت. گاهی شیطنت هاِی دخترانه به سراغ اش 
می آمد. چرا بابا پیش ما نمی آید؟ و جواب هاِی مادر همیشه 

ُگنگ و نامفهوم بود. به همین جهت سؤال ها هم پایانی نداشت 
و هر روز به شکلی تکرار می شد. جواب هاِی مادر اگر چه 

نامفهوم بود اما یک چیز روشن داشت. مادر دخترش را بر علیه 
سوُگلیِ ی شوهرش بر نمی انگیخت و به تقویت نهاِد دوستی 

بین دخترش و سایِر افراد خانواده می پرداخت.

مادرم در سّن سیزده سالگی ازدواج کرد. پستان های اش 
تازه شروع به رشد کرده بودند. براِی برجسته تر کردن 

آن ها، پارچه گذاشته بودند. همه چیز را برایم گفته است. از 
ترس اش، از کنجکاوی های اش، از اشتیاق اش، از ثانیه شماری 
برای لحظه ی موعود، از صداِی مهربان پدرم، از آرزوهایی که 

سخن گفته بودند. از همه چیز برایم گفته است که چگونه خانه 
را خلوت می کردند و پدرم به دنبال اش می دوید.

مادرم از عشق چه می فهمید؟ بودِن با جسم مردانه ی پذیرفته 
شده؟ حّس دوست داشته شدن. دلتنگی برای دیدن؟ آرامشی 

برای بودن؟ او همیشه از آن روزها به خوبی یاد می کرد. 
جدایی ی مادر در پنج سالگی ام اتفاق افتاد. روزهاِی طالق را 
در سایه روشن ها می بینم. طالق شصت سال پیش در تبریز 
چیز غریبی بود. مردم، بچه هاِی طالق را مانند بچه هاِی بی 

پدِر و مادر می نگریستند. چیزی که به یادم مانده، مظلومیِت 
مادرم بود. او از فرزندانش جدا شد و قادر به دیدِن آن ها نبود. 

گاهی خود را در چادر می پیچید و به دیدِن بچه ها می آمد. 
طالق در آن روزگار زنان را به ُعزلِت تنهایی سوق می داد. 
زِن طالق گرفته از همه جا رانده می شد. از خانۀ پدری، از 

اهِل محل. و اگر جوانی و زیبایی داشت از همه جا. چادر 
سیاه برای رعایِت شعائِر مذهبی نبود. زن خود را در چادر 
می پیچید برای این که شناخته نشود. طالِق زن در همه جا 

می پیچید. مادرم با طالق به زندگِی کارگری رانده شد. براِی 
زندگی می باید کار می کرد. اما براِی کار کردن باید خانه ای 

می بود. مادرم تالش کرد به کمِک مادر و پدر شوهِر سابق اش 
خانه ای در اطرِف شهر با ِگل و چوب بسازد. بدوِن برق و 

آب. خانه در آن دوران محِل کار بسیارانی بود، که امکان کار 
در کارخانه را نداشتند. رونِق کار فرش در تبریز و نبودِن 

کارخانه هاِی مدرن زنان کارگر را به کار در خانه می کشاند. 
دستگاه پشم ریسی ساده بود و صاحباِن کارخانه ها امکان خرید 

و تهیۀ آن را فراهم می کردند. بدین ترتیب خانه محِل کار 
شد. و دوران رنج هاِی بیوه گی شروع گشت. زناِن بیوه در آن 

روزگار، مشکالِت فراوانی داشتند. هم اکنون هم دارند. زنان 
این جا و آن جا و هر جا در سَردِر خانه ها می نشستند و راجع 
به زِن ُمطلّقه حرف می زدند. مادرم با مادرش دوراِن بیوه گی 
را بسیار سخت گذراند. شب هایی که مهمان شان بودم آن ها 
را نگران می دیدم. آن دو به سقِف خانه خیره می شدند و از 
صدایی که از باالی سقف می آمد احساِس نگرانی می کردند. 

آرامشی در خانه نبود. مادر از سایه ها می ترسید و از سرما 
می لرزید. فشارها از جانِب همسایه ها مرتباً افزایش می یافت. 
زن ها برای برادران شان به دنباِل زن بودند و مردها به دنباِل 
صیغه و زِن دوم. مادر بزرگ ام به دنبالِ امنیت بود که شب ها 

را راحت بخوابد و مادرم به این فکر می کرد که اگر ازدواج 
کند ممکن است برای بچه های اش محدودیتی به وجود بیاید. 

مقاومِت دو زِن تنها، در مقابل تهدیدهاِی مکّرر در هم شکست. 
روزی که برای دیدِن مادر و مادر بزرگ ام آمده بودم، با مرِد 
غریبه ای مواجه شدم که با من مهربان بود و با مادرم ُدُرشتی 

می کرد. مادرم زِن مردی شده بود که با یک دست لباس به 
خانه اش آمده بود. مردی که همیشه مهمان بود. مردی که نه 
محِل زندگی اش را خانه می پنداشت، و نه مسئولیتی را در آن 

می پذیرفت. مردی که آمده بود جایی برای خوابیدن داشته 
باشد و از زندگی مشترک فقط امر و نهی را آموخته بود. مردی 

که آمده بود، تا تنها وحشِت بی سرپرستی دو زن را محدود 
کند. مردی که نه فقر را کاهش داد و نه رنج و زحمت را. با 

این مرد مادرم چیزی را در زندگی تجربه کرد که امروزه »بَد 
سرپرستی« نامیده می شود. فقر در کناِر بی یاوری. فقر در کناِر 

شوهری که باِر مسئولیت را بر دوش نمی کشید.

تالِش مشترک مردان و زنان برای حلِّ مشکالِت اقتصادی و 
خانوادگی، همبستگی و امید می آفریند. همبستگی و همراهی از 
باِر مصائب می کاهد. اما مادرم براِی به پیش بُردن چرخ هاِی 

خانوادگی، براِی حّل و فصل مسائِل تربیتی ی بچه ها یِّکه و تنها 
بود. این مرد از زنش چه می خواست؟ فرمان بُردارِی مطلق و 
حفِظ اقتدار در کمال بی مسئولیتی. روزی از خانه ی پدری به 

خانه ی مادرم رفتم. با چشم َوَرم کرده و کبود مادرم که نصِف 
صورت اش را پوشانده بود مواجه شدم. چشِم َوَرم کرده و کبوِد 

مادر خیلی چیزها را به من نشان داد. از آن پس فهمیدم که 
مردها زن ها را آن گونه که من مادرم را دوست دارم دوست 

ندارند. از آن پس فهمیدم که مردها زوِر بیشتری دارند و 
به خاطِر این زور بیشتر از زن ها اطاعت طلب می کنند. در 

گوشه ای خزیدم و گریستم. صداِی ناله هایم را برای این که 
شنیده نشوند در خود ریختم. اشک در درون ام خروشید و به 
حرکت درآمد و هنوز هم می خروشد، تا دمی از اعتراض بر 

علیه این نابرابری و ستم نیاسایم. چشم هاِی َوَرم کرده و کبوِد 
مادرم در دِل من، آتشی برافروخته است که فقط با مرگ ام 

خاموشی می گیرد. من از آن کبودی مهربانی، احترام، محّبت، 
گذشت، مسئولیت نسبت به زنان را آموخته ام. در همین روزها 

بود که در کناِر دستگاه پشم ریسی او می نشستم، و حرکِت 
دست هایش را دنبال می کردم. و ذّرات ریِز پشم را که در 

فضای خانه می چرخیدند نظاره گر بودم. همیشه تالش ام این 
بود که بتوانم از رنج و درد اش بکاهم. می دانستم که بازوانِ اش 
خسته می شوند. نوازش شاید قدری از خسته گی اش می کاست. 

برای اش چای تهیه می کردم. خانه را جارو می زدم. دوست 
داشتم خانه ی مادرم تمیز باشد. فرش جای زیلو را بگیرد. و 
از دستگاه پشم ریسی خبری نباشد. این دستگاه لعنتی خانه 

را به کارگاه تبدیل می کرد. جوانِی مادرم با پشم ریسی و 
حمِل آن به کارخانه و آرزوها و رؤیاهایی در مورد فرزندانش 
سپری شد. او با اراده ی راسخ اش، مسئولیت سنگینی بر دوِش 

فرزندانش نهاد. مسئولیتی که مادرشان را در هیچ موقعیتی تنها 
نگذارند. در خانه ی مادرم دستگاِه پشم ریسی َدمی نمی آسود. 
مادرم خسته که می شد جاِی خود را به مادر بزرگ ام می داد. 

مادربزرگ به آهستگی کار می کرد و سرعِت دخترش را 
نداشت. شب ها که مهماِن مادرم بودم هر وقت از خواب بیدار 

می شدم، صدای دستگاه را می شنیدم که می چرخید. هنوز 
هم می شنوم. دستگاهی که از یک طرف براِی ما نان می آَورد 
و از طرِف دیگر خستگی و فرسودگی براِی مادرم. همواره به 

این فکر می کردم که چگونه این دستگاه لعنتی را که مادرم را 
خسته می کند از خانه بیرون بیاندازم.

مادرم یک بار قبل از آمدن به سوئد مهاجرت را تجربه کرده 
بود. مهاجرت از تبریز به تهران. مهاجرت از زباِن تُرکی و 

به فارسی، مسائل و مشکالت خاص خود را داشت. زنی که 
می باید در یک جامعۀ ناآشنا و با زبانی دیگر مخارِج خانواده را 
تأمین کند. او این جا و آن جا به دنباِل کار بود و سراسیمه از 
جایی به جایی می رفت. او در بازار و محلّه هاِی قدیمِی شهر، 
به دنباِل کاِر خانگی می گشت. کاِر مادر کفاِف خرج خانه را 

نمی داد و پسران از بزرگ و کوچک شروع به کار کردند. 
همراهی و همیارِی شگفت انگیزی در خانه شروع شده بود. 
هر کسی به اندازه ی توان اش چرِخ خانواده را می چرخاند. 

مادر خالِق عشِق عمیقی بین فرزندان شده بود. همه چیز در 
آن زندگی بوِی فداکاری و صمیمیت می داد. بچه ها جاِی پدر 
را گرفته بودند. سال هاِی بعد از مهاجرت به تهران، سال هاِی 

فقر و تالش برای مقابله با نداری بود. اما زندگِی بچه های 
بزرگ تر، که کوچک تر ها هم به دنبال شان رفتند، با زندگِی 

سیاسِی سال هاِی قبل از انقالب درآمیخت. رؤیاهایی که در 
پِس آن ها زندگِی اقتصادی خوب و آسایش آرزو شده بود 
با زندگِی سیاسی بچه ها تحقق پیدا نکرد. مادر، مادِر همگان 

شد و زندگی اش با زندگی بچه ها درآمیخت. مادر همه جا با 
بچه ها همراهی کرد. در خانه های تیمی، در سفرها، همه جا. 

آسایش و رؤیاهاِی زندگی بهتر جاِی خود را به همبستگِی مادر 
با بچه ها داد. بعد از انقالب هم مادر همه جا با بچه ها همراه 
بود. خانه اش پناهگاه شده بود و بدنش حفاظت گاه. او همه 

چیز را دید. چهره ی برافروخته ی فرزندان را بعد از شکسِت 
انقالب، حرکِت اعتراضی زنان، اعدام هاِی سال شصت را. مادر 
با حوادِث سال های شصت تا شصت و هفت همراه شد تا یک 
باِر دیگر سِر ناسازگارِی زندگی را ببیند. بچه ها همه پراکنده 

شدند. یکی به آن سوِی مرزها و آن دو دیگری به زندان هاِی 
جمهوری اسالمی. زندگی گرِم خانوادگی از هم پاشید. تا 

مادر یک باِر دیگر تنها شود. تنها با رؤیاهایش. سال شصت او 
همراه مادراِن دیگر زندان، سردخانه، بیمارستان و گورستان، 
همه جا را برای یافتِن فرزندانش زیر پا گذاشت. او هم رنِج 
فرزنداِن در زندان را تجربه کرد و هم رنج فرزنداِن دور از 
ایران را. او تا آخرین جاهاِی ممکن دو پسرش را در کوه ها 

بدرقه کرد.

او ده ساِل آخِر عمر را در خارج از ایران گذراند. به خارج 
آمد تا تجربه ی جدیدی در زندگی پیدا کند. او دریافت که 
به عنوانِ یک انسان حق زندگِی مستقل دارد. او دریافت که 

از حِق شادی برخوردار است. او دریافت که جامعه در مقابِل 
فرد مسئولیت دارد، که در مواقِع مورد نیاز، ماننِد سالمندی 
و مریضی از فرد مراقبت کند. او به تدریج با حق آشنا شد 
و قادر شد شخصیت خود را هم تغییر دهد. مادرم در طوِل 
زندگی این گونه آموخته بود که همه جا از حِق فردی خود 

صرف نظر کند، و براِی خود حّقی قائل نباشد. فدارکاری و نفی 
فردیّت از خصوصیاِت بارز او بود. گذشت برای دیگری، در 
او حضوِر پُر رنگی داشت. او در سال های آخِر زندگی حقوق 

خود را هم شناخت. به ویژگی های خود پی بُرد و قدم در راهی 
گذاشت که نیازها و سلیقه ها، و انگیزه هاِی فردی خود را هم 
ارج نهد. از آن پس، او برای خوردِن غذاِی مورد عالقه اش، 

 شب ها که مهماِن مادرم بودم هر وقت 
از خواب بیدار می شدم، صدای دستگاه 

را می شنیدم که می چرخید. هنوز هم 
می شنوم. دستگاهی که از یک طرف براِی 

ما نان می آَورد و از طرِف دیگر خستگی 
و فرسودگی براِی مادرم. همواره به این 

فکر می کردم که چگونه این دستگاه 
لعنتی را که مادرم را خسته می کند از 

خانه بیرون بیاندازم.
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خود را هم در نظر گرفت و تالش کرد رنگ هاِی مورد 
عالقه اش را انتخاب کند. انتخاب، سلیقه، و عالقه مندی هاِی 

فردی برای او معنا پیدا کرد. او به تدریج اعتراض را آموخت 
و نه گفتن را هم. زندگِی ما با او رنگ خاصی داشت. من صرفًا 

فرزند او نبودم. او مادِر من بود و من پدِر او. او را »دختِر« 
بزرِگ خود معرفی می کردم. او دوسِت نزدیِک من بود. همه 

چیز را با او در میان می گذاشتم. می توانستم از عشق ها و عالقه 
مندی های اش بپرسم. می توانستم از او بپرسم که ِکی و کجا 

مرا از پدرم باردار شده است؟ می توانستم از او بپرسم که آیا 
عشِق ممنوعه ای تاکنون به سراغش آمده است؟

دوران سالمندِی مادرم را مرور می کنم. به نظر می آورم که 
انسان ها به همان گونه که زندگی می کنند پیر می شوند. آن 

چه روشن است این که جسم به هر حال فرسوده می شود.  اما 
آدم ها با روحیه هاِی مختلف پیر می شوند. به همان گونه که 
زیسته اند پیر می شوند. نه از تمایالت شان دست می ِکشند 
و نه از آزادی های شان. مادرم در پیری پدیده هاِی جدیدی 
کشف کرد. او در دو زندگِی مختلف زیست. وقتی به ایران 

می رفت از دیده های اش به شگفتی سخن می گفت و در 
سوئد یاِد عزیزان اش را لحظه ای فراموش نمی کرد. براِی 

مادرم پیری پایاِن راه نبود. گذری از گذرگاه هاِی زندگی بود. 
او در انتظاِر چیزی بود که اتفاق خواهد افتاد. او منتظِر آمدِن 
»غریبه« ای بود که بیاید. با اسِب سفیدش. از او مرتب سؤال 

می کردم که آن غریبه را امروز دیده است؟ او انتظاِر کسی 
را داشت که بیاید. دست های اش را با دستانش گرم کند و 
در کنارش بنشیند. بنشیند براِی همراهی، براِی غمخواری. 
بچه های اش به او همه چیز داده بودند اما او از غریبه چیِز 
دیگری می خواست. هم خانگی، هم سویه گی و همنشینی ی 

همیشگی. او با تنهایی غریبه بود. اما رفته رفته تنهایی برای اش 
به فضیلت تبدیل شد. او آموخت که رنِج تنهایی بهتر از با 

هم بودگی رنج آور است. نگاِه آرام به ازدحاِم بیرون او را از 
تنهایی خارج می ساخت. او این تجربه را در اولین مسافرت به 
ایران دریافت. او همه ی ُعمر را به انتظار گذرانده بود. نگاه اش 
همواره به در دوخته می شد و وقتی در باز می شد قلب اش را، 

روی گشاده اش را به تازه وارد هدیه می کرد.

فرزندان اش عشق را از او آموختند. دوست داشتن را هم. 
تحسین جنبه هاِی خوب آن دیگری را هم. شگفتی و کنجکاوی 

را هم. وقتی برای »دخترم« چیزی می خریدم با آن شروع 
به عشق بازی می کرد. دست بر آن می کشید و آن را از 

دور و نزدیک و از زاویه هاِی مختلف می نگریست. روزهاِی 
اوِل زندگی در سوئد روسری می بست. بعدها روسری را 

با ُکاله هاِی گوناگون عوض کرد. ُکاله را نه برای پوشاندن، 
بلکه برای زیبایی بر سر می گذاشت. او خود را با ُکاله زیباتر 
می دید. او آرایش سر و صورت را بسیار دوست می داشت. 
وقتی ابروها و صورت اش را اصالح می کرد دوست داشت 
که در جمع دیده شود. او در ایران در دوره ای از زندگی 

صورت اش را پوشانده بود. و پوشاندِن صورت عامِل اصلی 
تصادفی شد که در چهل و دو سالگی اتفاق افتاد. بستن کامل 

صورت به جز در دوراِن طالق برای حفظ حجاب بود. در 
سوئد روزها و ماه هاِی اول با برداشتن روسری راحت نبود. اما 

به سرعت دریافت که پوشاندِن صورت هیچ معنایی ندارد. 
چشم ها باید ببینند. هر آن چه را که زیبا هستند. و صورت ها 
باید آزاد باشند برای یک رابطۀ مستقیِم انسانی. او روسری و 

چادر را برداشت اما چیز زیبایی به جای آن ها برگزید. خانه ی 
او پُر شد از ُکاله هاِی زیبایی با رنگ هاِی مختلف. او به تدریج 
از رنِگ سیاه و تیره هم فاصله گرفت. و زنانگِی خود را پنهان 
نساخت. تاریِخ زندگی مادرم، تاریِخ ستم بزرگی است که بر 

زناِن ایران طی صد سال گذشته رفته است. از َمَشّقاِت طالق تا 
ازدواِج زود هنگام، از مشکالِت بیوه گی تا بد سرپرستِی خانواده، 

از مسئولیِت خانه تا مسئولیِت کاری، از مشاهده ی چهار 
همسری تا ازدواِج اجباری، از تبعیِض جنسی تا پدرساالری، 

همه رنج هایی هستند که مادرم نیز آن ها را تجربه کرده است.

مرِگ مادرم مرِگ غریبی بود. فرداِی جشن زادروزش، فرداِی 
روِز با هم بودن، و شادی همگانی. مرگی در آرامش، مرگی 

در آغوِش فرزند. وقتی پیش او می خوابیدم بیشتِر شب او را 
در آغوش می گرفتم. دست راست ام زیِر گردنش و با دست 
چپ روِی موها و صورتش به بازِی کودکانه می پرداختم. آن 
شب هم چنین گذشت. صبح که متوجه بیداری اش شدم با 

آب و دارو به سراغش رفتم. و سپس او را در آغوش گرفتم، 
تا آرامِش در آغوِش فرزند بودن را ابدی کند. آسودگِی او 

مرا هم در برگرفت و به خواب رفتم و پس از چندی با آوای 
نامفهوِم او از خواب بیدار شدم تا در حیرت بمانم که نوایی که 
به صورِت ُممتد از دهاِن او خارج می شد چه بود؟ و او در آن 
لحظات چه حّسی داشت؟ از آن لحظه به بعد هر هنگام که به 

دیدارش می روم پوست صورت اش را حس می کنم و آوایی 
که می خواند و آن را درک نمی کنم.

انسان ها به همان گونه که زندگی 
می کنند پیر می شوند. آن چه 

روشن است این که جسم به 
هر حال فرسوده می شود. اما 
آدم ها با روحیه هاِی مختلف 

پیر می شوند. به همان گونه که 
زیسته اند پیر می شوند. نه از 

تمایالت شان دست می ِکشند و 
نه از آزادی های شان.

این عکس متعلق به بازیهای کشورهای اسالمی اندونزی 2013 است. نفر دوم از سمت چپ ورزشکار ایرانی مهسا 
افسانه، رزمی کار ایران در رشته کاتارو است که با برتری مقابل حریفانی از مصر، مالزی، الجزایر و ترکیه به مدال 

طالی بازی های کشورهای اسالمی رسید. در این مسابقات تنها کشوری که ورزشکاران زنش با پوشش اسالمی مسابقه 
دادند، ورزشکاران زن ایران بودند که مجبور به رعایت قانون حجاب اجباری طبق قانون جمهوری اسالمی هستند. 

 بازی های همبستگی کشورهای اسالمی در سال 2005 
با تصمیم سازمان کنفرانس اسالمی و هدف »باال بردن 

توانایی مسلمانان« شکل گرفت. این سازمان دارای 57 
کشور عضو است. اولین دوره این بازیها در سال 2005 

در عربستان سعودی، دومین دوره آن در سال 2009 در 
ایران )تهران، مشهد و اصفهان( و سومین دوره آن امسال 
در مهرماه 2013 با شرکت 17 کشور عضو در اندونزی 

برگزار شد. 
این مسابقات در رشته های محدودی انجام می شود. ورزشهای 

رزمی )کاراته - تکواندو، ووشو، تیرو کمان(، ورزشهای توری 
)تنیس، بدمینتون(، ورزشهای توپی )والیبال - والیبال ساحلی، 

بسکتبال، فوتبال( و رشته های دو و میدانی، شنا - شیرجه، وزنه 
برداری انجام می شوند. این کل رشته های ورزشی در المپیک 

کشورهای اسالمی است. تعداد رشته های ورزشی برای زنان 
محدودتر می باشد. 

با نگاهی به جدول نتایج مدالها در این بازیها می توان به یک 
نتیجه ساده رسید: اکثر کشورهای اسالمی که صاحب مدال و 

مقام در بازیها شده اند )ا- اندونزی 2- ایران 3- مصر 4- مالزی 
5- ترکیه 6- مراکش 7- آذربایجان 8- عربستان سعودی 

9- الجزایر 10- عمان(، از جمله کشورهایی بوده اند که 
جداسازی جنسیتی بر اساس قانون بر سیستم سیاسی کشورشان 

حاکم نیست و اساسا در این ممالک اگر چیزی به نام ورزش 
زنان به وجود آمده و پیشرفتی مشاهده شده، تنها حاصل 

مجموعه  امکاناتی است که به جامعه و روزش داده شده است. 
در اکثر این 57 کشور اسالمی مقوله ایی به نام ورزش حرفه ای 

وجود ندارد، چه رسد به ورزش بانوان و آن هم از نوع اسالمی آن. 

ورزش اسالمی و غیر اسالمی ندارد!
تونیا ولی اوغلی مربی و کارشناس بین المللی شنا

فراموش نکنیم که مثلن در عربستان سعودی به تازه گی پس از 
سال ها مبارزه، زنان توانستند از حق کسب گواهینامه رانندگی آن 

هم تحت شرایط سخت برخوردار شوند در حالیکه هنوز از حق 
رانندگی در شهر محرومند! در چنین کشوری با نظامی که زن 

در آن شهروند به حساب نمی آید چطور می توان از ورزش بانوان 
صحبت کرد؟ 

اساسا ورزش و بخصوص ورزش بانوان با حاکمیت قوانین 
اسالمی همگونی و همخوانی نداشته، ندارد و نخواهد داشت. 
بنابراین اگر در ایران چیزی به نام ورزش بانوان وجود دارد 
بازمانده ی دوران قبل از جمهوری اسالمی است که در آن 

حاکمیت نه تنها محدودیتی برای فعالیت ورزشی بانوان قائل 
نبود بلکه مشوق رشد آن نیز بود. این دست آورد آن دوره 

حضور زنان ورزشکار، سابقه و تاریخ ورزشی آنها بود که باعث 
رشد حداقلی زنان ورزشکار و در صحنه ماندنشان پس از 

حکومت جمهوری اسالمی شد. دالیل دیگری نیز در بقای ورزش 
زنان علی رغم فشارها دخالت داشته اند. از جمله می توان از 
جدا سازی جنسیتی، فشار و محدودیتهای ویژه ای که رژیم 

جمهوری اسالمی برای زنان پدید می آورد گفت که در مقابل 
خود کنجکاوی و مقاومت منفی دختران جوان و اساسا نسل 

جوان را برانگیخته است. هر روزه شاهد آنیم که دختران جوان 
به تدابیر گوناگون دست می زنند تا در صحنه ورزش باقی بمانند. 

هر موفقیت و دست آوردی که تا به حال در عرصه ورزش 
بانوان ایران به دست آمده را نیز باید به پای پی گیری فردی و یا 

جمع اندکی از زنان گذاشت که می کوشند تا در صحنه بمانند. 
آن امکانات حداقلی هم که در اختیار این زنان گذاشته می شود با 
مبارزه و مقاومت به دست آمده اند. امکانات و تسهیالتی از سوی 

مقامات به آنها هدیه نشده است.

عکس: جواد نیکپور
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من یه خانم سی ساله ام. شوهر دارم. یه پسر دارم. خیلی 
زود ازدواج کردم. یعنی 17 سالم بود ازدواج کردم. بعد...االن 

احساس می کنم که پشیمونم. چون شاید خیلی کارها رو 
نکردم. تو زندگیم خیلی سختی ها کشیدم. باال و پایین زیاد 
داشتم. اما همه اینا کمکم کرده که تجربه های خوبی بدست 
بیارم. خیلی قوی تر شدم. خیلی حساس بودم. مهربون بودم. 

االن سنگ دل شدم، به خاطر اون سختی هایی که داشتم. 
همدم نداشتم. کسی رو نداشتم که به حرفام گوش بده.

االن داری؟
آره االن دارم. االن با کسی رابطه دارم. چند ساله. سه ساله. 

چهار ساله. خوب خیلی حس خوبیه که کسی رو دوست داشته 
باشی. و بدونی که یه کسی قلبن دوست داره. به خاطر خودت 

دوستت داره. نه به خاطر زیبایی. پول و سکس. هرچیزی 
به جای خودش الزمه. اما اینکه بدونی یک کسی منتظرته و 

دوست داره و تو هم دوستش داری. گوش می ده به حرفات، 
گوش می دی به حرفاش. با اینکه باهاش زیر یه سقف نیستی 

ولی باهاش...آدمو به زندگی امیدوارتر می کنه.

زندگی برای تو چیه؟
زندگی شاد بودنه. خنده رو بودن. وگرنه غم که همیشه هست. 

اگر ناراحتی نباشه که آدم نمی فهمه خوشی چیه. اگه آدم یه 
شوهر بداخالق نداشته باشه نمی فهمه که یه آدم مهربون چقدر 

خوبه. )خنده( آره! این طوری... زندگی اینه که آدم اعتماد به 
نفس خیلی زیاد داشته باشه. رو پای خودش وایسته. استقالل 

داشته باشه. بتونه راحت تصمیم بگیره. بدون اینکه خیلی چیزا 
رو در نظر بگیره. دیگران رو خیلی در نظر نگیره. اول باید 

خودش رو در نظر بگیره. چون دیگران همین کار رو می کنن. 
اول خودشون مهمن.

دوست دارم همیشه بهم بگن دوست دارم...شوهرم همیشه 
می فهمید که چقدر دوستش دارم. بعد...چقدر گذشت کردم. 

میدونه ولی هیچ وقت از این ها حرف نمی زنه.
من دوست دارم بهم بگن یه مادر خوب، نمونه و مهربون. 

چرا؟
پسرم رو خیلی دوسش دارم. عاشقشم.

پسرم رو خیل دوس دارم. وقتی با هم بیرون می ریم من 

می شم یه پسر 8-9 ساله. با هم می دویم؛ شعر می خونیم. 
پرواز می کنم وقتی باهم هستیم. اونم منو خیلی دوس داره. 

کیف می کنه. وقتی باهم هستیم انگار تا حال هیچ وقت با هم 
تنها نبودیم. می گه: مامان با هم تنهاییم! دوتایی ها...

 دوس دارم وقتی با اون هستم کسی ندونه من چند سالمه تا 
بتونم با اون بدوم، تاب بازی کنم، سرسره بازی کنم. مسخره 

بازی در ارم تو خیابون. خوبه خیلی…این کارا رو دوست دارم. 
شاید برای اینکه این کارا را تو دوران بچه گیم نکردم. همیشه 

سر به زیر، فهمیده و مودب بودم. ولی االن می گم خوبه که 
اون کودک درون آدم یه جیغ هم بکشه، یه شعر بی تربیتی هم 
بخونه…)خنده(. با پسرم می ریم بیرون شعر ما دوتا برادر….

بقیه اش رو نمی خونم! بعد پسرم می گه مامان زشته می شنون. 
میگم نه کی می خواد بشنوه.. 

با پسرم که می ریم بیرون خیلی بهمون خوش می گذره. خیلی 
دوسش دارم.

خودم رو هم خیلی دوست دارم. زندگی رو خیلی رو دوس 
دارم. همه چیزاشو. دعواهاشو..خوبه بعد دعوا آدم آشتی 

می کنه کیف داره. نداره؟!
آره خوبه. همش خوبه. دعوا باعث می شه که آدم پیشرفت 

کنه.

اگه می تونستی هر چی که می خواستی انتخاب کنی چیو 
انتخاب می کردی؟

زمان رو انتخاب می کردم که برگرده به عقب. اگر می گفتن 
بهترین چیز رو برای خودت انتخاب کن برای من زمان بود که 

برگرده به عقب به 15 سال پیش.

چرا؟
به خاطر اینکه من 13 سا ل پیش ازدواج کردم. با تجربه ایی 

که االن دارم هرگز ازدواج نمی کردم. محاله! عمرن!
من از وقتی ازدواج کردم معتقدم که آدما نباید زود ازدواج 

کنن. تا چایی که می تونن جوونی شون رو بکنن. هر کاریکه 
فکر می کنن راضی می شن، تخلیه می شن انجام بدن. هر وقت 

خواستن زن بگیرن بعد برن زن بگیرن. چششون هم دنبال 
بقیه نباشه….به زن و زندگی شون برسن. تا قبلش آزادی 

مطلق ها، هر کاری می خوان بکنن بکنن...)خنده(

گفتگوهای تصادفی با تهرانی ها....
...نظرت در مورد وضعیت زنان....

از خودت بگو... اگر حق انتخاب داشتی
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زن
حقوق خانما تو این مملکت واقعن داره پایمال 

می شه. نمی دونم شاید خانما خودشون 
هم می خوان که اینطوری بشه. یه سری از 

آزادی هایی که حق مسلم هر زنی در این دنیا 
هست از زن ایرانی گرفته شده. متاسفانه یه 

جورایی هم دارن جوونا رو سرکوب می کنن که 
نتونن اون حقوقی رو که حقشونه به دست بیارن 
و پرورشش بدن. یه جایی هم اگه می خوان برای 

حقشون بلند شن متاسفانه باید خیلی…
تجربه شخصی از این مسائل ندارم…. ولی 
االن یه حس خوبی ندارم. دوست دارم آواز 

بخونم. ولی محدودیت زیاده. باید مواظب باشی 
که در مجامع عمومی نباشه و یواشکی این 

کارو انجام بدی. به دزدی انجام بدی. یا همین 
حجابمون. فکر می کنم شخصی ترین آزادی هر 
فرد اینه که هر جوری می خاد بپوشه و بگرده. 
تو همین شخصی ترین هم دخالت کردن و این 

خیلی بده. 
چی می خوام؟ عدالت رو رعایت کنن. تنها 

جمله ایی که می خام بگم همینه

مرد
من عاشق قلم نی بودم. دوست داشتم برم قلم نی کار کنم. نشد. االن 

هم نمی شه. حاال متاهل شدم دیگه کلن راحش بسته شد...
فقط رفتم دنبال پول در آوردن. زنم کار می کرد. االن نه، دیگه نمی ره. 
دوس نداشتم کار کنه. چهار ساله ازدواج کردیم. برام خیلی سخت بود 

که اون صبح زود بلند شه بره سر کار. ساعت 6 بره سر کار… یه کم 
اذیت می شدم. تو شرکت کار می کرد. کارش سنگین بود. یه ذره بدهی ها 

رو که دادیم دیگه گفتم نرو.

چرا؟
سخت بود برام. اون حس مردونه ام اذیت میشد. می اومد خسته. نه 

اینکه به زندگی نرسه. نه. اصلن دلم نمی خواست. زن گرفتم که زندگی 
کنه. طرفو از خونه باباش می کشی می آری خونه خودت حاال…طرف 

جاش خوب بوده، همه چی براش فراهم بوده. می آریش تو شرایط سخت 
قرارش می دی…البته خودش دوست داشت بره سر کار. من نذاشتم. 

خالصه اش نرفت و...من یه رفیق دارم که خانمش همون شرکت کار 
می کرد. اگه خانمش یه روز نمی رفت ناراحت می شد. میگفت یعنی چی، 

مگه فقط مرد باید کار کنه. تو اون شرکت زنایی کار می کردن که 18 
سال اونجا کار کرده بودن. اصلن قیافه اشون شبیه مردا شده بود. به 

مرور زمان بی خوابی و اینا تاثیر می ذاره دیگه…
من صبح بلند می شدم می بردمش سوار ماشین می شد بر می گشتم. ولی 

با این وضع گفتم نمی شه. ولی اون رفیقم راحته. 

گفتگوهای تصادفی با تهرانی ها....

مرد

کار خوشنویسی می کنم. خیلی کارم رو هم دوس 

دارم…قبل از اینکه خوش نویس باشم نقاش 

بودم. یه مدت که گذشت اومدم تو فاز مذهبی. رفتم 

تو هنر مذهبی. 

به حقوق زنان اهمیت می دم ولی باید حد شرعی اش 

رعایت بشه. زن باید بتونه کار کنه و آزادی داشته 

باشه. ولی خط قرمز شرعه.
24 سالمه. علوم اجتماعی خوندم. کارم تحقیقه. االن 
بیکارم. فکر می کنم با ریشه یابی هر چیزی و تحقیق 
کردن و توی مردم بودن می شه دلیل هر مشکل و راه 

حلش رو پیدا کرد تا بهتر زندگی کرد...
آدما خیلی شبیه همن. خیلی تفاوت ندارن. شاید 

قیافه هاشون با هم فرق داشته باشه و یه تفاوت های 
فردی وجود داشته باشه ولی آخرش همه شبیه همن. 
وقتی اینو می فهمی که دونه دونه با آدما حرف بزنی. 
آدم می فهمه که زندگی هر کی روال خودش رو داره 

ولی نهایتا می خواد صبح بره شیرش رو بخره، بچه اش 
براش مهمه، یه عشقی داشته باشه…

فاصله رو ما به وجود می آریم. این طوری که آدما از 
کنار هم رد می شن و به هم اخم می کنن...

 یه عده هم که اصلن دیده نمیشن. زنا دیده نمی شن. 
برای من به عنوان یه زن این خیلی ملموسه که دیده 
نمی شم. من راه می رم ولی دیده نمی شم. االن دنبال 

کار می گردم کسی که نمیتونه کار رو پیدا کنه منم. 
کسی که باید با صد بار مزایای کمتر کار کنه منم. کسی 

که روش فشار خانواده و جامعه بیشتره منم.. برای 
مردا کمتره. ولی خوب ما یاد هم گرفتیم چه جوری 

زندگی کنیم. وقتی آدم همیشه نادیده گرفته بشه یاد 
می گیره که باید یه کارایی بکنه دیگه. یاد می گیریم که 
باید جلوی یه چیزایی وایستیم. حتی وقتی که تو رابطه 
شخصی قرار می گیرم اون کس که نادیده گرفت می شه 

منم. خوب باید سعی کنم که دیده بشم. سخته وقتی 
که همه توقع دارن که تو بپذیری که نادیده گرفته 

بشی، یه ذره سخته. ولی می شه یه کارایی کرد. شخصی 
و فردی باید عمل کرد دیگه…

زن
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روابط جنسی

مقــد مـه

در تظاهرات بزرگ فوریه و مارچ قاهره علیه 
خشونت و تجاوزهای گروهی، و در محکوم 

کردن بی اعتنایی دولت و مقامات انتظامی به 
مسئولیتشان در محافظت از زنان، بسیاری از زنان 

تظاهر کننده با چاقو حاضر شدند و گفتند که از 
این به بعد از خود در مقابل هر خشونتی دفاع 

خواهند کرد.

IN FOCUSزیر ذربین
سکس و روابط جنسی

زیر ذربین این شماره آوای زن به سکس و روابط جنسی 
می پردازد. برخی جنبه های این رابطه، برداشت زنانه و مردانه، 

قضاوت های جامعه و نقد فمینیستی به ناهنجاری های تحمیل 
شده بر این رابطه ی انسانی، توسط نویسندگان و مترجمان زیر 

ذربین این شماره آوای زن مورد بررسی قرار گرفته است. 
نکته ی قابل توجه در این نوشتار ها این است که تعریف، انتظار 

و برداشت زنان و مردان از رابطه جنسی و سکس همسان 
نیست. 

حکومت های توتالیتر به یاری سنت ها، قوانین نوشته و نانوشته 
و ابزار تحمیق و سرکوب، رسالت خود را در کنترل و شکل 

دهی به روابط جنسی شهروندان تحمیل می کنند. مراکز قدرت 
چنین حکومت هایی در سایه ی نابرابری حقوق زن و مرد، 

تعریفی سنتی- مذهبی، مردساالرانه و زن ستیزانه از سکس را 
به عنوان  تعریفی مبتنی بر »طبیعت«، غریزه و امری غیرقابل 
تغییر به جامعه تحمیل می کنند. نگاه زن به سکس و روابط 

جنسی در اثر سرکوب تاریخی نیز بی شک از ناهنجاری مبری 
نیست. اما به هر رو نگاه و رویکرد زن به سکس، چه در 

جوامع مرفه و پیشرفته و چه در جوامع عقب نگه داشته شده و 
دیکتاتوری، ابعاد و معانی گسترده تری را نسبت به نگاه مردان 

پرورده  و شریک نظام مردساالرانه در بر می گیرد. 
پریسا اسودی در مقدمه مقاله ی »بودش مردانه« به خوبی این 

موضوع را جمع بندی می کند:
در مقالۀ ترجمه شده ازبل هوکز، او از فرهنگی صحبت 

می کند که درآن نیاز به سکس »طبیعی« تلقی می شود اما 
نیاز به »عشق« نه. در فرهنگ ما ایرانیها، درمورد »عشق« 

صحبت زیاد می رود اما گفتمان عمومی ای درمورد 
سکسوالیته و جنسیت وجود ندارد.

از خالل گفتگوهایی که از زنان و مردان ایرانی در مورد مسئله 
روابط جنسی در این مجموعه نقل کرده ایم می توان به خوبی 

جنبه هایی از این تناقض را در زمینه ی روابط آزاد و پنهان زنان 
و مردان جوان در ایران کنونی مشاهده کرد.
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روابط جنسیروابط جنسی

• مسئله و زشت )زن(

از نظر مردم سکس هنوز یه مسئله حل نشده هست. مسئله 
ای که درگیری مردم باهاش زیاده به حدی که روی اکثر 
اتفاقات زندگیشون تاثیر میذاره. و از طرفی زشتی داستان 

به نگاه متفاوت زنان و مردان به این مسئله هست. یه مثال 
ساده میزنم، اگر زنان دوبار در روز به سکس فکر میکنن، 

مردان یکبار اینکار و میکنن و تمام روز این یکبار ادامه داره. 
مردان زنان رو چیزی جز سوژه جنسی نمیبینن.

• پیچیده )گوینده مرد و زن(

انگار یه مارپیچه تو هم تو همه پر از عرف و تابوهای شخصی و 
حتی جمعی. سر در آوردن از اینکه این موضوع چه شکلی باید 
داشته باشه یا حتی اینکه چجوری باید نیازش رو برطرف کرد 

)این نیاز اولیه( برای همه گیج کننده شده. 

• گنگ و مبهم )مرد و زن(

شبیه یه پرده کرکره که تقریبا یه تصویری رو پوشونده باشه اما 
چند تاییش شکسته و ما همه بیننده این تصویریم که چند 

درصدش رو میبینیم و با همین این تصویر گنگ و مبهم داریم 
رویاپردازی میکنیم. » و اگه اون چیزی که میسازیم برای 

خودمون رو نداشته باشیم ناراضی هستیم.«

• تو چشم، مردساالرانه )مرد(

انقدر این موضوع سکس و رابطه جنسی اهمیت پیدا میکنه 
که همه چی براساس اون داره شکل میگیره. نگاه مردم به هم، 

نگاه مردا به زنا صرفن به این سمت میره که سوژه جنسی 
می بیننشون و این موضوع کامال تو چشم و قابل لمسه. 

• پول محور )مرد( 

ظاهرن تمام پیچیدگی و تمام سرگشتگی مردم از پول محور 
بودن موضوع رابطه جنسی و سکس سرچشمه میگیره. تمام زنا، 
مردا رو عابر بانک میبینن و با همین تعبیر مردان طبقه متوسط 
هم از این موضوع کنار گذاشته شدن و بهش نمیرسن. مردان، 

زنان رو چیزی جز سوژه جنسی نمیبینن. 

• بدون آموزش یا حداقل با آموزش نا مناسب )مرد و زن(

موضوعی هستش که اصلن نمیشه دربارش با کسی صحبت 
کرد. از خانواده تا دوستان وقتی ابراز مشکل کنی همه نگاه ها 
بهت عوض میشه و کسی هم نمی خاد برات چیزی رو روشن 
کنه. و در ضمن موضوع آموزش در این مورد اصلن موضوع 

قابل بحثی نیست همه ازش فراری هستن. از نقاط حساس بدن 
گرفته تا حتی اینکه ارگاسم یعنی چی... 

• تابو محور،عرف های شخصی و با فرهنگ بی فرهنگی )زن(

هر فردی برای خودش مجموعه ای از تابوها و عرف ها رو 
ساخته و از اون ها پیروی میکنه، تمام روابطش بر اساس اینا 
شکل میگیره و حتی از بین میره. این فرهنگای شخصی فقط 
داره باعث میشه پیچیدگی مسئله و رویایی بودن مردم تو 

این موضوعات بیشتر و بیشتر بشه و باعث شه که حتی گاهی 
مردم از رابطه فرار میکنن.

• اما در مورد اقلیت های جنسی

کلن رابطه جنسی میان همجنس گراها موضوعی بود که کسی 
عالقه ای به صحب دربارش نداشت. از دگر جنس خواه ها تا 
خود هم جنس گراها. اما توی صحبتایی که جسته گریخته شد 
همه سر این نکته توافق داشتن که رابطه جنسی هم جنسگراها 

توی خفا و با کشمکش و ناآرومی اتفاق میوفته. بودن کسایی که 
با هم جنسگرایی موافق نبودن و از ریشه اون رو عمل ناپسندی 

میدونستن و در کنارش آدمهایی که پذیرفته بودن و میگفتن 
واقعن داره ظلم میشه به آدمهایی که تو اقلیت جنسی قرار 

دارن، کاملن نادیده گرفته میشن و ناممکن میشه زندگی جنسی 
براشون. میشه گفت تعریفی از رابطه جنسی تو این سطح وجود 
نداره چه برسه به امکان ابراز اون و حتی نگاه مردم یا مردان و 

زنان بهش.

• و از نظر خودم 

تقریبن اکثریت موضوعایی که مردم گفتن رو قبول دارم ولی 
با گنگ و مبهم بودن، رویاوارانه و پیچیده بودن مسئله ی 

سکس و روابط جنسی از همه بیشتر موافق هستم. ظاهرن همه 
قصد دارن موضوع سکس و دید مردانه و زنانه به مسئله رو 
عمومیش کنن. از سبک بازی هایی که توی مهمونیا انتخاب 

میشه گرفته تا باز کردن صحبت درباره سکس شب قبل توی 
کافه نشینی های روزمره یا هر موضوعی از این دست. از طرفی 

برخورد همه طوریه که انگار میخان بهت القا کنن که تو این 
موضوع خیلی Cool هستن و نیازی بهش ندارن یا کاملن ارضا 

هستن. اما میشه حس کرد و دید که اینطور نیست و واقعن 
میشه گفت یه مشکل یا مسئله قابل بحث هست. خود من نگاه 

قالب مردانه نسبت به زنان رو نمی پذیرم )صرفن یه سوژه 
جنسی مصرف شدنی با تاریخ مصرف مشخص( و از طرفی 

زنان هم نگاه عمومی بینشون اینه که رابطه با مرد یعنی فاصله 
خود رو رعایت کردن. و عمومن نه مرد و نه زن زمانی صرف 
این نمیکنن که بخان ببینن طرف کی هست، چی میگه و چی 

میخاد و با سرعت به طبع سبک زندگی تقریبن مدرن از کنار 
هم میگذرن و گم میشن )به جز درصد کمی که تقریبن دیده 

نمیشن و اسمشون روشه: اقلیت!(

سکس و تجربه جنسی
 از نگاه تهرانی ها

 چکیده گفتگوهای پراکنده
 با بیست مرد و زن جوان تهرانی
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این گفتگوها توسط یکی از همکاران آوای زن در تهران تهیه شده است.
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پویا، 34 ساله، مي گوید:
االن دیگه هرکي هرجور که دلش 

بخواد راهش رو پیدا مي کنه. اوضاع 
جامعة امروز، اجازة این تنوع رو مي ده 
و مردم دیگه کاري به کار هم ندارن( 

گسترش بي تفاوتي فرهنگي )بعضي ها 
دوست دارن ازدواج کنن و بعضي ها 

هم مثل ما دوست ندارن و مي خوان 
رابطه هاي دیگه اي رو تجربه کنن. 

این یه مسئلة شخصیه )نسبیت گرایي 
اخالقي و رفتاري(.

سیما، 28 ساله، مي گوید:
االن دیگه ارزش هاي ازدواج هم شکسته 

شده... کي گفته اونایي که ازدواج مي 
کنن موفق ترن؟ )تردید به هنجارهاي 
پیشین( اگه مي گن این رابطه هاي ما 

ناپایداره، خب ازدواج هم ناپایدار شده... 
کدوم پایداري با این همه طالق؟ )تجدد 
و افزایش ناپایداري در روابط(. االن دیگه 
مهم اینه که تا وقتي با طرفت باشي که 

از بودن با اون لذت ببري؛ نه با زور قانون 
و دادگاه.

پیمان، 36 ساله، مي گوید:
همة انواع روابط پیش از ازدواج، معناش 

فحشا نیست. نگاه من، تو این رابطه، 
هیچ وقت صرفاً جنسي نیست و همیشه 

باید به طرفم حس عاطفي هم داشته 

حامد، 33 ساله، مي گوید:
من هرجا مي رم خونه بگیرم، طوري رفتار مي کنم که هیچ 
کس فکرش رو هم نمي کنه که ما زن و شوهر نیستیم و 
صرفاً هم خونه ایم. حتي تا حاال بنگاه دار هم از من 
شناسنامه نخواسته )کالن شهرنشیني، بي تفاوتي 

اجتماعي(. ما معموالً جایي مي ریم خونه مي گیریم 
که کسي ما رو نشناسه و ندونه رابطه مون چه 

جوریه تا دردسر نشه. تا حاال هم که اتفاقي نیفتاده 
)کالن شهرنشیني، فرصت گم نامي(.

شیوا، 28 ساله، مي گوید:
من با طرفم توي دانشگاه آشنا شدم )عرصه هاي 
جدید حضور زنانه(. اولش ارتباطمون در حد جزوه 
و این ها بود ولي به تدریج با اس ام اس و بعد هم با چت 
رابطه مون زیادتر شد اما هنوز با هم بیرون نرفته بودیم )نقش 

فّناوري هاي نوین ارتباط شخصي در مدیریت و پنهان کردن 
رابطه(. خیلي شب ها وقتي تو خونه مون همه مي خوابیدن، من 
تو اتاقم مي رفتم توي چت و اون هم مي اومد و با هم حرف مي 

زدیم )حضور همیشه غایب شریک جنسی(. این جوري یه مدتي 
با هم بودیم بدون این که خانواده ام چیزي بفهمن )کاهش قدرت 

کنترل خانواده بر فرزند(. بعدش که صمیمت بینمون زیادتر شد کم 
کم خونه اش هم مي رفتم تا این که بعداً به این نتیجه رسیدیم که 

با هم زندگي کنیم.

مهسا، 31 ساله، مي گوید:
بعضي از دوستاي من االن، مثل خودم، تو این جور روابط هستن 

)نقش گروه هاي دوستي(. هر چقدر هم خانوادة آدم روشن فکر 
باشه ولي هنوز هم روي این جور مسائل حساسن و قبول نمي کنن 

که دخترشون وارد همچین حیطه هایي بشه. بابام که اگه بدونه، 
مطمئنم منو مي کشه )واکنش منفي والدین در صورت آگاهي 

یافتن(. وقتي این حد تفاوت فکري رو مي بیني )شکاف نسلي( تو 
هم مجبوري همه چي رو ازشون پنهان کني تا روابطت باهاشون 

تیره و تار نشه )توسل به پنهان کاري و سکوت(. واسة همین، من 
اگه بخوام با کسي برم بیرون بهشون نمي گم با کي مي رم و کجا 

مي رم )نظارت نداشتن ناشي از نبود تعامل نسلي(.

منبع: هم خانگي؛ پیدایش شکل هاي جدید خانواده در تهران
این پژوهش در سال 1391 در شماره اول مجله جامعه پژوهی 

فرهنگی که وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی است، توسط دکتر تقی آزادارمکی، محمدحسین شریفی 
ساعی، مریم ایثاری و سحر طالبی منتشر شده در جامعه پژوهي 

فرهنگي، سال سوم، شمارة اول، بهار و تابستان 1391

باشم. براي همین، من هیچ وقت طرفم 
رو از توي خیابون پیدا نکردم. با این 
که ماشین و خونه داشتم، هیچ وقت 

نرفتم توي خیابون یک نفر رو سوار کنم 
)پیدایش گرایش هاي روشن فکرانه در 

روابط پیش از ازدواج(. 

مهشید، 27 ساله، مي گوید:
به نظر من، االن دیگه مهم نیست که 
پیش از ازدواج چه کسي رابطه داره و 

چه کسي نداره، چون سن ازدواج دیگه 
آن قدر رفته باال که خیلي ها خود به 

خود رفتن به سمت روابط پیش از 
ازدواج )احساس فراگیري روابط از سوي 

سوژه(. اما این وسط، مهم اون معنایي 
یه که آدم ها به رابطه شون مي دن. 

مثاًل از دیدگاه سنتي که نگاه مي کني 
مي گي واي نگاه مي کني، ولي نکته 

اینه که این ها همش »برابر« فحشا زیاد 
شده و همة این روابط رو یه چیز نیست. 

یه فحشایي داریم که دختره مي ره تو 
خیابون تا یه ماشیني سوارش کنه و نفر 
این جوري رابطه داره ولي یه نفر دیگه 

مثل من در طول سال فقط با n در سال 
هم با یه نفر هست و به اون هم متعهده. 
این رو دیگه نمي توني معناش رو فحشا 
بذاري )تالش براي توجیه مشروع سازي 

رابطه(.

سارا، 29 ساله، در پاسخ به سؤالي 

دربارة تفاوت رابطه اش با ازدواج 
مي گوید:

من معني ازدواج رو نمي فهمم و فرقش 
رو با این رابطه اي که االن دارم )هم 
خانگي( متوجه نمي شم. سؤال تو به 

نظر من بي معنیه )تردید به ارزش هاي 
پیشین(، چون من تو این رابطه اي که 

هستم، با طرفم هم رابطة عاطفي دارم و 
هم جنسي و هم به هم دیگه متعهدیم... 

ازدواج چي داره که ما تو رابطمون 
نداریم؟ پس چرا برم ازدواج کنم؟ 

)بازاندیشي، پیدایش ارزش هاي جدید(.

مهناز، 31 ساله،  می گوید:
کاًل به نظر من، نسل مامان باباهاي ما 
اصاًل نمي تونن ما رو بفهمن و با این 
قضیه کنار بیان. اونا هیچ وقت نمیان 
خودشون رو جاي ما بذارن )گسست 

نسلي(. خودشون تو 18 سالگي ازدواج 
کردن و از این طریق نیازهاشون رو 

برطرف کردن. انتظار دارن ما هم این 
طوري باشیم، در حالي که شرایط کاماًل 

عوض شده. االن سن ازدواج تو جامعه 
خیلي رفته باال. دیگه به این راحتي 

نمیشه ازدواج کرد. از طرفي هم نمي 
توني همش به امید این که یه روزي 
باالخره ازدواج  میکني، نیازهات رو 

سرکوب کني )فرایند بازاندیشي(.

میالد، 28 ساله،  می گوید:
مهم ترین مزیت این رابطه ها، آزادي اییه 

که به تو  میده. من االن تو این رابطه 
خیلي استقالل دارم و حاضر نیستم 

کسي این استقالل رو ازم بگیره. االن 
با یکي دوست  میشم، خوشم نیومد به 

همش  میزنم )منفعت طلبي شخصي(... 
من با تعهد داشتن مشکلي ندارم ولي، 

چون استقالل و آزادي شخصیم برام 
خیلي مهمه، اگه تو یه رابطة ازدواجي 
قرار بگیرم و ببینم که نمي تونم ادامه 

بدم، سریع مي خوام تمومش کنم. براي 
همین ازدواج و محدودیت هاش، خیلي 
کار رو برام سخت مي کنه )فردگرایي 

شدید(.

.

زنان و مردان جوان ایرانی از رابطه و 

شکل های جدید رابطه و خانواده در

ایران می گویند...
این اظهار نظرها از میان مصاحبه هایی انتخاب شده که در رساله دانشگاهی  

»پیدایش شکل هاي جدید خانواده در تهران« انعکاس یافته است. 
جمالت و ارزیابی های میان پرانتز از پژوهشگران دکتر تقی آزادارمکی، 

محمدحسین شریفی ساعی، مریم ایثاری و سحر طالبی است. 

عکس: یحی نطنزی
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مزاحمت جنسی در محل کار، به امری روزمره تبدیل شده 
است. میان ایجاد مزاحمت جنسی با تعریف و تمجید از همکار 
زن، تفاوت زیادی وجود دارد. اما مرز میان این دو کامال درهم 
ریخته است. این تفاوت را هر زنی می فهمد و درک آن برای 

مردان نیز بسیار آسان است، البته اگر بخواهند درک کنند! 
بحث در مورد این تفاوت همواره به طور غیرجدی و با پوزخند 

توجیه می شود. بسیاری از مردان و حتی زنان چنین رفتاری 
را عادی و روزمره تلقی کرده و اصال آن را مهم نمی دانند. در 

نتیجه پی گیری یا شکایت علیه آن را ضروری نمی بینند.

مزاحمت جنسی ناظر بر رابطه یک طرفه و تحقیرآمیز، قدرت 
مدارانه و به قصد تسلط از باال است. درحالی که ابراز توجه 

و تعریف و تمجید از یک زن، حاصل رابطه ای ست دو طرفه 
و برابر که بر اساس یک تمایل و توافق نانوشته بین دو طرف 

اتفاق می افتد.

مرد با ایجاد مزاحمت جنسی برای همکار زن خود در واقع 
می خواهد برتری خود را اثبات کرده و نشان دهد که می تواند 

و مجاز است که بر او سلطه یابد. این نوع مزاحمت ها در 
محل کار در آلمان، آن چنان عمومیت دارد که از هر سه زن، 

دو زن گرفتار آن هستند و این نوع آزارها به مرور به امری 
»نرمال« تبدیل شده است. چرا چنین است؟

واقعیت آن است که دو مقوله ی سکس و تجاوز از یک دیگر 
تفکیک ناپذیرند. زنان به عنوان ملک شخصی مردان به شمار 

رفته و آنان در هر لحظه می بایست آماده ارائه خدمات 
جنسی باشند. اما از سال های 1970 به این سو، همراه با رشد 

جنبش های اعتراضی زنان، کم کم این معادله بهم خورد. 
قوانینی برای مجازات عاملین تجاوز به تصویب رسیده و حتی 

تجاوز جنسی مرد نسبت به همسرش که تا مدت ها قابل بحث 
هم نبود، در سال های 1990 به بعد در آلمان، مشمول مجازات 

شد. البته قانون مجازات مزاحمین جنسی در محل کار تازه از 
سال 2006 در آلمان )البته در تئوری( به مرحله اجرا درآمده 

است.

به طور کل می توان گفت، برابری در رابطه جنسی و رابطه 
احساسی میان زن و مرد، عمر کوتاهی دارد و حدود 25 سال 
است که بحث مساوات در رابطه میان زن و شوهر و کال زن 
و مرد، چه جنسی و چه رفتاری مطرح شده است. )حداقل در 

تئوری(

اکنون اما زمان دیگری فرارسیده است. دختران نمرات درسی 
باالتری نسبت به پسران دارند و تحصیالت عالی تری دارند. 
آن ها مشاغل و پست های بهتری را نسبت به گذشته اشغال 

و به نابرابری ها اعتراض می کنند. اکنون بسیاری از مردان را 
مدافع حقوق زنان می بینیم. هرچند که در مقابل نیز دفاع از 
مظاهر مردساالری قاطع تر و قوی تر رشد می کند. درواقع 

هر جا که پیشروی وجود دارد، پسروی را نیز شاهدیم. جالب 
این جاست که میان کشورهای غربی، گویی آلمان به مرکز 

عقبگردها تبدیل شده است. آلمان در سال 2013 در عرصه 
خرید و فروش تن و قاچاق انسان گوی رقابت را از سایر 

کشورهای غربی ربوده است.

 مشاغل زنانه
70 درصد زنان در کشور آلمان شاغل هستند. البته نیمی از این 

تعداد به کارهای نیمه وقت مشغولند. مشاغل را می توان به 
سه گروه تقسیم کرد: 1 – مشاغلی که زن باید در آن لبخند 
بزند، از قبیل فروشندگی، کار در هتل، مهمان داری هواپیما و 
غیره. 2 - کارهای سخت و جسمانی، مانند تمیزکاری، کار در 
غذاخوری ها و غیره. 3 - کارهایی که سنتن مردانه به حساب 

می آیند، مانند ارتش، پلیس، روزنامه نگاری و غیره.

تحقیقات نشان می دهد، زنانی که در مشاغل »با لبخند« 
مشغول به کار هستند، در معرض مزاحمت بیشتری قرار 

می گیرند. از زاویه نگاه مردان، گویا به این زنان، جهت ارائه 
خدمات جنسی به مردان دست مزد داده می شود!

هم چنین زنانی که به کارهای »مردانه« مشغول هستند، 
سرنوشت بسیار دشواری دارند. تحقیقات و آمارها یی که در 
رابطه با وضعیت زنان در ارتش آمریکا تهیه شده است، به 

شدت تکان دهنده می باشد. تحقیر، تجاوز و حتی قتل زنان در 
ارتش، مواردی است که دائمن گزارش می شوند.

درحرفه روزنامه نگاری نیز که در گذشته اساسا مردانه بود، 
اکنون حضور زنان بیشتراز پیش می شود. از نظر مردان، 

دختران جوانی که در عرصه روزنامه نگاری و یا سیاست شروع 
به کار می کنند، می بایست ابتدا تحت »تعلیم« قرار گرفته 

و »آموزش« ببینند. این دختران نباید مانند »فمینیست های 
ضد مرد« خشک و خشن رفتار کنند. آن ها نباید دامن کوتاه 
و کفش پاشنه بلند را فراموش کنند. آن ها می بایست همیشه 

لبخند به لب بوده و در واقع »زنانگی« خود را حفظ کنند. 
زنانگی برای مردان مترادف با مجاز شمردن سوءاستفاده 

جنسی است.

آمریکا
دختری 25 ساله که در یک فروشگاه مبل فروشی کار می کرد، 

به علت مزاحمت جنسی، از رئیس خود شکایت به عمل 
می آورد و موفق می شود مرد را به پرداخت مبلغ 95 میلیون 
دالر خسارت محکوم کند. رئیس مزبور یک سال تمام دختر 
را تحقیر می کرده و با متلک و تماس بدنی مزاحم او می شده 

و در نهایت به آن بسنده نکرده و در انبار فروشگاه بدن 
لخت خود را به دختر می مالیده و جلوی او به ارضای جنسی 

مشغول می شد. دختر شکایت خود را نزد رؤسای دیگر مطرح 
می کند اما طبق معمول اعتنایی به آن نمی شود. وی سپس 

با توسل به وکیلی ادعای خود را پی گیری کرده و در دادگاه 
موفق می شود اتهام را به اثبات رساند. 

واقعیت این است که ابعاد مشکل مزاحمت جنسی در ادارات 
آمریکا طی 150 سال گذشته تغییر چندانی نکرده است. تنها 
تغییر میزان مجازات مزاحمین است که قدری باالتر رفته، اما 

این امر نیز ظاهرا مانعی به شمار نمی آید و مزاحمین هم چنان 
به عمل خود ادامه می دهند. 

دیگر بس است!
الله حسین پور
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مزاحمت جنسی در ارتش آمریکا غوغا می کند. تحقیقات حاکی 
از آن است که از هر چهار مزاحمت و آزار جنسی، تنها یکی به 
مرحله شکایت رسمی رسیده است. چرا؟ احتماال ترس از انتقام 
مانع علنی کردن و شکایت علیه مزاحم است و دلیل مهم تر، 
تهیه و ارائه مدرک قانع کننده می باشد. معموال در این قبیل 

موارد نه شاهدی وجود دارد و نه عکسی گرفته می شود.

حدود 19 هزار سرباز زن تنها در سال 2012 چه از جانب 
رؤسا و چه از جانب هم کاران مورد مزاحمت و آزار جنسی 

قرار گرفته اند.

وزارت آموزش و پرورش آمریکا نیز از میزان باالی مزاحمت 
جنسی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی خبر می دهد. در سال 
2011 صدها دانشجوی دختر در پنسلوانیا دست به اعتصاب 

نشسته زدند و به کند بودن پروسه بررسی موارد مزاحمت 
جنسی در دانشگاه ها اعتراض کردند. 

تالشی خستگی ناپذیر!
اینگه زنی است 53 ساله که غروب ها برای تأمین مخارج 
زندگی در یک اداره بزرگ به تمیزکاری مشغول است. در 

ساعات کار او همه کارکنان اداره به خانه خود رفته اند و او تنها 
به جارو و رفت و روب می پردازد. یکی از این غروب ها، ناگهان 

مردی با کت و شلوار در آستانه درب ظاهر شده و صراحتا 
از او می پرسد که آیا به انجام سکس تمایلی دارد! اینگه که 

خشکش زده است، با صدایی از ته چاه می گوید، نه! و مرد نیز 
راهش را می گیرد و می رود. زن به سرعت به طرف پنجره 

رفته و می بیند که مرد سوار ماشین شده و حرکت می کند. او 
شماره ماشین را برمی دارد و با تنی لرزان به پسر و شوهرش 
تلفن می زند تا به دنبالش بیایند. ترسی در جانش می افتد که 
توان حرکت را از او می گیرد. فردای آن شب، اینگه ماجرا را 
به رئیس مربوطه خویش می گوید و فکر می کند، شاید با یک 

عذرخواهی و یا شاید دسته ای گل، ماجرا خاتمه یابد و او بتواند 
باخیال راحت به کار خود ادامه دهد. اما خیر! اینگه باخبر 

می شود که آن مرد علیه او به دادگاه شکایت کرده و می گوید، 
با این که در همان غروب در اداره اینگه را مالقات کرده، اما 

باقی ماجرا دروغ و تهمت است. 

اینگه به علت عدم وجود شاهد نمی تواند ادعایش را در دادگاه 
ثابت کند و می بازد. او می بایست مخارج دادگاه را نیز شخصا 
بپردازد. برای رئیس دادگاه اهمیتی ندارد که اینگه آن مرد را 
نمی شناخته و تا آن شب، او را هرگز ندیده بود و هیچ دلیلی 
برای دروغ گفتن ندارد. درواقع آن مرد در طبقه دیگری کار 

می کرد و ربطی به طبقه ای که اینگه در آن مشغول رفت 
و روب بود، نداشت. چرا مرد در آن غروب به آن طبقه 

می رود؟ نه رقابتی، نه انتقامی، نه حسادتی، هیچ انگیزه ای 
وجود نداشت که اینگه را مجبور به تهمت زدن به مرد کند. اما 
هیچ کدام از این فاکتورها برای رئیس دادگاه مطرح نشد. حکم 

اعالم شد. نه تنها ادعای اینگه تهمت و دروغ اعالم شد، بلکه 
شکایت مرد علیه اینگه نیز در دادگاه پذیرفته شد.

اینگه اما، خسته نمی شود و به حکم دادگاه اعتراض می کند.

این بار جریان طور دیگری به پیش می رود و ماجرا به نفع 
اینگه تمام می شود. ابتدا مرد مجبور می شود تا شکایت خود را 
پس بگیرد و درنهایت، دادگاه شکایت اینگه را مجددا بررسی 

کرده و آن را می پذیرد. )اما، شماره 310(

راهی که اینگه رفت، بسیار دشوار بود. اما درسی بود برای تمام 
زنانی که دچار مزاحمت جنسی شده و بدون وجود مدرک و 

شاهد، جرأت شکایت ندارند، زیرا از پیش می دانند که شکست 
حتمی ست. اینگه می گوید: کسی که نجنگد، از قبل شکست 

خورده است.

دنیایی عادالنه؟
تربیت دختران و پسران از سال های هشتاد و نود میالدی 

تقریبا یک سان آغاز می شود. پسران در کودکستان ها اجازه 
دارند با عروسک بازی کنند، بدون این که مورد تمسخر قرار 
گیرند. دختران نیز با افتخار فوتبال بازی می کنند. در مدرسه 

نیز این »عدالت« برقرار است. دختران نمرات بهتری در 
ریاضی می گیرند و پسران در کارهای دستی مهارت نشان 

می دهند. تنها بعد از دوران بلوغ و در ساعت ورزش، دختران 
را از پسران جدا می کنند. اما با تمام این ها دختران و پسران در 
دنیایی بزرگ می شوند که ظاهرا نشانی از تبعیض در آن دیده 

نمی شود.

حتی زمانی که راننده تاکسی دختر را مجانی به خانه می رساند 
و یا در دیسکو، کوکتل های مجانی، فقط با یک لبخند به دختران 

داده می شود و هم چنین تمجید و تعریف های جنسی، این جا 
و آن جا در گوش دختر خوانده می شود، هیچ کدام به دختر 

احساس تبعیض را القا نمی کند. دنیا هنوز بسیار زیبا، عادالنه و 
بی خطر به نظرش می رسد.

البته زمانی که مادربزرگ تالش می کند تا به نوه دختر 
خود اطوزدن را یاد بدهد، اما برادر وی می تواند هم چنان به 

بازی خود ادامه دهد، احساس خشم را در دختر به وجود 
می آورد. اما این احساس زمانی جدی می شود که دختر خود را 
برای بدست آوردن شغلی معرفی کرده و به مصاحبه فراخوانده 
می شود و مجبور میشود به سئواالت احمقانه ایی پاسخ دهد و یا 

زمانی که از جانب همکاران مرد شوخی های نامربوط نسبت 
به توانایی شغلی خود می شنود وتمرکز نگاه آنان را همواره بر 

سینه و پاهای خود می بیند، آنگاه متوجه می شود که آن دنیای 
خیالی، عادالنه و بی خطر درحال فروریزی است.

میان تئوری برابری زن و مرد و عمل کرد یک دنیا فاصله 
است. زنان هم چنان دست مزد کمتری در ارائه کار و 

مهارت یک سان، نسبت به یک مرد دریافت می کنند. زنان 
عمدتن به کارهای نیمه وقت گماشته می شوند و با وجودی 
که گاهی از مدارک تحصیلی برتری برخوردارند، همچنان 

کمتر در مشاغل سطح باال پذیرفته شده و به محض مادرشدن 
از نردبان ترقی به زیر فرو می افتند! داریم از تبعیض جنسی 

مثال در هندوستان صحبت نمی کنیم! این تبعیض را در همین 
آلمان و در هر لحظه می توان مشاهده کرد. دیگر سکوت جایز 
نیست و می بایست ریشه های این تبعیض را به بحث گذاشت. 
تبعیضی که از ساختار قدرت نشئت می گیرد و بالعکس، قدرت 
نیز حضور خود را در اعمال این تبعیض نهادی کرده و به طور 
مداوم آن را بازسازی می کند. نه تنها در سیاست یا ژورنالیسم 

و یا در اتاق های رؤسا، بلکه تبعیض خود را همه جا و در هر 
شرایطی نشان می دهد. نه مخفی و پشت پرده، بلکه آشکار و با 
رسا. تحقیر جنسی را اکنون می توان در برنامه های تلویزیونی، 

روی دیوارهای شهر، در خیابان ها و در خانه هاو در همه جا 
مشاهده کرد. 

زنان جوان ما در دنیایی زندگی می کنند که گویا برابری میان 
زن و مرد، حقی بدست آمده است. آنان یاد نگرفتند که برای 

برابری بجنگند!

تبعیض در هتل ها بیداد می کند
خانم روزن برگر که رئیس سندیکای هتل دار هاست، معتقد 

است، مزاحمت جنسی نسبت به زنان، در هیچ شغلی به اندازه 
کار در هتل ها انجام نمی گیرد. او خود، اعتراف می کند که 

سابقا در دوران اشتغالش در هتل به وفور مورد مزاحمت قرار 
گرفته است و دقیقا می داند که این پدیده، اکنون نیز نسبت به 

گذشته تفاوت چندانی نکرده است. 

مزاحمت جنسی در هتل ها، نه نتها از جانب هم کاران و رؤسا، 
بلکه از سوی مسافران و مهمانان هتل نیز صورت می گیرد. 

گاهی حتی در پشت پیشخوان هتل، از زن سئوال می شود که 
آیا همراه مرد به اتاق او نیز می آید یا خیر! متلک گویی، آزار 

و تماس بدنی و انتظارات سکسی از جمله برخوردهای روزمره 
برای کارکنان زن در هتل ها به شمار می رود. 

بارها اتفاق می افتد، هنگامی که زن برای تمیز کردن اتاق وارد 
می شود، مرد در حال نگاه کردن به فیلم های پورنو است و یا 

در مواردی از زن خواسته شده که فیلم را برای مرد در دستگاه 
قرار دهد و... زنان کارگر در هتل ها حتی جرئت ابراز نارضایتی 

نیز ندارند. آن ها اکثرا پاسپورت و اقامت قانونی ندارند و با 
کوچک ترین شکایت از کار بیکار شده و یا اقامت شان به خطر 

می افتد. 

خانم روزن برگر می گوید، سندیکای ما به اعضای خود آگاهی 
و توجه الزم را در زمینه مزاحمت جنسی می دهد. اما متاسفانه 

تنها 10 درصد از کارکنان هتل ها عضو سندیکا هستند. تنها 
کاری که می توان کرد، این است که شکایت زنان را پی گیری 
کنیم. اما تعداد بسیار کمی حاضر به شکایت هستند. چرا که در 
اکثر این نوع مزاحمت ها، شاهدی وجود ندارد، بنابراین چگونه 
می توان شکایت را در دادگاه به اثبات رساند؟ زنان شاکی به 

سرعت به عنوان دروغگو متهم می شوند. 

ما به زنانی که حاضر به شکایت نیستند، پیشنهاد می کنیم 
که یک گزارش دقیق از واقعه و در صورت امکان عکس از 

صورت و بدن خود، اگر نشانه هایی وجود دارند، تهیه کنند 
تا در صورت تکرار چنین اتفاقی، در آینده مورد استفاده قرار 

گیرد. زنانی هستند که حتی حاضر نیستند مزاحمت ها را افشاء 
کنند و آن را برای همیشه در قلب خود مخفی می کنند. 

یکی از فعالیت های سندیکا این است که هتل ها را وادار کند 
تا به درب ورودی یا در آسانسورهای خود اطالعیه بزنند و 

در آن اعالم کنند، با هر نوع تبعیض جنسی، نژادی، گرایش 
جنسی و خارجی ستیزی در هتل مقابله می شود. اما هتل دارها 
مقاومت سختی در این زمینه می کنند و هم کاری های الزم را 

با سندیکا به عمل نمی آورند. 

واقعیت این است که در خود سندیکا نیز چنین فعالیتی به اندازه 
کافی جدی گرفته نمی شود. برای مثال در سایت این سندیکا 
کلمه ای از مبارزه علیه مزاحمت جنسیتی نوشته نشده است. 

اکنون اما، زمان آن رسیده که این امر را تغییر دهیم. 

از »فریاد« تا »عمل«!
مبارزه ای که از سال های 1970 در سراسر جهان علیه تبعیض 

و مزاحمت جنسیتی در کشورهای مختلف در جریان است، 
مجددا از سال 2013 اوج تازه ای گرفته است. در آلمان 

کمپینی به نام »فریاد« تالش می کند تا از طریق تویتر زنان 
را به افشای گسترده مزاحمت های جنسیتی فرابخواند تا این 

فریاد را به عمل تبدیل کنند. در اولین روز فراخوان، 20 هزار 
زن تجربیات خود را نوشتند. این تعداد در روز سوم به 60 

هزار نفر رسید. شرکت 60 هزار نفر در این بحث در طول سه 
روز، امری بی سابقه در آلمان به شمار می رود. تجربیاتی که در 
تویتر اعالم می شدند، وقایعی روزمره و »نرمال« تلقی می شدند 

که دیگر حساسیتی نسبت به آنان وجود ندارد. برای مثال، 
وقتی مرد در حین گفتگو با زن در تمام مد ت به سینه او زل 
زده است، دیگر کسی را به تعجب نمی اندازد. یا همراه داشتن 
اسپری فلفل برای زنانی که به ویژه شب ها کار می کنند، امری 

نرمال و ضروری به شمار می آید. متلک هایی که به طور 
روزمره نصیب زنان می شود، فقط خنده مردان را به دنبال 

دارد و دیگر ارزش افشاگری ندارند، در حالی که این متلک ها 
نمودی از تحقیر جنسی زن به شمار می روند.

بسیاری از این زنان در فراخوان تویتری، برای اولین بار از 

 متلک گویی، آزار و تماس بدنی و 
انتظارات سکسی از جمله برخوردهای 

روزمره برای کارکنان زن در هتل ها به 
شمار می رود.
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تجربه و احساس خود حرف زدند. آنها از این که تنها نیستند 
و زنان دیگری با تجربیات مشابه وجود داشته و هم درد آنان 

هستند، احساس آرامش می کنند و راحت تر حرفشان را 
می گویند. آن ها از اتفاقاتی که شب ها در مسیر خانه برایشان 
پیش آمده، صحبت کردند. از مزاحمت هایی که تنها به دلیل 
دفاع زن از خود، به خشونت کشیده شد، از دست مالی شدن 

توسط مردها در روز روشن و باالخره از تجاوزهای عدیده 
ای که صورت گرفته و پشت پرده باقی مانده است، گفتند. 
جای تعجب آن جاست که در رابطه با چنین اتفاقای غالبا 

گفته می شود: »زنان می توانند بیشتر مواظب خود باشند......... 
شب ها نباید بیرون بروند......... در محالتی که خطرناک است، 
راه نروند........ مردان را تحریک نکنند..... مردان این چنین به 

دنیا آمده اند و گناهی ندارند....«. آری در بروز این اتفاقات 
گویا زنان خود مقصر هستند!! تحقیقات نشان می دهد که 

مزاحمت جنسی، نه یک استثناء، بلکه قاعده ی مبتنی بر نظام 
است.

واقعیت این است که بحث مزاحمت جنسی در محل کار، 
بحث جدیدی نیست و قوانین بسیاری وجود دارند که می توان 

با اتکاء به آن ها، مزاحمت را پی گیری قانونی کرد. اما با این 
وجود دادگاه ها در اجرای قوانین موانع زیادی بر سر راه زنان 

قرار می دهند. 

دادگاه در یک مورد که شکایت زنی را نسبت به همکارش که 
به باسن وی دست زده بود، بررسی می کرد، آن را یک مورد 

استثنایی و شخصی قلمداد کرده و پرونده را مختومه اعالم 
می کند!

قانون پی گیری مزاحمت های جنسیتی در محل کار از سال 
1994 در آلمان وارد مرحله اجرایی شده است. اما از آن به 
بعد سکوت سنگینی در این رابطه برقرار شده است. به ویژه 
برای نسل جدید، گویا مشکل حل شده است. دختران جوان 

خیال می کنند تبعیض جنسیتی امری مربوط به گذشته بوده و 
دورانش به پایان رسیده است. چه اشتباهی! 

تاریخ نگاری مبارزات زنان علیه تبعیض و مزاحمت 
جنسیتی بر سر کار

1972 در اوج مبارزات آزادی خواهی زنان، کنگره آمریکا 
قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن هرگونه تبعیض 

نژادی، ملیتی، مذهبی و جنسیتی ممنوع اعالم شد. از آن زمان 
 ) EEOC( کمیته ای به نام امکانات و شانس برابر در کار

می تواند کارفرمایان را به دلیل انجام چنین تبعیضی به دادگاه 
بکشاند. 

1975 در این سال کارمیال وودمن، زنی که در نیویورک، 
مزاحمت جنسی رئیسش را افشا کرده بود، خود، استعفا داد 
و نتوانست حق بیکاری دریافت کند. دربسیاری موارد، زن 

بعد از شکایت مجبور می شود از کارش استعفا دهد و به 
همین دلیل حقوق بیکاری نیز به او تعلق نمی گیرد. زیرا قانون 
صراحت داده که حقوق بیکاری شامل کسی که اخراج شود، 

می گردد، اما اگر خود داوطلبانه استعفاء دهد، از حق بیکاری نیز 
محروم می شود.

گروهی از دانش جویا به نام اتحاد زنان شاغل، به مناسبت 
اعتراض به این حادثه، فراخوانی را سازمان دادند که طی 

آن 300 تشکل زنان با همکاری یک دیگر، زنان را به افشای 
تجربیات خود در زمینه مزاحمت های جنسی بر سر کار 

فراخواندند. پاسخ زنان و حمایتی که از این فراخوان شد، در 
آن زمان فوق العاده خبرساز بود. نیویورک تایمز در سرتیتر 

خود نوشت: زنان برای اولین بار از مزاحمت های جنسی سخن 
می گویند. در همین رابطه حقوق دانی به نام کاترین مک 

کینون قانونی را فرموله کرد تا بتواند آن را به تصویب برساند. 
»مزاحمت جنسی در محل کار، همان تبعیض جنسی است«.

1976 یک مجله آمریکایی همه پرسی از 9000 زن را سازمان 
داد. 90 درصد این زنان دچار مزاحمت جنسی در محل کار 

شده بودند.

1977 مجله فمینیستی Ms. تم اصلی خود را به مزاحمت 
جنسی در محل کار و چگونگی مقابله با آن اختصاص داد. 

رسانه ها به طور گسترده به این مسئله پرداختند.

1978 در این سال نشریه فمینیستی »اما« نیز بحث 
مزاحمت های جنسی در محل کار از جانب »رئیس« را شروع 

کرد و در سال های بعد نیز به این بحث ادامه داد.

1979 کاترین مک کینون، حقوق دان آمریکایی، به تحلیل و 
ریشه یابی این تم پرداخت. او مطرح کرد، این پدیده در واقع 

مظهر نابرابری ساختاری جنسیتی میان مردان و زنان است که 
نه تنها بر سر کار، بلکه در کلیت جامعه وجود دارد. 

1980 طرح قانونی کاترین مک کینون در این سال توسط 
پارلمان به تصویب می رسد و مزاحمت های جنسی در محل 

کار به مثابه تبعیض جنسیتی غیرقانونی و قابل مجازات اعالم 
می شود.

کمیته EEOC اعالم می کند که کارفرمایان موظفند از 
کارکنان خود در مقابل مزاحمت های جنسی حمایت کنند. 

اولین شکایت ها در این زمین به جریان می افتند. 

1983 پارلمان اروپا اعالم می کند که رفع مزاحمت جنسی بر 
سر کار بخشی از حق برابری زنان و مردان بر سرکار است 

که باید برای آن مبارزه انجام گیرد. پارلمان از تمام کشورهای 
عضو اتحادیه می خواهد که در این رابطه به طور فعال عمل 

کنند. 

در همین سال یکی از نمایندگان مجلس آلمان که بارها زنان را 
مورد مزاحمت قرار داده بود، افشاء شده و مجبور به استعفاء 
می شود. تحقیقاتی که انجام می شود، نشان می دهد که از هر 
14 زنی که در آلمان زندگی می کنند، یکی به علت مزاحمت 

جنسی از کار خود استعفا داده است. 

1986 در این سال فعالیت زنان سندیکایی در تمام اروپا آغاز 
می شود. کنفرانس دوازدهم زنان سندیکای ای- ک- متال 

تصمیم می گیرد که پی گیری مزاحمت های جنسی بر سر کار 
را یکی از وظایف سندیکا اعالم کرده و آن ها را قانونا تحت پی 

گرد قرار دهد. 

1989 دادگاهی در هانوفر- آلمان یک رئیس 45 ساله را به 
علت ایجاد مزاحمت جنسی نسبت به سکرتر 22 ساله اش به 
15 ماه زندان محکوم می کند. در واقع این حکم در آن زمان، 

استثنائی و شدید بود. 

1991 در این سال آماری منتشر شد مبنی بر این که از هر 
چهار زن، یکی مورد مزاحمت جنسی در محل کار قرار گرفته 

است. از هر 2 زن، یکی در معرض متلک های جنسی قرار 
گرفته و از هر 10 زن یکی با پیشنهاد رابطه جنسی روبرو 

شده است. این زنان در مشاغلی که اساسا مردانه محسوب 
می شوند، مشغول به کار بوده اند. از میان آنان، زنان پلیس 

بیشترین مورد مزاحمت را تجربه کرده بودند.

1992 مبارزه با مزاحمت های جنسی بر سرکار در آلمان اوج 
می گیرد و گروه های فمینیستی بروشورهایی با تیتر« نه، یعنی 
نه!« و »محل جرم، محل کار!« پخش کردند. در همین رابطه 

قانونی نیز مبنی بر حفاظت از زنان به تصویب رسید.

1993 کشور اطریش نیز چنین قانونی را در این سال به 
تصویب رساند.

1994 از اول سپتامبر این قانون که به اختصار »قانون 
حامی شاغلین« نام گرفت، به مرحله اجراء گذاشته شد. در واقع 
از آن پس می بایست هرگونه بی احترامی جنسی مورد پی گرد 

قانونی قرار گیرد. یکی از وظائف کارفرمایان و رؤسای باالتر، 
حفاظت از همکاران خود در مقابل مزاحمت های جنسی بود. 

اگر چنان چه این حفاظت خدشه دار شود، می توان علیه رئیس 
مربوطه شکایت کرد. 

در این سال افشاگری هایی علیه پروفسورهای دانشگاه جهت 
سوءاستفاده های جنسی از دانشجویان به عمل آمد. 

1996 کشور سوئیس نیز به این قانون پیوست. 

1999 دختری به نام سیلویا که خود پلیس بود، با طپانچه 
به زندگی خود خاتمه داد. دلیل: سوءاستفاده جنسی و ترور 

شخصیتی. رسانه ها این حادثه را به مثابه قله کوه یخ دانستند 
که تنها سر آن دیده می شود. مقاله ای در نشریه »اما« منتشر 

شد با تیتر، »بیگانه ای در میان باند مردان«!

2000 اتحادیه اروپا تصمیم گرفت، در یک محدوده زمانی تا 
2004، همه کشورهای متحد اروپا می بایست قانون مبارزه 

با تبعیض جنسیتی، نژادی، مذهبی، عقب ماندگی و معلولیت، 
گرایش جنسی و سنی را به تصویب رسانده و به مرحله اجراء 

درآورند.

2002 یک سال بعد از آن که زنان در آلمان توانستند بدون 
محدودیت وارد ارتش شوند، اولین مورد های تجاوز گزارش 

شدند.

تحقیقاتی در این زمنین در آمریکا به انجام رسیده است. از 
میان 90 هزار زن سئوال شونده، نصف آنان مورد مزاحمت 

جنسی قرار گرفته بودند. از هر 7 نفر یکی به طور مشخص از 
جانب رئیسش درخواست انجام سکس شده بود. 

2006 قانون رفع هرگونه تبعیض بر سر کار به مرحله اجراء 
گذاشته می شود. کمیته اجرایی در آلمان تنها 26 کارمند 

داشته و 2،9 میلیون یورو بودجه در اختیار دارد. 

2011 دادگاه کار در آلمان تصویب کرد که مزاحمت جنسی 
باعث اخراج نامحدود فرد مزاحم خواهد شد.

2013 بحث مزاحمت جنسیتی بر سرکار در آلمان اوج تازه 
ای می گیرد. اخیرا یک روزنامه نگار زن توسط یکی از رهبران 
حزب اف- د- پ مورد مزاحمت جنسی قرار گرفت و دست 
به افشای علنی آن زد. درهمین رابطه کمپینی به نام »فریاد« 
در تویتر از زنان خواست تا تجربیات خود را بازگو کنند. در 

عرض سه روز 60 هزار زن دست به افشاگری زدند. 

این پروسه هم چنان ادامه دارد.

 

خانم روزن برگر که رئیس سندیکای هتل 
دار هاست، معتقد است، مزاحمت جنسی 

نسبت به زنان، در هیچ شغلی به اندازه کار 
در هتل ها انجام نمی گیرد. او خود، اعتراف 

می کند که سابقا در دوران اشتغالش در هتل 
به وفور مورد مزاحمت قرار گرفته است و دقیقا 

می داند که این پدیده، اکنون نیز نسبت به 
گذشته تفاوت چندانی نکرده است.
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متن ترجمه شده بخشی ازکتاب بل هوکز 

Outlaw Culture: Resisting Representations

مترجم: پریسا اسودی

بودش جنسی مردانه

بخشی از کتاب بل هوکز که برای ترجمه در آوای زن 
انتخاب شده برسکس و ویژگی هایی که مردساالری 

بر جنسیت مردان و فعالیت جنسی شان تحمیل می کند 
تاکید دارد. تفاوتهای مشخص و مهمی بین فرهنگی 

که این نوشتۀ تحلیلی/انتقادی آن را _ دربعد جنسیت 
مردانه- وامی کاود و فرهنگی که روابط جنسی بین 

زنان و مردان درایران امروز ما را شکل می دهد وجود 
دارند. به زعم این قلم نکتۀ واضح، اما بهرحال تکان 

دهنده دراین میان اینست که با وجود این تفاوتها، که 
به یک مورد مشخص آن اشاره خواهد رفت، هردوی این 

سیستم های فرهنگی اشکال مختلف نظام مردساالری 
هستند. 

در مقالۀ ترجمه شده ازبل هوکز، او از فرهنگی )بخوان 
فرهنگ آمریکا یا غرب به طور کلی( صحبت می کند 

که درآن نیاز به سکس »طبیعی« تلقی می شود اما نیاز 
به »عشق« نه. در فرهنگ ما ایرانیها، درمورد »عشق« 

صحبت زیاد می رود اما گفتمان عمومی ای درمورد 
سکسوالیته و جنسیت وجود ندارد. براین اساس شاید 
نگاه زودگذر به نوشتۀ بل هوکز خواننده را به نتیجه 

برساند که چنین نوشته ای به شرایط مشخص ایران امروز 
ما اطالقی ندارد )یا اطالق محدودی دارد(. اما من برآنم 

که پیکره ای که بل هوکز در نوشته اش آن را عریان 
می کند و دربرابر چشمان خواننده قرار می دهد یعنی 
ویژگیهای شکل گیری سکسوالیتۀ مردانه/مردان در 

چارچوب مردساالری، با وجود تفاوتی که ازآن یاد رفت، 
برای مردان )و زنانی( که درچارچوب فرهنگی ایران 

رشد می کنند نیز استفاده های زیادی دارد.
می توان متصور شد که جوانان در ایران امروز ما، گرسنه 

شناختن تن خود و استفاده از آن، ولی محروم ازحق 
و امکان اجتماعی برای اینکار به مصرف کاالی فرهنگی 

)فیلم، پورنوگرافی و غیره وغیره( روی می آورد و به 
این نتیجه می رسد که اگر فقط می توانست بدون هیچ 
محدودیتی سکس داشته باشد بخش تعیین کننده ای 
از مسایلش حل میشد. پس کسی در ایران  امروز ما 

می تواند به این نتیجه برسد که آزادی جنسی درخود و 
برای خودش هدفی رادیکال و پیشرو است. چنین نگرشی 

به باورمن برکژبنیان »مقایسه ساده« استوار است. یعنی 
صورت بیرونی حرکتی اجتماعی، در چارچوب فرهنگی 
»دیگر«، »ناشناخته« را گرفتن و آن را روی چارچوب 

فرهنگی »خودی« و »شناخته شده« سوار کردن و براین 
اساس نتیجه گیری بهتر و بدتر کردن است )دراین مقال، 

هژمونی »کاالی فرهنگی« غرب نیز نقش مهمی بازی 
می کند که پرداختن به آن درحوصلۀ این نوشتۀ کوتاه 

نیست(. این نوع برخورد البته منحصر به جوان ایرانی 
)جهان سومی( نیست. مثال جوان غربی سرخورده از 

تجربۀ جنسی آغازشده دراوان نوجوانی و مداوم و دامنه 
دار هم میتواند دنبال »عشق« بگردد مثال با استفاده 
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رابطۀ جنسی و سکس، برای اکثر زنان و مردان تجربه ای ارضا 
کننده و خوشکامانه نیست. ما همه با این نظریه آشناییم که 

می گوید مردها وارد رابطه می شوند چون دنبال سکس هستند 
و نه عشق در حالیکه زنان در جستجوی عشق وارد رابطه 

می شوند و نه به دنبال سکس. در واقع، مردها با این امید که 
کامیابی عاطفی ای حاصل از عشق را در سکس تجربه کنند 

وارد رابطه می شوند. غالب مردها فکر می کنند سکس به آنها 
حس زنده بودن و مرتبط بودن می بخشد؛ که سکس برای آنها 
نزدیکی، صمیمیت و لذت به ارمغان می آورد. اما غالبن سکس 

به تنهایی، »محموله ای« را که از آن انتظار میرود تحویل 
نمی دهد. حتی این سرخوردگی هم باعث نمی شود که مردها 

کمتر راجع به سکس فکر کنند. برعکس این ناکامی تمنا و 
شهوت آنها را بیشتر دامن میزند.

اگر آموزه های اجتماعی سکسیستی به زنان آموخته اند که گذر 
از مسیر سکس به دستیابی به خواستۀ قلبی شان می انجامد، 
به مردها یاد داده اند که خواستۀ قلبی آنها باید تمنای سکس 
و سکس بیشتر باشد. به نظر می رسد جنبش آزادی زنان، به 
دنبال رشد آزادی جنسی به مردان دگرجنسگرا و همجنسگرا 

نوید داد که زنان هم به همان روشی که مردان درمورد سکس 
فکر می کنند، درمورد آن فکر خواهند کرد. که تمنای جنسی 

زنانه به اندازة نوع مردانۀ آن شکارگرانه و وسواس مند خواهد 
شد. خیلی مردها فکر کردند که این طلیعۀ بهشت است. 

باالخره آنها خواهند توانست بدون اینکه نگرانی ای درمورد 
تعهد داشته باشند، تنها دنبال اشتیاق جنسی باشند. منطق 

سکسیستی آنها را متقاعد کرده بود و می کند، که می توانند 
صمیمت و ارتباط داشته باشند بدون آنکه به تعهد تن در 

دهند. این که »کسی که کیر دارد رهگذری بیش نیست« به 
این معنا می بود که نیازهای آنها هرجا و هر وقت می تواند 

ارضا شود و خواهد شد.

در فرهنگ ما، در دوران بعد از جنبش های فمینیستی و جنبش 
برای آزادی جنسی، چنین رفتارها و نگرش هایی درمورد 

سکسوالیته به وسیلۀ اکثریت مردها و بسیاری زنان پذیرفته 
شده اند. چنین رفتارهایی ریشۀ دغدغه های فرهنگی ما در 
رابطه با سکس است. وقتی تازه شروع به نوشتن کتاب و 

صحبت کردن با آدمها درمورد عشق، به تنهایی یا درمحافل 
عمومی، کرده بودم متوجه شدم که مباحثه درمورد عشق، به 

خصوص در عرصه عمومی، در جامعۀ ما تابو است. در حالیکه 
همه در مورد سکس آزادانه حرف میزنند. انواع و اقسام 

صحنه های سکسی روی صفحه های سینما و تلویزیون های ما 
نمایش داده می شوند و در برنامه های تلویزیونی گفتگو های بی 
پرده با تماشاچیان درمورد سکس و سکسوالیته انجام می گیرد. 

صحبت کردن درمورد سکس اساسن آسان تر است چرا که 
در فرهنگ پدرساالر سکس به مثابه تمنایی »طبیعی« عرضه 

می شود. غالب آدمها باور دارند ساختار زیست شناسانۀ انسانها 
طوری شکل گرفته تا تمنای سکس داشته باشند، اما باور 

نمی کنند که انسان ها به عشق نیاز بیولوژیکی دارند. تقریبن 
همه براین باورند که می شود سکس بدون عشق داشت اما اکثر 

آدمها باور نمی کنند که زوجی بتوانند در رابطه شان عشق 
داشته باشند اگرچه در آن سکس وجود نداشته باشد.

جنبش فمینیستی قادر به چالش و تغییر ایده های مبتنی بر 
نابرابری زنان در بسیاری زمینه ها منجمله در عرصه های کار، 

تحصیل و مذهب شده است. اما، هنوز طرز فکر بیشتر آدمها 
درمورد رابطۀ جنسی را سکسیسم شکل می دهد. هر چند تا 
مرد که از رابطۀ جنسی پرهیز می کنند یا فقط گاه گاه رابطۀ 
جنسی دارند هم وجو دداشته باشند، ما کماکان باور داریم 
که سکس کاریست که مردها باید بکنند. پس زمینۀ این 

فرض اینست که اگر مردها از لحاظ جنسی فعالیتی نداشته 
باشند به سرشان می زند و دیوانه می شوند. به همین خاطر 

است که خشونت جنسی مرد- نسبت به- مرد در زندانهای 
آمریکا امری پذیرفته شده است. به همین خاطر است که 

تجاوز جنسی- تجاوز در ازدواج، یا مورد تجاوز قرارگرفتن زن 
به وسیلۀ مرد غریبه، یا تجاوز بوسیلۀ مردی که زنی با او رابطۀ 
کوتاه مدتی داشته - هنوز یک جرم خیلی جدی تلقی نمی شود. 

به همین خاطر است که تجاوز کردن به کودکان، بخصوص 
وقتی که بوسیلۀ مردهای »آرام خو« و »خوب« انجام گرفته 

باشد، مجاز شمرده می شود. اگر اینطور نبود، آدمهای مشهوری 
که متهم به سوء استفادة جنسی از کودکان هستند موقعیت 

اجتماعی شان به عنوان الگو های فرهنگی را از دست می دادند. 
»او باید بکند« پس زمینۀ بخش مهمی از مقبولیت اجتماعی 
خشونت جنسی مردان است. به همین دلیل است که خیلی 
آدمها کماکان، به رغم انواع و اقسام برنامه های تلویزیونی و 

غیره، باور دارند که کسی که مورد تجاوز قرار می گیرد حتمن 
با رفتار یا نحوة لباس پوشیدن اغواگرانه »خودش درخواست 

تجاوز کرده است«.

این روزها بچه ها بیشتر از هر منبع دیگری از طریق رسانه های 
عمومی درمورد سکس آموزش میگیرند. بچه ها حاال بیشتر 
از هر زمان دیگری نسبت به تن و سکسوالیتۀ خودشان از 

راههایی مثل تماشای سریال های تلویزیونی، یا پورنوگرافی، یا 
فیلم آگاهی می یابند. اما، بخش اعظم آنی که بچه های ما 

درمورد سکسوالیته یاد می گیرند با سناریو های منسوخ 
پدرساالرانه درمورد طبیعت جنسی زنان و مردان، زنانگی و 
مردانگی، سازگار هستند. بچه ها یاد می گیرند که در دنیای 

ارتباطات جنسی همیشه یک طرف غالب و یک طرف سلطه 
پذیر است. آنها یاد می گیرند که مردها باید به زنها غلبه کنند، 

که مردهای قوی تر باید به مردهای ضعیف تر غلبه کنند. 
آنها یاد می گیرند که مردها چه دگرجنسگرا یا همجنسگرا 
باشند وقتی از دسترسی به سکس محروم شوند درنهایت 
با »هر« کسی رابطۀ جنسی خواهند داشت. اگر محرومیت 

به اندازه الزم طوالنی شود، مردی حتی اگر دگرجنسگرا هم 
باشد با مرد رابطۀ جنسی برقرار خواهد کرد؛ و اگر همجنسگرا 
باشد به خاطر محرومیت، ناچار به برقرارکردن رابطۀ جنسی 

با زنان تن خواهد داد. دوباره و دوباره بچه ها از رسانه های 
عمومی می شنوند وقتی جریان جریان سکس باشد »مرد باید 
بکند«. بزرگسالها ممکن است از راه تجربیات خودشان بهتر 
بدانند ولی بچه ها به ایمان آوردگانی واقعی تبدیل میشوند. 

بچه ها فکر می کنند مردها اگر نتوانند فعالیت جنسی داشته 
باشند دیوانه خواهند شد. این منطقی است که به پیدایش آنی 

که فمینیست ها بر آن نام »فرهنگ تجاوز« نامیده اند منجر 
می شود. 

مردها، چه همجنسگرا  یا دگرجنسگرا، در اوان زندگی  یاد 
می گیرند که یکی از اولین پاداش هایی که به خاطر فرمانبرداری 

از تفکر و عملکرد پدرساالرانه می گیرند حق غلبۀ جنسی بر 
زنان است. و اگر زنی در دسترس نباشد آنها حق دارند که 
مردی ضعیف تر را در موقعیت زن قرار دهند. در مجموعۀ 
»دیگرقربانی بودن بس است: بهبودی مردان از تجربۀ مورد 

سوء استفاده جنسی در کودکی قرارگرفتن« مردانی که بوسیلۀ 
مردهای غریبه، برادرانشان یا دوستان قوی تر از خودشان مورد 
سوء استفادة جنسی قرار گرفته اند درمورد تجربیاتشان صحبت 

میکنند. آنها در مورد اینکه چطور مردانی که ازآنها سوء 
استفاده جنسی می کردند منطق تفکر پدرساالرانۀ حق »قوی« 

آنست که بکند هر آنی که می خواهد، با هرکسی که می خواهد، 
را برای آنها توضیح می دادند حرف می زنند. درمورد 

سکسوالیته نحوة تفکر افرادی که از دیگران سوء استفادة 
جنسی می کنند هم غالبن بوسیلۀ همین منطق شکل یافته است. 
»اد«1 درمورد سوء استفادة جنسی برادر بزرگترش از او چنین 

می نویسد: »من وقتی نه ساله بودم شروع به یادگیری درمورد 
سکس کردم. در سن ده سالگی با دهانم به دیگران ارضای 

جنسی میدادم. وقتی بقیه بچه ها بیرون با تفنگ بازی می کردند 
من یاد می گرفتم که چطور به یک مرد »لذت« بدهم. به من یاد 
داده شد چطور یک »زن« باشم. برادرم بازی جنسی فانتزی ای 
را که در آن او »مرد« و من »زن« بودم دوست داشت«. همین 

برادر بزرگتر بعدها ازدواج کردو ایدة اینکه حق اوست که با 
هرکسی که تمایل داشته باشد ارتباط سکسی برقرار کند را با 
خودش به درون ساختار ازدواجش برد. احتیاج او برای غلبه 

کردن ویژگی اساسی همۀ ارتباطات سکسی او بود. 

در فرهنگ غلبه،مبارزه برای قدرت هر روز در ارتباطات آدمها 
با هم عینیت می یابد و غالبن بدترین فرمش را در ارتباطات 
نزدیک و صمیمانه به منصه ظهور می رساند. مرد مردساالر 

که هیچ وقت به تقاضای رئیسش با عصبانیت پاسخ نمی دهد، 
وقتی کسانی که به او نزدیکند بخواهند رفتارش را عوض کنند 

به آنها خشمگینانه واکنش نشان می دهد. مردانی که روزانه 
در کارشان دروغ نمی گویند و تقلب نمی کنند اینکار را در 

چارچوب روابط صمیمانه شان انجام می دهند. این دروغ گفتن 
در بیشتر موارد با رفتار جنسی ناسالم و ناراحت ارتباط دارد. 

»اریک گوئی تیه رز«2 درمقالۀ تاثیرگذارش با عنوان » »کسی 
که او بود« اینکه چطور دروغ می گفت تا واقعیت همجنسگرا 
بودن پدرش را پنهان کند حرف می زند. »از همان زمانی که 

شروع کردم درمورد پدرم دروغ بگویم درمورد خودم هم 
دروغ می گفتم. دروغ هایم را انتخاب می کردم....بجای ساخت 

و پرداخت جزییاتی که پدر همجنسگرای مرا بیشتر مثل 
پدرهای معمولی نشان دهد، من کمبود و ضعف های پدرم 

و از خشم منفجر شدنهایش را نابهنجارانه بزرگتر از واقعیت 
جلوه می دادم. برای همکالسی هایم داستان اینکه چطور پدرم 

دست و پای ما را می بندد و بعد ظرف کریستال به طرف 
مادرم پرتاب می کند را با هیجان تعریف می کردم..........

من دروغ گوی تمام عیاری شده بودم، برای خودم و پدرم 
از راه بزرگنمایی واقعیت، هویت جعلی می ساختم«. دروغ 

گفتن درمورد سکس بخش پذیرفته شده ای از سکسوالیتۀ 
مردساالر است. سکس،برای بسیاری ازمردها جاییست که 

درآن خودشان را بیرون می ریزند چرا که تنها آنجاست که 
نوید مردساالرانۀ غلبه می تواند به راحتی به واقعیت بپیوندد. 

شاید بدون این قاقا لی لی ها، انبوه مردان زمانی درازی بود که 
برعلیه مردساالری شوریده بودند.

پسربچه ها در اوایل زندگیشان یاد می گیرند که سکسوالیته 
میدان نبرد نهایی ای است که در آن مردانگی پدرساالرانه 
شان آزمایش خواهد شد. خیلی زود یاد می گیرند که تمنای 

جنسی نباید آزادانه ابراز شود و اینکه زنها تالش خواهند 
کرد جنسیت مردانه شان را کنترل کنند. برای پسرها مسئلۀ 

کنترل با واکنش مادر نسبت به آلت جنسی پسر آغاز می شود، 
معموال مادر ]آلت جنسی پسر[ را دوست ندارد و نمی داند با 

آن چکار کند. راحت نبودن مادر با آلت جنسی فرزند پسر به 
او این پیام را می دهد که آلتش طبیعتن مشکلی دارد. مادر به 

فرزند پسرش این پیام که آلتش چیز »خوب« و »استثنایی« 

از اشعار )ترجمه شدة( موالنا و فکر کندبا دستیابی به 
این »عشق« بخش مهمی ازمسائلش حل خواهد شد. بل 

هوکز در نوشته اش روشن می کند که چرا و چگونه است 
که درچارچوب فرهنگ غربی صرف ایجاد رابطۀ جنسی، 

به اشکال مختلف و با آدمهای متعدد، نه تنها به بنیان 
پدرساالری تلنگری نزده بلکه ایفای نقش جنسی ای است 

که پدرساالری به آن شکل داده است. امکان دگرگون 
کردن نقشهای جنسی تنها از راه زیرسوال بردن پایه های 
ساختار پدرساالری، دراشکال مختلف آن، و سرباز زدن 

ازایفای نقشهای جنسی تعیین شده به وسیلۀ آن به دست 
خواهد آمد به واقعیت نزدیک خواهد شد. 

این روزها بچه ها بیشتر از هر منبع دیگری 
از طریق رسانه های عمومی درمورد سکس 
آموزش میگیرند. بچه ها حاال بیشتر از هر 
زمان دیگری نسبت به تن و سکسوالیتۀ 

خودشان از راههایی مثل تماشای 
سریال های تلویزیونی، یا پورنوگرافی، یا 

فیلم آگاهی می یابند. اما، بخش اعظم 
آنی که بچه های ما درمورد سکسوالیته یاد 

می گیرند با سناریو های منسوخ 
پدرساالرانه درمورد طبیعت جنسی زنان و 
مردان، زنانگی و مردانگی، سازگار هستند. بودش جنسی مردان
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ای است را نمی دهد. سرباز زدن پدرها از در گیرکردن خود 
با آموزش فرزندان پسرشان درمورد بدن نیز نشانگر همین 
ترس از آلت پسر است. متاسفانه، برخوردهای کوته فکرانه 
به سوءاستفادة جنسی از کودکان بسیاری از پدر و مادرها را 

به وحشت از نگاه مثبت و بزرگداشت بدن کودکان، بخصوص 
پسربچه ها، که ممکن است در نتیجۀ نزدیکی بدنی بازیگوشانه 

آلتشان شق شود سوق داده است. در فرهنگ پدرساالرانه، 
همه تشویق می شوند که به آلت جنسی مردان، حتی آلت 

پسربچه ها، به عنوان یک سالح نگاه کنند. و این روانشناسی یک 
»فرهنگ تجاوز« است. پسرها یاد می گیرند که باید آلتشان و 
لذت جسمی ای که از راه شق شدن آن ممکن است احساس 
کنند را بشناسند و همزمان یاد می گیرند که از آلتشان، مثل 

سالحی که ممکن است هرلحظه تیرش در برود و آنان را بی 
هیچ قدرتی باقی بگذارد یا حتی نابودشان کند، وحشت داشته 

باشند. بنابراین پیغام نهفته ای که پسرها درمورد عمل سکس 
دریافت می کنند این است که اگر در سکس کنترل کننده و 

عامل قدرت نباشند ممکن است به نابودی کشیده شوند. 

دوران بلوغ از نظر دریافت کردن آموزه های اجتماعی- جنسی 
از ضربه پذیرترین دوران زندگی پسران است. در این دوران 

است که پسرها باید از راه خودشناسائی کردن اجتماعی و 
جنسی با مردانگی پدرساالرانه به شخصیت خودشان شکل 
دهند؛ اینجا مکان رودرروئی تئوری و عمل است. در طول 

این سالهای شکل دهنده، وقتی که شهوت جنسی پسر غالبن 
شدید است، او یاد می گیرد که فرهنگ پدرساالری از او انتظار 

دارد شهوتش را، درونن، و همزمان ارادة اش برای ارضای 
این شهوت از راه درگیر شدن با عملکرد غلبه جنسی را، 

برونن، بپروراند. این انشقاق بخشی از پروسۀ پذیرفته شدن 
در مردانگی پدرساالرانه است. به بیان دیگر مراسم عضویت 
رسمی در فرهنگ پدرساالری. پسر همچنین یاد می گیرد که 

وقتی به ارضای تمنای جنسی می رسد زنان »دشمن« هستند. 
زنها گروهی هستند که نیاز به سرکوب تمنای جنسی اش را به 

او تحمیل می کنند، و با این وجود او برای اثبات مردانگیش، 
باید جرات کند از این سرکوب درگذرد و وارد عمل سکس 

شود. 

سرکوب جنسی به آتش تمنای جنسی پسرها و مردان سوخت 
می رساند. در مقالۀ »سوخت برای پردازش فانتزی: ساختار 
ایدئولوژیک تمنای جنسی مرد »مایکل.س.کیمل«3 درمورد 
تاثیرات منفی دریافت آموزه های اجتماعی-جنسی ای از این 
دست روشنگری می کند و نشان می دهد که سرکوب جنسی 

دنیایی می آفریند که درآن مردها باید دائمن درحال ساخت و 
پرداخت تخیالت جنسی و آنی که غیرجنسی است را شهوانی 

کردن است باشند. او چنین توضیح می دهد:

کمیاب است که لذت شهوانی هدف یک برخورد سکسی 
باشد؛ اینجا چیزی خیلی مهم تر از این در کار است: درک ما 
از خودمان به عنوان مرد. باور ما به اینکه سکس در دسترس 

نیست و نیاز تقریبن بی اختیار به سکس برای تایید مردانگیمان 
از هم تغذیه می کنند و چرخۀ خود بازتولیدگر محرومیت 

جنسی و ناامیدی را به وجود می آورند. و این مردان را 

نسبت به زنان، به خاطر آنی که زنان آموزش می بییند تا 
بکنند، یعنی نه گفتن، خشمگین می کند.

ناامیدی و خشم احساساتی هستند که مردها با خودشان 
به رابطۀ جنسی می آورند، چه این رابطه با زنان باشد یا با 

مردهای دیگر. 

مردها درحالی که بوسیلۀ تفکرمردساالرانه تشویق به ارتباط 
گیری با سکس به شکلی معتادوارانه میشوند که به آنها 

می گوید »باید بکنند«، همچنین باید خود را با دنیایی تطبیق 
بدهند که درآن به ندرت میتوانند »بکنند«، یا اینکه فقط با 

قلدری و سرکشی و فریب زنی که واقعن نمی خواهد، می توانند 
»بکنند«. »گری زوکاف و لیندا فرانسیس«4 درکتاب »قلب 
روح« ویژگی های کسانی که به وسواس جنسی معتادند را 
توصیف می کنند: »اینها نمی توانند از فکر کردن درمورد 

سکس دست بردارند. از یک رابطۀ جنسی به رابطۀ جنسی 
دیگر می پرند. هر رابطۀ جنسی فقط ارضایی زودگذر برای 

ولع را به بار می آورد؛ ولعی که بزودی بازمی گردد. هیچ اندازه 
فعالیت جنسی نمی تواند به ارضای کامل این ولع بیانجامد«. 
آنها توضیح می دهند:«ولع جنسی، گرسنگی نه برای سکس، 

بلکه برای خواسته ای عمیق تر از آن است.« این واقعیت که 
این گرسنگی همیشه بازمی گردد نشانه ای از آن است که 
اعتیاد به سکسوالیته فقط به سادگی به دستیابی به سکس 

خالصه نمی شود. برای مرد مردساالر، چه همجنسگرا باشد یا 
دگرجنسگرا، اعتیاد به سکس اساسن مربوط به نیاز به تایید 

و بازتایید وجودیت فرد است. شخص در این حالت وجود 
خودش را فقط از طریق عمل سکس احساس می کند، و بدین 
ترتیب سکس باید دائمن پیش زمینه ]هرکاری[ باشد. زوکاف 

و فرانسیس توضیح می دهند: هرچه درد ترس، احساس بی 
ارزش بودن و دوست داشتنی نبودن شدیدتر باشد، نیاز به 
ایجاد ارتباط جنسی بیشتر حالت وسواس به خود می گیرد.«

بدین ترتیب سکس برای بیشتر مردها راهی برای تسکین 
بخشیدن به خود است. مربوط به ایجاد ارتباط با کسی نیست 

بلکه برای رهائی از درد خود است. معتاد معمولن فردیست 
که درد شدید دارد. مرد مردساالر خروجی ای برای ابراز خود 
ندارد پس فقط دنبال بیرون ریزی است. زوکاف و فرانسیس 

تاکید می کنند که معتاد به سکس از کمبود داشتن و نه 
شنیدن وحشت دارد: »هر چه این احساسات قوی تر باشند، 

وقتی آمادگی ای برای احساس کردن آنها وجود نداشته 
باشد، اشغال ذهن به وسیلۀ سکس قوی تر میشود.« وسواس 

فکری مردان با سکس عمومن طبیعی تلقی می شود. بدین 
ترتیب، فرهنگ به عنوان یک کلیت، با درخواست از مردان 

برای نادیده گرفتن و طرد احساساتشان و جایگزین کردن همۀ 
این احساسات با سکس، همدستی می کند. »استیو بیرمن«5 

در مقالۀ »چرا سکس وسواس فکری مردان است« این نکته را 
در توضیح این مسئله مطرح می کند:«ما حتی اگر خودمان را 
درگیر وسواسمندانه با سکس همین طوری با آدمهای غریبه، 

پورنوگرافی یا خودارضایی برای بازستاندن آنی که فراموش 
شده نکنیم، بازهم سکس کاراکتری معتادوارانه دارد.« چه 

همجنسگرا یا دگرجنسگرا، جنسیت مردانه همواره کاراکتری 

معتادگونه دارد. باتوجه به ساعات محدود وقت آزاد در 
طول روز و از آنجایی که نه از لحاظ بیولوژیک امکان هست 

و نه عملی است که مردها دائمن در ارتباط جنسی باشند، 
پورنوگرافی مردساالرانه که از راههای متعددی در دسترس 

است تبدیل به بود گاهی برتر می شود، جایی که در آن 
معتاد جنسی میتواند به آرام بخشی سریع دست یابد. مردان 

مردساالر میتوانند هر روزه همه جا از پورنوگرافی استفاده کنند. 
میتوانند فیلم نگاه کنند، به مجالت نگاه کنند، به زنان واقعی با 
نگاهی پورنوگرافیک نگاه کنند، لختشان کنند، با آنها بخوابند، 

به آنها غلبه کنند. کیمل قبول می کند که استفادة مردها از 
پورنوگرافی از شهوت جنسی ای که به آنها یاد داده شده باید 
همواره احساسش کنند و خشم آنها از اینکه این شهوت ارضا 

نمی شود تغذیه می کند.

پورنوگرافی میتواند به این خشم رنگ جنسی بزند، میتواند 
سکس را تبدیل به عملی انتقامجویانه کند....همه جا، مردها در 
قدرتند. تمام ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه 
را کنترل می کنند. با این وجود مرد احساس قدرت نمی کند، 

ابدن. بیشتر مردها احساس بی قدرتی می کنند و غالبن ازدست 
زنها عصبانی هستند چرا که زنان را کسانی تلقی می کنند که 

برآنها قدرت جنسی اعمال می کنند: قدرت تحریک کردن 
آنها و دریغ کردن سکس از آنها. این به خیال پردازی جنسی 

و اشتیاق برای انتقام دامن می زند.

بسیاری از مردها از دست زنها عصبانی هستند، ولی حتی عمیق 
تر از این، زنها هدف خشم مردان از شکست مردساالری در 
عمل کردن به وعدة خود برای کام بخشی، به خصوص کام 

بخشی پایان ناپذیر جنسی، به آنان هستند.

مردها ممکن است از روبرو شدن با واقعیت زندگیشان و بیان 
این حقیقت که حق ورود به »مراسم« غلبه و منکوب گری 

داشتن، آن تجربه ای که مردساالری به آنها وعده اش را داده 
بود نیست، بترسند. به گفتۀ »ترنس ریل« اگر مردساالری 
بیماری ای بود، بیماری »نابسامانی تمنا« می بود. پس برای 
درمان این بیماری همه ما باید نگاهی که به تمنای جنسی 

زنان و مردان داریم را بازنگری کنیم. بجای دیدن خشونت 
مردان به عنوان نشانه ای از قدرت آنها، همۀ ما باید به آن 
نام واقعی اش را بدهیم: نابهنجاری. خشونت مردساالرانه یک 

بیماری روانی است. اینکه این بیماری نابهنجارترین منصۀ 
ظهورش در زندگی جنسیتی مردان است امر مهمی است چراکه 

ثبت وقوع آن کار مشکلی است. به این دلیل که ما بجای 
اینکه شاهد وقوع آن باشیم شاهد کار مردان یا حضور اجتماعی 

آنها هستیم. غصب جنسیت طبیعتن مثبت مردان و آن را 
به خشونت تبدیل کردن تبهکاری سیستم مردساالر برعلیه 

بدن مرد است، تبهکاری ای که توده های مردان هنوز قدرت 
گزارش دادن آن را ندارند. مردها می دانند چه اتفاقی دارد 

می افتد. اما به آنها یاد داده شده که از حقیقت تن خودشان، از 
حقیقت جنسیت خودشان، حرف نزنند.

مقالۀ قدرتمند و جسورانۀ »رابرت جنسن«6 »سکس 
مردساالرانه« این پیام را منتقل می کند. او در تعریف سکس 
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پدرساالرانه می نویسد: »سکس گاییدن است. در مردساالری 
گاییدن ناگزیر است-در تجاوز جنسی و درسکس »طبیعی«، با 
غریبه، با دوست دختر، با همسر، با همسرسابق و با کودکان. 

در سکس مردساالرانه مهم نیاز مرد به گاییدن است. وقتی این 
نیاز خودش را بروز دهد سکس اتفاق می افتد. جنسن توضیح 

می دهد:

توجه به معنای واژة خودمانی اصلی ای که از آن برای نزدیکی 
جنسی استفاده می شود-یعنی »گاییدن« – آموزنده است. 

گاییدن زنی به معنای نزدیکی جنسی با اوست. گاییدن کسی 
دریک چارچوب دیگر به معنی ضربه زدن به کسی یا فریب 
دادن اوست. و وقتی که از این لغت به عنوان فحش استفاده 
می شود )»گاییدمت«( هدف تحقیر است و این گفته معمولن 

مقدمه ای است برای خشونت یا تهدید به خشونت. سکس در 
مردساالری گاییدن است. اینکه ما در دنیایی زندگی می کنیم 

که درآن آدمها از یک لغت برای سکس و خشونت استفاده 
می کنند و بعد در مقابل این ایده که خشونت روال همیشگی 

سکس است مقاومت می کنند و ادعا می کنند که وقتی سکس 
آشکارا خشونت آمیز شود آنها برمی آشوبند، گواهی قدرت 

مردساالری است.

و شاید بشود اضافه کرد که توانایی متقاعد کردن مردان و 
زنان به وانمود کردن به اینکه خشونت جنسی ارضا کننده 

است گواهی ای نهایی بر قدرت مردساالری است. بسیاری از 
موزیک های پاپ، از راک تا رپ، درمورد این پیام مشارکت 

دارند. از ترانۀ »ایگی پاپ«7 »کیرمن توی جیبمه و داره 
شلوارمو پاره می کنه. من فقط میخام بگام، این عشق و عاشقی 
نیست« تا ترانه گروه رپ »میستیکالز«8 وقتی تموم شد، تموم 

تموم شد، یه چیزی رو خرد میکنم و کس یه جنده ای رو 
میترکونم«. البته واقعیت زندگی مردان اینست که سکسوالیتۀ 

مردساالرانه رضایتی به بار نیاورده است. بلکه به نیاز به 
سکس بیشتر داشتن، به سکس خشونت آمیز بیشتر داشتن، 

به امید اینکه راهی برای ارضا شدن پیدا شود دامن زده است. 
پورنوگرافی پدرساالر، که این روزها دیگر منزوی نیست بلکه 
بیشتر و بیشتر در رسانه های عمومی عامه پسند حضور دارد، 

به این دلیل چنین استفادة گسترده ای پیدا کرده است که 
مردهای شستشوی مغزی شده بوسیلۀ طرز تفکر مردساالرانه 
جرات بیان واقعیت را پیدا نمی کنند. آنها جرات گفتن اینکه 

»من نمی توانم ارضا شوم« را پیدا نمی کنند. پورنوگرافی 
پدرساالر بخش غیر قابل اجتنابی از زندگی روزمره شده چون 

نیاز به ایجاد یک فرهنگ ساختگی که درآن تمنای جنسی 
مردها دائما ارضا میشود،مردها را از پرده دری از این دروغ 

مردساالری و جستجوی هویت جنسی سالم بازمی دارد.
خرده فرهنگ همجنسگرایان، تاریخن، با صداقت و جسارت 

بیشتری وسواس تمنای جنسی مردانه را به وضوح بیان 
کرده است. و برخالف تصور عامه، سکس شکارگرانۀ 

همجنسگرایان، به جای ضد مردساالری بودن مظهر نهایی 
ایده ال مردساالریست. برداشت »جنسن« اینست که »مرد 

همجنسگرا  یا دگرجنسگرا فرق زیادی ندارد«. »در سکس 
همجنسگرایانه هم مسئلۀ مقاومت دربرابر سکس و سکسوالیتۀ 

مردساالرانه به همان اندازة مهم است چون مردهای همجنسگرا 
هم مثل مردهای دگرجنسگرا می گایند. همۀ ما کمابیش 

مثل هم آموزش می بینیم. گاییدن کاری است که مردهای 
همجنسگرا می کنند؛ بعضی ها حتی ممکن است بگویند اگر 
درحال گاییدن مداوم نباشی اصال همجنسگرا نیستی. غالبن 

مردهای همجنسگرا، اگر آگاهانه تصمیم نگرفته باشند، 
به اندازة همتایان دگرجنسگرایشان در تفکر درمورد سکس و 
سکسوالیته و مردانگی گرایشات مردساالرانه دارند. سرمایه 
گذاری آنها در مردساالری تمایلی عمیقا نابهنجارست چرا 
که آنها دلباختۀ همان ایدئولوژی ای هستند که از نفرت 

ازهمجنسگرایان حمایت کرده و آن را گسترش می دهد. حاال 
که مردهای دگرجنسگرای پدرساالر از طریق رسانه های 

عمومی مجبور شده اند با این واقعیت روبرو شوند که مردهای 
همجنسگرا »زنان کیردار« نیستند، که آنها هم مظهر مردانگی 
مردساالرانه هستند، غلبۀ جنسی مردان بر زنان تشدید شده 

چرا که این تنها عاملیست که مردهای دگرجنسگرا را از مردان 
همجنسگرا جدا می کند. همزمان نفرت از همجنسگرایی در 
میان مردان دگرجنسگرا شدت می گیرد چرا که ابراز علنی 
آن راه مفیدیست برای شناسائی اینکه کی همجنسگرا و کی 
دگرجنسگراست. پورنوگرافی مردساالرانه، فضای مشترک 

مردانگی برای مردان همجنسگرا و دگرجنسگراست. تصاویری 
که مردان همجنسگرا به دنبال آنند، تصویر مردان است اما 
مردانی که در موقعیتهائی شبیه به آنی که بدنهای مردان و 

زنان در پورنوگرافی همجنسگرایانه تصویر می شوند قرار دارند. 
پورنوگرافی مردساالرانه،چه برای مردهای همجنسگرا باشد چه 

برای مردهای دگرجنسگرا، بنیادن مظهر فرهنگ منکوب گر 
در دنیای سکس است. 

»نیاز« مردها به پورنوگرافی مردساالرانه، که غلبه را شهوانی 
می کند نشانۀ قدرت مرد نیست. درحالیکه نفرت از زنان 

میتواند به حرکات منکوبگرانه ای که ضربه و زخم می زنند و 
نابود می کنند منجر بشود. اینجا هیچ نیروی سازنده ای وجود 
ندارد. متاسفانه اگر انبوهی از مردان باور کنند که فردیت و 

سکسوالیتۀ مردساالرانه شان یکی هستند، هیچگاه جرات خلق 
سکسوالیته ای ارضا کننده و رهابخش را پیدا نخواهند کرد. 

درجامعۀ پدرساالری چنین واقعیتی است که به ترس مردان 
روشن بین )به اندازة زنان(، ازسکس منجر می شود. جنسن 

چنین شهادت میدهد:

من ازسکس می ترسم چرا که سکس به وسیلۀ فرهنگ غالب، 
که همه دور و بر من به آن عمل می کنند، که درصفحات 

مجله ها، روی تابلوهای اعالنات، و پردة سینما به تصویر 
درمی آید، تعریف شده است. من از سکس می ترسم چون 
از غلبه، شقاوت و خشونت ومرگ می ترسم. من ازسکس 

می ترسم چون من و خیلی آدمهای دیگری که میشناسمشان 
را آزار داده است و من خودم درگذشته آدمهایی را از راه آن 
آزار داده ام. من می دانم آدمهایی هستند که بوسیلۀ سکس به 

نحوی که زبان قادر به بیان آن نیست ضربه خورده اند؛ که 
تجربه ای از درد دارند که من هرگز آن را نخواهم فهمید. و 

من میدانم آدمهایی به خاطر سکس مرده اند. بله، من ازسکس 

می ترسم. چطور می شود نترسم؟
با وجود شهادت شجاعانۀ جنسن و آدمهایی مثل او، با وجود 

انتقاد رادیکال از سکس مردساالرانه، بیشتر مردها قادر به 
شکستن حلقۀ انکار و بیان حقیقت درمورد سکس نیستند. درد، 

ناامیدی، سرگشتگی ناشی از آن را فرومی خورند و از قوانین 
مردساالری پیروی می کنند.

به جای ایجاد دگرگونی، زنان و مردان پدرساالر از منطق 
تساوی جنسی درسکس استفاده کرده اند. آنها می کوشند تا 

زنان را به هواداری از سکس پدرساالرانه تشویق کنند تا آنها 
نیز چون همتایان مردشان وانمود کنند که چنین کاری صرف 

آزادی جنسی است. ویدئوهای موزیک و شوهای تلویزیونی 
مثل »سکس و شهر« )که به وسیله زنان و مردان پدرساالر 

نوشته و تولید شده( به زنان، بخصوص زنان جوان، می آموزند 
که همنشین خواستنی زن کسی است که حاضر باشد رل 
غالب یا مغلوب را ایفا کند و به اندازة مردهای پدرساالر 

درمورد سکس سهل انگار باشد. یکی از راههایی که سیستم 
مردساالر امید دارد ازراه آن خشم مردان رافرونشاند؛ آموزش 

اجتماعی به زنان برای پیروی از الگوهای جنسی مردان 
پدرساالر است. چون خشم مردان درواقع پوششی برای درد 

آنهاست این ]برای سیستم پدرساالر[ بسیار مهم است که 
این خشم فرونشانده شود. این تنها پس زنش برعلیه فمینیسم 

نیست که به عادی کردن خشونت جنسی پورنوگرافیک در 
رسانه های عمومی و در ارتباطات جنسی منجر شده است؛ 
تمایل به بازداری مردان از احساس کردن و درد خود را 
نامگذاری کردن به نیاز به شستشوی مغزی مداوم دامن 

می زند. 

برای نظام جنسی مردساالر، سرخوردگی مردان، که غالبن 
اول به صورت خشم بروز می کند، تهدیدی بزرگتر از جنبش 

فمینیستی است. در حالیکه انبوهی از مردان به استفاده از 
سکس مردساالرانه و بی حس کردن خودشان ادامه می دهند، 
بسیاری از مردان از بی حس کردن خودشان خسته شده اند و 
برای اعادة فردیتشان تالش می کنند. این پروسۀ بهبود یافتن 

شامل دست یابی به سکسوالیته ای نوین نیز هست. حملۀ 
بیماریهای مدرن ازجمله کاهش شهوت و ناتوانی جنسی مردها 

را به پرسشگری نه تنها در بارة سکس مردساالرانه بلکه به 
پیدا کردن راههایی تازه برای بودش جنسی/سکسی که رضایت 

بخش باشند سوق داده است.

مردان ناآگاه، که وقتی به سکسوالیته برسد از«مسئله ای که 
نامی ندارد« رنج می برند، می توانند چرخه درد کشیدنشان را با 
شکستن حلقۀ انکار و کنار گذاشتن سناریوی مردساالرانۀ غلبه 

و بردگی تسکین بخشند. »برمن« درمقالۀ »چرا ذهن مردها 
دراشغال سکس است« تیزبینانه مردان را یادآوری می کند 

که امکان انتخاب دارند:

سکسوالیته به طور مستقیم و غیرمستقیم به ما ]مردان[، 
به عنوان وسیله ای که با استفاده ازآن ممکن است بتوانیم 
خودمان را ابراز کنیم و وجوه اساسی ای از انسانیت مان، 
که به تدریج و به طور سیستماتیک درحال کمرنگ شدن 

هستند، را تجربه کنیم داده می شود. سکس به عنوان گذری 
به صمیمیت و نزدیکی کامل به ما عرضه شده و می شود، به 
عنوان میدانی که درآن میشود آشکارا دوست داشت، لطیف 
و آسیب پذیر بود و کماکان احساس امنیت کرد و تنها نبود. 

سکس جاییست که درآن حساسیت مجوز است، که میشود با 
تن خود با مالیمت رفتارکرد و به احساسات سرریزشده اجازه 
جاری شدن داد. به همین خاطر است که سکس دغدغۀ ذهنی 
مردان است. اما سکس به هیچ عنوان نمی تواند تمام این نیازها 

را برآورده کند. چنین نیازهایی فقط با التیام تاثیرات عادات 
مردانه )مردساالرانه( و انباشته کردن تمامی منصه های زندگی 

با احساس همبستگی و زنده بودن برآورده می شوند.

تغییر دادن سکسوالیتۀ بی اختیار برای مردان،مثل ترک هر 
اعتیاد دیگری، سخت است. چراکه این نوع سکسوالیته اجباری 

جلوی التیامی که مردها اگر تن خودشان را دوست داشتند و 
می توانستند به عشق اجازه دهند تا برای آنها همبستگی بیشتر 

با تن انسانهای دیگر، تن زنان و بچه ها، به ارمغان آورد را 
میگیرد. 

»برمن« مردان را یادآور میشود که »هرچقدر سکس داشته 
باشید، برای ارضای نیاز بزرگ شما به عشق، به نزدیکی و ابراز 

احساسات، به حظ بردن از حس خودتان و زندگی و احساس 
جاری شدن نیروی حیات در پوست و ماهیچه هایتان کافی 

نخواهد بود. اگر انبوه مردان می توانستند شور عمیق و بنیانی 
برای دوست داشتن تن خودشان را دوباره به دست آورند، این 

دور شدن از سکس و جنسیت مردساالرانه می توانست ما را 
به یک انقالب جنسی واقعی رهنمون شود. برای اعادة قدرت و 
شور سکسوالیتۀ مردانه ای که بوسیلۀ جرم پدرساالری لکه دار 
نشده، مردها، در هر سنی که باشند، باید امکان یابند تا از تمنای 
جنسی خودشان، آشکار و روشن، حرف بزنند. آنها باید بتوانند 
در فضایی که تفکر پدرساالرانه دیگر نمی تواند غلبه را تنها راه 
دستیابی به خوشکامی جنسی وانمود کند، به بودش هایی جنسی 
تبدیل شوند. این کاری بس مشکل است و مردها تا هنگامی که 

نیاموزند چگونه اینکار را بکنند ارضا نخواهند شد. 
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نینا بیورک در کتاب جنجالی خود تحت عنوان »همواره 
خوشبخت« به عرصه های مختلف مسایل اجتماعی پرداخته 
است. در این کتاب از منابع علمی متعدد و آثار نویسندگان 
زیادی برای بررسی مسائل زندگی در جامعه کنونی استفاده 
شده است. نینا بیورک از تجارب شخصی خویش در زندگی 

روزمره بعنوان همسر، مادر و از مباحث سیاسی- اجتماعی روز 
و فرهنگ رایج در جامعه نیز در این کتاب سود جسته است. 
او با نگاهی تیزبین و موشکافانه مدل جامعه سرمایه داری را  
که مبتنی بر مصرف زدگی که عامل افزایش اختالف طبقاتی 
و خالی از هرگونه محتوای انسانیست برای خواننده به نمایش 
می گذارد. از نظر بیورک منطق نظام سرمایه داری بر زندگی 

روزمره ما حاکم شده و دید ما نسبت به یکدیگر را تحت 
تاثیر قرار داده است. از نظر بیورک پیشرفت شخصی که با 

میزان مصرف زده گی و نه پیشرفت و رشد جمعی اندازه گیری 
می شود، پایه و اساس چنین منطقی است. او نشان می دهد که 

ما چگونه می آموزیم که احساساتمان را با منطق مصرفی دیکته 
شده سرمایه داری تطبیق داده و به مشتری ها و فروشنده های 

دائمی تبدیل بشویم.
بیورک در کتاب همواره خوشبخت آثار متعددی را که در 

سالهای اخیر در زمینه زندگی خانوادگی و طالق منتشر شده 
بررسی کرده است. یکی از این کتابهای جنجال برانگیزکتاب 

»هپی هپی« )خوشحال خوشحال( نوشته دو تن از فمینیست های 
سرشناس سوئدی در مورد طالق به مثابه جاده بازکن راه 

پیشرفت است. بیورک کتاب را از زوایای مختلف مورد 
بررسی قرار می دهد و به دیدگاههای آنان انتقاد می کند. 

بیورک در این مورد می نویسد که نویسندگان کتاب، ازدواج 
را پدیده ای کهنه و پوسیده مشابه نظام پادشاهی می دانند، 

نهادی ارتجاعی  اما محبوب. وی می نویسد: »من با این توصیف 
موافقم  اما شیوه های گوناگونی برای انتقاد از نظامها وجود 

دارد. غیرمدرن بودن نظام پادشاهی به دلیل موروثی بودن 
آن است.  اما کهنه گی نهاد ازدواج در این امر نهفته است که 

این نهاد بر پایه اصولی استوار شده که اکنون در تقابل با اصل 
پایه ای نظام اقتصادی حاکم بر جامعه قرار گرفته است. ازدواج 

رویای پایداری و جاودانگی است. وفاداری، پایداری، آیا این 
مفاهیم در چارچوب جامعه ایی مبتنی بر اقتصاد سود و مصرف 

زده گی می گنجند؟ به یاد بیاوریم شرکتهای فروشنده تلفنهای 
همراه را که در سودای فروش هر چه بیشتر محصوالتشان 

تبلیغ می کنند: آیا از تلفنهای قدیمی تان خسته شده اید، 
عوض کنید؟ از مصرف کنندگان همواره انتظار می رود که 
تلفنهایشان را عوض کنند، اشیا جدید بخرند و مصرف زده 

باشند. به عنوان عضو شبکه تولید کننده از ما انتظار می رود که 
منعطف و تغییرپذیر باشیم. زیگموند بوامن در کتاب زندگی 

مصرفی می نویسد که کارمند ایده آل کسی است که هیچگونه 
وابستگی، مسئولیت و یا پیوند عاطفی که بر وی سایه بیندازد 

نداشته باشد. کسی که آماده پذیرش هرگونه ماموریتی در هر 
شرایطی باشد، کسی که اولویت بندی های کهنه گذشته را کنار 
گذاشته و خود را با شرایط جدید وفق دهد و یا اینکه کسی که 
بدون شکایت از بی عدالتی ها آنجا که یک شرکت دیگر نیازی 

به وی نداشت بار و بندیلش را ببندد و بی صدا پی کارش 
برود.« بیورک ادامه می دهد که »این جاست که وفاداری و 

تعهد پایدار در ازدواج در یک جامعه بساز و بفروشی گناه کبیره 
می شود. نویسندگان کتاب هپی هپی در توصیف جوانب مثبت 
رشد طالقها از واژه های ایده آلی مانند تغییر، تکامل و آزادی 

استفاده می کنند. زوجهایی که طالق می گیرند از نظر این 
نویسندگان به سوی بالندگی پیش می روند. بنابر این می بایست 

نتیجه بگیریم که آنانی که در یک ازدواج باقی می مانند عقب 
می افتند، پایین می روند و فسیل می شوند. واژه هایی که این 

نویسندگان به افراد مطلقه می چسبانند همان لغاتی است که 
به مدرنیسم معنی می شود. ما پیشرفت می کنیم، جلو می رویم 

و انتخاب می کنیم. از نظر آنان زنان مطلقه دست به نوعی 
انتخاب آزادانه زده اند که به رشد و پیشرفت آنها منجر شده 

است. این امر که این زنان قادر به تسلط بر زندگی خویش 
هستند آنها را شاد می کند. اما مگر ما ازدواج را آزادانه انتخاب 

نمی کنیم؟ ما که خودمان به عاقد بله می گوییم.«
بیورک در مورد آزادی در ازدواج توضیح می دهد که »اما آیا 

ما ادامه دادن به زندگی در ازدواج را هم انتخاب می کنیم؟ 

همواره خوشبخت

نوشته نینا بیورک

معرفی کتاب و ترجمه آزاد: ژیال افتخاری

نینا بیورک متولد سال 1967 میالدی، فمینیست و استاد ادبیات دانشگاه 
لوند در سوئد می باشد. او که فمینیست پست مدرن است کتابهای 

متعددی را در زمینه مسائل زنان و اجتماعی به تحریر در آورده است. 
اولین کتاب بیورک »زیر لحاف صورتی« نام دارد که با استقبال زیادی 

رو به رو شد و بیش از ده هزار نسخه فروش داشت. نینا بیورک در 
کتابهایش به ا نتقاد از سرمایه داری و ساختار مصرفی جوامع امروزی از 

دیدگاه فمینیسم می پردازد. 

نهاد ازدواج بر پایه اصولی 
استوار شده که اکنون در 

تقابل با اصل پایه ایی نظام 
اقتصادی حاکم بر جامعه 

قرار گرفته است. 

ازدواج رویای پایداری و 
جاودانگی است. وفاداری، 
پایداری... آیا این مفاهیم 

در جامعه ایی با اقتصاد 
مبتنی بر سود و مصرف 

زده گی همخوانی دارند؟
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روابط جنسیروابط جنسی

من یادم می آید در ابتدای آشناییم با مردی که سپس با وی 
ازدواج کردم چگونه فکر می کردم. من در بین همه مردهای 
دنیا همه روزه فقط او را می خواستم و او را انتخاب می کردم. 

هیچ چیز جانبی دیگری عامل این انتخاب نبود. من او را 
می خواستم نه بخاطر خانه مشترک، پول، ترس از تنهایی و 
ناامنی. فقط خود او را می خواستم. حاال پس از چندین سال 

زندگی و فرزندان مشترک به نظر می رسد که من دیگر 
قادر به انتخاب نیستم. واژه انتخاب دیگر دراین ساختار 

مفهومی غریب شده است. حاال او برای من فردی فراتر از همه 
انسانهای قابل انتخاب است. نه بخاطر اینکه من با وی عهد 

وفاداری بسته ام و نمی خواهم آن را بشکنم. نه، چون من دیگر 
نه می توانم دیگری را انتخاب کنم و نه عهدم را بشکنم. اگر 
من در کنار صد مرد دیگر هم بخوابم همچنان به او وفادار 

خواهم ماند چرا که او هم سرنوشت من شده است. هم تاریخ 
من، هم دوران من و زندگی من. مفاهیم منفی برای توصیف 
چنین برداشتی می تواند مستقل نبودن، بسته بودن و هراس 

باشد. اما مفاهیم مثبت چه؟ چگونه از عشقی که در آن انتخاب 
و آزادی قابل تعمیم نیستند می توان دفاع کرد؟ بنظر می رسد 
که زیباترین خصایص انسانی و واژه های سمبلیکی مانند آزادی 
و انتخاب، در تضاد با نهاد ازدواج قرار گرفته اند. خب این نهاد 
کهنه پایدار بر وفاداری در جوامع و دورانی که خواهان تغییر و 
تحول است چکار باید بکند؟ بهتر نیست که این تغییر و تحول 

را در قاموس و نهاد ازدواج هم پیاده کرد؟«
نینا بیورک به دیدگاه رایج در جامعه که زندگی خانوادگی 

را مانند یک پروژه می بیند نیز انتقاد دارد و معتقد است که 
دیدگاهی که زندگی خانوادگی و مسولیت والدین را پروژه 

می انگارد همواره در انتظار پاداش جهت حفاظت، نگهداری 
از کودکان و انجام کارها خانه نیز می باشد. بیورک می نویسد 

او وقتی روایات مادرانی را که خود را مسئولین این پروژه ها 
می خوانند می شنود احساس می کند که گویی ما دیگر توانایی 
پذیرش زندگی که متشکل از پیوندها، خانواده و فرزند است 

را از دست داده ایم. تو گویی که ما قادر به مشارکت در آنچه 
که الزمه این شکل زندگی است نیستیم. مثل اینکه ما قادر 
به پذیرفتن آنچه را که فرزندانمان به ما می دهند نیستیم. 

مثل این است که ما انتظار همان پاداشی را داریم که از 
کارفرایانمان می گیریم. چرا اساسا ما توقع دریافت پاداش را 
داریم مگر نه اینکه ما پاداش را در ازای انجام کارهای کسل 
کننده می گیریم؟ چرا در ازای بودن با فرزاندانمان به دنبال 
پاداش هستیم؟ چیزی یا پاداشی فراتر از همراهی و بودن با 

فرزندانمان هست!؟ آیا این به دلیل آن است که حس لذت 
بردن ما دیگر از جامعه ای مبتنی بر تفکر استفاده ابزاری شکل 

گرفته است؟ منطقی که در آن هیچ امر و اقدامی به خودی 
خود ارزش ندارد مگر آنکه به چیز دیگری ختم شده و پاداشی 

عایدش شود.
نینا بیورک در بخش دیگری از کتابش به عشق بی قید و 

شرط پرداخته و می نویسد که هنگامی که فرزند اولش متولد 
شد عشقش به او بی قید و شرط بود. عشقی که »من« او را 

از هم گسست و به همین دلیل هویت جدیدی نیز برایش به 

ارمغان آورد. »او مرا همپای خودش نو و تازه کرد. من عاشق 
او شدم و در فضای میان من و او فرو رفتم. من برای او شدم و 
او برای من. فرزندم وسیله ای جهت رسیدن به هدف نیست، 
او خود هدف و ارزش است و ما به واسطه همدیگر ساخته و 
پرداخته می شویم. این همان جامعه رویایی است که به قول 
مارکس و انگلس در آن رشد آزاد هر فرد زمینه ساز رشد 
آزاد همه خواهد بود. این می توانست تبدیل به یک سیاست 
اجتماعی شود، عشق مثل سیاست، عشق مثل مدینه فاضله، 
تعمیم آنچه که بین فرزند و والدین پدید می آید. این تعمیم 

هم اکنون وجود دارد و نامش هم همبستگی ست. بقول کاتلین 
لوی نچ شکل سیاسی و یا اجتماعی روابط عاشقانه و روابطی 

که با عشق، محبت و همبستگی سر و کار دارند تنها در زمینه 
میان اشخاص پر اهمیت نیستند. بلکه از جهت تاثیرات سیاسی 
آن است که شکل دیگری از روابط که عاری از رقابت، جدایی 
و برتری را به نمایش می گذارند. عشقی که ما را از نهادهایی 

که بر پایه منطق استفاده ابزاری پایه ریزی شده است رها 
سازد و چنین جامعه ای رویای ماست.«

چه می شد اگر در یک جامعه همکاری جای رقابت را 
می گرفت؟ در جامعه ای که بقول اریک فرم چنان سازماندهی 

می شد که در آن طبیعت همراه و عاشق انسان در زندگی 
روزمره غریب و بیگانه نبود بلکه با آن یکی می شد. نینا بیورک 

می نویسد در آن صورت انسانها همچنان خودخواه و خسیس 
می بودند، انسانها همچنان بخشنده، همبسته و همدل می بودند 
و قدم بیشتری در مسیر دوم بر می داشتند. این مدینه فاضله 

من است و من با افتخار آن را با خود حمل خواهم کرد.
کتاب همواره وشبخت در 191 صفحه و توسط نشر والسترم و 

ویدستراند در سوئد به چاپ رسیده است.

آیا ما ادامه دادن به زندگی در ازدواج را 
هم انتخاب می کنیم؟ من یادم می آید در 
ابتدای آشناییم با مردی که سپس با وی 

ازدواج کردم چگونه فکر می کردم. من در 
بین همه مردهای دنیا همه روزه فقط او را 

می خواستم و او را انتخاب می کردم. هیچ 
چیز جانبی دیگری عامل این انتخاب نبود. 

من او را می خواستم نه بخاطر خانه مشترک، 
پول، ترس از تنهایی و ناامنی. فقط خود 

او را می خواستم. حاال پس از چندین سال 
زندگی و فرزندان مشترک به نظر می رسد 

که من دیگر قادر به انتخاب نیستم. واژه 
انتخاب دیگر دراین ساختار مفهومی غریب 

شده است.

 Wadjda معرفی فیلم
نام فیلم: ودجا

 نویسنده و کارگردان: حیفا المنصور
 بازیگر نقش ودجا: ود محمد 

محصول: عربستان سعودی و آلمان

حیفا المنصور کارگردان فیلم ودجا، 
فرزند شاعر عرب عبدالرحمان منصور است. او با تشویق های پدر 

در رشته ادبیات تطبیقی تحصیل کرد و با همراهی پدر به تماشای 
فیلم از طریق ویدئو در خانه نشست چرا که در عربستان سعودی 

به دلیل محدودیتهای گسترده برای زنان نمی توانست به سینما و یا 
تاتر )اگر وجود داشت( برود. حیفا المنصور در واقع با ساختن فیلم 

ودجا گامی بزرگ و تابو شکن در کشورش عربستان سعودی برداشته 
است. چرا که این اثر اولین فیلم داستانی و نخستین فیلمی است که 

توسط یک فیلم ساز زن در این کشور ساخته می شود.

 در عربستان سعودی علیرغم نفوذ مظاهر مدرنیته چون فروشگاههای 
لباس و وسائل مصرفی با مارکهای معروف اما هم چنان اعتقادات 

دیني و سنت هاي برگرفته و ریشه دار مذهبی در به قوت خویش 
باقی است. حجاب امري کامال پذیرفته شده است و با زنان همانند 

برده گان خانگی رفتار میشود. حق مالکیت بر زنان بر اساس قوانین 
حاکم مذهبی رعایت می شود و اختالط مردان و زنان نامحرم 
هم چنان از گناهان کبیره است. زیر پا گذاشتن این قوانین با 

مجازات های سختی روبه رو می شود. ولی با این همه مظاهر سنت 
و مدرنیسم )بخوان سرمایه( با حفظ خط قرمزها تا به حال با هم 

همزیستی کرده اند.

 در چارچوب همین زندگی در شرایطی که قید و بندهای قرون 
وسطایی بر دست وپای زنان پیچیده شده شخصیت فیلم یعنی 

دختری 11 ساله بنام ودجا یاد میگیرد زندگی خودش را داشته باشد، 
برای رویا هایش بجنگد و در حد توان خودش به آنچه که او را محدود 

می کند نه بگوید. سنتهایی که منجر به محدودیت در زندگیش 
می شود را در دنیای کوچک خویش به هیچ بشمارد. جمعه شبی 

که من برای دیدن این فیلم در لندن به یک مرکز فرهنگی بزرگ که 
شامل تاتر، سینما، نمایشگاه و…میباشد رفتم متوجه شدم که سالن 

نمایش فیلم کامال پر است و البته مملو از تماشاچی نوع روشنفکر 
انگلیسی. فیلم ودجا فضای محدودی دارد و بازی ها جز بازی بچه ها 

به ویژه بازی طبیعی ودمحمد؛ دختری که نقش ودجا را بازی میکند 
بقیه آنچنان چشمگیر نیست. ولی انتخاب نقشها کامال با چهره ها هم 
خوانی دارد و به جا است. فیلم با وجود اینکه موضوع ساده ای را برای 
بیننده اش به تصویر می کشد ولی قادر است با ایجاد صحنه هایی که 
نشان از زندگی و محدودیتهای زنان در این جامعه دارد، تماشاچی را 
در تجربه کاراکتر اصلی فیلم ودجا سهیم و به نوعی او را درگیر ماجرا 

کند به طوریکه عکس العمل تماشاچی در مقابل صحنه های فیلم 
بسیار جالب بود. فیلم تماشاچی ها را سر کیف آورده بود به طوری 

که در انتهای فیلم برای فیلم ساز کف زدند. کاری که کمتر معمول 
است، به ویژه وقتی فیلم ساز در محل حضور ندارد. دیدن فیلم برای 
من ایرانی هم که تجربه زندگی در جمهوری اسالمی را داشته جذاب 

بود و اصال خسته کننده نبود. با توجه به فضاهای مشابه در فیلم و 
تجربه ای که به عنوان یک زن در کشورم داشته ام توانستم با فیلم 

ارتباط برقرار کنم. حیفا المنصور در فیلمش زیرکانه به بیننده نشان 
می دهد که زنان چگونه به شیوه های مختلف چه از جانب خود و چه 

از طرف جامعه تحقیر می شوند. حتی راننده ای که هر روز به دنبال 
مادر ودجا میاید تا او را سر کارش که در یک مدرسه دخترانه است 
برساند، با وجود اینکه موقعیت اجتماعی اش از مادر ودجا پایین تر 
است ولی با او به مثابه زن رفتاری تحقیرآمیز دارد. پدر ودجا نیز با 
وجود عشقی که به ودجا و مادرش دارد به ندرت به آنها سر میزند 

و در جستجوی همسر دیگری است تا برای او فرزند پسر به دنیا 
بیاورد. نام ودجا چون دختر است در تابلوی شجره نامه خانواده دیده 

نمی شود و ودجا با دستخط خودش نامش را به درخت شجره نامه 
اضافه می کند. 

در هر حال در تمام لحظات فیلم می بینیم که زنان به نوعی تحقیر 
می شوند. ولی با وجود همه اینها هنوز ودجا در پی رسیدن به 

رویایش که خریدن یک دوچرخه است تالش می کند. او می خواهد 
همپای پسران دوچرخه سوار رکاب بزند. در این راه دست به هر 
کار ی میزند و از مرزها و خط قرمزهایی که به عنوان یک دختر 

برای او تعیین شده عبور می کند. چرا که به هیچ وجه نمی خواهد 
از پسران دوچرخه سوار عقب بماند. تالشی که دختر در سرتاسر 
فیلم برای رسیدن به رویایش می کند به فیلم جذابیت و شیرینی 

خاصی داده است. در بسیاری صحنه ها تماشاچیان به وجدد می آیند 
و از صحنه های فیلم و هوشیاری ودجا به خنده می افتند و مهمتر 

از همه اینکه روحیه تماشاچی برای اینکه رویاهایشان را دنبال کند 
و سختیهای راه زندگی را به هیچ گمارد باال می برد. در واقع پیام 

فیلم شادی آور است و دوچرخه سمبلی است برای حرکت کردن و 
پیشروی در زندگی برای دختر بچه ای در جامعه ای که کسی برای 
او ارزش چندانی قائل نیست. اگر دختر به فکر خودش نباشد کس 

دیگری قدمی برای خواسته های او برنخواهد داشت. جدا از همه اینها 
حیفا المنصور در تمامی لحظات فیلم بی وقفه تالش کرده است تا 

تفاوت دو دنیای درونی و علنی جامعه اسالمی عربستان سعودی 
را به رخ رهبران آن بکشاند و به رهبران و قانون گذاران کشورش 

بفهماند که با وجود همه این محدودیتها زنان همانطور که بخواهند 
زندگی می کنند و کسی نمی تواند در خلوت آنها را محدود کند. 

همه اینها نشان از جنبشی است که زنان پنهانی در این جامعه ضد 
زن به راه انداخته اند. نام حیفا المنصور اینک در رده فیلم سازان برتر 

دنیا قرار دارد. او تنها 38 سال دارد و در حال حاضر به خاطر فرار 
از محدودیتهایی که در عربستان سعودی برای زنان وجود دارد به 
همراه همسر و دو فرزندش در کشور بحرین زندگی می کند. حیفا 

کار فیلم سازی را با ساختن سه فیلم کوتاه به نامهای چه کسی، سفر 
تلخ و فقط راهی برای خروج، آغاز کرد. فیلم فقط او و راهی برای 

خروج توانست جوایزی را در فستیوال فیلم های امارات عربی و هلند 
به خودش اختصاص بدهد. بعد از آن او به ساختن فیلم مستند زنان 
بدون سایه پرداخت که درباره زندگی پنهانی زنان خلیج فارس بود. 

این فیلم به 17 فستیوال مطرح سینمایی راه یافت و توانست جوایزی 
را در فستیوالهای مطرح دنیا از آن خود کند. اما آخرین فیلم او ودجا؛ 

که فیلمی داستانی است و او نوشته و کارگردانی کرده توانست مقام 
او را به عنوان یک فیلم ساز مطرح در دنیا تثبیت کند. هم اکنون این 
فیلم به دلیل موفقیتش در جلب تماشاچی ها در بسیاری از سینماها 

به اکران امده است. برخی معتقدند که اسکار بهترین فیلم خارجی 
حق حیفا المنصور و فیلمش ودجا بود.

 پروانه سلطانی
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پیش گفتار:
در برگردان به فارسی، من اصطالح »قتل ناموسی« را 

برای کشتن در راه نگاه داشت آبرو و شرافت برگزیدم. 
در سوئد واژه ای بنام »ناموس« که برای نگاه داری 
آن دست به قتل وکشتار زد نیست و یا من ندیده و 

نشنیده ام. شوربختانه چنین قتل های ناموسی و غیر 
انسانی توسط گروهی از مهاجران و پناهندگان در 

سوئد )و بیشتر از سوی کردهای ترکیه و عراق(، انجام 
گرفته است. زنان و دختران این گروه از مهاجرین، زیر 

فشارهای سخت مردان قرار داشته و این در حالی است 
که خود این مردان از آزادی های فردی و اجتماعی داده 

شده در کشورهای آزادی چون سوئد نهایت استفاده 
)وسوء استفاده( را کرده و می کنند.

زمانی که ماجرای قتل پال اتروشی)1( در ژوئن 2001 در 
دادگاهی در سوئد مطرح شد، دیگر کسی شک نداشت که این 
جنایت یک »قتل ناموسی« بوده است. بنا بر گزارش رسانه های 
بین المللی، از آن میان نیویورک تایمز، تشکیل دادگاهی برای 
رسیدگی به این قتل در سوئد، نخستین مورد بررسی یک قتل 

ناموسی در کشورهای اروپایی بود. اصطالح »قتل ناموسی« 
غیرمعمولی ولی قابل فهم است. ویژگی قتل پال در این نیز 

بود که این جنایت پیش از آن در دادگاهی در عراق مطرح و 
متهم نیز به پنج ماه حبس مشروط محکوم شده بود. در عراق 

قتل های معمولی مجازات بسیار سنگینی دارند. بنا بر این، این 
حکم با قوانین خود عراق هم در تضاد بوده و چنین می نماید 

که در آن جا برای قتل ناموسی تخفیف قائل شده بودند! 
قاتل بازداشت شده که پدر پال بود در دادگاهی در داهوک)2( 
کردستان عراق به پنج ماه حبس مشروط محکوم شد و همین 

سبب پیچیدگی ای در کار تعقیب او در سوئد شد. خواهر 
کوچک تر پال به نام »برین«)3( که شاهد قتل خواهرش 

بود، موفق شد تا با پلیس سوئد تماس بگیرد. او می دانست 
که چهار نفر، سه عمو و پدرش، مشترکن مرتکب این قتل 

قرار شده اند. او شاهد بود که دو عمویش، که تابعیت سوئدی 
دارند، به پال شلیک کردند. اکنون آن دو مدت زمانی بود که 

به سوئد بازگشته بودند. برای دادگاهی کردن آنها، به شهادت 
برین نیاز بود که آن هنگام هنوز در کردستان عراق بود. پلیس 
سوئد برای بازگرداند برین به سوئد او را یاری داد. و در نتیجه 

عموهای قاتل در دادگاه سوئد به حبس ابد محکوم شدند.
پنج ماه زندان مشروط در عراق در مقابل حبس ابد در سوئد 

برای همان قتل! احتمالن همین تفاوت حکم در عراق و در 
سوئد برای این قتل سبب شد که از دید نیویورک تایمر 

نخستین قتل ناموسی در اروپا بر آورده شود.
به هر رو بررسی قتل پال، تاریخ ساز شد و به همت شهادت 
برین دیگر کسی نمی توانست وجود قتل ناموسی در سوئد 

را انکار نماید. قتل در سوئد برنامه ریزی شده ولی به لحاظ 
تاکتیکی می بایست در عراق انجام می گرفت. هم متهمان به 

قتل و هم مقتول تابعیت سوئدی داشتند.
مقامات سوئدی به کوشش زیادی دست زدند تا موضوع 

قتل در دادگاه سوئدی بررسی شود. کسانی به عراق رفته و 

توانستند برین را با مانوری پیچیده و سخت با خود از عراق 
خارج کنند. مشکل ولی تنها این نبود؛ اکنون می بایست 

موردی در قانون بیابند که بتوانند بر مبنای آن برای دو عموی 
پال دادگاه تشکیل دهند. در حالت عادی حکم دادگاهی که در 

کشور دیگر داده شده مد نظر قرار می گیرد ولی نه در مورد 
کاربرد خشونت بزرگی که کمترین مجازات برای ارتکاب به 
آن چهار سال زندان باشد. اگر چنین بوده و در انجام جرم 
خشونت زیادی به کار رفته باشد، آن هنگام می توان حکم 

صادره از دادگاهی دیگر در همان مورد را نادیده گرفت.
دو عموی پال که به سوئد بازگشته بودند، بی خبر از ماجرا 

احساس امنیت می کردند. اما پلیس آنان را زیر نظر داشت و 
تا پیش از رسیدن برین به سوئد آنان را دستگیر نکرده بود. 

با بازگشت برین به سوئد اکنون پلیس می توانست نخست به 
سبب آن که عموها برین را تهدید کرده بودند، آنان را دستگیر 

نماید. پس از آن با توجه به شهادت برین اثبات مشارکت آن 
دو در قتل میسر می شد.

کار از آغاز می رفت که دچار مشکل شود. روز پیش از تشکیل 
دادگاه، یک خبرنگار با پلیس تماس گرفته و مدعی شده بود 

که پاراگرافی در قانون که آنان اتهام متهمان را بر پایه آن 
بر قرار کرده اند اکنون در قانون وجود نداشته و حذف شده 
است. یکی از وکالی پلیس بنام کیکیس اهره الگامو)4( به 

نیابت از سوی برین دچار تردید شده و می گوید با توجه به 
آنچه که بر برین گذشته و تهور زیادی که او از خود نشان 

داده، اگر دادگاه تشکیل نشود، چه خواهد شد؟ ولی سر انجام 
چاره ایی یافت شد. پاراگرافی در قانون یافتند که می گفت اگر 

جرمی در سوئد برنامه ریزی شده و یا بخشی از آن در سوئد 
رخ داده باشد، کل جرم می تواند در دادگاهی در سوئد مطرح 
شود. با تکیه بر همین پاراگراف، دادگاه در سوئد تشکیل و هر 

دو عموی برین به حبس ابد محکوم شدند.
برین می گوید: »من به سوئد بازگشتم تا عموهایم به مجازات 

برسند.« 
گناه پال نیز هم چون سارا )5( و فادیمه )6( آن بود که 

زیادی »سوئدی« شده بود. پال همراه با خانواده خود در سال 
1995 به سوئد آمد. خانواده هفت فرزند داشت و پالی 15 
ساله بزرگترین آن ها بود. برین یکسال از پال کوچک تر بود. 

برین حکایت می کند که آن ها تا چه اندازه از مهاجرت به 
سوئد خوشحال بودند. ولی این شادمانی دیری نپایید. پدر 

محدودیت های شدید و سختی برای دخترانش بر قرار کرد. 
آن ها حق نداشتند از مرزهایی که او مشخص کرده بود، گذر 
کنند. دختران نه تنها اجازه نداشتند که یک زندگی اروپایی 
داشته باشند که باید به دور از جامعه زندگی می کردند. پدر 

آن ها را کنترل می کرد که درست سر ساعت از مدرسه بر 
گشته باشند. او به حد مرگ می ترسید که آنان به آبروی 
خانواده آسیبی وارد کنند. آنها اجازه نداشتند به کافه یا 

فروشگاهی بروند.
یکی از دوستان پال بنام »سحر« می گوید: پال در مدرسه موفق 

بوده و نمره های خوب داشت؛ اجتماعی و محبوب بود ولی 
رفتارش کمی ویژه بود. پال نقش بازی می کرد و خود را آزادتر 

پال
برگردان از سوئدی: کوروش گلنام 

بخشی از کتاب: پرسشی در باره آبرو و شرافت نوشته: 
اونی ویکان، بر گردان به سوئدی: کیسا میشل*

پال اتروشی در سال 1999 
به قتل رسید.

فادیمه ساهیندال در سال 2002 
در سن 26 سالگی به قتل رسید.
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از آن نشان می داد که دختری در موقعیت او می توانست 
باشد. او با افتخار از رابطه اش با دوست پسر ٌکردش می گفت 

و اظهار می داشت که هیچ ایرادی در کار نیست و پدرش از او 
پشتیبانی می کند. آرزوی داشتن آزادی در مغایرت شدید با 

حقیقت زندگی اش او را وادار می کرد که در برابر دوستان هم 
مدرسه ای اش نقش بازی کند.

سر انجام تحمل پال به پایان رسید و از خانه گریخت. گزارش 
مدرسه نیز حاکی از این بود که او در شش ماه دوم سال دچار 

مشکل بوده و از درس عقب افتاده بود. ولی خود پال چیزی 
نمی گفت. فرار از خانه کار خطرناکی بود. برین می گوید: 

مردهای فامیل به آن ها هشدار داده بودند که: »اگر یکی از 
دختران ما یک شب بیرون از خانه بسر برد، می بایست او را 
کشت.« این که پال در منزل یک دوست دختر خود پنهان 
شده بود، کمکی به قضیه نمی کرد زیرا به آبروی خانواده 

آسیب وارد شده بود. حتا دوست پسر کرد پال که او آن همه 
به داشتن رابطه با او می نازید نیز از او فاصله گرفت. پال و 
خانواده اش از چشم همه اطرافیان خود افتاده بودند. برین 

می گوید: پال کوشش کرد که خود را از بند رهانیده و به 
تنهایی آینده ای برای خود بسازد ولی این همه بیش از توان 
او بود. اکنون او خارج ازهر دو جامعه کردها و سوئدی ها قرار 

گرفته و برای هویت خود مبارزه می کرد. ولی بدون داشتن 
خانواده او چه می توانست باشد؟ برین می افزاید: تهدید از 

سوی همین خانواده بود ولی به هر رو دلتنگی نیز برای بودن 
در همین خانواده بود!

بنا به گفته برین، خانواده نتوانست پال را بیابد ولی او خود 
باز گشت. او گفت که برادر و خواهرهایش را دوست دارد و 

نمی تواند بدون آن ها زندگی کند و خواستار بخشش شد. پدر 
به او گفت اگر تو می خواهی مرا خوشحال کنی، باید ازدواج 

کنی و پال هم پذیرفت و به میل خود در تابستان 1999 همراه 
پدر از منطقه فارشتای )7( استکهلم به داهوک در کردستان 
عراق رفت. برین در ادامه می گوید که پال از این که به میان 
خانواده باز گشته بود، بسیار خوشحال بود. سحر دوست پال 
نیز می گوید که پال خانواده اش را بیشتر از خودش دوست 

داشت. کار او همآنند این بود که او خود را دو دستی در سینی 
گذاشت و گفت بفرمایید، هر چه می خواهید با من بکنید!

ولی هنگامی که به کردستان عراق باز می گردند پدر می گوید 
به هر رو تو نمی توانی ازدواج کنی و به جای ازدواج او را در 
خانه و در اطاق خودش به گلوله بست. پال که تیر خورده و 

زخمی بود شوک زده از خواهرش برین می پرسد که چه اتفاقی 
افتاده و این ها چه می کنند؟ التماس می کند که او را به 

بیمارستان برسانند و آن هنگام است که یکی از عمو ها در برابر 
چشمان برین و مادرش دوباره گلوله ای به او شلیک می کند. 
نقشه قتل در سوئد و دور از چشم مادر طرح ریزی و در 24 

ژوئن 1999 در کردستان عراق اجرا می شود.
حکم دادگاه در داهوک 9 اکتبر 1999 داده شد که بنا بر 

آن پدر و یکی از عموهای پال به 5 ماه حبس مشروط محکوم 
می شوند. بنا به گفته یک افسر پلیس در داهوک، در حالت 

عادی حتا قتل ناموسی در آن جا با مجازات سخت تری محکوم 

می شود و مجازات یک تا دو سال زندان دارد ولی در رابطه با 
قتل پال حکم دادگاه می گوید:

»به سبب این که این قتل، قتلی ناموسی که هدفش پاک 
کردن ننگی بوده که دامان خانواده را آلوده کرده بوده، دادگاه 

تصمیم گرفت محکومیت معمول برای قتل نامبرده را فسخ 
کند.«

عموی پال در بازجویی به پلیس گفت: ما نمی توانستیم رفتار 
او را که سبب رواج شایعه های زشتی در باره خانواده ما بود، 
بپذیریم. با وجود چندین نشست خانوادگی چون مقتول در 
ادامه رفتار خود پافشاری می کرد، نتوانستیم مشکل را حل 

کنیم. من عموی پال هستم و در درون خودم با توجه به رفتار 
نا معقولی که از او دیده و آن چه دیگران در باره او در سر 

زمینی بیگانه می گفتند، فکر می کنم مرگ هم برای او کم بود 
زیرا او زندگی را بر خانواده ای غنی که در میان کردها اعتبار 
و آبرو دارد خراب کرده بود. پدر پال در برابر دوربین تلویزیون 
سوئد عنوان »قتل ناموسی« را انکار کرد. او که هنوز در عراق 

باقی است تحت پی گرد بین المللی قرار دارد ولی خودش، 
خود را قربانی یک مبارزه جویی می داند. او چنین وانمود 
می کند که بازرگانی موفق است و آبرو و شرافتش کاملن 

بازسازی شده است.
برین که احساس خوبی نسبت به پدرش داشته می گوید: »من 

همیشه پدرم را دوست داشتم ولی آن چه را نزد او دوست 
نداشته ام این بوده است که خودش نمی تواند تصمیم بگیرد. 
او حتا نمی داند چگونه باید با فرزندانش رفتار کند. پدرم در 

سوئد بیکار و تنها بود. او می خواست همآن قدرت و صالبتی را 
داشته باشد که در کردستان عراق داشت.«

اینک برین در خواب و بیداری به آن چه که روی داده است 
فکر می کند و »یک بند به خودکشی می اندیشد« و می گوید: 
»چنین کاری ]خودکشی[ نیز می تواند گونه ای مرگ ناموسی 
خوانده شود. او ترجیح می دهد خود را بکشد تا با او چون پال 

رفتار نشود.
خودکشی می تواند راه گریزی از ترس و هراسی باشد که برین 

شب و روز با آن سر می کند. اکنون او هویت پنهان و زیر 
پوشش دارد ولی راه حلی برای تنهایی و آینده خود نمی بیند. 

مادرش که با دیگر فرزندان خود در سوئد زندگی می کند، 
می خواهد که برین با مردی که آن ها برایش برگزیده اند 

ازدواج نموده و شرافت خانواده را حفظ کند. برین می گوید: 
»مادرم فکر می کند اگر من ازدواج کنم دارای یک زندگی 

عادی خواهم شد.« مادر که بهترین را برای برین می خواهد، 

راه چاره ای دیگر نمی بیند. خود برین هم راه چاره ای 
نمی بیند ولی نمی خواهد تسلیم شده و عقب نشینی کند. از 
دید او یک زندگی زمانی عادی و معمولی است که »شخص 
بتواند خود برای زندگی خود تصمیم بگیرد. خودکشی بهتر 

است تا ازدواج اجباری.« او می گوید: »اگر من در این جا 
]سوئد[ بمیرم در میان کسانی به خاک سپرده می شوم که 

آنان را نمی شناسم ولی اگر در عراق به خاک شوم، کنار 
خواهرم به خاک سپرده شده و به او نزدیک تر خواهم بود، پال 

در وجود من است و من و او دارای یک روح هستیم.«
مونا سالین)8( وزیر ]وقت[ وزارت خانه هم خوانی اجتماعی 

می گوید پس از قتل فادیمه من نادرست رفتار کردم و از ترس 
بهانه ندادن به دست راسیست ها، آنان و مسائلشان را نادیده 

گرفته، به آنها پشت کردم. منظور او از »آنان« دخترانی با 
ریشه خارجی هستند. آن چه که مونا سالین را واداشت که 
رفتار خود را نادرست بیابد، شهادت خواهر پال بود. پس از 
شهادت برین در دادگاه، سالین با خود اندیشیدکه »باید با 

این دختر مالقات کند«، دیدار با برین به او فهماند که این 
قتل های ناموسی و تفکری که پشت آن خوابیده است، ویژه 
بوده و گونه های زور گویی و فشار اشکال مختلف بروز دارند. 

سالین به دادگاه پدر فادیمه اشاره کرد که چگونه همه خانواده 
اظهار بی اطالعی کرده و هیچ کس چیزی بیاد نمی آورد و 

تنها یک شاهد از درون خانواده پا پیش گذارد و او کسی جز 
خواهر کوچک مقتول، سنگول)9( نبود. شباهت میان برین و 

سنگول جالب توجه است. روزنامه نگار، بریتا سونسون )10( در 
مقاله ای با عنوان »دلیرترین در جهان« می نویسد:

»این را در چشم هایش می شد دید و در صدایش شنید. بیش 
از همه دلیری فراوان او بود که یاد آور خواهر بزرگتر فادیمه 

می شد. خواهر کوچک تر تنها کسی از بستگان فادیمه بود که 
جرأت کرد بر علیه رحیم ساهیندال]پدرش[ شهادت دهد. او 
در باره پدرش گفت: »من می خواهم که پدرم محکوم شود.«
پیش از این یک بار دیگر هم چنین چیزی را دیده بودم ولی 
هنوز هم نمی توانستم آن چه را چشمانم می بیند، باور کنم. 

باور کنم که یک دختر جوان کرد دیگری هم هست که چنان 
دلیر است که جرأت می کند به صراحت بگوید که قتل ناموسی 

چیست، جرأت می کند دروغ ها و فرار قاتل از حقیقت را افشا 
کند. پیش از این خواهر کوچک پال اتوشی دلیرترین دختری 
بود که دیده بودم. اکنون می بینم که خواهر کوچک دیگری 

هم هست.«
مدت درازی بر مزار فادیمه، عکس زن جوان زیبایی قرار 

داشت. این عکس پال بود. این عکس بزرگ در قسمت چپ 
سنگ مزار قرار گرفته بود. در سمت راست عکس دیگری به 

همآن اندازه تمام قد از فادیمه قرار داشت که به شکلی گویا با 
کمری راست و بدون نشانه ایی از ترس در نگاهش به سوی ما 
می آمد. این دو چهره مقدس اکنون بر مزار فادیمه با هم یک 

انجمن یاد آوری، »پال را فراموش نکن« تشکیل می دهند. 
آن ها در مرگ خود بیکدیگر پیوند خورده اند در حالی که 

زمانی که زنده بودند یکدیگر را نمی شناختند.
به هنگام مرگ پال، فادیمه سخنی نگفت. او می دانست این 

کار چه ریسکی به دنبال دارد. می دانست که اگر آشکارا موضع 
گرفته و فعالیت کند، بستگانش را به مبارزه جویی فراخوانده 
و تهدید او به مرگ جدی تر می شود. پس از سال 1998 که 
فادیمه در کوششی برای نجات زندگیش از تهدید خود سخن 

گفت و برای عموم شناخته شد )با این اندیشه که با آگاهی 
همگان شاید آن ها دیگر جرأت نکنند او را بکشند( سعی 

می کرد از جنجال بدور باشد. اگر در باره مرگ پال و یا دادگاه 
او اظهار نظری می کرد، دردسر و خطرش بیش از آن بود که او 

از پسش بر آید.
اکنون مزار فادیمه زیارتگاه کسانی شده است که 

می خواهند یاد پال را نیز زنده دارند.
.........

 پال در مزاری بی نام و نشان در داهوک به خاک رفته است و 
سنگی بدون نوشته نشانه مزار او است. این سنگ نیز وسیله 
مادر پال علیه کوشش پدر و بستگانش که می خواهند یاد بود 
پال نابود و با خاک یکسان شود تا نشانی از او نباشد، بر مزار 

گذارده شده است.
بنا بر این شگفت انگیز نیست که دوستان پال و کسانی که از 

او پشتیبانی کرده اند، بخشی از مزار فادیمه را به وام گرفته اند. 
پال و فادیمه/آنها را فراموش نکنید.

 پا نویس:
 En fråga om heder, Unni Wikan :بر گرفته از کتاب* 

صفحه های 46 تا53 

Cajsa Mitchell برگردان به سوئدی: 

2004 ordfront forlag, Stockholm

1 Pela Atroshi

2 Dahouk

 3 Breen

 4 Kickis Åhré Älgamo

5 - سارا که نام اصلی اش میثم )عابد علی( بود و خود را در سوئد 
سارا می نامید؛ از خانواده کرد عراقی بود که در 15 دسامبر 1996 در 
سن 15 سالگی وسیله برادر 16 ساله و پسر عموی 17 ساله خود در 
شهر امئوی سوئد کشته شد. توضیح از من.

6 - فادیمه ساهیندال در سال 2002 در سن 26 سالگی به دلیل 
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   10 Britta Svensson 

هنگامی که به کردستان عراق باز می گردند 
پدر می گوید به هر رو تو نمی توانی ازدواج 

کنی و او را در خانه و در اطاق خودش به 
گلوله بست. 
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ارزشهای فرهنگی در خاورمیانه بر ساختار اجتماعی نقش های 
جنسیتی تاثیر می گذارد؛ نقش هایی که بنیان و اساس »از 

خودبیگانگی جنسیتی« در این منطقه است. از خود بیگانگی 
جنسیتی عمیقا بر رشد »خود درونی«، درک شخص از دیگران، 

و رابطه بین »خود« و »دیگری« تاثیر می گذارد. چنین رشد 
نامطلوبی، دارای پیامدها و عواقب زیان باری برای جامعه- به 

عنوان یک کل- است. از خود بیگانگی جنسیتی، فرایندی 
است که » خود« را پست و بی ارزش و » دیگری« را تحریف 
می کند و به شیوه ای تحمیلی و زیان آور بر رابطه بین» خود« 

و »دیگری« تاثیر می گذارد. از خود بیگانگی زنان در خاورمیانه، 
حاصل عوامل مختلفی است: برتری مردان از لحاظ فرهنگی، 
برخوردهای نابرابر بین دختران و پسران، انزوا و جداسازی 

زنان و کنترل اجتماعی آنان.

برتری مردان از لحاظ فرهنگی در خاورمیانه، زنان را مجبور به 
تحمل شرایط ناخوشایند و نامساعدی می کند که از همان روز 
اول تولدشان آغاز می شود. برتری مردان، منجر به محرومیت 

زنان می شود و نمونه آشکاری از تبعیض علیه زنان است. 
رسوم سنتی تبعیض آمیز، مقام زن یعنی جنس فاقد برتری 
را تنزل می دهد و او را بی ارزش می کند. طبق دیدگاه این 

سیستم ارزش فرهنگی، تنها معنای مرتبط با زن، این است که 
او مرد نیست. جامعه، ارزشی برای زنان قائل نیست و آنها 
را مخلوقات پست و بی ارزش و یا حتی بدتر از آن، آنها را 

سربار می داند و یادآوری کننده بدشانسی و پسری که به دنیا 
نیامده است. در این موقعیت، این طور فکر می کنند که دختر، 

جای یک پسر بالقوه را گرفته است. تولدش، تخلف و گناه است 
و بنابراین دختر را نمی پذیرند و او را تحقیر می کنند. برخورد 

با افراد به عنوان موجودات بی ارزش و حقیر، مسلما در 
نهایت بنیان و اساس خشونت می شود؛ خشونتی که در روابط 
بین اشخاص- بین زوج ها- رخ می دهد و یا در سطوح اجتماعی.

دلبستگی و تعلق خاطر شدیدی که از لحاظ فرهنگی نسبت 
به جنس مرد وجود دارد، باعث شده که اغلب مردها فکر 

می کنند واقعیت ساده زندگی این است که جنس دیگر- زن- 
در وهله اول برای تولید نوزاد پسر الزم است. این عقده فکری 

توجیه نشده مردان به قدری ساده لوحانه است که اگر قرار 
بود استدالل آنها به یک فرجام طبیعی منجر شود، مسلمن 

نتیجه اش انقراض جامعه بود. بدون شک، بیولوژی به هر دو 
جنس برای تولید مثل نیاز دارد و باید ارزش هر دو جنس در 

بقا و حفظ عملکرد مناسب و جامعه سالم به رسمیت شناخته 
شود. همان طور که گفته شد، ناخواسته بودن جنس ماده، نقطه 
مقابل تکریم جنس نر است. سیمون دوبوار می گوید:» زنان در 

طرف اشتباه خط متولد شده اند«1. پیغام فرهنگی که دختران 
دریافت می کنند این است که آنها اشتباهی و یا تصادفی به دنیا 

آمده اند، این پیغام دارای تاثیرات ثابت و طوالنی مدتی بر 
دختران است. تحقیقی که در عراق انجام شده، نتیجه می گیرد 
که جنس ماده به دنیا آمدن، از لحاظ احساسی بر بیشتر زنان 

تاثیر می گذارد.2

این مشکل که با برخورد غیریکسان والدین و بقیه اعضای 
فامیل با دخترها و پسرها شروع می شود، همچنان بزرگتر 
می شود. ویی می گوید:» والدین با خوشحالی، مزاحمت ها و 

مشکالتی را که یک فرزند پسر بوجود می آورد، می پذیرند ولی 
اگر یک دختر کوچک همان کارها را انجام دهد،برخورد بدی 
با او می کنند. این تفکر وجود دارد که دخترها برای اطاعت 
ساخته شده اند، اما پسرها برای فخر و مباهات و استقالل«3. 

دیویس و دیویس با توجه به مطالعه شان در مراکش، اینگونه 
اظهار نظر می کنند:» تفاوت رفتار مادر بین فرزند دختر و 

پسر، درس مهمی است که هر فرزند درباره نقش دو جنس 
در جامعه یاد می گیرد« 4. پس تبعیض بین دخترها و پسرها 
و یا حتی بین افراد هم جنس، تبدیل به واقعیت عادی زندگی 
شده است و بنابراین مورد پذیرش قرار گرفته و درونی شده 

است. پسرها همیشه بر دخترها ترجیح داده می شوند ولی 
حتی همیشه یک نفر از برادرها هم بر بقیه آنها ترجیح داده 
می شود. مردان و زنان در طول زندگی خود به این واقعیت 

عادت می کنند و به احتمال زیاد آنها هم همین وضعیت را در 
خانواده های خود بازتولید می کنند.

باید این سوال مهم را پرسید: چگونه دخترها و پسرها با 
این شرایط کنار می آیند؟ فرزندان از همان اوایل بچگی با 

بی عدالتی و تبعیض در خانواده مبارزه می کنند. این مبارزه 
بر رشد شخصیت و آگاهی آنها، همچنین بر »خود داخلی« 

و چگونگی برقراری ارتباط با »دیگران« و دنیای خارج 
تاثیر عمیقی می گذارد. وقتی جلوی اعتراض و مقاومت در 
برابر تبعیض گرفته و یا سرکوب می شود، حس عصبانیت، 

عدم امنیت، تلخی و بی عدالتی عمیقا در ناخودآگاه ذهن 
کودکان، ثبت می شود. این مساله بعدها در رشد و پیشرفت 
کودکان در زندگی، تاثیرات مخربی خواهد داشت. با در نظر 

از خود بیگانگی جنسیتی زنان در خاورمیانه، فرایندی است که »خود« را پست و بی ارزش و »دیگری« را 
تحریف می کند و به شیوه ای تحمیلی و زیان آور بر رابطه بین»خود« و »دیگری« تاثیر می گذارد. از خود 

بیگانگی زنان در خاورمیانه، حاصل عوامل مختلفی است: برتری مردان از لحاظ فرهنگی، برخوردهای نابرابر بین 
دختران و پسران، انزوا و جداسازی جنسیتی زنان و کنترل اجتماعی آنان.

داوود غنیم در فصل دوم کتاب»جنسیت و خشونت در خاورمیانه«* تالش دارد تا با توضیح پروسه از 
خودبیگانگی زنان در جوامع خاورمیانه، پیامدهای منفی آن بر زنان، مردان و در نهایت کل ساختار جوامع 
خاورمیانه را توضیح دهد؛ جوامعی که تحت سلطه و کنترل مردان باصطالح معقول قرار دارند ولی همواره 

جوامعی مرتبط با جنگ، کشمکش و مناقشات، نظامی گری، آلودگی، استعمارگرایی، و تنزل مقام زنان بوده اند.

از 
خودبیگانگِی 

جنسیتی 
زنان در 

خاورمیانه
داوود غنیم

مترجم: محبوبه حسین زاده
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گرفتن این تاثیرات مخرب بر اکثریت کودکان- همه دخترها 
و بیشتر پسرها- نمی توان این مساله را کم اهمیت و یا جزئی 

دانست. مهم تر این که در ساختار جنسیتی، حتی پسرهایی که 
همیشه به دیگران ترجیح داده شده اند، نمی توانند از شایستگی 

و توانایی خود برای ایفای کامل و موثر نقش در پست های 
باالتر استفاده کنند چون جلوی رشد طبیعی و سالم شخصیت 

آنها در مجاورت دیگر زنان و مردان نامطلوبی که این سیستم 
تولید کرده است، گرفته می شود.

برای دختران جوامع خاورمیانه، رسیدن به سن نشانه های بلوغ 
به منزله شروع پروسه کنترل شدید و نشانه شروع زندگی 
رنج آورشان است. جامعه، اجازه نمی دهد دخترها با پسرها 

بازی کنند و آنها را محدود به خانه می کند. جداسازی دختران 
و پسران در مدارس راهنمایی و دبیرستان باعث تحکیم این 

واقعیت می شود. از آنجا که بلوغ، تغییرات فیزیکی و هورمونی 
مهمی برای دختران به همراه دارد، آنها به حمایت و درک 

دیگران و بحث های دوستانه نیاز دارند. اما در عوض وقتی که 
دختران، تغییرات مرتبط با بلوغ را تجربه می کنند، مطالبات 

اجتماعی و توقعات فرهنگ غالب هم بر آنها تحمیل می شود. 
به دلیل ترس القاشده اجتماعی به دختران در مورد از دست 
دادن باکرگی، عادت ماهیانه تجربه وحشتناکی برای دختران 

است چون هر دوی این موارد با خون در ارتباط است. کنترل 
اجتماعی در این سن شدیدتر می شود و آزادی دختران به 
صورت آشکارتر و شدیدتری محدود می شود. بلوغ بانگ 

بیدارباش دختر به واقعیت تلخی است که در انتظار اوست. 
گرگ توضیح می دهد:» دختران، عدم ارتباط فزاینده بین 

مهارت هایشان و اهمیت به خانه داری را از یکسو و جایگاه 
فرودست خود را در سوی دیگر تجربه می کنند. در اواخر 

دوران بچگی، دختران به تدریج در می یابند که بیشتر از پسرها 
جدا شده، به خانه داری و حواشی جانبی آن محدود شده اند، 
ساعتها کار به آنان تحمیل شده، و بیشتر و بیشتر زیردست 

مردان خانواده خود شده اند«.

منش )و دیگران( با مطالعه نوع برخورد و نگرش افراد بالغ 
مصری می گوید:» وقتی که دختران به بلوغ می رسند، تغییری 

ناگهانی را در چیزی که رفتار مناسب محسوب می شود، تجربه 
می کنند و در آن زمان با محدودیت هایی آشنا می شوند که به 
عنوان یک زن بر آنها تحمیل می شود- البته اگر پیش از آن با 
این محدودیت ها آشنا نشده باشند«6. نزدیک دوران بلوغ، از 
دختران انتظار می رود که شرم و حیای بیشتری از خود نشان 
بدهند و آنها را از بعضی از فضاهای عمومی که تا پیش از این 

به عنوان یک بچه به آن دسترسی داشتند، محروم می کنند. 
»بلوغ منجر به محدویت های زیادی در رفت و آمد و تحرک 

دختران می شود« 7. وقتی دختران به بلوغ می رسند، هنجارهای 
اجتماعی به آنها اجازه نمی دهد که بعد از این همانند کودکان 
رفتار کنند؛ اما برادرهایشان هیچ تکلیفی در برابر این هنجارها 
ندارند و به رفتار بچگانه خود و بازی در خارج از خانه ادامه 
می دهند. این یک خواسته ظالمانه است که دختر وقتی هنوز 

بچه است، باید از بچگی اش دست بردارد. این یک اقدام 
خشن برای کشتن همه چیزهای معصومانه و بچگانه زندگی 

دختران جوان است. پاتای می گوید:» دوران معصوم بچگی با 
فرق گذاشتن بین دو جنس و با برتری و جایگاه متفاوت برای 
پسران و دختران، خراب می شود. این واقعیت بر دوران بچگی 

و بر معنای واقعی این دوران هم تاثیر می گذارد. در حقیقت، 
دوران بچگی واقعی وجود ندارد؛ این زندگی یک پسر در 

مقابل یک دختر است. در حقیقت، دختر و پسر دوران بچگی 
خود را زندگی نمی کنند«.8

آزادی ساده زندگی به عنوان یک بچه، بیشتر از این برای زنان 
جوان ممکن نیست. جنبه هایی از زندگی که تا همین چند روز 

قبل پذیرفته شده بودند، دیگر بعد از این مناسب رفتار یک 
خانم جوان نیستند. همان طور که گرگ بحث می کند؛ 

مطالعات قوم نگاری نشان می دهد که دوران سنتی نوجوانی 
برای بیشتر پسران کوتاه است و برای بیشتر دختران چنین 

دوره ای وجود ندارد. 9. السعداوی هم با بیان داستان زندگیش 
می گوید:» دوران بچگی ام تمام شده بود، یک دوران بچگی 

کوتاه. قبل از تمام شدن دوران بچگی ام، تقریبا متوجه آن نشده 
بودم تا این که دوران بچگی ام تمام شد و مرا با بدن یک زن 

بالغ تنها گذاشت؛ زن بالغی که در عمق درون خود یک بچه ده 
ساله را با خود حمل می کرد. دوران بچگی ام با دعوا با مادرم، 
برادرم و خودم هدر رفته بود«10. » و حاال این من بودم، یک 
بچه بیست و پنج ساله که می خواست بازی کند، بدود، پرواز 

کند و عاشق شود«11. در حقیقت این گفته ها نشان می دهد که 
چگونه فقدان دوران مناسب بچگی، باعث می شود که زنان در 

طول عمرشان درگیر کشمکش و مبارزه شوند.

در حقیقت تنش های مناقشه برانگیز بین طبیعت و شرایط 
اجتماعی به رشد آزادانه و طبیعی شخصیت یک زن آسیب 
می رساند. از سوی دیگر، خالی کردن خیابان ها از دختران، 

بر زندگی پسرها هم تاثیر می گذارد. روابط پسران با » 
دیگری« یعنی روابط آنها با دختران هم تحت تاثیر این شرایط 

قرار می گیرد. جداسازی دختران از پسران، آن هم وقتی 
که تا همین اواخر با همدیگر مشغول بازی بودند، به رابطه 
بین » خود« و »دیگری« آسیب می رساند. حذف دختران 

از خیابانهایی که تا پیش از این ترکیبی از هر دو جنس در 
آن حضور داشت، منجر به شیوه های غیرطبیعی و تحمیلی 
جداسازی » خود« از »دیگری« می شود. در حقیقت، حذف 
اجباری» دیگری« از محیط زندگی »خود« تمایل به ایجاد 

رابطه خصومت آمیز و کشمکش بین این دو جنس دارد. در 
شرایط عملی، زنان و مردان نمی توانند دوران بچگی و نوجوانی 
آزادانه و مناسبی را تجربه کنند. باالخره وقتی کودکان با ورود 
به دوران بزرگسالی از کنترل مستقیم والدین خالص می شوند، 

اولین کاری که انجام می دهند تالش برای جبران و تالفی 
کودکی های از دست رفته است. خصومت مداوم، نابالغ و 

نامعقول بودن که بر زندگی سیاسی و اجتماعی افراد حکمفرما 
است، اولین نشانه های این بلوغ دیرهنگام است.

مردان و زنان بعد از فارغ التحصیلی از مدرسه و شروع 
بزرگسالی، باز هم عواقب سیستم جداسازی جنسیتی را 

احساس می کنند. در حقیقت، تاثیرات منفی این سیستم تا پایان 
زندگی زنان و مردان ادامه دارد. در حقیقت پیش از این که 

دختران و پسران جوان بالغ و وارد دوره بزرگسالی شوند، دچار 
آسیب های برگشت ناپذیر شده اند. عالوه بر این، افراد جوان 
همه پیچیدگی ها و ناکامی هایی را که در دوره کودکی به آنها 

تحمیل شده است و مسلما باعث شروع ناسالم دوره بزرگسالی 
می شود، با خود به دوره بزرگسالی می آورند. دلیل این که چرا 
افراد جوان، آمادگی الزم برای برقراری و استحکام رابطه های 

دوستانه معنادار بین دو جنس را ندارند، در حقیقت وجود 
همین سیستم آپارتاید جداسازی جنسیتی است.

حتی با وجودی که زنان و مردان در دوران تحصیالت 
دانشگاهی و زندگی کاری در کنار یکدیگر قرار می گیرند- 
حداقل در بیشتر کشورهای خاورمیانه- اما باز هم این امر، 

کمکی به برقراری توازن در رابطه های آسیب دیده بین دو 
جنس و بین »خود« و »دیگری« نمی کند. در عوض، ترکیب 

دو جنس بعد از چنین زمان طوالنی جداسازی اجباری 
و غیرطبیعی باعث افزایش ناکامی های موجود می شود. 

تجربه های جدید در مورد تعامل با جنس مخالف، در نهایت 
منجر به تحکیم فرهنگ غالب و ارزشهای اجتماعی پدرساالری 

در جامعه می شود. ناامیدی و سرخوردگی حاصل از برقراری 
چنین روابط عجوالنه و معدودی، این تصور غلط را بوجود 

می آورد که درسهای آموخته شده توسط ایدئولوژهای 
پدرساالرانه، قابل توجیه و واقعی هستند. بنابراین همان 

ایدئولوژی که در ابتدا از سوی جامعه به نسل جوان تحمیل 
شده بود، تا حدی برایشان درونی می شود که این مفاهیم 

تبدیل به عقیده راسخ خود نسل جوان می شود. ایدئولوژی 
پدرساالری تبدیل به واقعیتی می شود که زنان و مردان با توجه 
به تجربه هایی که از ترکیب» آزاد« دو جنس در دوران زندگی 

بزرگسالی شان کسب کرده بودند، با آن زندگی می کنند. 
این یاس و ناامیدی ناشی از تجربه های جدید در کنار ارزشهای 
جنسیتی تحمیل شده، همان چیزی است که سرانجام جوانان را 

به سمت ازدواج می کشاند.

طبیعت و موجودیت اجتماعی
ساختار اجتماعی زنانگی در جوامع خاورمیانه، لزوما انعکاس 

دهنده طبیعت واقعی زنان نیست. السعداوی به یاد می آورد:» 
من برای زنانگی ام گریسته ام حتی قبل از این که بدانم آن چه 

بود؛ حتی لحظه ای که چشمانم را به روی زندگی باز کردم، 
وضعیت خصومت و دشمنی بین من و طبیعتم از قبل وجود 

داشت«12. تضاد ایجادشده غیرواقعی بین طبیعت واقعی 
»خود« زنان و موجودیت اجتماعی زنانگی، تاثیر آشکاری 

بر رشد طبیعی روان، و یا »خود درونی« می گذارد. ساختار 
جنسیتی ایجاد شده توسط جامعه، شرایطی را که دختران 

برای یکپارچگی هویت فردی به آن نیاز دارند، در اختیارشان 
نمی گذارد. اما کامال برعکس، همه شرایط زنان را مجبور 

می کند تا از حق اساسی خود یعنی فردیت و موجودیت طبیعی 
چشم پوشی کنند. ساختار پدرساالرانه روابط جنسیتی، پروسه 

غیرانسانی سازی است که منجر به ایجاد روابط اجتماعی خشن 
بین دو جنس می شود.

پروسه از خودبیگانگی و غیرانسانی سازی در حقیقت اقدام به 
خشونت و تعرض به »خود« و فردیت شخص است- اقدامی که 

باعث ایجاد عدم امنیت، انفعال، خشونت و ستیزه جویی در 
رشد شخصیت یک فرد بالغ می شود. گالتونگ استدالل می کند 
که از خودبیگانگی، خشونت و مترادف با مرگ روحی است13. 
» یک ساختار خشن، عالئم و آثاری نه فقط بر بدن انسان بلکه 
در ذهن و روح و روان افراد هم به جا می گذارد« 14. » وقتی 
با زنان رفتار تحقیرآمیز می کنند و آنها را فرودست و سربار 

در نظر می گیرند، خود داخلی هیچ شانسی ندارد تا به شیوه ای 
سالم به بلوغ برسد«. دوبوار بحث می کند:»زن بودن، یعنی به 

خودی خود سرکوب شدن، یعنی ضعیف، بی فایده، رام و مطیع 
به نظر رسیدن«.15. الخیاط هم بر این حقیقت تاکید می کند 

که چون یک دختر معموال به خاطر سلطه پذیری و مطیع بودن 
مورد تشویق قرار می گیرد، تمایل پیدا می کند تا دارای یک 
شخصیت انفعالی و یا منفی شود. 16. ال سعداوی می گوید:

»آموزش هایی که به یک فرزند دختر در جامعه عرب داده 
می شود، مجموعه ای از هشدارهای مداوم و پیاپی نسبت 
به چیزهایی است که مضر، ممنوع، شرم آور و یا از لحاظ 

مذهبی ممنوع در نظر گرفته می شود. بنابراین کودک آموزش 
داده می شود تا تمایالت خود را سرکوب کند، تا خود را از 
خواسته های اصلی و واقعی و از آرزوهای مربوط به خودش 

تهی کند، تا خالیی را پر کند که حاصل تمایالت و آرزوهای 
دیگران است. بنابراین آموزش یک فرزند دختر به پروسه آرام 

نابودی وی تبدیل شده است، مرگ تدریجی شخصیت و فکر 
وی، که فقط روکش خارجی، بدن وی، را دست نخورده باقی 
می گذارد، یک قالب بی جان از ماهیچه و استخوان و خون که 

همانند یک عروسک پالستیکی حرکت می کند« 17.

از خودبیگانگی نسبت به بدن زن، جلوه دیگری از 
ازخودبیگانگی جنسیتی است. مکنزی می گوید:» وقتی یک زن، 
بدن خود را بیگانه و مغایر با فردیت خود تجربه می کند- به 

جای این که بدنش بیان مستقیم فاعلیت وی باشد- زن تبدیل 
به شئئ) ابژه ای( برای خودش می شود. 18. بست هم بر این 

واقعیت تاکید می کند که » وقتی که نگاه خیره مردان، زنان 
را فقط به عنوان شیء) ابژه( می بیند، وقتی که بدن زنها مورد 
کنترل شدید فرهنگی است، هویت، فاعلیت و شهوت زنان از 

آنان گرفته می شود، همان شهوتی که به خاطرش محبوس 
شده اند 19. دوبوار می نویسند:» دختر جوان احساس می کند 

که بدنش از وی گرفته شده است و حاال دیگر هیچ بیان 
صریح و درستی از فردیت خود ندارد: فردیت وی برایش 

خارجی و بیگانه شده است؛ و خود او هم همزمان برای دیگران 
تبدیل به شیء شده است«20.» خلیجی که بین »بدن برای 

خود« و »بدن برای دیگران« وجود دارد، غیرقابل عبور به نظر 
می رسد«21. در این پروسه، زنان هم نسبت به بدن هایشان 

دچار وسواس فکری می شوند و هم دچار ترس و وحشت.

در حقیقت، این از خودبیگانگی نسبت به بدن دارای دوبخش 
مهم است؛ بخش اول از خود بیگانگی و یا جدایی بدن از» خود« 

و »خود« از بدن است و بخش دیگر آن از خودبیگانگی بدن 
از بدن. بنابراین، بدن فقط در مقابل» خود« قرار نگرفته بلکه 
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در مقابل بدن طبیعی و بنابراین در برابر طبیعت خودش قرار 
گرفته است. در نتیجه، بین »بدن«ی که مطابق شرایط طبیعت 

شکل گرفته و »بدن«ی که مطابق شرایط جامعه و فرهنگ 
شکل می گیرد، کشمکش و درگیری ایجاد می شود. برای یک 

زن، برقراری صلح و آشتی بین بدن احیاشده) نوسازی 
شده( یک زن از لحاظ اجتماعی با طبیعت فیزیکی بدن زن، کار 

دشواری است. کار دشواری است تعیین این که کدام تفسیر 
از بدن، واقعی است و کدام تفسیر است که فقط به چشم 

ارزشهای فرهنگی غالب جامعه، واقعی به نظر می رسد. این 
مساله منجر به سردرگمی اضطراب آور شدیدی در درک و 

تجربه زنان از موجودیت شان می شود. بوواریو اشاره می کند:» 
شخصی که به بدن خود اصمینان ندارد، اطمینان به خودش را 
هم از دست می دهد«22. عالوه بر این از خودبیگانگی از بدن 
منجر به کنترل جنسی زنان و همچنین از خودبیگانگی و تنزل 

جنسیت شان می شود.

الزامی که از لحاظ فرهنگی برای کنترل بدن زن وجود دارد به 
نزدیکی نسبی بدن زن با طبیعت در ارتباط است. ارتنر درباره 

این عقیده بحث می کند که هویت زنان با طبیعت شناخته 
می شود و یا از لحاظ سمبلیک به طبیعت مربوط می شوند 

ولی برعکس، مردان با فرهنگ تعیین هویت می شوند. دقیق 
تر بگوییم، این احساس در مورد زنان وجود دارد که زنان 

بیشتر ریشه در طبیعت دارند و یا نزدیکی مستقیم بیشتری 
با طبیعت دارند. این احساس در مورد نزدیکی بیشتر زنان 

به طبیعت که در همه فرهنگ ها مشترک است، مجوز تنزل 
جهانی زنان در همه جوامع است.23 لیال ابولغد می گوید که 

ارتباط و نزدیکی زنان با طبیعت- که هم منبع ارزشهای مثبت 
و هم منفی است- به عنوان نقص در توانایی های زنان برای 

کسب ارزش اخالقی همسان با مردان دانسته می شود24. در 
حالی که این نزدیکی با طبیعت می توانست منبع قدرتی برای 

زنان باشد، جامعه آن را به عنوان یک تهدید در نظر می گیرد؛ 
در حقیقت، همین تهدید احساس شده از سوی جامعه، از 

خودبیگانگی و تنزل بدن زنان را توجیه می کند و مبارزه بدن 
علیه خودش، امری منطقی و موجه به نظر می رسد.

در حقیقت این دوگانگی تصنعی ایجاد شده بین طبیعت و 
فرهنگ، قصد دارد قدرتی را که زنان از نزدیکی با طبیعت 

کسب می کنند، شکست دهد. قدرت زنان، یعنی قدرتی را که 
با طبیعت در ارتباط است، با لنز پدرساالری به عنوان وابستگی 
زنان به طبیعت و نوعی ضعف تفسیر می کنند و همین تفسیر، 

تبدیل به توجیهی برای ظلم به زنان می شود. در سیستم 
سیاسی- اقتصادی، قدرتی که با طبیعت در ارتباط است، 

محدودیت محسوب می شود. بنابراین پروسه کنترل و غلبه 
بر طبیعت، پروسه ایجاد فرهنگ، در حقیقت از خود بیگانگی 
تدریجی و کنترل زنان است. از خودبیگانگی زنان که نتیجه 

فشارهای فرهنگی و اقتصادی است، از خودبیگانگی مردان هم 
هست و در نتیجه به از خودبیگانگی همه افراد جامعه منجر 

می شود. پروسه ای که ایجاد فرهنگ را همردیف تضاد با 
طبیعت و زنان قرار می دهد، یک پروسه خشن فرهنگی است 

که حتما منجر به از خودبیگانگی زن و طبیعت می شود.

رشد و پیشرفت بشریت و موجودیت اجتماعی در حقیقت 
پروسه ای برای غلبه بر طبیعت بواسطه پیشرفت فرهنگ و 

اقتصاد بوده است. غلبه فرهنگ و اقتصاد بر طبیعت منجر به 
غلبه قدرت مردان به بهای قربانی کردن قدرت زنان شده 

است. عجیب است که یک جامعه فقط به یک شکل از قدرت 
فضا و میدان داده است؛ و هر قدرتی به جز قدرت مردان، 

قدرتی زائد و تکراری در نظر گرفته می شود که باید سرکوب 
شود. با این دیدگاه، برای کنترل و غلبه بر طبیعت، هرچیزی 
هم که در ارتباط با طبیعت است، از جمله زنان، باید رام و 

کنترل شوند. بنابراین سیستم سلطه مردان و فرمانبرداری زنان 
ایجاد شده است. اما جالب اینجاست که در مراحل اولیه پروسه 

تسلط بر طبیعت، زنان دارای ارزش و احترام بیشتری بودند. 
در حقیقت هراس جامعه از طبیعت، باعث احترام به طبیعت و 

بنابراین احترام به زنان بوده است.

در مقابل، اقدام علیه طبیعت، اقدام علیه زنان هم هست. 
همچنان که زنان تنزل یافتند و بی ارزش شدند، طبیعت هم به 

همین وضعیت دچار شد و به سوی آلودگی شدید و تخریب 
زیست محیطی سوق داده شد. پیامدهای این فشارهای ویرانگر 

و مخرب بر زنان و طبیعت باعث ایجاد تردید در عقالنیت 
منتسب به فرهنگ و سیاست و همچنین عقالنیت مردان 
می شود. باید با توجه به این پیامدهای آسیب زا، مفاهیم 

و پروسه هایی که بنیان فرهنگ را تشکیل می دهند، مورد 
بررسی دقیق قرار گیرند. چرا و چگونه فرهنگ تا آنجایی 

دچار هیرارشی) ساختار سلسله مراتبی( شده است که زنان را 
نادیده می گیرد؟ چرا فرهنگ به پروسه تنزل اجتماعی زنان و 
همه چیزهای مرتبط با آنان تبدیل شده است؟ چرا عقالنیت 
فرهنگ نتوانسته است نیمه دیگر جامعه یعنی زنان را هم در 

بربگیرد و به رشد و پیشرفت آنان کمک کند؟

ولیکن، از خودبیگانگی جنسیتی و انکار موجودیت سالم زنان، 
آنان را وادار می کند تا این شرایط را برای خود درونی کنند. 

مکنزی می گوید:» ظلم، روان و بدن زنان را ساختار بندی 
می کند«25. دوبوار هم بحث می کند که وقتی دختر جوان در 

نهایت با زنانگی خود موافقت کرده است، این ظلم از طریق 
درونی شدن، طبیعی محسوب می شود 26. انکار زنان از لحاظ 

اجتماعی منجر به انکار درونی »خود« از جانب زنان می شود 
و یا همان طوری که طرابیشی می گوید:» زن، ظلم را درونی 

می کند و در نهایت نسبت به خودش ظالم می شود«27. درونی 
سازی پروسه ای است که از طریق، چیزهایی که توسط جامعه 
ساختاربندی و ایجاد شده، برای افراد طبیعی به نظر می رسند.

زندگی تحت تاثیر این ارزشهای فرهنگی غالب، به منزله 
نفی موجودیت طبیعی زنان است. سندی بحث می کند که 
در نتیجه، رابطه ای بین آن چیزی که افراد از »خود« ارائه 

می دهند و »خود« واقعی آنها شکل می گیرد28. اغلب اوقات 
این رابطه به شکل واکنش زن علیه طبیعت واقعی خودش بروز 

می یابد، به جای این که واکنش زن علیه موجودیت اجتماعی 
ای باشد که از لحاظ فرهنگی برای وی ترسیم شده است. در 

نتیجه زنان تمایل دارند تا این کشمکش و نبرد را درونی کنند 
و در نتیجه طبیعت و »خود« واقعی شان را نمی پذیرند. زنان 

موجودیت اجتماعی شان را به عنوان چهره واقعی و حقیقی خود 
می پذیرند. مکنزی بحث می کند که پروسه درونی سازی، از 
خودبیگانگی روانی است که تمایل دارد تا زنان را نسبت به 

فردیت شان بیگانه کند:

»ظلم، کارش را به بهترین نحو انجام می دهد وقتی که پروسه 
طبیعی سازی ظلم، عمال عقاید افراد تحت ظلم را درباره 

خودشان و شیوه های ارتباط شان با دنیا تشکیل می دهد، وقتی 
که خود افراد تحت ظلم، شانس و موقعیت های خود را را 

محدود می کنند در حالی که اعتقاد دارند که شانس و موقعیت 
شان توسط برخی واقعیت های طبیعی و غیرقابل اجتناب 

محدود شده اند. به بیان دیگر، نشان ظلم، بر فرد تحت ظلم 
نامرئی است«.

خود و دیگری
رفتار نابرابر بین فرزندان و جداسازی جنسیتی، باعث استحکام 

نوع خاصی ار رابطه بین » خود« و »دیگری« می شود که 
تاثیر شدیدی بر پیشرفت های بعدی فرزندان دارد. ارزشهای 

فرهنگی غالب که از همان سنین کودکی دختران به آنها 
تحمیل می شود، توانایی های آنها را برای تمرکز بر »خود« 
محدود می کند و به » خود« اجازه نمی دهد تا بالغ و سالم 

باشد. در عوض زنان مملو از حس پست و بی ارزش بودن، 
و درک تحریف شده ای از »خود« می شوند. این ارزشها، بعد 

جدیدی را به زن تحمیل می کند تا با آن کنار بیاید، تمرکز 
ذهنی روی »خود« در رابطه اش با »دیگری«. در این شرایط، 

»دیگری« همان برادر بسیار باارزش تر است، برادری که 
سوگلی است و ارزش زیادی دارد. بنابراین در این ساختار 
جنسیتی اجتماعی، دختران هیچ وقت آزاد نیستند تا توجه 
شان را صرف »خود« کنند. در این شرایط، رابطه ای بین 

»خود« پست و فرودست و »دیگری« برتر و فرادست ایجاد 
می شود. در حالی که رشد و پیشرفت »خود« در رابطه اش با 

»دیگری«، بخش طبیعی و سالم رشد شخصیت است، این رابطه 
در ساختار جنسیتی غالب جوامع به رابطه ای ناسالم و مخرب 

تبدیل می شود.

بنابراین در عمق ناخودآگاه، رابطه ای از جنس خصومت و 
کشمکش به سوی » دیگری« شکل می گیرد که سرانجام بر 

شیوه ای که مردم در جهان خارج، » دیگری« را درک و با آن 
کنار می آیند، تاثیر می گذارد. آیا این فقط یک واقعیت تصادفی 

است که خاورمیانه همیشه به مناقشه و کشمکش با جهان 
خارج- با »دیگری«- مشهور بوده است؟ رابطه فرودست-
فرادست که به خواهرها و برادرها تحمیل می شود، شدیدا 

آسیب زا است. به خاطر همین رابطه غیرطبیعی و آسیب زا با 
»دیگری« است که »خود« هم در موقعیت ناخوشایند و کامال 
گیج کننده قرار می گیرد که باعث می شود» خود درونی« در 

رشد کامل پتانسیل هایش شکست بخورد. اظهارات صریح 
در مورد برتری مردان در زندگی روزمره خانوادگی، نه تنها 
روابط ناسالم و معیوب زنان با »دیگری« را افزایش می دهد 

بلکه مانع رشد سالم و آزادانه »خود داخلی« رنان می شود. ال 

خیاط با مطالعه زنان عراقی نتیجه می گیرد:» بیشتر از نیمی از 
زنان گفتند که آرزو داشتند پسر به دنیا آمده بودند. بسیاری 
از زنان، این آرزویشان را به ظلمی که زنان در جامعه از آن 

رنج می برند، ربط می دادند« 30. یک زن عراقی گفت:» آرزو 
داشتم پسر به دنیا آمده بودم چون هرکاری که انجام می دادم، 

می گفتند تو یک دختری، این کار را نکن« 31.

برخوردهای حاکی از برتری و ارجحیت پسران، به این معنی 
نیست که پسرها هم لزوما با این تقدم و برتری در پروسه 
از خودبیگانگی جنسیتی کنار آمده اند. هرچند درست است 

که این شرایط، مزیتی را برای پسران فراهم می کند تا »خود 
داخلی« شان را رشد دهند، اما همین شرایط منجر به عدم 
استفاده سالم بالقوه از این مزیت می شود. بدون استثنا، از 
خودبیگانگی جنسیتی، کمکی به رشد سالم »خود داخلی« 

افرادی که درگیر این شرایط هستند، نمی کند. چون دختران 
در معرض پروسه از خودبیگانگی و تنزل مقام قرار گرفته اند 

و با آموزشهای آن خو گرفته اند، پسرها هم در پیامدهای این 
پروسه سهیم هستند. از آنجا که افراد از همان سنین پایین وارد 
روابط با »دیگری« می شوند، از خودبیگانگی یکی در پایان رابطه 

بر دیگری هم تاثیر می گذارد. دقیقا همان فرهنگ که مانع 
پروسه سالم رشد برای خواهرانشان می شود، همان کار را منتها 

از یک زاویه متفاوت دیگر با پسران انجام می دهد.

مطابق هنجارهای فرهنگی، آبرو و شرف مرد و در نتیجه 
آبرو و شرف کل خانواده، کامال به رفتار جنسی خواهران و 
دخترعموها بستگی دارد. پیامدهای این سیستم اجتماعی و 

فرهنگی فقط در ارتباط با رفتار زنان است. این سیستم برای 
حمایت از خود تالش می کند زنان را شدیدا کنترل کند 

تا از تطابق، سلطه پذیری و مطیع بودن آنها مطمئن شود. 
بنابراین یکی از وظایف اجتماعی مهم مردان، کنترل تظابق 
خواهران و دخترعموهایشان با این سیستم است. خوری از 
تجربیات زندگیش می گوید:» برادرانم دیگر با من دوست 

نبودند و تبدیل به سگهای نگهبان شده بودند«32. رفتار 
خواهران و دخترعموها برای مردان حتی تبدیل به یک مساله 

خیلی حیاتی تر از رفتار خودشان می شود. در نتیجه این 
پروسه بر رشد » خود داخلی« مردان هم تاثیر می گذارد و 

باعث می شود مردان هم یک رابطه ناسالم با »دیگری« داشته 
باشند. وضعیت کنترل، خشونت و سلطه که مردان در رابطه با 

خواهران شان دارد، حتی می تواند بر رابطه مردان با همدیگر 
نیز تاثیر بگذارد.

همچنان که دختران و پسران، خود را با نقش های اجتماعی 
مخصوص به خود تطبیق می دهند، حجم عظیمی از فشار به به 
فشارهای موجود افزوده می شود. رفتار زنان تبدیل به نگرانی 

و دغدغه برادر، پدر، مادر و دیگر اعضای فامیل می شود. 
زندگی با این هراس همیشگی که شاید زن به نظر دیگران در 
حال انجام کار اشتباهی است، فشار و استرس زیادی به زنان 

تحمیل می کند. کنترل شدیدی که از سوی مردهای فامیل به 
زن تحمیل می شود، اسفناک است. دوبوار می گوید وقتی یک 
زن درمی باید که مردها دنیا را کنترل می کنند، تصوری که 

از خودش دارد، تغییر می کند. 33. در نتیجه، این وضعیت هر 
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دو جنس را مجبور می کند تا از »خود داخلی« فاصله بگیرند و 
هرکدام فردیت خود را قربانی می کند تا خود را با ملزومات 

نقش های جنسیتی که مجبور به ایفای آن هستند، تطبیق دهند.

نقش های جنسیتی دارای ساختاربندی اجتماعی، گرایش 
به ایجاد سردرگمی در مورد جنسیت، »خود«، و رابطه فرد 
با جنس دیگر دارند. دیویس و دیویس با مطالعه در مورد 

جوامعی همانند مراکش که شدیدا آزادی های زنان را محدود 
می کنند، نتیجه می گیرند:» هر دو جنس درباره نقش های 

جنسیتی شان دچار دوگانگی زیادی هستند. این دوگانگی و 
احساس منفی در مورد جنس مخالف هم وجود دارد«34. 

خوری درباره رابطه خود و برادرش می گوید:» در آن زمان 
ما هجده ساله بودیم: فاصله احساساتی که بین ما و مردهای 

خانواده مان وجود داشت تا حد یک خلیج غیرقابل عبور 
افزایش یافته بود«35.

از خودبیگانگی جنسیتی و جداسازی جنسیتی، ایجاد کننده 
تناقض اجتماعی است. پروسه های جنسیتی باعث می شود 
که »دیگری«، در طول سالهای اولیه زندگی و به شیوه ای 
بسیار غیرطبیعی و ناسالم به زندگی مردان و زنان تحمیل 

شود. همزمان، نیازهای طبیعی »دیگری« پذیرفته نمی شود. 
دسترسی به »دیگری« و یا ایجاد رابطه با »دیگری« فقط وقتی 
مجاز است که رابطه از نوع کنترل، قدرت، مطابقت، اطاعت 
و سلطه پذیری باشد. بدون شک وقتی روابط انسانی دارای 
چنین مشخصاتی باشد، جامعه ای خشن تر و استبدادی تر 
به وجود می آید. چون نفی جنسیت اجتماعی »دیگری« بر 

این که چگونه جامعه به »دیگری« می نگرد و یا با آن رفتار 
می کند، تاثیر می گذارد و قدردانی، احترام و مدارا با »دیگری« 
خصوصیت هایی نیستند که در چنین جوامعی ترویج می شوند.

طبیعتا رابطه با »دیگری« بخش جدایی ناپذیر رشد » خود« 
است. تعامالت سالم و محدود نشده فرهنگی با »دیگری« 
پیش از هرچیزی به موجودیت اجتماعی سالم» خود« نیاز 
دارد. داشتن موجودیت اجتماعی سالم »خود« و تعامالت 

محدودنشده با »دیگری«، هر دو جزو حقوق اولیه بشر هستند 
که هر جامعه ای باید فارغ از جنس افراد، این حقوق را برای 

شهروندانش تصمین کند. اما همچنان فرهنگ و مذهب، »خود« 
را فاقد ارزش می کند و »دیگری« را نفی می کند. فرهنگ 
و مذهب، روابط با »دیگری« را به تعامل با »سایه« تغییر 

می دهند؛ کسی که از موجودیت واقعی، یکپارچگی و یا فردیت 
خود تهی شده است. عرصه و قلمروی » دیگری« شدیدا به 
خشونت و قدرت پیوند خورده است. » دیگری« در مرکز 

بازی جنسیت و خشونت های جنسیتی قرار دارد چون همواره 
»دیگری« آماج خشونت مردان و زنان قرار می گیرد.

همان طور که دیدیم، هراس و وحشت از »دیگری« شدیدا به 
خشونت علیه »دیگری« پیوند خورده است و در حقیقت این 

خشونت به منزله ابراز این هراس است. ناآگاهی از »دیگری« 
منجر به پیشداوری، سوءتفاهم، عدم اطمینان و درک نادرست 

از »دیگری« می شود که همگی موانعی بر سر راه مدارا و 
آشتی با »دیگری« هستند. جلوی رشد آزادانه، طبیعی، و خالق 

شخصیت ها با نگرانی از »دیگری« گرفته می شود؛ »دیگری« 
که بوسیله فرهنگ غالب و سیستم جنسیتی به زندگی دخترها 
و پسرهای جوان وارد شده است. سنت و محافظه کاری باعث 
رشد ناسالم شخصیت می شود و بنابراین بنیانی را برای جامعه 
متعصب و فاقد گذشت، بی ثبات و تفکیک شده ایجاد می کند. 

وقتی که » خود درونی« افراد جامعه گم و یا معیوب شده و یا 
دچار هر دو مورد شده است، جامعه به عنوان یک کل، در 

معرض خطر بزرگی قرار می گیرد.
ساختاربندی اجتماعی زنانگی و مردانگی از طریق پروسه های 
پیچیده صورت می گیرد که شامل: از خودبیگانگی جنسیتی، 
جداسازی جنسیتی، وظایف و تکالیف جنسیتی و رابطه بین 

»خود« و »دیگری« می شود. ساختارهای جنسیتی، تفاوت بین 
طبقه بندی زنان منفعل و مردان فعال و همچنین تضادهای 

بین این دو را اغراق آمیز می کنند. گلدنر ای ال، به این 
موضوع اشاره می کند که یادگرفتن مرد بودن از یادگرفتن 

ضمنی » زن نبودن« ناشی می شود. 36. همچنین می توان گفت 
که یادگرفتن زن بودن به معنای پذیرش ناتوانی در برخورداری 
از مزیت های مرتبط با مردبودن در جامعه است. ماینار و وین 

اظهار نظر می کنند:»مردانگی، شکلی از قدرت است و تا آن 
حد در تضاد با زنانگی تنظیم شده است که مردانگی، مردان 

را قادر می کند تا این قدرت را در فرودستی و کنترل زنان به 
نمایش بگذارند. پس مرد شدن از این جهت تبدیل به ظالم 

شدن است.37 مصطفی حجازی موافق است:
»برای این که مرد به تجسم » نرینه اسطوره ای« شود، 

باید زنان ضعیف و سرکوب شوند. زن تبدیل به صدای 
رنج می شود که نیاز بسیار شدیدی به حمایت دارد. زن، 
نقش موجود احساساتی را برعهده می گیرد در حالی که 

مرد موجودی معقول است؛ زن در خانه است، مرد دنیا را 
به مبارز می طلبد؛ زن تسلیم می شود، مرد توانمند و الیق 
می شود؛ زن سمبل شرم و نیاز می شود، مرد سمبل غرور، 

قدرت و خودشکوفایی؛ زن یک پیرو وابسته است، خدمنکار 
خوش خدمت ارباب، مرد ارباب است کسی که حرفش باید 

اطاعت شود. زن در روان خود می میرد تا مرد بتواند از توهم 
زندگی سود ببرد. زن خرد شده است تا مرد بتواند به سراب 

خودشکوفایی برسد«38.

مطابق ساختارهای اجتماعی و فرهنگی زنانگی و مردانگی، زنان 
طبیعتا احساساتی هستند در حالی که مردان معقول تر هستند. 

بنابراین، تضادی که از لحاظ فرهنگی بین زنانگی و مردانگی 
ایجاد و تحمیل شده، نوعی جدایی تصنعی بین احساساتی بودن 

و عقالنیت ایجاد می کند. همین امر در توجیهات بعدی در 
مورد برتری مردان و تنزل درجه زنان دیده می شود. اما این 
جداسازی، غیرضروری است چون واقعیت این است که هر 
شخصی، فارغ از زن و یا مرد بودن، همزمان هم احساساتی 

است و هم معقول. عالوه بر این، عقالنیت یک اصطالح مطلق 
نیست؛ یک مفهوم نسبی است که نمی توان آن را اینگونه 

تعمیم داد. مردم طبیعتا نامعقول نیستند؛ ولیکن ساختار روابط 
جنسیتی است که مردم را وادار می کند تا در نقش های 

جنسیتی نامعقول، رفتار نامعقول داشته باشند.

اگر مردان معقول، منطقی و دانا در نظر گرفته می شوند، 
پس دلیل این همه نامعقولی های آشکار در زندگی سیاسی 

و عمومی در خاورمیانه ای که تحت سلطه مردان قرار دارد، 
چیست؟ می توان پرسید که چرا در جوامع خاورمیانه- جایی 

که تحت سلطه دنیای مردان است- همیشه کشمکش و 
مناقشه، زوال و مصیبت وجود دارد؟ عالوه بر این، فرهنگ 
و اقتصاد که تحت سلطه و کنترل مردان باصطالح معقول 

است، به دلیل خشونت و سیستم های ناکارآمد، همواره مورد 
انتقادهای شدید قرار گرفته است. این فرهنگ ها همواره مرتبط 

با جنگ، کشمکش و مناقشات، نظامی گری)میلیتاریزاسیون(، 
آلودگی، استعمارگرایی، و تنزل مقام زنان هستند. تعجبی ندارد 
که درک این موضوع به مطالبه یک سیستم بهتر منجر می شود 
که برابری جنسیتی و الحاق زنان، بخش های جدایی ناپذیر آن 
هستند. مطمئنا، آگاهی و عقالنیت بال استفاده اند اگر به رشد، 

پیشرفت و کامیابی »همه شهروندان« جامعه کمک نکنند.

این مقاله از سایت پل هایی برای رهای زنان بازنشر می شود.

 David Ghanim, Gender and Violence in the Middle *
East

de Beauvoir, The Second Sex .1
 Sana Al- Khayat, Honour and Shame: Women in .2

Modern Iraq

 Paul Vielle, »Iranian Women in Family Alliance .3
 and Sexual Politics«, in Lois Beck and Nikki R.

 Keddie, eds., Women in the Muslim World( New
)York: Harvard University Press

 Susan Schaefer Davis and Douglas Davis, .4
 Adolescence in a Moroccan Town: Making Social

Sense

 Gray Gregg, The Middle East: A Cultural .5
Psychology

 Barbara Mensch et al,« Gender-Role Attitudes .6
 among Egyiptan Adolescents«, Studies in Family

.Planning

10,.Ibid .7
Raphael Patai, The Arab Mind .8

Gregg, The middle East .9
Nawal el-Saadawi, Memories of a Woman Doctor .10

48,.Ibid .11
10,.Ibid .12

 John Galtung, peace by Peaceful Means: Peace and .13
Conflict. Development and Civilization

199 ,.Ibid .14
.de Beauvoir, The Second Sex .15

.Al- Khayyat, Honour and Shame .16

 Nawal el-Saadawi, The Hidden Face of Eve: .17
Women in the Arab World

 Catriona Mackenzie,« A Certain Lack of .18
 Symmetry: Beavoir on Autonomous Agency and

 Women’s Embodiment,« in Ruth Evans, ed., simone
 de Beauvoir’s The second Sex: New Interdisciplinary

.)Essays ) Manchester University Press

 Victoria Best,«Between the Harem and the .19
 Battlefield:Domestic Space in the Works of Assia
 Djebar,«sings: Journal of Women in Culture and

.Society

de Beauvoir, The Second Sex .20
400,.Ibid .21
330,.Ibid .22

 Sherry Ortner, »Is Female to Male as Nature .23
 Is to Culture?« in Michelle Zimbalist Rosaldo and

 Louse Lamphere, eds.,Women, Culture and Society )
.)Stanford University Press

 Lila Abu-Lughod, Veiled Sentiments: Honor and .24
 Poety in a Bedouin Society )University of California

.)Press

.»Mackenzie,« A certain Lack Symmetry .25
de Beauvoir, The Second Sex .26

 Georges Tarabishi, Women against Her Sex: A .27
.Critigue of Nawal el- Saadawi

 Peggy R. Sanday,«Introduction,«in Peggy R. .28
 Sanday and Ruth G. Goodenough, eds., Beyond the
 Second Sex: New Direction in the Anthropology of

.)Gender )University of Piladelphia Press

.»Mackenzie,« A certain Lack Symmetry .29
Al- Khayyat, Honour and Shame .30

.Ibid .31
 Norman Khouri, Honour Lost: Love and Death in .32

Modern-Day Jordan

de Beauvoir, The Second Sex .33
 Davis and Davis, Adolescence in a Moroccan .34

.Town

.Khouri, Honour Lost .35
 Virginia Goldner et al.,« Love and Violence: .36

 Gender Paradoxes in Volatile Attachments,« Family
.Process

 Mary Maynard and Jan Winn,« Women, Violence .37
 and Male Power,«in Victoria Robinson and Diane

 Richardson, eds., Introducing Women’s Studies:
.Feminist Theory and Practice

 Cited in Yvonne Y. Haddad,« Islam and Gender: .38
 Dilemmas in the Changing Arab World,« in Yvonne

 Y.Haddad and John L. Esposito, eds, Islam, Gender
)and Social Change )Oxford University Press



51 50
آوای زن، شماره 78آوای زن، شماره  78  

پرتره این شمارهپرتره این شماره پرتره این شماره

قی
صاد

ال 
لی

سهیال میرزایی

پگاه احمدی، شاعر و منتقد ادبی، زادة 
سال یکهزار و سیصد و پنجاه و سه خورشیدی، 
در تهران؛ دانش آموختة ادبیات فارسی، و عضو 

کانون نویسندگان ایران است. 
نخستین شعرهای او در هفده سالگی در 

ماهنامه ی ادبی – هنری تکاپو به سردبیری 
منصور کوشان، چاپ شد و همکاری با نشریات 

ادبی- هنری دیگر، مانند آدینه، گردون، کارنامه، 
کلک، عصر پنجشنبه، بخارا، فیلم، و زنان، در 
قالب شعر، نقد و ترجمه ی شعر، کوشش های 

فرهنگی او را در ایران پیش برد. 
احمدی پیشینة مدیریت بخش شعر سامانة ادبی 

»جن و پری«، تدریس »شاعرانگی در سینما« 
در مدرسة سینمایی مسعود کیمیایی، عضویت 

در هیأت داوران جشنواره های گوناگون شعر، در 
درون کشور را در کارنامة خود دارد. 

مجموعه شعر »روی ُسل ِ پایانی« )یکهزار و 
سیصد و هفتاد و هشت خورشیدی(، ترجمة 

گزیده ای از شعرهای سیلویا پلت، در کتابی با 
عنوان »آواز عاشقانه ی دختر دیوانه« )سال هفتاد 

و نه(، مجموعه شعر»کادنس« )سال هشتاد(، 
منظومه ی »تحشیه بر دیوار خانگی« )نشر 

اینترنتی، سال هشتاد و دو(، مجموعه شعر»این 
روزهایم گلوست« )سال هشتاد و سه(، بررسی 

و پژوهش ِ شعر زنان ایرانی به انضمام آنتولوژی 
شعر شاعران زن ایران، در کتابی با عنوان »شعر 

زن از آغاز تا امروز« )سال هشتاد و سه(، و 
ترجمه ای از هایکوهای ژاپنی- صد و یک هایکو از 

آغاز تا امرو، )سال هشتاد و شش(؛ آثار منتشر 
شدة احمدی در سال های اقامت او در ایران است. 

پگاه احمدی، حدود سه سال پیش، به دعوت 
انجمن قلم آلمان، ایران را ترک کرد و همچنین 

مدت یکسال شاعر میهمان دانشگاه براون در 
آمریکا بود. 

تازه ترین مجموعه شعر پگاهی - »سردم نبود«- 
سال هشتاد و نه خورشیدی، به دو زبان فارسی 
و آلمانی، به همت نشر سوژه در آلمان منتشر 
شد. او در سال 2013 به خاطر مجموعه شعر 

سردم نبود برنده ی شعر جایزه ی شعر زنان ایران 
خورشید شد.

پرتره 

پگاه احمدی 
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تأملی بر شعر سیاسی با 
نگاهی به مجموعه شعر 

»سردم نبود« 

اثر پگاه احمد

سپیده جدیری
اشاره: “سردم نبود”، چهارمین دفتر شعر پگاه 

احمدی است که عالوه بر شعر، آثاری نیز در زمینه ی 
پژوهش ادبی و ترجمه ی شعر در کارنامه دارد. کتاب 

“سردم نبود” به دلیل رویکردهای انتقادی – اجتماعِی 
ویژه اش به جامعه ی ایرانی، به مدت هشت سال در 

ایران ممنوع الچاپ بود و به آن اجازه ی انتشار داده 
نشد تا سرانجام در سال جاری به همت نشر “سوژه” 
در آلمان به چاپ رسید و به منظور تسهیل مطالعه ی 
خوانندگان ایرانی، در سایت ادبی “دوات” نیز منتشر 

شد. این مجموعه عالوه بر شعرهایی که پیش تر در 
ایران مشمول ممیزی شده بود، شامل اشعار جدیدی 
از احمدی نیز هست که در آن ها عمدتًا روایت هایی 

شاعرانه از وقایع سیاسی – اجتماعی ایران به ویژه در 
دو سال اخیر رقم خورده است و از آن میان می توان 

به شعرهایی نظیر “ندا”، “اهلل و اکبر”، “پرده ی سهراب 
اعرابی”، “دانشگاه تهران” و شماری دیگر اشاره کرد. 

ترجمه ی آلمانی این کتاب به قلم یوتا هیملرایش 
که پیش تر نیز ترجمه ی آثاری از قبیل “جن نامه” 

اثر هوشنگ گلشیری را در کارنامه داشته است، در 
نمایشگاه امساِل کتاب فرانکفورت عرضه خواهد شد و 
در اختیار مخاطبان آلمانی زبان قرار خواهد گرفت. از 
پگاه احمدی تا کنون اشعار گوناگونی در آنتولوژی های 

مختلف به زبان های انگلیسی، هلندی، آلمانی و 
فرانسه منتشر شده است. او در سال 2005 تنها شاعر 

منتخب ایرانی در جشنواره ی جهانی شعر هلند بود 
و در کنار شاعرانی مانند شیموس هینی – برنده ی 

نوبل ادبیات – به ارائه ی اشعار خود پرداخت. از سال 
2009 و در پی حوادث مرتبط با انتخابات ریاست 

جمهوری در ایران، به مدت دو سال شاعر میهمان 
انجمن جهانی قلم در فرانکفورت آلمان بود و در این 

مدت، شعرخوانی ها و سخنرانی های گوناگونی را با 
محوریت جنبش سبِز مردمِی ایران و در حمایت از آن 
در دبیرستان ها، دانشگاه ها و سمینارهای مختلف در 
آلمان، انگلستان، بلژیک، سوئد، نروژ، ترکیه و… به 

انجام رساند. 

 des poètes Leبنژامین پره به سال 1945 با چاپ
déshonneur حمله ای بی رحمانه را به اشعاری که در تعریف 

“شعر مقاومت” می گنجید، آغاز کرد. او نوشت که باور ندارد 
این ها اصاًل شعر باشد: »شعر واقعی، بنا به تعریف، باید شورشی 

باشد حال آن که این ها همه ارتجاعی اند؛ چه از نظر ساختار، 
که اغلب به قافیه سازی و اوزان سنتی بازگشته اند و چه از 

نظر مضمون، که اساساً بیشتر سعی در احیاء اساطیر مذهبی 
داشته اند، به طوری که “ناسیونالیسم” یا مثاًل اسطوره هایی 

چون “وطن” و “رهبر” تنها جانشین های امروزیِن آن 
اساطیرند.« )1(

ویلیام باتلر ییتس نیز با ادبیاتی که ابزاری برای نیل به اهداف 
سیاسی قرار می گرفت، بنای مخالفت گذاشته بود: »خطری 

که هنر و ادبیات امروز را تهدید می کند، رفتارهای مستبدانه 
و متقاعدسازنده ی جوامع انقالبی و شیوه های تبلیغ سیاسی و 

مذهبی ست.« )2(
ییتس در تحسین نمایشنامه های جان میلینگتون سینگ نیز 

از چنین نگرشی بهره می برد: »او همان آدمی بود که الزم 
داشتیم چرا که میان افرادی که می شناختم، تنها آدمی بود که 

از سیاسی اندیشیدن یا داشتن نیات بشردوستانه عاجز بود!« 
)3(

جالب است که هر دوی این شاعران، خود هم اکنون به 
عنوان شاعران سیاسی زمان شان شناخته می شوند؛ تأکید 

پره بر این امر که اهل سازش با نظام ارزش های مورد حمایت 
جامعه ی بورژوازی نیست، با صراحِت تمام در مجموعه 

شعر “من از این نان نمی خورم” به چشم می خورد و یادمان 
نرفته است که »برخی منتقدان، دو گرایش اصلی در 

فعالیت سیاسی ییتس را ناسیونالیسم ایرلندی ضد انگلیسی 
و اقتدارگرایی دانسته اند.« )4( اما »با این حال، پذیرفته اند 

که سیاسی ترین شعرهای ییتس بیان  کننده ی چیزی بیش از 
این دو گرایش است و خیال پردازی آینده  نگر و آخرالزمانی او 
می توانسته هر امر سیاسی را به اسطوره ای عام و جهان شمول 

تبدیل کند.« )5(
و چه دشوار است این تبدیل امر سیاسی به اسطوره ای عام 
و جهان شمول! این همانی  ست که سروده های سیاسی این 

دو را از اشعار سیاسی مورد انتقادشان متمایز کرده و همان 
چیزی ست که باعث شده اتیکِت “تاریخ مصرف دار” از آثار 

سیاسی ییتس، پره، برشت، الوار، ریتسوس، لورکا، نرودا، 
درویش، هیوز ]لنگستون[، … زدوده شود و این آثار را در 

تاریخ ادبیات جهان ماندگار کرده است.
شعر “آزادی” الوار، نمونه ای ابدی در این میان است؛ هر جا 

سخنی از “آزادی” به میان آید، هر جا خواست “آزادی” مطرح 
باشد و هر جا که جانی در راه “آزادی” از دست َرَود، می توان 

آن را خواند، باز خواند و باز خواند:
… بر شگفتی شب ها
روی نان سپید روزها

بر فصول عشق باختن
می نویسم نامت را.

بر ژنده های آسمان آبی ام
بر آفتاب مانده ی مرداب

بر ماه زنده ی دریاچه
می نویسم نامت را…

به قدرت واژه ای
از سر می گیرم زندگی

از برای شناخت تو
من زاده ام

تا بخوانمت به نام:
آزادی. )6(

 Let America Be یا مثاًل ترجمه ی احمد شاملو از شعر
America Again لنگستون هیوز، که به واسطه ی جایگزین 

کردن واژه ی “آمریکا” با “وطن”، همان امِر عام و جهان شمول 
شده است:

بگذارید این وطن دوباره وطن شود
بگذارید دوباره همان رویایی شود که بود.

بگذارید پیشاهنگ دشت شود
و در آن جا که آزاد است منزلگاهی بجوید.

این وطن هرگز برای من وطن نبود.
بگذارید این وطن رویایی باشد که رویاپروران در رویای خویش 

داشته اند.
بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود

سرزمینی که در آن، نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند 
نه ستمگران اسباب چینی کنند

تا هر انسانی را، آن که برتر از اوست از پا درآورد.
این وطن هرگز برای من وطن نبود… )7(

مقاله ای که پیش تر در بررسی موردی سروده های شاعران 
ایرانی در رثای “ندا آقاسلطان” از همین قلم منتشر شد، در 

نهایت بر این تأکید داشت که »می توان سیاسی اما شعر نوشت 
و این امر جز با به کارگیری امکانات متکثر بیانی و شعری 

ممکن نیست.« )8(
اما نکته ای که در بحث های مربوط به شعر سیاسی اغلب از 

قلم می افتد، این است که اساساً چه مؤلفه ای در یک شعر، آن 
را سیاسی می کند؟ در عوض، همیشه بحث ها فقط حول این 

موضوع درمی گیرد که شعر، باید یا نباید سیاسی باشد. حال آن 
که باید دید اصوالً این اشعاری که تحت تعریف شعر سیاسی 

قرارشان می دهیم، از کدام منظر سیاسی اند؟

اینجا کجاست که نیمکره همدرد می شود؟*
از نگاهی می توان گفت تمام فعالیت های آدمی از آنجا که در نقد

بافتی تاریخی اتفاق می افتد، به نوعی سیاسی است. شاعران 
نیز از ابتدای تاریخ تا به اکنون از برخی منظر ها سیاسی 

بوده اند، از انهدوانا، ایزدبانوی شعر گرفته تا هومر، دانته و 
شکسپیر. به طور مثال، جنگ تروا در “ایلیاد” هومر به تعبیر 

دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن در کتاب “ایران و یونان در 
بستر باستان”، نماینده و نمادی در نبرد آسیا – اروپا ]شرق - 

غرب[ قرار گرفته است.
رابرت اوپنهایمر، پدر بمب اتم به هنگام تماشای انفجار 

نخستین بمب اتمی در صحرای نیومکزیکو، از »بَهَگَود 
گیتا« )9( نقل قول می آورد، و این اثر نیز سیاسی بوده و 

است. نمایشنامه های اسخیلوس، سوفوکل و اوریپید )مثلث 
نمایشنامه نویسان یونان باستان( از آنجا که به خشونت ها و 

جنایات جامعه ی یونانی پرداخته ، آثاری سیاسی – اجتماعی 
به شمار می رفته است. دانته، شکسپیر و میلتون را نیز 

جمله گی می توان شاعرانی سیاسی فرض کرد )فقط کافی است 
بیندیشیم که اگر دانته، “کمدی الهی” را امروز می نوشت، چه 

کسی یا کسانی را به گودال نهم دوزخ اش می فرستاد؟(
اما این سیاست، چنان که در مقاله  ی مذکور نیز نشان داده 

شد، با بهره بردن از امکانات پیشنهادِی جریان ها و رویکردهای 
متکثر هنر و شعر جهان، سیاستی ست که دیگر آلوده ات 

نمی کند؛ به آن معنا که می گذارد شاعر بمانی و بی بیمی از 
تاریخ مصرف دار شدن، میرایی و شعارزدگی، بمانی.

… من با صدا، هزار نفر می شوم

َو با صدا، هزار نفر می شوم
َو با صدا، هزار هزار هزار نفر می شوم

من با ندا، هزار نفر می شوم
َو با ندا، هزار هزار هزار هزار نفر می شوم… )مجموعه “سردم 

نبود”، از شعر “دانشگاه تهران”، صفحات 29 و 30(
حقیقتی که شعر پگاه احمدی را نه تنها در مجموعه ی حاضر 

]سردم نبود[، که در تمام کتاب های شعرش از تاریخ مصرف دار 
شدن مبّرا می کند، ویژگی های خاص بیانی اوست که پای 

شعرهایش، امضایی ماندگار به ثبت رسانده است به نشانه ی 
صاحب سبک بودن و تقلیدناپذیری:

… و من که تمام سلسله ام تاریک شد،

تاریخ ام با موهایم مشکی زیرا
خاکم مشکی زیرا
ایوان ام مشکی…

پس ما
زن های همسایه،

با سینی هامان بر ایوان و سینه هامان الی کبوتران،
به هم نگاه نکردیم؟!
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زیرا من بلند گریه می کردم
و چانه ام از سنگ و باد، پر شده بود… )از شعر “یا ُمجیب”، 

صفحات 51 و 52(
شعر سیاسی پگاه احمدی به مانند سروده های سیاسی 

“شاعران زبان” در آمریکا، سعی در عبور از معنامحوری و 
رسیدن به کارکردی بیانی برای درگیر کردِن هر چه بیشتِر 

مخاطب با متن و افزایش مشارکت او در تولید معنا دارد. در 
حقیقت، شاعر این شعرها با رویکرد به مضامین اجتماعی و 

سیاسی که طبیعی است مخاطب گسترده تری دارد، شیوه هایی 
نوین را برای تأویل شعرش جست وجو می کند.

… شعری که دسته دسته ما را در بهشِت زهرا سرود،

ردیِف کدام قافیه بود؟…
تا با باتوِم چراغ داِر چهارراِه “پامنار”
»ایمان بیاوریم به آغاِز فصِل ]زار[«

از این خواب های اشک آور
اینجا هنوز می ترسم پدر!

و قبرهای بی پالک و بی تاریخ،
هر شب،

با “سهراب”های جواِن شاهنامه،
بدرقه ام می کنند. )از شعر “پرده ی سهراب اعرابی”، صفحه ی 

)37
مهم ترین نکته درباره ی شعر او این است که با وجود گریز 
از تک معنا و تک صدا شدن، او به خوبی بر کاری که انجام 

می دهد اِشراف دارد و می داند که در نهایت قرار است به کدام 
هدف دست پیدا کند. پگاه احمدی می داند که چگونه باید 
شعری سرود که در عین فاصله گرفتن از کلیشه های زباِن 
سیاسی، به قیامی مردمی چون جنبش سبز انگیزه ببخشد
چارلز برنستین، از برجسته ترین های این گروه ]شاعران 

زبان[، کتابی دارد به نام Girly Man که شعرهای آن حول 
حادثه ی یازده سپتامبر و نیز در واکنش به جنگ عراق نوشته 

شده است؛ با این حال، از آنجا که او شاعری فرمالیست به 
شمار می آید، شعرهایش نیز به ناگزیر، از منظر ساختاری، 

هنجارستیز و در همان حال، معناگریز است و این است که 
جرومی روتنبرگ اذعان می دارد که نمی تواند این کتاب را 
تحت گروه شعری خاصی دسته بندی کند؛ این اشعار، هم 

مایه  هایی از طنز دارد و هم رومانتیسیسم، از جنبه ای آوانگارد 
و پیشتاز است و از جنبه ای مردمی و عامه پسند، از منظر 
شخصی، سیاسی به نظر می رسد و از منظر غیرشخصی، 

شاعرانه… )10(

The truth is hidden in a veil of tears
The scabs of the mourners grow thick with fear

A democracy once proposed

Is slimmed and grimed again

By men with brute design

…Who prefer hate to rime

Thugs from hell have taken freedom’s store

The rich get richer, the poor die quicker

the only god that sanctions that &

Is no god at all but rhetorical crap

So be a girly man

take a gurly stand &

Sing a gurly song

dance with a girly sarong &

Poetry will never win the war on terror

11( …But neither will error abetted by error

و چنین است اشعار پگاه احمدی در “سردم نبود”؛ در عین 
پیچیدگی و پیشرو بودن، مردمی و در عین شاعرانگی و نه 

شعارگونه  گی، سیاسی:
… زیرا من از کناره ی سینی ها می ریزم اگر دروغ بگویم

زیرا من
مثلث ام را در خون پرت کرده ام…

زیرا من اگر نگویم می ترکم مثل النگوهای تنگ،
بریده می شوم از حلق!

زیرا من باید کنار چاقوها برنج بکارم… )از شعر “یا ُمجیب”، 
صفحات51 و 52(

این  ها  اشعاری است که شاعر در واکنش به لحظه ای تاریخی 
که تجربه ی زیسِت آن را از سر گذرانده، سروده است. اما گاهی 

نیز در ادامه ی رویکردی که در مجموعه ی پیشین  اش، “این 
روزهایم گلوست” در پیش گرفته بود، به شیوه ی دیگری از 

حس آفرینی به واسطه ی پیوند زدن تجربیات شخصی خود به 
تجربیات جمعی و تاریخِی ملت اش، روی می آورد:

… بر زمینی جنازه که رودی را هی پشت هم به عزا می بََرد،
اذان کردیم!…

عشقی عشقی نمی شود به این هوای پشت زمستان عاشق نشد،
شدیم:

میرزاده و مجلس، ِسنا و جمهوری
که توی هر گوری

دوباره از ما صدای گریه می آید. )از شعر “تحصن”، صفحات 61 
و 62(

اصوات همگون و هارمونیکی که از کنار هم قرار گرفتن کلمات 

در شعرهای این کتاب به گوش می رسد، حکایت از عشق 
شاعر به آفرینِش کالمی خوش آهنگ دارد؛ به اثربخشِی کالم 

به واسطه ی نشستِن واژه در کنار واژگانی هم آهنگ، همگون و 
هم آب و رنگ:

… می ترسم از جنازه ی آن صلح

تنها شیمیایی اش مانده باشد و از قاب
تنها، جنازه ی پدرت!

می ترسم از الیروبِی تماِم زمین
چیزی جز تیربار و مرثیه و مین، به نام مان نشود… )از شعر 

“گریه”، صفحه ی 44(
شیوه ی رفتاِر او با زبان فارسی آن قدر خاص خودش است 

که به جرأت می توان آن را به عنوان سبکی نوشتاری به نام 
“سبک پگاه احمدی” به رسمیت شناخت.

آنجا غروب،
از زیر آفتاب و صدا رفته بود

آنجا دلم برای روسری ام سوخت
برای جعبه ها که هی نفس نکشند
برای استخوان کهنه ی یک پرتقال

هوا که بازدمی خونی است
لیوان هایی که می روند ته آب…

حاال یک گوشه از زمین زخم است
لیوانی که شکسته ام زخم است

و استخوان ساعت که روی 5 افتاد،
جای گریه ام زخم است…

تو جاروی این سرزمین غمگینی
و من آنقدر خسته ام

که یک جای این هوا انگار
بیهوده می شوم

چهار منظره از یک پرتقال خلوت بود:
دهان پاره ی غمگین

ماهی ها که با هوا بازی می کنند
باران که خواب- خواب، زمین می خورد

انگار باز
من گریه کرده ام
چیزی نوشته ام

تا در انگشت ام بپیچم و خلوت شوم
چهار منظره از یک پرتقال خلوت بود

در کفش ام
کیف ام

و هر چه که از زندگی بلد بودم. )شعر “چهار منظره از یک 
پرتقال خلوت بود”، صفحات 81 و 82(

مهم ترین نکته درباره ی شعر او این است که با وجود گریز از 
تک معنا و تک صدا شدن، او به خوبی بر کاری که انجام می دهد 

اِشراف دارد و می داند که در نهایت قرار است به کدام هدف 
دست پیدا کند. پگاه احمدی می داند که چگونه باید شعری 

سرود که در عین فاصله گرفتن از کلیشه های زباِن سیاسی، به 
قیامی مردمی چون جنبش سبز انگیزه ببخشد.

… وقتی از آن کتیبه ی متروک،

تنها صدای نوحه می آید
صدای داربست آن همه اعدام،

اهلل و اکبر شکسته ی آن پشت بام
و ما که در این شعر، محرمانه، تحریم ایم!… )از شعر “جریده”، 

صفحات 9 و 10(
آفرینش چنین اشعاری حاصل هم سو شدِن و هم پوشانِی 

خودآگاه و ناخودآگاه اوست؛ حاصل دریافت تازه ای از هستی، 
که به تازه شدِن ذهن او منجر شده است.

پانوشت ها:

* عنوان مقاله برگرفته از مجموعه شعر “سردم نبود”، اثر پگاه احمدی.

)des poètes Le déshonneur )1، بنژامین پره، صفحات 75، 
.82 ،80

)2( از متن سخنرانی ییتس به هنگام دریافت نوبل ادبیات، پانزدهم 
دسامبر 1923، وب سایت جایزه ی نوبل.

)3( همان.

)4( از مقدمه ی مقاله ی “شعر عامه پسند چیست؟”، ویلیام باتلر ییتس، 
ترجمه ی محمد آزرم، وبالگ “تفاوط”.

)5( همان.

)6( بخش هایی از شعر “آزادی”، پل الوار، ترجمه ی بامداد حمیدیا، 
وبسایت ادبی “وازنا”.

)7( “سیاه همچون اعماق آفریقای خودم”، شعرهای لنگستون هیوز، 
ترجمه ی احمد شاملو.

)8( “زیباترین ندا”؛ بررسی موردی سروده های شاعران ایرانی در رثای 
ندا آقاسلطان، سپیده جدیری، فصلنامه ی “تالش”، ویژه ی جنبش سبز.

)9( مهم ترین و به زعم برخی، اسرارآمیزترین بخش حماسه ی هندی 
موسوم به »ماهاباراتا« است که از دو کلمه ی بَهَگوان به معنای خداوند 

و گیتا به معنای سرود و نغمه تشکیل شده و مشتمل بر 18 فصل و 
حدود 700 بیت است.

 Girly 10( برگرفته از دیدگاه جرومی روتنبرگ درباره ی کتاب(
Man، وب سایت انتشارات دانشگاه شیکاگو.

)11( بخشی از شعر The Ballad of the Girlie Man، چارلز 
برنستین
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ترجمه ی شعر سنگ ها از سیلویا پلت به قلم پگاه احمدی

 
 

این، شهر ِ مردمان ِ شفا یافته ست
لمیده ام بر سندانی سترگ

چرخ هموار ِ آسمان ِ آبی فام
همچون کاله عروسکی به هوا رفته است

فرو که ریختم از نور
پانهادم به معده ای بی شکل، اِشکافی بی لغت

هاون ِ کبیر، مرا کاست
ریگی ساکن شدم

سنگ های طبله ی شکم، آرام بود
َو سنگ قبر، آرام، بی تکانه ای از هیچ

تنها شکاف دهان می دمید 
جیرجیرکی یکریز
در معدن سکوت

آوایش را مردمان شهر شنیدند
سنگ ها را آرام و یک به یک به دام انداختند

دهان بر آن نواحی می گرید
مست چون نوزادکی

حریره ی تاریکی را می مکم
لوله های غذا به بََرم می کشند و بوسه ی اسفنج، گلسنگ هایم را به دور می دارد

گوهر تراش کاردکش را بر اهرم می زند
تا یکی از چشم های سنگی را افشا کند

همان پسادوزخی که نور را از آن دیدم
باد – آسیمه سر ِ کهنه کار – پنبه را از داالن گوش ربوده ست

آب، نرم می کند لب ِ چخماق را
َو روشنای ّ ِ روز، تشابهش را بر دیوار می گسترد

سخت کوشان، سرخوش اند
انبرها را داغ می کنند و چکش های ظریف برمی افرازند

جریان برق، سیم ها را آشفته می کند
ولتاژی از پس ِ ولتاژ، ِزه، درزهای مرا دوخته ست

کارگری گام می زند در حال حمل نیم پیکره ای صورتی
انباری ها از قلب آکنده اند

این، شهری از لوازم یدکی ست
پاها و بازوان قنداق پیچم به عطر کائوچو آغشته است

اینجا آنها قادرند اندام ها و َسَرم را درمان کنند

روزهای آدینه، کودکان سر می رسند
تا قالب هاشان را با دست ها به تاخت گذارند

مردگان برای الباقی، چشمی بر جا گذاشتند
عشق، باالپوش ِ پرستار طاس من بوده ست

عشق، مفصل و استخوان ِ نفرینم
گلدان ِ بندخورده، مامن ِ گل سرخ گریزپای
ده انگشت، کاسه ای برای سایه ها می آرایند

جای بخّیه می خارد؛ نمی شود کاریش کرد
خوب خواهم شد، باز، از آغاز

 
پی نوشت : 

 
1: به فراخور موسیقی شعر، در خالل ترجمه، پاره ای زمان ها 

ازماضی به حال و بالعکس تغییر یافته است؛شیوه ای که در 
برگردان اشعار فارسی به انگلیسی نیز متداول است. نیز در یکی 

دومورد از ترکیبات، واژه،از جمع به مفرد تغییر یافته است. 
چنانکه به عنوان نمونه«معدن سکوت ها« به معدن سکوت 

برگردان شده است. 
2: لب چخماق = لب چخماق گون

از کهریزک تا کربال 

پگاه احمدی

باز، پوکه از نخاع ِ نفربر گذشت

زیرزمین ِ بوسه در هوای ضّدهوایی حرام شد

جمهوری ام کروکی ِ کهریزک است و کوچه ای که نقش اول داشت را

کّباده و ِکراک، کشته ست 

سمفونی ِ آخرم همین سوت است که ُسرمه از نََفس اش روی دوده 
می ریزد

از کرخه تا کربال... ولی کسی هنوز، منتظِر ماست

!«بیا تا برویم«

کنار ِ » ُگلِدن ِگیت«

صدای گلنگدن می آید و در ضرب و شتم ِ گیتارم، خاطره ی دور ِ سوله ای ناسور،

نارنجک به گریه می بندد 

کجای ترِکش خورده ایم که کافه تعطیل است َو من به حلق ِ تنگ ِ پوتین آغشته ام ؟

در این سرود ِ ملّی، سرزمین ِ سردردی ست

که پشت ِ هر اَلو به سرفه می افتد تا مشروح ِ باد، ناتمام بماند

هنوز بی بی،محو ِ صدای سّید مرتضاست 

َو از کروکِی« فتح المبین » چند تکه تکه شدن بیشتر تا کربال به انفجار ِ مین نمانده... بیا! 

دلم پُر از ُجرمی در جریان ِ باد

دلم پُر از ُگدار ِگلوبندک است

هنوز، گرم ِ اذان ِ مغربم که هر تدفین، حّمام ِ فین ِ شاهرگم را می زند!

بیا برویم

کار ِ قیطریه، تمام است

شعر

َو کار من که با یک ساک 

از خاک ِ دردهای قاچاق آمدم

بیا برویم 

سالمتی ِ خون! هنوز، اکنون است

سالمتِی دین! هنوز، از کدئین، زیباترم

سالمتی ِ زندانبان ِ الت!

هوا، هوای لواط است.
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ماندانا زندیان- شعر کالسیک فارسی، در ذهنیت جامعۀ 
ایرانی ساختاری تعریف شده دارد- تودة مردمان دستکم 

می توانند دست بر اثری کالسیک بگذارند و بگویند این شعر 
است. آیا شعر امروز ایران را به معنای قاطع واژه تعریف پذیر 
می دانید؟ خود شما برای شعر نامیدن یک متن چه سنجه هایی 
دارید؟ دست باالتر در تعریف شعر، و امروزی)نو( بودن آن با 

چیست- زبان، مضمون یا هر دو به یک اندازه؟

پگاه احمدی - این که که تودة مردم یا مخاطب در معنای عام 
ِ آن، برای شعر کالسیک نوعی رسمیت شعری قائل است یعنی 

آن را چنانکه اشاره کردید به مثابه ی » شعر » می شناسد، مطلقا 
هم ارز با شناخت او از شعر حتی در نوع کالسیک آن نیست. 
از میان همین توده ی مخاطبان، کمتر کسی ست که مثال به 

صورت جدی با واژه ها، تعابیر و تاویل های شعر حافظ آشنا 
باشد یا مثال همانقدر شعر فرخی سیستانی، منوچهری دامغانی، 

ناصر خسرو یا صائب را بشناسد که شعر سعدی و حافظ را. 
پس همین شناخت هم مطلق نیست و بیشتر محصول نوعی 

تعمیم یافتگِی تاریخی ست. 
با این مقدمه باید گفت که تعاریف، مبتنی بر شناخت ها و 

تلقی ها هستند و از نوعی فرهنگ ِ شناخت پیروی می کنند. 
تعریف مخاطب و درک او از ماهیت و چیستی ِ هر نوع شعری، 

نسبتی مستقیم با آگاهی، شناخت و احاطه ی او بر شعر در انواع 
گوناگون آن دارد و به همین اعتبار هم نسبی و فردی است. 
هر مخاطبی که به شکل مستمر، تغییرات فرمی - محتوایی 

شعر را از گذاری به گذار دیگر پی گرفته باشد و با ضرورت ها 
و ایجاب های اجتماعی – فرهنگی ِناظر بر این تغییرات در 

بازه های زمانی مختلف، آشنا باشد، می تواند بر تعریف یگانه ی 
خود از شعر، صحه بگذارد و این تعاریف، می توانند با توجه به 

ناهمگونی مخاطبان، تعاریف متکثری باشند. من شخصا در 
شعر، در جستجوی صیرورت های مدام ِ زبان، روایت های نو، نا 

بهنگامی تصاویر، فضاسازی های جدید و فردیتی هستم که وامدار 
چیزی جز خودش نباشد و با فراروی از حافظه ی شعری – 

تاریخی ام به التذاذ خوانشی بینجامد؛پس در جستجوی رازهای 
نو در زبان هستم. 

ماندانا زندیان- گوهر شعر خوب، شعر ناب، در نگاه شما 
چیست؟ 

پگاه احمدی - راستش این روزها کمی از تلقی های مثل«ناب«و 
از این دست، پرهیز دارم. در زمانه ای به سر می بریم که دیگر 
نمی شود تعریفی را مطلق کرد. همه چیز نسبی ست. کثرت، 

گوناگونی و تضادهاست که زیبایی شناسی ها را سامان می بخشد. 
چه چیز، نسبت به چه چیز؟ این پرسشی ست که همواره از 

خود می کنم. به جای »ناب«می گویم شعری که به من ِ شاعر 
ِ خیلی شعر خوانده هم عمیقا لذت ببخشد، غافلگیرم کند و 

دردمند باشد. اصل و بی نقاب! و تنها، صدای اصیل و شاخص 
خودش باشد نه نسخه ی جدیدی از صداهای قدیم. 

ماندانا زندیان - »باز سرسام ِ کدام سلسله در من، / سرداب 
و سردخانه و سوگ است؟/

کدام بزنگاه؟ / دوباره نستعلیق، / دعوت به مراسم گردن 
زنی ست!/ در این جریده، تا ابد، ُجرم ایم / و این خطابه ی 

تدفین هنوز، / پر از خرابه ی طاهاست. /
باز، خاوران، خونی ست / َو در بلندی ِ تهران ِ بادگیر / به هر 
گداری زدم، گروگان بود!/ کدام بزنگاه؟ / اینجا که بی هوای 

تو باید / شب را تکه تکه آتش زد!/
وقتی از آن کتیبه ی متروک، / تنها صدای نوحه می آید /

صدای داربسِت آنهمه اعدام، / اهلل و اکبر شکسته ی آن پشت 
بام / و ما که در این شعر، محرمانه، تحریم ایم!... «

زبان شعر شما، زبانی پالوده و فاخر است. اگر بپذیریم 
زبان پدیده ای پویاست که همیشه رو به تکامل دارد و جای 
بهکرد؛ و ساختارهای برکشیده شده در شعر یا نثر می توانند 

به زبان فارسی بیفزایند؛ آیا پرداخته و پالوده کردن ساختار و 
زبان شعر، به کشف گستره های تازه تر برای بیان مضمامین 

بکر و ناب کمک می کند، بدین معنا که هر متن خوب، امکان 
آفرینش متن خوب تر را- برای آفرینندة متن و دیگران نیز- 

فراهم آورد، آیا برای شما چنین است؟

پگاه احمدی - نوشتن خالق، می بایست تسخیر ِ زبان و به 
مهمیز کشیدن اش باشد. زبان را با کشف ها و تصرف های مدام 

می توان پالوده کرد و سوهان زد. امکانات شگفتش را از بطن اش 
بیرون کشید. 

من خیلی جاها در شعرم به سوی تلفیق رفته ام. تلفیق زبان به 
ظاهر ناکارآمد ِ کهن با زبان ِ زنده ی امروز. خب، این تلفیق، زباِن 
مرده را به یک امکان ِ تازه پیوند می دهد. در عین حال فراخواندِن 

زبان فاخر و پاره ای از واژگان کهن و تاریخی به متن ِ قرائت 
ِ امروزیِن ِشعر، یکی از دلبستگی های شخصی من است. مثال در 

شعر »محاکات« می گویم: 
َو خواب ببینم که تکه تکه های »بلبل گوینده بر منابر ِ قضبان« 

از اَلست ویران است َو گودترین جای سینه ام در تو خاک 
می ریزند. 

که تضمینی ست از شعر سعدی. به هر تقدیر شخصا گمان 
می کنم تمهید موفقی در جهت گشودن افقی نو بوده است و در 

عین حال متضمن نوعی نقِد طنزآمیز آموزه ها و وضعیت های 
تاریخی ماست. در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که بی 

گفت و گو با پگاه احمدی
پیرامون شعر امروز ایران 

»تهران، یعنی 
لبخندهای من 

زخم است«
ماندانا زندیان

تردید، متن ها از هم ملهم می شوند. یقینا هر متن خالقی، واجد 
انگیزش هایی برای متن های بعدی است و پیشنهاداتی را فراروی 

آنچه پس از آن نوشته می شود، خواهد گذاشت. در این راستا، 
متن ها گاهی با هم به تالقی می رسند، در هم فرو می ریزند 

و از هم می گریزند. زبان، کیفیتی ست زایا و دیوانه وار که با 
شدن های مدام، به انقالب زیبایی به انقالب نوشتن می رسد و 
نوشتن، تحمل دردناک ِ زیبایی ست به قول ریلکه«زیبایی آن 
حد از وحشت است که هنوز می توانیم آن را تحمل کنیم« و 

نوشتن، مسیر این تحمل را هموار می کند. 

ماندانا زندیان- و این زباِن به باور من، تا اندازه هایی 
سرآمدگرا، که در گزیدن واژه این اندازه باریک و ظریف 

است، چه اندازه به موسیقی شعر توجه دارد، و در نگاهی 
فراگیر، توجه به موسیقی شعر را چه اندازه الزم و بااهمیت 

می داند؟

پگاه احمدی- موسیقِی نوشتن به دو دلیل در من درونی 
شده است. اول به این دلیل که کارم را در آغاز نوجوانی با 

شعر کالسیک ِ موزون و مقفا و شناخت عروض و قوافی آغاز 
کردم یعنی در آغاز غزل و قصیده می نوشتم و این تربیت 

موسیقایی از همان زمان در ذهن و گوش درونی ام باقی مانده 
است. حتی غالبا نثرها یا نامه هایی که می نویسم هم مبتنی بر 

نوعی آهنگ درونی اند. دوم به این دلیل که از کودکی تا پاسی 
از نوجوانی پیانو می نواختم و از این منظر هم به شکلی مضاعف 

با انظباط ِ موسیقایی و مترونومی آشنا شدم. به همین خاطر، 
شعرهای من اغلب دارای موسیقی درونی اند یعنی روی ریتم 

آوایی مشخصی حرکت می کنند. با اینهمه حضور با فقدان 
موسیقی در شعر، یک انتخاب و سلیقه است نه چیزی بیش از 

آن. 

ماندانا زندیان - چندصدایی – این پدیدة کمیاب در شعر 
فارسی- به شکل های گوناگون در شعر شما، به ویژه پس 

از »تحشیه بر دیوار خانگی« حاضر است- در مضمون و 
ساختار، هر دو؛ از حضور راوي های زن و مرد، که راوي زن، 
تنها یک زن نیست و راوي مرد، تنها یک مرد؛ تا فضاسازي 

درخشان ساختاری که روایت ها را از هیأت زبان کالسیک تا 
زبان امروزی به ساختاری چند صدا می رساند:

»این همه تعویذ و این همه اسب شهید از شاهنامه می آیند/
مادرم فردوسی/ ادبیات فارسی درس می دهد. «/ 

یا در الیه هایی گوناگون یک نام رخ می نماید:
»تمام بیستون همین چمدان بود!/ ایرانی که از زیر قرآن 

می گذشت/ با پیراهن پری می رفت پشت مهرآباد، اشک از 
گونه ام... «

از سوی دیگر، از همان دوران ها، یعنی از »این روزهایم 
گلوست« شعر شما ژرف تر و گسترده تر با امر سیاسی 

می آمیزد، و شعری اجتماعی – انتقادی می شود، با بسامد باالی 
واژه هایی مانند »گلو«، »هوا«، »زخم«، »خون«، و »ُشرطه«. 

آیا می توان گفت این چندصدایی، انتخابی آگاهانه برای 
مضامین انتقادی-اجتماعی شعر شماست، که با آواهای 

گوناگون، و ایجاد امکان تفسیرهای متفاوت از رویدادهای یک 
بازة زمانی مشخص، می کوشد بر تک صدایی یا استبداد 

جاری بر فرهنگ و سیاست جامعه، چیره شود؟

پگاه احمدی - منظومه ی »تحشیه بر دیوار خانگی« که بعدها 
در دفتر« این روزهایم گلوست« منتشر شد، بغض فرو خورده ی 

همه ی آن سال های زخم و حرمان بود. صداهایی بود که مثل 
ترکش در شعر تکه تکه می شدند، می دانم که صدای من تنها 

نبود، صدای رابعه و قره العین و رودابه هم بود. 
صدای شمس کسمایی و مشروطه و پروین و فروغ و تحصن و 
بهمن پنجاه و هفت و جنگ و خمپاره هم بود. صدای باجی ها 

و فاحشه ها هم. صدای الت و لواط ِ تاریخ و شمس العماره 
و اندرونی و بیرونی و بقعه ها و رقعه ها هم بود تا صدای همان 

نسلی که توی شعر، پاره پاره و لت و پار است. این صداها با هم 
ریخت توی شعر. خیلی از بخش هایش در بیمارستان های تهران 
و تحت حمله های شدید نفس تنگی نوشته شده، وقت هایی که 

به هر چه چنگ می زدی، زخم تر از خودت و حافظه ات بود. 
در آن مقطع این صداها که همه با هم در بزنگاهی به نام تاریخ، 

مشترک بودند با من همصدا شدند اما من هیچوقت شعری را 
از پیش، به قصد چندصدایی ننوشتم. من آمدم قصه ی خودم 
را بنویسم که دیدم قصه ی دراز دامنه ای ست و ته حلقش به 

انسداد قرن های مدیدی می رسد. 
و بعد، همانطور که اشاره کردید به نقد آن فضای مسدود و 

مسموم و سیاه »تیغه های خودکشی شهر«، » کوچه های بنگ«، 
» سلول های دانشگاه«، » خیابانی که می گذرد از مراسم اعدام«، 

» پنجره ای که زیر گلوی من باز است »... الخ. بی تردید، 
»تحشیه« حکایت جان به لب رسیدن بود، بدون هیچ امید و 
روزنی، بی هیچ پناه و ملجائی. »تحشیه« دفتر خیلی تلخی 

ست. 

ماندانا زندیان- معرفی و نقد شعر شاعران دیگر، ارائۀ 
آنتالوژی شعر زنان ایران، و دبیری فصل های شعر برخی 

سامانه های ادبِی نام آشنا، همراه پرداختن به شعر خود، شما 
را به چه تصویری از شعر امروز ایران می رساند؟ فرازها و 

کاستی های شعر امروز ایران چیست؟

پگاه احمدی - خوشبختانه این روزها گاهی شعرهای قابل 
تاملی از برخی از شاعران جوان تر می خوانم که شاد و امیدوارم 

می کند. حس می کنم نوع نگاه به مقوله های مختلف در نسل 
شعری بعد از من تاحدی دستخوش دگرگونی شده است. این 

نسل، اقتضائات، بحران ها و صدای خودش را دارد. همانطور که 
نسل من صدای خودش را دارد و داشت. سیالن و حرکت خوب 

است. آن دسته از تجربه های جدید را که در عمق راه می پوید 
باید مغتنم شمرد. تنها نکته ای که قبال هم در یکی دو گفت و 

گو به آن اشاره کرده ام این است که شعر ایران باید بکوشد ضمنا 
به نوعی نگاه فرابومی هم توجه نشان بدهد. خیلی از شعرهای 

موفق ایران، با تاسف صرفا شعرهای موفق ایرانی اند. یعنی 
ناظر به طرح مسائل یا کارکردهای زبانی ای هستند که تمام 

کیفیت اش را در خارج از مرزهای آن جغرافیا، از دست می دهد. 
نه دغدغه اش دغدغه ی قابل تعمیمی ست نه زبان اش در ترجمه 
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پاسخ می دهد. لذا اگر به چشم انداز فراخ تری نظر داریم، باید 
به نوعی این کاستی را جبران کنیم. 

ماندانا زندیان - مشکالت بزرگ و مهم پیش روی 
شعر امروز ایران و شاعران هم نسل ما چیست؟

پگاه احمدی - سانسور گسترده، فشارهای فزاینده، فقدان 
احساس امنیت فردی و اجتماعی، ایزوله شدن و بی پناهی 

شعر و شاعران و به تبع آن خود سانسوری و خود ویرانی در 
نوشتن )در مورد شاعرانی که در ایران قلم می زنند( و دوری 

از زبان، زایش ها و تبادالت زنده ی زبان مادر، ایزوله شدن 
در غربت، فقدان مخاطب ملموس و قطع ارتباط نسبی با 

جامعه ی ادبی مادر )در مورد شاعرانی که در خارج از ایران 
قلم می زنند(. 

ماندانا زندیان - آیا باوردارید شعر دهه های هفتاد و هشتاد 
ایران، هم ارز شعر دهه های چهل و پنجاه نیست؟

پگاه احمدی - بی تردید! اساسا دهه ی هفتاد، دهه ی 
نوزایی ِ شعر فارسی و شالوده شکنی از بسیاری از تلقی های 
شعری دهه های پیشین بود که نمودهای آن را می توان در 
کارکردهای متفاوت زبان، مفاهیم، دایره ی واژگانی، لحن، 
تعابیر، فرم و بسیاری فاکتورهای دیگر با ذکر نمونه های 

برشمرد.  مستند 

ماندانا زندیان - ولی برخی شاعران، نویسندگان و منتقدان 
ایرانی نسل پیشین، معتقدند ما بعد از فروغ، یا شاملو شعر 

به یادماندنی و شاعر برجسته نداشته ایم. 

پگاه احمدی - خب، این قضاوت منصفانه و دقیقی نیست و 
غالبا هم از سوی افرادی مطرح می شود که محافظه کاری 
و نوعی دگماتیسم، مجال عمیق شدن در تجربه های نو و 

تنفس در هوای تازه و خالق نسل های بعدی را از آنان گرفته 
است و غالبا دوست دارند به پاره ای نام ها، مثل اشیاء عتیقه 

بچسبند. هر قضاوتی می بایست مستند باشد و من گمان 
نمی کنم منتقدی به ضرب و زور ِ سلیقه ی شخصی بتواند 

به من بقبوالند که مثال شعر شاعرانی که در دهه های پنجاه 
و شصت و هفتاد، خوش درخشیدند، چیزی کم دارد از 

شعر شاملو یا فروغ و به همین نسبت اساسا گمان نمی کنم 
منتقدی که واجد شناخت و آگاهی قابل قبولی نسبت به شعر 

دهه های گذشته و اخیر باشد، اصال چنین قیاس یا قضاوتی 
بکند. برای من در این زمانه ی کثرت، درک »برجسته« یا 

اساسا ضرورت این »برجستگی« و »راس هرم بودن« دیرگاهی 
ست معنایش را از دست داده است. گاهی بهترین شعرها را 
از شاعرانی خوانده ام که نه برجسته بوده اند و نه نام آشنا و 
بارها کیفیت ها و ایده های بدیع و به غایت قابل تاملی را در 

شعر شاعران دهه ی پنجاه به این سو پی جسته ام که کمترین 
قرابتی با شعر شاعران دهه های سی و چهل ندارد. گمان 

می کنم برای هر پژوهنده ی دور از تعصبی، مسلم است که 
شعر هر دوره، محصول منطقی ِ ضرورت ها و اقتضائات همان 

دوره است، مسائل خودش را مطرح می کند و لذا برجستگی ها 
و »برجسته« های خودش را می پرورد. )چنانکه قائل به کل 

ماجرا باشیم(. 
ماندانا زندیان - به نظر می رسد هر شاعر مهاجر- به معنای 

شاعری نامأنوس با زبان کشور میزبان، که دستکم پاره ای 
از دوران جوانی را در سرزمین مادری، جدی و مستمر به 

نوشتن پرداخته است - می باید دستکم از دو کشاکش 
برون آید - دور بودن از زبان مادری، و دور بودن از 

تجربه های بی واسطه ای که او را به شعر می رسانده اند. 
در شعر شما، با قطعه های مانند »هنوز، گرم ِ اذان ِ مغربم 

که هر تدفین، حّمام ِ فین ِ شاهرگم را می زند تاریخ و 
اسطوره« / »این سهراب، ادبیات ِ من است!/ َدوال گرفتید 
و خوب شهیدش مي کنید/ در لُّجه مي نویسم و گرداب/ 

َو » مادِر حسنک »، بي گریه مي رود!« / »تمام پرده 
خانه های شاه عباّسی ِ شما سرد است«

به نظر من، دور بودن از فضای تاریخی- اسطوره ای مثال 
»الله زار«، »شمس العماره«، »حمام فین« و... که از 

گذشته های دور تا امروز آمده است، نیز به دو مورد نخست 
اضافه می شود و نوشتن را پاک چیز دیگری می کند، 

کشاکش دشواری است؟ دوست دارید یا می کوشید چگونه 
از آن به درآیید؟

پگاه احمدی- به نکته ی خیلی خوبی اشاره کردید. من 
شاعری هستم که ذات نوشتن اش در شعر، عمدتا در پیوند با 

اسطوره های ایرانی، اشاره های تاریخی و ارجاعات میهنی به 
هویت می رسد. این ها تعلقات، دلبستگی ها و نوستالوژی من 

در نوشتن و اساسا اثر انگشت من تا کنون بوده است. حاال بعد 
از قریب به سه سال زندگی در خارج از وطن، انگار المسه ام 
را از دست داده ام. آن حس شگرف لمس ِ خاک، لمس ِ درد 

را از نزدیک! از دست داده ام. لمس های من از دور است. 
دردهای من )آن هایی که مربوط به آن خاک می شود( دورند. 

دور یعنی مجاز. آرام شده ام. یک جور آرامش دردناک. اگر 
هنوز از » شمس العماره« بنویسم وقتی مثال در منهتن قدم 
می زنم، به خودم به خوانندگان شعرم دروغ گفته ام با اینهمه 
که می دانم آن ها دوست دارند از من هنوز » شمس العماره« 

بخوانند یا »خرابه ی طاها«. اما من در یک دوره ی عبور و گذارم. 
در دوره ی نگاه و سکوت. به نسل من، خیلی چیزها تحمیل 
شد. فرصتی برای آرامش نبود، برای شادی هم. حاال دست 

کم اندکی فرصت برای آرامش برای دوره کردن هست. اگرچه 
آنهمه زخم بی التیام که ُمدام هم از دور، تشدید می شود، 

مجال شادی را از ما گرفته است. حاال دارم فکر می کنم تمام 
جهان نوشتن ام همان یک قطعه خاک نیست. آن خاک، باید با 

من بیاید تا دردهای دیگری را با هم در به در بنویسیم. تمام 
دردها جایی با هم تالقی می کنند و درد بزرگ، خاک ندارد، 
وطن ندارد. درد بزرگ، درد بزرگ است و اندوِه درونی شده 
زائل نمی شود، تنها جنس اش تغییر می کند. بله، کشاکش 

سختی ست. 

آذر یکهزار و سیصد و نود خورشیدی *عنوان متن، برگرفته از 
شعر »شهریور«، پگاه احمدی

تنِگ تنم

سایه ها خالی شده اند 
در سطر اول دیوار   

 ملچ و ملوچ  روی مالش معده غژ می روند               
پاک می شوم تا دهان بیمرز

آینه ام لک دارد
هر چه پاک کنم

انگشت می شود لک 
 

ـ چشم ها به حدقه شان خیانت کردند ـ
در را ببند خش خش دلخراشی دارد این فصل

سرم زیر آسمان  سرزمینم  زمینم 
واوووو مشتم    

یک مشت آسمان!
ـ   ـ وحشیانه ربودمش 

سرت زیر آب است نیم وجب یک وجب ندارد
شب ها کفش هایم بی من راه می روند

می چرخند که نیفتم
می خندند دندان قروچه می روم

می نشینند به راه می افتم
حتا اگر کتاب ها کلمه به کلمه از سرم بیفتند

یا سایه ها از سرم سر بروند

لک ات را به دامنم دوختی
بساب بمال   

تکه تکه جا بمان    
دست های سنگینی دارد این سوزن

دهان دور تنت یخ بزند
فکری بگردد  بشکند

قوه ای که برقش رفته باشد
اجرا از قد سکون پایین بیفتد

که بمانم بپاشم  پرشی از ارتفاع خود
که له شده باشی افراطی
این ثانیه ها صبور نیستند

اعصابشان تمدید نمی شود
که شل بیفتم روی زمین   ول

که عرضش مدام کمم کند از طول
اینجا ختنه میشود زبان

ببین تنم  تنم
عبور می کنی از تنم بی مرور

 مرورم را به خاک سپرده اند ـ

از مجوعه شعر جدید سهیال میرزایی
مسائل داخلی و خارجی، نیروهایی از درون نظام، از حاشیه به هسته مرکزی قدرت سیاسی انتقال می افتم از دستم

یافته اند. این نیروها برای تثبیت موقعیت گروهی خود و برون رفت نظام از بحران فعلی و کسب 
خشنودی غرب و پایان بخشیدن به تحریم اقتصادی، به استفاده ابزاری و همدستی نیروهایی در 

بیرون و یا در حاشیه ی حلقه ی اصلی قدرت نیازمندند. از این رو با نمایش نشانه هایی از وعده 
تغییراِت در راه، و پررنگ کردن لبخند رضایت طیف هایی از ناراضیان، وقت می خرند تا تجدید قوا 

کنند. 

فرض کنیم که گفتمان رایج میان دست اندرکاران دولت فعلی، تفاوت هایی با پیشینیان هسته 
مرکزی قدرت دارد که بخشن می تواند نشانه و معلول گسست ها و بحران هایی در درون نظام 
باشد. شکی نیست که ارزیابی صحیح و استفاده از خالء سیاسی حاصل از گسست پیوند میان 

مجریان کنونی نظام، با پایه ی سنتی هوادار والیت فقیه، فرصت مناسبی است برای سازمانیابی 
نیروهای مترقی و خواهان عدالت و برابری. فرصت میان مخدوش شدن هویِت تا کنون غرب ستیز 
جمهوری اسالمی و هویت آتی و در حال شکل گیری آن، می تواند کوتاه اما مغتنم باشد. به همین 

دلیل توجه به شکست سیاست های هویتی اسالمی به منظور جداسازی مردم ایران از جامعه 
جهانی و بهره برداری هشیارانه از آن در این مرحله اهمیت زیادی می یابد. راه گشایی برای رشد 

هویت های نوین می تواند از ثمرات این گسست شود. هویت هایی که طبق آن شهروندان ایران فارغ 
از جداسازی های هویتی، به مثابه یک نیروی هم سرنوشت، خود را الیق بهترین ها بدانند و در هم 

سویی با نیروهای مترقی جهان به دنبال دنیایی دیگر باشند. 

تعمیق خواسته های جنبش مستقل زنان 
در شرایط فعلی با توجه به بحران حاکم بر جمهوری اسالمی، باید سنجیده تالش کرد تا با درگیر 
کردن بخش بزرگی از زنان جامعه از طریق طرح مطالبه حقوق اصلی و عاجل آنان، قدمی ماندگار 

به نفع کسب خواسته های جنبش مستقل زنان برداشت. با محدود کردن سطح خواسته ها به 
مواردی که فردا با رای مجلس و یا شورای نگهبان بازپس گرفته شوند، نمی توان به توانیابی و 

گسترش جنبش مستقل زنان امید داشت. نیروهایی در میان جنبش زنان البته ارزیابی دیگری 
دارند. آنها به سیاست گام به گام و الویت بندی شده معتقدند. قدم می شمارند. فکر می کنند که 
هر نیم قدمی به جلو، ارزش هم گرایی با صاحبان قدرت را دارد، اگرچه حاصلش دریافت حقی 

غیرعاجل و کم اهمیت برای اکثریت زنان باشد و بی توجه به آن که دریافت آن به قیمت تقویت 
نظامی تمام شود که از بنیان زن ستیز و بازتولیدگر چرخه خشونت و خرافات است. 

قطب بندی های درون جنبش زنان و شکاف طبقاتی، جنسیتی و سیاسی امری بدیهی است که 
باید آنرا در پیوند با روند تسریع قطب بندی های اجتماعی و طبقاتی به رسمیت شناخت. جنبش 
مستقل زنان باید در جستجوی راه هایی متنوع و نو برای تبلیغ سایر آلترناتیوهای درون جنبش 

زنان باشد و اهداف و شیوه های آنها را میان مردم انعکاس دهد. روشن است که حرف زدن از این 
بایدها بسیار آسان تر ازعمل کردن به آنهاست! اما بحث پیرامون این شیوه ها و جهت گیری به 

سوی چنین اهدافی، جامعه و به ویژه جنبش زنان را در مسیر یافتن و ابداع راه کارهای ممکن به 
حرکت در می آورد. تاریخ پیروزی های جنبش زنان جهانی نشان این ادعاست.

فرصتی کوچک برای بهره برداری از رخنه ایی که در دیوار استبداد ایجاد شده، پدید 
آمده است. چشم انداز رهایی اما علی رغم توهم پراکنی ها، هنوز رویت پذیر نیست. 
تصویر روشنی از مختصات و شرایط حاصل از تغییرات تحمیلی بر حاکمیت جمهوری 
اسالمی در طول ماه های در پیش رو در دسترس نیست. نمی دانیم که در کوتاه مدت، 

فشارهای خارجی، معاهدات در پس پرده و سازش ها، دقیقن چه ارمغانی برای مردم و چه 
منفعتی برای بقای رژیم در بر خواهد داشت. اما می دانیم عقب نشینی اجباری و احتمالی 

جمهوری اسالمی حول مسئله ی فناوری هسته ایی، تغییراتی را به دنبال خواهد داشت، 
اما ابعاد و نشانه های این تغییرات و اثرات مثبت و منفی حاصله کوچک تر از آنند که 

بتوان با تکیه بر آنها مسیر مبارزه را بی خطر و گشوده انگاشت. فعالین جنبش مستقل 
زنان نمی توانند اشتباهات گذشته را تکرار کند. این بار نمی توان نیروهای جنبش زنان را 
بی گدار درگیر نبردی کرد که پذیرش باخت یک سره، شرط ورود به آن است. باید تالش 
کرد که حیات و پویایی جنبش زنان در عرصه عملی، تنها به از خود گذشتگی کنشگران 
اصلی آن وابسته نشود. اکنون با توجه به شرایط موجود داخلی و خارجی، باید کوشید تا 
سطح خواسته های جنبش زنان به رفرم های حداقلی در زمینه هایی که تنها برای بخشی 

از جامعه ی زنان ایرانی قابل درک و ضروری است، محدود نشود. باید خواسته هایی را 
طرح کرد و یا به لیست خواسته های مطرح شده افزود، که با زندگی روزمره میلیون ها زن 

ایرانی پیوندی روزمره و حیاتی دارد. باید اکثریت زنان را در جنبش زنان درگیر کرد!

شعله ایرانی، سرمقاله شماره 78 نشریه آوای زن، نوامبر 2013

ادامه از صفحه 3...شرایطی جدید برای جنبش زنان...
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جلوی پنجره ای که روی صفحه ی مانیتور باز شد، خشکم زد. 
عکس قاب شده توی پنجره، سنگ مزاری شد و نشست رو 
دلم. بدتر از اون، گربه ی سنگینی بود که مدام روی سنگ 

ناخن می کشید. 
سنگین تراز سنگ زیرین آسیاب فراموش شده تو خونه ی 

آباجی بود که چند روز پیش تحویل موزه دادیم. آباجی 
می گفت:»سنگه بیشتر از 150 سالشه« موزه سنگ رویی اش 

رو هم می خواست، اما عمواوغلی وقت رفتن گویی که دسته ی 
چمدانش رو گرفته باشه، دسته ی چوبی سنگ رو گرفته بود 
و باخودش برده بود. آباجی می گفت:» هیچ وقت سنگ رویی 

با سنگ زیری جور نبود، همیشه یه جای کار می لنگید.« مثل 
من که همیشه یه جای کارم می لنگه. هیچ کارم مثل بقیه ی 

مردم نیست. حتی حسودی کردنم؛ بلد نیستم مثل بقیه  ی 
زنها حسودی کنم. 

نمی دونم با این گربه ای که به دلم ناخن می کشه، چیکار 
کنم. سنگینی اش بدتر از سنگینی سنگه. این یکی نفسمو 

بند میاره. مثل کوهنوردی که اکسیژن کم میاره. دست که 
روی سینه ام میذارم، حس می کنم توپکهای هوای توی ریه ام 

دانه های گندمی اند که زیر سنگ آسیاب له می شند.
خیلی وقت بود سرم تو کار خودم بود و حسودی کسی 

رو نمی کردم.-البته موردی هم پیش نیومده بود- با این 

عمواوغلی چوپان نبود، فقط عاشق بود. همه می دونستند، خود 
آباجی هم می دونست که عاشق اون نبود. اما آباجی اینقدر 

ساده و مهربون بود که بتونه بدون عشق زندگی کنه، آن هم 
اینهمه سال. بعِد رفتن عمواوغلی یک کلمه هم ازش بد نگفت. 
همه می گند من خیلی شبیه آباجی ام. اما خودم می دونم که 

نیستم. هیچی ام به آباجی نرفته؛ وگرنه اینهمه حسودی پیرزن 
توی عکسو نمی کردم. 

کی باورش می شه با اون همه روسری و شال که تو کمدم 
دارم، دلم غنچ بره برای یاشماق پیرزن ِ توی عکس! 

خودم هم خودمو باورنمی کنم. میدونم اگه اونو سرم کنم 
خیلی چیزها عوض می شه. فکرم، ذهنم، شخصیتم، رویاهام؛ 
مطمئنم اگه اون یاشماق سرم باشه، دیگه حسودی نمی کنم. 
پیچ تمام رویاهام باز می شه؛ مثل اینکه پیچ گوشواری ات رو 

باز کنی و بذاری رو میز. اصال زیر یاشماق گوشواری به چه درد 
می خوره؟ می دونم اگه اونو سرم کنم، همه چی ساده می شه، 

مثل حل کردن مسئله ی ریاضی از روی حل المسائل. دیگه 
شاگرد تنبل کالس ریاضی نمی شم و این گربه ی لعنتی مثل 
سنگ قبر رو سینه ام سنگینی نمی کنه؛ اما بیشتر از یاشماق 

گل- گلی اش حسودی نگاشو می کنم. چشاش بیشتر از لباش 
می خنده. لبهاش، عینهو آلوی خشک خیس خورده است. 

چین های دور لبش انگار رگه های خشکیده ی چشمه ای است 
که تا چانه اش، تا گلهای ریز یاشماقش می رسه. ته چشاش 

مثل مخلوط شیر و عسله، که وقتی حامله بودم آباجی هر روز 
به خوردم می داد. 

آباجی هم از اون یاشماق ها داشت. اما یاشماق پیرزن 
توی عکس فرق می کنه؛ رنگ گلهاش شفافه؛ تازه آبش 
دادند. یاشماق آباجی رو با اون زمینه ی سفید و گلهای 

سرخش انداخته ام رو میز گوشه ی پذیرایی، زیر رادیوی عتیقه 
ای که از عمواوغلی به یادگار مونده. همیشه تعجب می کنم 

عمواوغلی وقت رفتن به جای سنگ رویی آسیاب، چرا رادیو رو 
با خودش نبرد. آباجی عاشق صدای رادیو بود.

جلوی پنجره ای که یکهویی باز شد و اتاق سه متری ام رو 

لحظه- لحظه داره تنگتر می کنه خشکم زده. ماووس رو 
می کشم گوشه ی راست کامپیوتر رو عالمت ضربدر؛ می خوام 
از دست حسودی ام خالص بشم. اما نمی تونم از آبی آسمون، 

صدای نی و یاشماق پیرزن توی عکس دل بکنم.
از اتاق سه متری ام سرک می کشم تو پذیرایی. 

شرابه های یاشماق آباجی از گوشه ی میز آویزونه. دلم برای 
آباجی تنگ شده. دست به گونه هام می کشم. دنبال رد ِ 
بوسه هاش می گردم. اثری نیست. دلم بیشتر براش تنگ 

می شه، برای لبهاش با اون بوسه های آبدارش، برای نگاهش که 
همیشه نرم و خیس بود. 

دلم می خواد مثل پیرزن توی عکس باشم. حتی اگه چین های 
همه ی پیرزن ها زیر چشام باشه، بازهم دلم می خواد مثل 

پیرزن توی عکس باشم؛ حتی اگه دستهام مثل دستهای اون 
عینهو دوشاخه ی خشکیده باشه؛ دلم می خواد دستهام گره 

بخوره دور گردن پیرمردی که داره برام نی می زنه.
اتاقم هر لحظه تنگ تر می شه. اگه از جام بلند نشم زیر 

سنگینی سنگ ها له می شم.
دگمه های باالیی بلوزمو باز می کنم. هوای توی عکسو رو داخل 
ریه هام می کشم. از روی میز گوشه ی پذیرایی، یاشماق آباجی 

رو از زیر رادیوی ِ عتیقه ی عمواوغلی بیرون می کشم. پر از 
گرد و خاک هم باشه، باید همین حاال سرم کنم. 

پیچ رادیوی ِ عتیقه رو می پیچم؛ خاموشه. یاشماق آباجی رو 
روی سرم می کشم. می نشینم جلوی مانیتور و به صدای نی 

ِ توی عکس گوش می کنم. دستهام دوشاخه ی شکسته ی 
خشکیده است که از پهلوهام آویزونه...

یاشماق: روسری ای که زنان ایالت آذربایجان سر می کنند.

پاپاق:کالهی که بیشترمورد استفاده ی مردان ایالت آذربایجان و 
آشیق های آذربایجان است. 

آبان- 1390

داستان

رقیه کبیری

یاشماق ها و پاپاق ها

حسودی کردنم از خودم خجالت می کشم. مگه می شه کسی 
حسودی یه عکسو بکنه! حاال عکس بازیگری، خواننده ای، 

مانکنی بود یه چیزی! دوستهام اگه بفهمند تا آخر عمر دست 
از سرم بر نمی دارند. تا زنده ام مسخره ام می کنند. 

چنگ زدم به سینه ام تا گربه رو بکنم و از پنجره پرتش کنم. 
سینه ام داغ  ِ داغ بود. انگشتهای یخ کرده ام انگار رو کرک 

نرم گربه داغ شدند. تازه یادم اومد اتاق سه متری ام پنجره 
نداره. یاد پنجره های تو کالس کامپیوتر افتادم. انگشتم که 

به ماووس می خورد، نمی دونم پنجره ها از کجا رو صفحه ی 
مانیتور ظاهر می شدند؛ مثل حاال که پنجره ای باز شد و عکسه 

سرک کشید تو صفحه ی مانیتور. حتما دوباره انگشتهای 
بی تجربه ام با این ماووس زبون  نفهم دسته  گل به آب داده 

بودند. 
عکسه پر از گل بود. تمام کادر پر بود از گلهای سفید، زیر یه 

سقف آبی. انگار تمام آبهای رو زمین سرباالیی سر خورده 
بودند تو آسمون. آبی ِ آبی؛ آبی تر و شفاف تراز دریا. اون دور- 

دورهای عکس خطی از رنگهای آبی و سبز تو هم رفته بود؛ 
مثل بازوهای پیرزِن توی عکس که فرو رفته بود تو شونه های 

پیرمرد.
عجب عکسی بود! پنجره ای تصادفی روی مانیتور کامپیوترم باز 

شده بود و عکسه مثل مهمون ناخوانده ای سرک کشیده بود 
تو اتاقم؛ حس حسادتم رو انگولک می کرد. درست مثل عشقی 
که تو چند ثانیه بخزه رو دلت؛ گیج بودم. عجب احساس آب 

زیرکاهی بود این حسادت و من خبر نداشتم. 
من که آدم بی غل و غشی بودم. بی غل و غش هم که نه، 
هر چی بود نمیذاشتم کینه تو دلم تخم بذاره. تنها عیبم 

این بود که غل و غش های ته دلم به سوسکهای ته فاضالب 
می موند. گاهی مثل پیرهای باوقار و بیکار تو سایه ی دیوارها 
پیاده گردی می کردند. با شش پای حشره ایشون تن سنگی 
شونو آروم زیر سایه ی دیوارها یدک می کشیدند. گاهی غل و 
غش های ته دلم هوس می کردند پر بکشند. مثل سوسکهای 

بالدار؛ حسادت تو یه چشم به هم زدن از رگ و پی ام پر 
می کشید تو چشام و منو لو می داد.

 بیشتر از نیم ساعته زل زده ام به عکس توی پنجره ی مانیتور. 
تو این عکس چیزی هست که من ندارم. چیزی که همیشه 

دلم می خواست داشته باشم چیزی که باعث حسودی ام 
می شه... دارم می شنوم... اشتباه نمی کنم. صدا... دوباره رو 

عکس تمرکز می کنم. درسته...این عکس الل صدا داره؛ آنهم 
چه صدایی...

مسیر نگاه پیرمرد پاپاق به سر رو نگاه می کنم. اون دوردورها 
پشت درختی که تو عکس دیده نمی شه، چوپان جوونی داره 
نی می زنه. صدای نی ِ چوپانه که هم صدا با نی پیرمرد داخل 
عکس، توفضای ذهنم پخش می شه. انگار سلولهای عصبی ام 

آروم- آروم دارند چرخ می زنند و می رقصند. دلم میخواد بلند 
شم و بچرخم...بچرخم...بچرخم...آااااخ که صدای نی چقدر 

آرومم می کنه.
آباجی می گفت:» عمواوغلی هم یه وقتهایی نی می زد« اما 

برای اد امه  ی انتشار آوای زن 
به همکاری و حمایت  های شما نیاز د اریم!

www.avayezan.org
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Facebook:  Avaye Zan
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