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خانه 
کجاست؟

مجازات خریداران سکس

پرتره رقیه کبیری 



 چرا زنان ایران را بی دفاع        و فرمانبردار می خواهند؟
بسیاری میان تحوالت و روحیات مردم در سال 2014 و 1914 

میالدی تشابهات قابل توجهی  می بینند. در سال های آغازین 
قرن بیستم اختراعات مهم موجب بروز تحوالت ساختاری، 

صنعتی و فرهنگی عظیمی در جوامع شد. از یک سو خیزش 
های مردمی اوج گرفت و از سوی دیگر نیروهای ارتجاعی 

مخوف ترین جنگ های تاریخ بشر را زمینه سازی کردند. این 
مقایسه بی سبب نیست. مشابهت هایی میان حوادث این دو 

برش زمانی، در ابعادی به مراتب عظیم تر و پیچیده تری به چشم 
می آید.

در دهه دوم قرن بیست و یکم - همانگونه که درآغاز قرن پیش - شاهد 
دست آوردهای بی سابقه علم و تکنولوژی هستیم. شتاب این تحوالت این 

بار همه جانبه تر و غافلگیرانه تر است. این شتاب سرسام آور و در عین 
حال محرک و امید بخش، تنها شکل و شرایط زیستی افراد و جوامع و 

در نتیجه شکل تقسیم کار، تولید و میزان مصرف را دستخوش تغییرات 
ساختاری نکرده است. ابعاد و شتاب تغییرات، به مراتب غافلگیرانه تر از 

آمادگی تاریخی، فرهنگی و ساختاری جوامع است. این تحوالت شتابان 
همچنین نگاه خودمحورانه انسان به خویشتن را دستخوش تردید کرده 

است. جهان دیگر به روستا و شهر، خانواده و کشور زادگاه محدود نیست، 
بلکه به گستره میلیون ها کهکشانی است که اکنون به وجودشان اشراف 
داریم. انبوه اکتشافات و دسترسی توده ایی به دانسته های نوین، امکان 

ارتباط مستقیم و لحظه ایی مردم با یکدیگر، کثرت آرا و وسائل آزادی بیان، 
باعث رشد خودباوری و ارتقای سطح توقعات انسان شده است. و این همه، 

ساحت حیات و درک هستی شناسانه انسان را گسترده تر کرده است. با این 
همه چنین به نظر می رسد که حیرت ناشی از شتاب تصاعدی تحوالت، در 
بسیاری موارد، انسان را در انتخاب میان یقین های کهنه و تردیدهای نوین، 
سرگردان نگاه داشته است. آیا این بار نیز انسان به مدد جسارت و آگاهی در 

بستر همبستگی و عشق، راه خویش را خواهد یافت؟
انسان قرن بیست و یکم، تنها یک صد سال از جهان قدیم که با شمع و 
فانوس روشن است و با اسب و عراده به حرکت در می آید، فاصله دارد. 

امروز اما حافظه ی مستند شده اش از گذشته، در جستجوگر گوگل ثبت 
است. با نوشتن چند کلمه در جستجوگر می بیند که یکشبه ره صد ساله 

پیموده و می فهمد که باورها و ساختارهای دیرینه دیگر قادر به تبیین جهان 
نامنتاهی، متکثر و در هم پیچیده ی پیش رو نیست. 

ساختاری غیرهماهنگ با تحوالت ناکارآمدی ساختار هرمی تقسیم قدرت 
و نابرابرهای اجتماعی کنونی، زمینه ساز طوفان های عظیم سیاسی است 

که پیش درآمد آن را در سال های اخیر شاهد بوده ایم. انسان امروز با 
اسطوره های افسانه ایی هم  تنی می کند و تواناتر از غول های هومر و 

پهلوانان حماسه فردوسی است. محدود کردن انسان ارتقا یافته امروز در 
چمبره نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سلبی که سرکوب، تمرکز قدرت، 

تبعیض و نابرابری را بازتولید و راه رهایی انسان در مسیر تکامل را سد 
می کند، ربطی به عقل و مصلحت خواهی ندارد. بی کفایتی صاحبان قدرت، 

انسان و طبیعت را به قهقرا می برد.
مردم جهان، از هر گوشه و پرشمار، هیچگاه همچون امروز، هم زبان و 

هم رای، نارضایتی و خواست تغییر را فریاد نکرده اند. ترکیه، مصر، تونس، 
لیبی، لبنان، مراکش، پاکستان، بحرین، یمن، هندوستان، تایوان، تایلند، 

برمه، ویتنام، یونان، اسپانیا، بوسنی/هرسه گوینا، صربستان، اوکرایین، ایتالیا، 
انگلیس، برزیل، آمریکا.... هیچگاه مردم جهان با چنین سرعتی از حال و 

خواست یکدیگر مطلع نبوده اند. صاحبان قدرت و ثروت نیز هیچ گاه چنین 
همراه و هماهنگ، مجهز به کارآمدترین ابزارهای سرکوب و روش های 

تحمیق و کنترل، در مقابل پیشرفت و تحول اجتماعی و اقتصادی متناسب 
با رشد تکنولوژی نیاستاده اند. هیچ گاه اندک مردمانی در راس هرم قدرت 

چنین هیوالوار به غارت و نابودی محیط زیست کمر نبسته بوده اند. مردم هر 
چه بیشتر به تجربه در می یابند که ادامه ی نظام موجود، جز آدم خواری، 

توحش و نابودی نسل های آینده، حاصلی ندارد. نظام کنونی همان اژدهای 
افسانه هاست که فرزندان ما را می بلعد و جهان را بدون خورشید به تاریکی 

می راند.
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محیط زیست در سراشیب نابودی
گزارش جدید سازمان ملل متحد از خطرات ناشی از 
تغییرات آب و هوایی خبر می دهد که جهان به ویژه 

منطقه ی زیستی ما قاره آسیا، را به سوی ناامنی و 
بی ثباتی بیشتر سوق می دهد و زندگی میلیون ها زن و 
مرد و کودک را تهدید می کند. گزارش بر هشدارهای 

بخشی از پژوهش گران زیست محیطی صحه می گذارد 
که طی سالهای اخیر مکرر اعالم کرده اند که یخچال ها 
و الیه های خاک یخ زده در قطب شمال، ذوب می شوند 

و زیستگاه های مرجانی در اقیانوس ها از بین می روند. 
گزارش تایید می کند که موج های عظیم گرما، 

باران های سیل آسا و طوفان های خانمان برانداز در 
راه است و روند تخریب ها غیر قابل بازگشت شده اند. 
این نتایج نه بر اساس تخمین، بلکه از مستندات علمی 

استنتاج شده است. عامل این فاجعه زیست محیطی 
به زعم سازمان ملل »فعالیت های انسانی« است، 

ونه »تغییرات طبیعی و دوره ایی«، آنچنان که انکار 
کنندگان و گماشتگان صاحبان صنایع ادعا می کنند. 
این آسیب های برگشت ناپذیر ناشی از مصرف بی رویه 

و سواستفاده از منابع طبیعی، تولید اسلحه و جنگ 
افروزی، کره زمین را که از گذر میلیون ها سال بقا و 
تکامل به انسان واگذار شده بود، به سراشیب نابودی 

کشانده شده است. نابودی که به زعم دانشمندان تنها 
امروز می توان از ابعاد خانمان براندازی آن کاست. فردا 

فاجعه عظیم تر خواهد بود.

زندگی روی زمین، کره ایی که مادر ازلی و ابدی و 
منشا حیات ماست، هیچ گاه این چنین در معرض 

تهدید نبوده است. حجم ثروت، میزان و نوع تمرکز آن 
در ساختار و نظام اقتصادی کنونی، آنچنان از تصور 
و منطق بشری به دوراست که به فیلمی تخیلی و 

ترسناک می ماند. 85 نفر صاحبان سرمایه کالن، به 
تنهایی به اندازه نیمی از جمعیت کره زمین ثروت دارند. 

یعنی ثروت آنها معادل تمام دارایی سه و نیم میلیارد 
نفر از مردم دنیاست! مسئولیت تولید دو سوم مواد آلوده 
ساز طبیعت از آغاز دوره سرمایه داری تا کنون بر گردن 

تنها نود شرکت صنعتی/تجاری در دنیا است! 

معادله ساده است! منطق و غریزه بقا به هر انسانی 
می گوید که چنین نظامی بنا به ماهیت مخربش، 

نمی تواند حافظ بقا و رشد جامعه بشری باشد. این را 
زنان دست اندرکار جنبش های دفاع از صلح، محیط 

زیست، پناهندگان و مبارزه با ساخت سالح های هسته 
ایی، از آغاز قرن گذشته دریافته بودند. 

ایران از نظر آلودگی هوا در رتبه 105، از نظر 
شاخص های بهداشت وسالمتی در رتبه 101 در میان 

132 کشور جهان قرار دارد. این شاخص ها از فاجعه ایی 
نشان دارند که مردم ما وادار به پذیرش آن شده اند. 

گروه کثیری از مردم به سمت مرگ های زودرس رانده 
می شوند. شهرهای بزرگ به کوره های آدم سوزی 
می مانند که به جای هوا، گازهای مسموم و فلزات 
سنگین را به ریه های مردم سرازیر می کنند تا به 

معنای واقعی کلمه، خفه شوند. تخریب اقلیم ایران به 
موازات تغییرات آب و هوایی و تخریب کره زمین، به 
گواه جدید ترین گزارش تکان دهنده ی سازمان ملل، 
می بایست زنگ خطر را برای کسانی که دلسوز مردم 

ایران و آبادانی اش هستند به صدا در آورده باشد. اکنون 
بیش از هر زمان دیگر در تاریخ، سرنوشت ما ایرانیان به 

دیگر مردمان جهان پیوند خورده است. 

هرچه از آغاز سده کنونی می گذرد و هر چه بر وسعت 
و دسترسی به وسایل ارتباط و کثرت منابع خبری 

افزوده می شود، مردم بیشتری با آگاهی روزافزون، در 
سراسر جهان به مقابله با نظامی برمی خیزند که دیگر 
نه تنها آزادی و برابری بلکه حیات آنان را نیز تهدید 

می کند. قرنی که در آن زندگی می کنیم قرن پایان ها 
و آغازها، قرن شورش ها و سرکوبها، ویرانی ها و از نو 
ساختن هاست. قرن شکست های خونین و پیروزی 

های بزرگ. در چنین دوره ی تاریخی سرنوشت سازی، 
هم گرایی با صاحبان قدرت و سودورزان، یعنی مشارکت 

در به ویرانی کشاندن طبیعت و نابودی انسان. یعنی 
همیاری برای برقراری فاشیزم و حکومت های تمامیت 

خواه و ویرانگر. این یک استراتژی جهانی است که 
مردم ایران نیز در متوقف ساختن آن سهم و مسئولیت 
دارند. به همین جهت قرنی که در آن زندگی می کنیم، 
دوره ی شفافیت ها، تقسیم بندی های اصولی و جهت 
گیری های صریح و روشن خواهد بود. دوره ایی که باید 
تصمیم گرفت و انتخاب کرد که کجا و کنار چه کسانی 

ایستاد، چه در عرصه ی جهانی و چه در کشور محل 
زیست.

پرسش ها و مسئولیت ها

اکنون پرسش این است: ما مردم ایران چه انتخابی 
کرده ایم و در کنار چه نیروهای جهانی ایستاده ایم؟ 
تصمیم ما چیست؟ آیا با مردم کشورهای دیگر در 

اعتراض به نابودی محیط زیست و نسل کشی ناشی از 
تخریب طبیعت هم صدا می شویم، یا سکوت می کنیم؟ 
آیا نقش و مسئولیت خود در پیشرفت جامعه ی جهانی 
را به رسمیت می شناسیم و در مقابله با بازتولید ستم و 
سرکوب سهم خود را ادا می کنیم یا به تماشا و انتظار 

می ایستیم؟

 آیا توان فریاد هم صدای این پرسش را داریم که 
سکون و سکوت در مقابل سرکوب، توحش و نابودی 

حیات طبیعی و انسانی کشور چه ربطی به »عقالنیت 
و عاقبت اندیشی« دارد؟ آیا از یکدیگر می پرسیم که 

سپردن سرنوشت مملکت و مردم به دست کسانی که 
نه توانایی اداره آن را دارند و نه از آینده نگری و دل 

سوزی برای ایران بهره ایی برده اند، به صالح چه کسانی 
و به نفع چه نیروهایی است؟ چرا کسانی مردم را به 

سکون و سکوت و پذیرش سرنوشتی تاریک و نامعلوم 
تشویق می کنند، در حالیکه می دانند بروز فاجعه قطعی 

است و ابعاد آن هر روز خوفناک تر می شود؟

 در شرایطی که مردم کشورهای گوناگون، حتی آنان 
که تحت حکومت های سرکوب گر قرار دارند، هر چه 
بیشتر راه اعتراض جمعی و تالش برای بقای خود و 

محیط زیست و زندگی را بر می گزینند، چرا مردم ما به 
صبر و تحمل، سکون و سکوت، انتظار و مدارا با ارتجاع 

و پذیرش سرکوب دعوت می شوند؟ چرا مردم ما نه 
تنها توسط حاکمیت که قابل فهم است، بلکه توسط 

کسانی که مدعی دفاع از حقوق  بشر و دمکراسی 
هستند، از سازمان یابی و اعتراض مشترک ترسانده 

می شوند؟ در حالیکه مردم شاهد نابودی منابع انسانی 
و طبیعی کشور خود هستند، چرا از آنها می خواهند 
که سکوت کنند تا نیروهایی که دیگر وعده دادن را 

هم برای ادامه ی حکومت خود ضروری نمی بینند، هر 
چه بیشتر ویرانی های ترمیم ناپذیر به بار آورند؟ این 
سکوت، تمکین و در انتظار نگه داشتن ابراز نارضایتی 
را چه کسانی تشویق می کنند؟ نیروهایی که خود را 

اصالح طلب می نامند و طبق عرف سیاسی تعریف شده 
باید حد اقل با استفاده از راه کارهای مسالمت آمیز در 

راه بهبود زندگی مردم تالش کنند، در ایران کنونی 
روش هایی را تبلیغ می کنند که از منطق انسان آگاه، 

معقول و امیدوار به آینده به دور است. این روش ها برای 
آینده ایران فاجعه بار خواهد بود. چرا این را با صدای 

بلند به هم نمی گوییم؟

جنبش زنان ایران در این میان

بیش از یک دهه پیش، با استفاده از گشایش سیاسی 
کوچکی پس از یک دوره ی طوالنی اختناِق بدون 

حد و مرز، جنبش زنان توانست برای سازمان یابی و 
اعتراض به زیر پا گذاشتن حقوق اولیه اش دهان بگشاید 

و شکل های مقدماتی از سازمانیابی را تحقق ببخشد. 
اما در دوره ی جدید، پس از روی کار آمدن رییس 

جمهوری دیگر در هیاتی مشابه اما توخالی تر، می بینیم 
که فعالین جنبش زنان، آنها که در کشور باقی مانده اند 

و آنها که در زندان نیستند، حتی امکان برگزاری 
یک سمینار مستقل را به زحمت به دست می آورند. 
به وضوح می بینیم که اغلب آنان چشم اندازی برای 
سازمان یابی و مبارزه برای تغییر قوانین زن ستیزانه 

ندارند. 

به جای پیوستن به موج جنبش جهانی و منطقه ایی 
زنان، که اکنون محرک اعتراضات حول خواسته 

مشترک تغییر برای »جهانی دیگر« است، بخشی از 
تالش گران جنبش زنان در ایران و خارج از کشور، 

به نامه نگاری و عریضه نویسی به سران و مسئوالن 
مملکتی بسنده می کنند. نه تنها خود چنین می کنند 

بلکه دیگران را نیز از سازماندهی اعتراض برحذر 
می دارند. زبان به کار گرفته شده در این نامه ها، نه 

اعتراضی بلکه هر چه بیشتر درخواستی و از موضع به 
رسمیت شناختن سران حکومتی شده است. گویی 

خواست های زنان ایران در جهان بینی نویسندگان و 
مبتکران، هنوز از دوره ی مشروطه و عریضه نویسی فرا 

نرفته است. 

آیا نگاه اینان به زن ایرانی و توانایی هایش حقیرانه تر از 
حاکمیت نیست؟ چنین نیروهایی، پیش تر از حاکمیت، 

هر نوع خواست سازمان یابی مبارزه جویانه و مستقل 
از حاکمیت را با انگ زدن های مقبول و معمول در 

نظام های  پوپولیستی، محکوم می کنند. نه تنها چنین 
می کنند بلکه با تمامیت خواهی غیرفمینیستی و تحت 
تاثیر فرهنگ جمهوری اسالمی – شاید گاه بدون آنکه 

حتی خود به آن واقف باشند- هر اندیشه و تالش 
مستقلی را به سبک تبلیغات حکومتی، افراطی گری و 

»سیاسی گری« و ...اعالم، تکفیر و منزوی می کنند.

این همگرایی با فرهنگ و شروط حاکمیت، 
توانایی و جهت گیری مترقی جنبش زنان ایران 

را به سرعت به تحلیل برده است. مسئله ی زنان 
را به ابزار سیاسی و به سطح زینت المجالس 

صاحبان قدرت تنزل داده است. نسخه تمکین و 
صبر، دست آوردهای آرمانی، اخالقی و تاریخی 
جنبش زنان ایرانی را نادیده می انگارد، جنبشی 
که حتی در تاریک ترین دوره های سرکوبش در 

آغاز قرن بیست، از گلوی خفه شده ی طاهره 
قره العین آزادی را فریاد کرد. چرا اکنون در قرن 
بیست و یکم زنان ایران را بی دفاع و فرمانبردار 

می خواهند؟
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پارلمان فرانسه در تاریخ 4 دسامبر 2013 با 268 رأی موافق در مقابل 138 رأی مخالف، قانون 
مجازات خریداران سکس را به تصویب رساند.

این قانون تصریح می کند که از این پس نه فروشندگان سکس، بلکه خریداران به مجازات 
می رسند. مضافا بر این که ساالنه 20 میلیون یورو بودجه در راستای یاری رسانی به تن 

فروشان، برای خروج از گردونه تن فروشی و ارائه مشاوره، حفظ سالمتی و تهیه  امکاناتی 
برای تأمین آینده آنان تعلق می گیرد.

فرانسه با تصویب این قانون چهارمین کشور در اروپا است که به خرید سکس نه می گوید.  این 
مصوبه در واقع کلیه خریداران سکس و بدن انسان را دربر می گیرد. زیرا به قول معروف  این 

مشتری است که بازار را به وجود می آورد.

فاحشه خانه در کشور فرانسه، برخالف آلمان، از سال 1946 ممنوع بوده است.  اما خرید و 
فروش سکس هم چنان جریان داشته است. اکنون با تصویب این قانون، هر گونه خریداری 

سکس قابل تعقیب و مجازات می شود و دیگر برخالف گذشته،  این زنان تن فروش نیستند که 
تحت پی گرد قرار می گیرند. مشتریان سکس دستگیر شده و به مجازات می رسند.

جریمه ای که به خریدار سکس تعلق می گیرد هم هنگفت است، برای اولین بار 1500 یورو و بار 
دوم 3750 یورو. برگه جریمه مستقیما به نشانی خانه فرد ارسال می شود. در واقع خانه ای که 

خانواده فرد در آن زندگی می کند و احتمالن اطالعی از اعمال وی ندارد.

بودجه ای که برای جلوگیری از تن فروشی در نظر گرفته شده، به حمایت تخصصی از زنان 
تن فروش اختصاص می یابد. به ویژه توجه بیشتری نسبت به زنان خارجی می شود که در 

چنبره دالالن گرفتارند و به دلیل نداشتن اقامت، سکوت پیشه کرده و اعتراضی به وضعیت 
اسفناک شان نمی کنند. طبق قانون جدید به چنین زنانی حداقل شش ماه اقامت قانونی در 

فرانسه داده می  شود.

مدافع و پیگیر قانون مجازات خریداران سکس
Najat Valaud Balkacem در سال 1977 در مراکش 

به دنیا آمد. او یکی از 7 فرزند یک خانواده کارگری 
مراکشی بود. زمانی که نجات 5 ساله بود به همراه 

خانواده اش به جنوب فرانسه مهاجرت کرد. نجات بعد 
از دریافت دیپلم دبیرستان به دانشگاه رفت و ابتدا در رشته حقوق و بعد در رشته سیاست 

به تحصیل ادامه داد. او در سال 2003 وارد حزب سوسیالیست فرانسه شد و کمی  بعد به مقام 
معاون شهردار شهر لیون رسید. اوالند در سال 2005 از او برای شرکت در مجلس شورای 

ملی دعوت به عمل  آورد. زمانی که سگولن رویال برای کاندیداتوری ریاست جمهوری فعالیت 
می کرد، نجات دست راست او محسوب می شد. اکنون نجات وزیر زنان در کابینه اوالند است. 

او یکی از معروف ترین و پیش رفته ترین فمینیست ها در سطح دولت های اروپایی به شمار 
می رود. 

برگردان از نشریه  اما، شماره 312
الله حسین پور

تصویب قانون مجازات 
خریداران سکس در فرانسه

Flickr/Malingering
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سخنرانی تاریخی نجات فالو بالقاسم، وزیر امور 
زنان فرانسه در پارلمان برای تصویب  قانون مجازات 

خریداران سکس: 
آقای پرزیدنت، خانم ها و آقایان نماینده، بنا به تحقیقات 

وزارت کشور، 80 درصد تن فروشان از اروپای شرقی و 
مستعمره های سابق آفریقایی و آسیایی بوده و یک سوم مردان 

فرانسوی خریداران تن و سکس  این زنان می باشند.

قبل از آن که در گوشه خیابان یا کنار جنگل مردی بدن زنی 
را بخرد، باید دید که آن زن چه گذشته ای داشته و تا آن 

لحظه چه بر سرش آمده است. زنان و هم چنین بعضا مردان، 
به مثابه کاال یا حیوان و یا مواد غذایی خرید و فروش شده 

و وارد و صادر می گردند. آن ها گرفتار سوء رفتار و تجاوز 
می شوند، فریب داده شده و مورد خشونت قرار می گیرند. 

آن ها همراه با خانواده شان به طور جمعی تهدید شده و با 
ترس و وحشت زندگی می کنند و تازه بعد از تمام  این مصائب 
است که به فروش تن خود می پردازند. ما نباید فراموش کنیم، 

شما هم فراموش نکنید، قبل از  این که این ها فاحشه باشند، 
انسان هستند. 

چهره  این انسان ها، بدن رنج دیده شان و سرنوشت از 
هم پاشیده شان باید به طور دائم جلوی چشمان مان رژه 
روند.  این ها تجسم تن فروشی هستند و موجودیت  این 

سیستم را به ما خاطرنشان می کنند. سیستمی که ساالنه 40 
میلیون دالر از راه قاچاق و خرید و فروش انسان ها و مواد 

مخدر بهره برداری می کند. زنجیره ایی به هم پیوسته که اگر 
قطع و جلوی آن گرفته شود، دیگر وجود نخواهد داشت.

بیایید به یک سوال ساده پاسخ دهیم. چرا بدن یک زن 
خریداری می شود؟

پاسخ ساده ای دائما تکرار می شود: زیرا همواره  این طور بوده، 
ظاهرا یک قانون نانوشته  این  امر را در جامعه تأیید می کند. 

آری در سیاره ما قانونی وجود دارد که زن را تبدیل به انسان 
درجه دو و فرودست کرده است! 

اما رواج  این باور در جامعه، نباید سرنوشت زنان را تعیین 
کند. قانون بر اساس این سرنوشت به تصویب نمی رسد. قانون 

را شما خانم ها و آقایان نماینده می نویسید و من جرئت ندارم 
فکر کنم که میان شما کسی وجود دارد که سرنوشت زنان را 

با چنین تصوراتی رقم زند. چرا ما باید اجازه دهیم که زنان 
چنین سرنوشتی را هم چنان به دوش بکشند؟ چرا باید اجازه 

دهیم که بدن یک زن خریداری شود؟

بارها شنیده می شود، »نیاز غیرقابل کنترل مردان! نیاز 
غیرقابل کنترل مردان؟« مفهومی که خشم و تعجب را 

برمی انگیزاند و غیر قابل قبول بودن و بی معنا بودنش را اثبات 
می کند.

خانم ها، آقایان نماینده! ما باید بر کرامت انسانی تکیه کنیم 
که در هر زن و مردی نهفته است. تکیه بر انسانیت وظیفه 
اولیه شماست. چرا باید بدن یک زن خریداری شود؟ چرا؟ 

چون مردان از کمبود سکس رنج می برند؟ چون نیاز غیرقابل 
کنترل و حیاتی به سکس دارند؟ ما می بینیم که خشونت و 

تجاوز به زنان اغلب از تأمین همین نیاز ناشی می شود. آیا این 
صحیح است که رفع نیاز یک فرد به قیمت بهره برداری از 

فردی دیگر تمام شود؟ چنین نیازی هیچ گاه خریداری بدن 
یک انسان را توجیه نمی کند.

از کی در کشور ما اجازه داده می شود به نام آزادی به دیگری 
آزار رسانده شود؟

از کی برای تأمین نیاز مردان، خریداری بدن زنان به عنوان 
درمان تجویز می شود؟

از کی تأمین نیاز یک فرد مهم تر و حل آن الویت بیشتری 
نسبت به رنج دیگری پیدا کرده است؟

از کی قرار شده خوشی و رفاه یک فرد به قیمت رنج و درد 
دیگری تأمین شود.

من مطلقا بر این باورم که هیچ کس نمی تواند دائما بدن 
خود را بفروشد، بدون این که به خود و به روح و روان خود 
آسیب های جدی بزند. زنان تن فروش با جدا کردن خود از 
بدن شان دچار خودبیگانگی، بی تفاوتی، بی احساسی و یک 

نوع زندگی در خیاالت می شوند.

آیا می دانستید که از نظر روان شناسان، آسیب های روحی 
ناشی از تن فروشی با آسیب هایی که زندانیان سیاسی از 

شکنجه دچار می شوند، قابل مقایسه است؟ 

حق زن بر بدن خود، یکی از حقوق اساسی انسان هاست که 
زنان با تالش های بسیار به آن دست یافتند. این حق به هیچ 
عنوان نباید خدشه دار گردد. حقی که طبیعتا شامل سکس 

هم می شود. دقیقا به همین دلیل نباید به هیچ کسی حق داد 
که بر بدن شخص دیگر حاکم شود. 

اما من جامعه ای را که در آن سکس یکی از خدمات عمومی به 
شمار می رود، نمی خواهم.

جامعه ای که زن همانند همبرگر به ماشین های درحال عبور 
در خیابان ها عرضه می شود،

جامعه ای که بدن زنان در آن نرخ گذاری می شوند و به افراد 
مسن یا فقیر و یا افرادی که ماشین نداشته و با دوچرخه در 

حال گذر هستند، تخفیف داده می شود.

ما باید بر کرامت انسانی تکیه کنیم که 
در هر زن و مردی نهفته است. تکیه بر 

انسانیت وظیفه اولیه شماست. چرا باید 
بدن یک زن خریداری شود؟ چرا؟ چون 

مردان از کمبود سکس رنج می برند؟ 
چون نیاز غیرقابل کنترل و حیاتی به 

سکس دارند؟

.Photo: Flickr/Dietmar Temps
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خانم ها، آقایان نماینده، من چنین جامعه ای را نمی خواهم. 

پرسش اصلی این است: چرا بدن زن خریداری می شود؟ 

استدالل دیگری که ارائه می شود  این است: زیرا زنان خود 
با  این امر موافقت دارند.

درواقع این استدالل شوک آور، راحت ترین و کم زحمت ترین 
استدالل در این رابطه برای توجیه خرید و فروش بدن انسان 

است.

بحث در امر خرید و فروش تن به هیچ وجه ربطی به مسئله 
سکس ندارد. ما نمی خواهیم معلم اخالق شویم. ما می خواهیم 

به مهم ترین بند قانون اساسی مان واقعیت ببخشیم. مسئله 
اصلی در  امر خرید و فروش تن، سکس نیست، بلکه این پول 
است که نقش اصلی را در این پدیده بازی می کند. پول باعث 

به وجود آمدن داللی و قاچاق می شود. وقتی پای پول در 
میان است، آن که می پردازد، به خود حق می دهد کسی را که 

به پول نیازمند است، فرودست شمرده و بر او حاکم شود. و 
زمانی که حکومت پول با حکومت مردساالری عجین می شود، 

دیگرشرایط غیرقابل تحملی پدید می آید.

خانم ها و آقایان نماینده، سابقا به زنان تن فروش لقب های 
دیگری می دادند. دختران سبک سر، زنان خیابانی و غیره. زیرا 
جامعه از بیان واقعیت شرم داشت. واقعیتی که فشارش بر سر 

همه آوار شده بود.  امروزه این زنان با ملیت شان نام گذاری 
می شوند. بلغاری، رومانیایی، نیجریه ای و...... امروزه چهره 

فاحشگی تغییر کرده و کلمات نیز این حقیقت زشت را گویاتر 
بیان می کنند. روسپی!

چرا که نه؟ وقتی این مفهوم در فرهنگ لغات ما و در همه 
جا دیده و خوانده می شود، چرا آن را با همان معنا و مفهوم 

ننامیم؟ فاحشه، روسپی.............فراموش نکنیم که این لغت 
به مثابه یک فحش، در ابتدای هر خشونتی که بر زن وارد 

می شود، به او نسبت داده می شود. فحشی پر از نفرت! فحشی 
که به تمام معنا فرودست بودن و تحت فشار و منکوب 

بودن زن را بیان می کند. فحشی که حتی بچه های مدرسه، 
بدون  اینکه معنایش را بفهمند فریاد می زنند. فحشی که 

اساسا مردان خشونت گر با استفاده از آن به مثابه یک اسلحه، 
قربانی خود را تحقیر می کنند. فاحشه، روسپی..............

من این جا از  این تریبون به زنان و هم چنین مردانی فکر 
می کنم که تنها با هویت »تن فروش« از آنها یاد می شود، با  

این که آن ها در وهله اول انسان هستند و مثل همه انسان ها 
شهروند جامعه ما محسوب می شوند. من می خواهم به آنان 

حق داده شود که به مثابه یک انسان نگریسته شوند و نه یک 
کاال.

تالش برای ازمیان برداشتن تن فروشی دقیقا بعد از برده داری 
آغاز گردید. ویکتور هوگو و ویکتور شولشر بانیان این تالش 

بودند که با مقابله دستگاه پلیس به ناکامی رسید. سال ها 
بعد،  این تالش ها توسط سیمون وایل و فرانسوا گیرو دنبال 
شد و در سال های 1976 به تم مورد بحث در جامعه تبدیل 
گشت. در تاریخ 2 ژوئن 1975 حدود 100 زن تن فروش در 
یک کلیسا تحصن کرده و خواستار از میان برداشتن مجازات 

زنان تن فروش شدند. 

ما نباید 50 سال دیگر صبر کنیم و زمان را با بحث از دست 
بدهیم. تأمل بیشتر دیگر جایز نیست.

گزارشی که اخیرا دریافت کرده ام نشان می دهد که از یک 
طرف ریسک بیماری های جنسی، مقاربتی و مسری و از طرف 

دیگر میزان بیماری های روحی روانی ناشی از تن فروشی 
بسیار افزایش یافته است. گزارش شورای ملی  ایدز نشان 

می دهد که 10 تا 50 درصد مردانی که بدن زنان را می خرند، 
بدون حفاظت و جلوگیری به عمل سکس می پردازند. پژوهشی 

از کانادا نشان می دهد که ریسک کتک خوردن و یا به قتل 
رسیدن زنان تن فروش 60 تا 120 برابر بیشتر از زنان دیگر 

است. هم چنین یک گزارش از آمریکا، میزان مرگ و میر بین 
زنان تن فروش را نسبت به زنان دیگر در سن و سال مشابه، 

دو برابر اعالم کرده است.

خانم ها و آقایان! اگر امروز قانون مجازات خریداران تن 
و حمایت و حفاظت از فروشندگان آن به تصویب برسد، 
صددرصد از انسان های زیادی نسبت به گذشته حفاظت 

بشتری به عمل آمده و آن ها می توانند با راهنمایی و کمک، 
آینده روشنتری داشته باشند. 

این قانون، مبارزه با خرید و فروش بدن و سکس را تشدید 
کرده و به جای آن که قربانی را تحت پی گیری قرار دهد، 

بیش از هر چیز حمایت از قربانی را در دستور کار می گذارد. 

با تصویب  این قانون زنان می توانند علیه خشونتی که بر بدن 
آنان می شود، شکایت کرده و از این طریق سرنوشت خود 

را خود به دست گیرند. تصویب این قانون مبارزه قاطع تر با 
زنجیره داللی و قاچاق انسان را تحقق می بخشد.

تصویب این قانون یعنی هرگونه عامل و فاعل در پدیده خرید 

و فروش تن مسئول شناخته شده و تحت پی گرد و مجازات قرار 
گیرد. حتی تک تک مردانی را که به خریدن سکس مشغولند.

این قانون نگاه ما را به مسئله خرید و فروش تن عوض می کند و 
به ما این اجازه را می دهد که عملیات واقعا مؤثری برای حفاظت 

از زنان تن فروش و حمایت از آنان برای تأمین آینده زندگی شان 
درنظر داشته باشیم. مهم ترین مسئله برای این زنان در درجه اول 
حق اقامت در کشور است و بعد حمایت مالی و رهایی از قروضی 

که بر شانه های شان سنگینی می کند. این زنان باید فرصت 
و امکاناتی داشته باشند تا بتوانند زندگی آینده شان را بدون 

فروش بدن خود تأمین کنند.

تصویب چنین قانونی پاسخ صددرصد مناسبی است به وضعیت 
دردناک تن فروشی. چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ 

بهداشت و سالمتی. ما باید به این قانون به مثابه نقطه آغاز 
برنامه ای فراگیر در جهت بهبود  این وضعیت فاجعه بار بنگریم 
که به سبب آن می توان زنان تن فروش را از  این مهلکه نجات 

داد و وارد بازار کار و جامعه کرد. خارج شدن از گردونه تن 
فروشی نیازمند حمایت از زنان تن فروش و همراهی با آنان در 

یک پروسه طوالنی مدت است. برای تحقق این حمایت ها، دولت 

می بایست این وظیفه را بر عهده همکاری های ابتکاری در 
محالت گذاشته تا بدون پیچیدگی های اداری و هم چنین 

با همراهی های تخصصی، حمایت های الزم از این زنان را در 
دستور کار خود قرار دهند.

این قانون نه تنها دیدگاه ما را نسبت به جایگاه مجرم و 
قربانی روشن می کند، بلکه هم چنین تالشی ست مؤثر 

در امر برابری جنسیتی در جامعه. ما می توانیم از این پس به 
پسری که اولین تجربه سکسی اش را انجام می دهد، نشان 

دهیم که خریدن سکس راهی نیست که بتواند انتخاب کند. 
به دانشجوی دختری که می خواهد هزینه دانشگاهش را با 

فروش سکس تأمین کند، نشان می دهیم که به جای آن 
که بدن خودش را به مثابه یک برده بفروشد، آلترناتیوهای 

دیگری نیز برای تأمین هزینه هایش وجود دارد.

خانم ها و آقایان نماینده، مالحظه کنید در کشورهایی که 
برای از میان برداشتن خرید و فروش تن تالش می کنند، 

برابری جنسیتی دیگر یک اتوپی نیست، بلکه واقعیتی ست 
که در یک راستا عمل می کنند.   

ریسک بیماری های جنسی، مقاربتی 
و قابل سرایت و از طرف دیگر میزان 

بیماری های روحی روانی ناشی از تن 
فروشی بسیار افزایش یافته است. 

گزارش شورای ملی  ایدز نشان می دهد 
که 10 تا 50 درصد مردانی که بدن زنان 

را می خرند، بدون حفاظت و جلوگیری به 
عمل سکس می پردازند. یک تحقیقات از 
کانادا اعالم می کند، ریسک کتک خوردن 

و یا به قتل رسیدن زنان تن فروش 60 تا 
120 برابر بیشتر از زنان دیگر است.

Photo: Flickr/Indi Samarajiva
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مقــدمـه

خانه
کجاست؟

زیر ذربین  این شماره آوای زن به مفهوم خانه و معنای آن از 
منظر زنان اختصاص دارد. از تعدادی  پرسیدم که خانه برای آنها 

کجاست، چه مشخصاتى دارد و در آن چه حسى دارند. پاسخ های 
رسیده نشان از نگاه و انتظاراتى هم گون نسبت به معنا و ارزش 

خانه دارد. تقریبن همه ی پاسخ دهندگان از واژه هایى چون امنیت، 
آرامش، عشق و استقالل در پاسخ هایشان استفاده کردند. خانه ایى 

که زن به انتخاب بر مى گزیند، نه به فرمان و یا برای راضى نگه 
داشتن دیگران و تبعیت از قراردادهای تحمیلى جامعه، عرف و 

شرع. 

اما مى دانیم که به گواه آمار بیشترین تجاوز، خشونت  و آزار در 
خانه نسبت به زن روا مى شود. این حقیقتى جهانى است که خانه 

ناامن ترین مکان برای زنان است. همان خانه ایى که برای زن 
مفهموم امنیت، عشق و آرامش را دارد در عمل به جهنم زنان تبدیل 

مى شود. 

خانه، اندرونى و خلوت هر چه بیشتر در پیوند با بیرونى، تکامل 
وسایل ارتباطى و شفافیت پذیری جامعه ی بزرگ، دچار تحول شده 

است. خانه را دیگر با آویختن پرده های زخیم و بنای حصارهای 
بلند نمى توان را از دید، تاثیر و قضاوت جامعه پنهان کرد. مقاله 

فرهنگ مفهوم فرهنگ خانه در ایران به جنبه های گوناگون تحول 
مقوله خانه در ایران مى پردازد. 

IN FOCUSزیر ذربین

.Photo: Flickr/Marco Abis
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نفیسه آزاد،  ایران
 اولین بارهایی که خانه برای من معنی پیدا کرد، وقتی 

بود که خانه ی پدری- مادری را ترک کردم، هرچند که 
در همان خانه هم همیشه »اتاقی از آن خود« داشتم. 
ولی سایه ی سنگین قوانین و مقررات خاص آن هیچ 
وقت اجازه نداد که فکر کنم  این خانه به من متعلق 

است. خانه بعد از آن خانه شد، خانه ای که میشد تا حد 
مرگ به هم ریخته اش کرد یا تا سرحد وسواس پاکیزه 

نگهش داشت، در آن به جماعت زندگی کرد یا روزها در 
را بست و کسی را راه نداد.  اما خانه جایی  این وسطها 
مفهومش را برای من از دست داد، شاید چون مفهوم 
خانه با مفهوم عشق و پیوند گره خورده بود. حاال بعد 
از سه سال، چند وقتی است که خانه دوباره هست، با 

حسی قوی از قدرت، عشق و استقالل. خانه ی  امروز ما 
خیلی خیلی کوچک و در یکی از محله های شرقی تهران 
است که از نظر پایگاه اقتصادی متوسط نزدیک به پایین 
محسوب می شود، من و پسرک هر کدام یک اتاق نسبتا 
کوچک داریم  اما هرباری که به آن وارد میشوم احساس 
می کنم که بزرگترین دستاوردم تا  امروز در زندگی  این 

بوده: »خانه ای از آن خود!«.

زهره اسدپور، ایران

خانه برای من خیلی چیزها است. پیش از هر چیز، 
محلی برای استقرار شبکه ای از روابط مستحکم که 

می توانی از آن اعتماد و  امنیت و آرامش کسب کنی... 
شبکه ای که می توانی با خیال راحت بدانی در زمانی 
که همه چیز علیه تو است،  این شبکه کنار تو است، 
از تو حمایت می کند، به تو آرامش می دهد و بودنش 

می تواند جای خیلی از نبودن ها را بگیرد....
برای من خانه جایی است که به تک تک قطعات و 

وسایلش دل می بندم، آنها را بخشی از خود می کنم 
و خود را در آن جا می گذارم... خانه برای من جایی 

است که ناب ترین احساسات و عشق هایم در آن شکل 
گرفته اند، رشد کرده و ابراز شده اند. 

خانه برای من جایی است که کافی است یک هفته در 
آن نباشم، آن وقت تمام کارکرد های ذهنی و بدنی ام 

مختل می شوند... 

نرگس،  ایران:
خانه برای من جایی است که آسایش و راحتی 

و آرامش باشد. در آن دغدغه و ناراحتی و 
نگرانی نداشته باشم. دوست دارم آنقدر پول 

داشته باشم که هر وقت اراده می کردم وسایل 
خانه را عوض می کردم.گل وگلدان و وسایل 

زینتی را هم دوست دارم. رنگ نارنجی و سفید 
و آبی را خیلی دوست دارم. و وقتی با بچه هام 

در خانه هستم خیلی حس خوبی دارم.

ناهید میرحاج، ایران
برای من که کودکی ام را در یک شهر سنتی مثل اصفهان 

سرکرده ام خانه ها یا خانه باغها با صدای کوبه های درهایش 
شروع می شد. کوبه هایی که یکی مردانه بود و دیگری 
زنانه. هر کدام که زده می شد اهل خانه می فهمیدند 
با چه جنسی سروکار دارند. شاید همین صدا آغازی 
برای تفکیک کردن دو جنس بود که دامنه اش همه 

زندگی مان را دربرمی گرفت. اگر کسی ناوقت به کوبه 
مردانه می نواخت که انتظارش را نداشتیم به چشم خود 
می دیدم که زنان خانه چطور در پی جمع و جور کردن 

خود می افتادند. جمع و جور کردن هم اصطالحی بود برای 
پوشش چند الیه از چارقد تا چادر و شلیته برای زنان. 

با این وصف خانه ای که مورد نظر من است، اگرچه فضایش 
دلنشین بود و هنر ایرانی مانند سکوی جلوی در، هشتی، 

کاشی و باغچه و حوض و آجرچینی کف و دیوارهایش 
همه چشم را نوازش می داد اما جایی نبود که دختران یا 

زنان در آنجا احساس راحتی کنند. راحتی از نگاه من 
چیزی متفاوت از امنیت است. در واقع این خانه ها برای 
راحتی زنان ساخته نشده بود، بلکه برای امنیت زنان از 

نگاه مردانه ساخته شده بود. این خانه ای است که من در 
آن بزرگ شدم. خانه ایی که بیرونی و اندورنی داشت. و این 

بیرونی و اندورنی کلماتی است که هنوز از شنیدنش تنم 
می لرزد چون بار جنسیتی وحشتناکی دارد. 

با این همه آن خانه مطلوبی که در ذهن دارم، مفهومی دور 
از هشتی، آجر و کاشی و باغچه همین خانه ها نیست. زیرا 

فکر می کنم اگر نگاه قیم مابانه مردانه را از این خانه ها 
حذف کنیم هنوز هم بهترین جای برای خانه است.

 خانه ای که دیوارهای کوتاه داشته باشد نه از این دیوارها 
که سه برابر قد آدم بود و تازه باالی دیوار اصلی پرچینی 

از آجر کنگره دار بود. همه اینها برای محفوظ ماندن ناموس 
بود. 

خانه مطلوب من اما  این دیوارهای بلند را ندارد و به جای 
آن پرچینی از شمشاد دارد و پنجره هایی که می توانست 

رو به باغهای اصفهان قدیم یا زاینده رود باز شود و زن یا 
مادر یا دختر در قامت یک انسان برابر با مرد در آن زندگی 

کنند. 
خانه مطلوب برای من جایی است که اگر در آن کوبه یا 
زنگ هم داشته باشد، از صدای کوبه یا زنگ درونم پر از 
دلهره نشود. دلهره ایی که در جامعه ناامن از سیاست و 

خانواده با هر کوبه یا زنگی به درون خانه می ریخت.
از نگاه من، خانه قسمتی از شهر است. یعنی خانه به عنوان 
خصوصی ترین مکان برای انسان به جایی وصل می شود که 

شهر یا روستا است. اگر شهر یا روستای ما مشخصه های 
یک مکان عمومی را که حقوق زن و مرد و کودک در آن 

رعایت نشود، داشته باشد، بهترین خانه ها که البته  امروزه 
می توان از نظر ظاهری در جامعه  ایران پیدا کرد، باز جایی 

است که خانه ی مطلوب من نیست. 
خانه مطلوب من به شهر متصل است. به شهری که هوای 

پاکیزه برای تنفس دارد. به شهری که به زن به عنوان یک 
انسان با حقوق برابر با مرد نگاه می کند نه موجودی با 

اندام زنانه که گاهی بر سر تبرج  این اندام در کوچه و بازار 
بین آقایان بحث دربگیرد که زنان بهتر است غریزه تبرج 
یا خودنمایی خود را در چهارچوب خانه و در برابر شوهر 

یا آقا به نمایش بگذارند! تنها در چنین خانه و شهری 
است که احساس می کنم  امنیت دارم و آزاد هستم. آزاد 

هستم از اینکه خودم انتخاب کنم. خانه ایی که باید در آن 
یک عمر زندگی کنم، نه اینکه دیگران مرا به زور سنتها 
به این خانه بفرستند. همچنانکه همین امروز هم هزاران 
دختر وجود دارند که خانه ایی را که باید برای یک عمر 

در آن زندگی کنند خود انتخاب نمی کنند. وقتی که حق 
انتخاب از این دختران گرفته می شود اساس احساسی آن 

خانه درست بنا نشده است و هیچوقت هم ممکن است بنا 
نشود. در کالم آخر خانه برای من جایی است در ناکجاآباد. 
ناکجاآبادی که در زندگی واقعی ام به آن نرسیدم.  اما آرزو 
دارم روزی برسد که این ناکجاآباد برای دختران جوان به 
یک جای مشخص با آدرس معلوم تبدیل شود. جایی که 

در آن آرامش و برابری و آزادی و امنیت در کنار هم باشند.

خانه ایی زنانه، خانه ایی مردانه

شبکه امنیت و عشقخانه ای از آن خود!

.Photo: Flickr/angela
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مهشید،  ایران:
دوست دارم چون خسته از غوغای شهر به آغوشش پناه بردم، فضای اندرونش پر از 

احساس قشنگ  امنیت باشد و چون روحم دلتنگ از نامرادیها به آنجا رسید، در فضای 
نیمه بازش، لحظه های عریان اندیشه را به وسعت بیکران آسمانش بسپارد و چون 
خسته از تنهایی دل رو بسوی مرهمی کردم نشاط و شادی خنده های دلنشین در 

حیاط خانه اش طنین افکند. 
دوست دارم خانه ام یک فضای بسته و صلب نباشد بلکه سهمی از آسمان مال من باشد 
و نگاهم سرگردان دیوارهای صلب یک قفس نباشد بلکه نگاه آشنای طبیعت گاهی، با 

چشمهایم تالقی کند. 
دوست دارم خانه ام آماج تیر هرزه مفسد نباشد و حرمت حریم خانه ام را نگاه 

مسمومی نشکند ولی برای حفظ حریم خود مجبور به دل کندن از بیکران آسمان 
نباشم. 

دوست دارم در خانه ام احساس آرامش کنم ولی نه سکون! 
و احساس امنیت کنم ولی نه اسارت. 

و خانه ام قانع باشد. 
خانه من شهر من است پس همه گونه های زیستی در آن موجود باشد. خانه محل 

آرامش ماهی و گیاه و انسان است. خانه محل  امنیت و دریافت و برقراری عشق است. 
خانه برایم آنجائی است که نیازهای مادی و معنوی من تامین می شود و احساس امنیت 

می کنم. جائی برای آسایش و آرامش است. خانه دژ مستحکم من است که مرا از 
طوفان حوادث حفظ می کند. جائی که همیشه خودم هستم تنها بدون نقاب. خانه با 
خانواده قشنگ است، یک پدر، یک مادر، یک بچه بزرگ یک جفت دوقلوی کوچک، 

ماهی در تنگ، سگی در حیاط، مادر بزرگ در حال دوخت و دوز، گربه ای کنار پنجره 
رو به آفتاب، آفتابی تابیده از حریر پرده، پرده ای رو به حیاط همیشه سبز، حیاطی با 

باغچه ای سر سبز، کتابهایی در کتابخانه، آتلیه ای پر از بوم نقاشی، حوض خانه ای برای 
تابستان های گرم، کرسی خانه ای برای زمستان های سرد. 

خانه برای من وطن است، خاک است، تهران است،  ایران است. من خانه ام را دوست 
دارم شما چطور؟

 مینو از شهری در خارج از ایران
خانه برای من، سه لحظه است:

- لحظه ای که کلید را داخل قفل 
کرده و در را باز می کنم و بعد 

پشت سرم می بندم. کت و کفشم را 
درآورده و سر جایشان می گذارم. 

- لحظه ای که غروب، بعد از اتمام 
کارهای خانه، با آرامش روی تختم 

می نشینم و تلویزیون را روشن 
می کنم و سرم را پایین انداخته و 

شروع به بافتنی می کنم و یا با لپ 
تاپم مشغول می شوم.

- لحظه ای که با چشمان خواب 
آلود، خودم را روی تخت، زیر پتو 

جمع کرده و آرام آرام خواب را در 
چشمانم سرازیر می کنم. 

و در فاصله این لحظه ها، فقط اینور و 
آنور رفتن است و کارهای نیمه تمام 

را تمام کردن. ظرف های نشسته 
را در ماشین گذاشتن، لباس های 
شسته را تا کردن، سر ِ پا چیزکی 
خوردن و ناآرام از این که، باز همه 

جا را درهم ریخته و کثیف می بینم، 
از این که انگار حوصله تمیز کاری 

هیچ وقت به سراغم نمی آید، 
نه وسط هفته و نه آخر هفته. 

تعطیالت هم به چشم بهم زدنی 
می گذرند. 

در فاصله این لحظه ها، خانه برایم 
تبدیل به یک مشت گرد و غبار 

روی تاقچه ها می شود، کمدهایی 
پر از لباس های تلنبار شده، فریزر 

برفک زده و تارهای عنکبوت ِ 
آویزان در گوشه دیوارها...........

سال ها باید می گذشتند تا  این حق 
را به خودم بدهم، که غروب ها با 
آرامش بنشینم و به سیال مغزم 

اجازه دهم که بچرخد و به هر آن 
چه که می خواهد، فکر کند. که از 
خوابیدن لذت ببرم، چرا که صبح 

زود می بایست یک روز دیگر را 
سپری کرده و دوباره به »خانه« 

بازگردم.
                  

پروانه، اروپا: 
برای همه ما  ایرانیها به دلیل تنوع فرهنگی و...که درسرتاسر 

کشور پنهاورمان وجود داره  واژه خانه هم جای خاص خودش 
رو داره و دارای تنوع و پیچیدگیهای خاص خودش هست.

اگر سفر کوتاهی به دوران کودکی  و نوجوانی مون داشته باشیم 
حتما یادمون می آد که خانه چه مکانی می تونست باشه، به 

فراخوار شرایطی که در آن بودیم. هر خانه ایی جایگاهی 
در میان فامیل داشت که آنهم بستگی به  این داشت که 

صاحبخانه کی باشه. اگر از بزرگان فامیل بود که جای خودش 
رو داشت. مثل خونه ما که ویژه گی خودش رو داشت، هم بابا، 
در خانواده اش برادر بزرگ بود و هم مادر، خواهر بزرگ در بین 

خواهران و برادرانش. 
در چنین شرایطی نقش خانه، هم برای اعضای آن و هم برای 

کل فامیل، متفاوت می شد و از یک خانه و سرپناه معمولی 
به یک قرارگاه و یا مرکز توانبخشی و بهزیستی برای دیگران 

تبدیل میشد. یا شاید هم یک شعبه از وزارت دادگستری و یا 
یک مرکز اسناد محرمانه که فقط یک یا دو نفر از آن با خبر 

می شدند.
البته در یک خانه بزرگ و پرجمعیت، باید نقش دیگری برای 

خانه به اسم صندوقخانه هم اضافه کنیم. با اضافه کردن چنین 
نقش مهم در مخفی کردن راز و رمزهای فامیل، به خوبی 

می توان از گستردگی ابعاد قضیه باخبر شد که خانه یعنی چه. 
اما هرچه بود خانه بود و میشد گوشه  امنی در آن برای خود 

پیدا کرد.
نکته ای که نمی توان از نظر دور داشت مدیریت خانه بود که 

که روزها بدوش زنان و شبها به مردان واگذار می شد.
به محض ورود پدر خانواده و نوشیدن یک چای تازه دم و 

یا کمی کهنه، گزارش روزانه از طرف مادر خانواده به اطالع 
می رسید و به تناسب حال و احوال پدر در یک دادگاه 

خانوادگی تکلیف هر کس معلوم میشد که با دختر و یا پسر 
مربوطه چه باید کرد.

اما هرچه بود خانه بود.
نقش خانه در زمان کودکی ما بسیار متفاوت بود. بارها در 
برابر  این تهدید قرار می گرفتیم که »صبر کن بریم خونه 

حسابت رو میرسم و به بابات میگم.... و یا  اینکه مگه پام به 
خونه نرسه.... فقط دعا کن به خونه نرسیم و...«. حتی برعکس 

آنهم بود که »هیچ جا خونه آدم نمیشه... خونه یک چیز 
دیگه است«. یعنی این مکان چندین نقش رو ایفا می کرد. گاه 
می تونست شکنجه گاه باشه در مقابل تهدید نزدیکترین عضو 

خانواده و گاه آرامش بخش ترین مکان پس از یک روز و یا 
روزهای سخت بیرون از خونه.

اما هرچه بود خانه بود.
امروز چنین نقشی برای خانه نه برای ما و نه برای فرزندان ما 

متصور نیست. 
حاال که دیگر بزرگ شده ایم، خانه ای که خودمون مسئولیتش 
رو داریم بسیار متفاوت هست. بیشتر نقش مکانی  امن و بدور 
از جنجالهای روزمره و  اینکه خانواده فرصتی برای دیدن هم 
داشته باشند را  ایفا میکند. نه از صندوقخانه ها اسراری فاش 

می شود و نه از حوضهای بزرگ وسط حیاط خبری است. نه از 
دیدارهای فامیلی و نه از تشویق ها و تهدیدها. نه از دیدار وقت 
و بی وقت همسایه ها به بهانه نوشیدن یک استکان چای و درد 

و دل کردن های زنانه. نه از عیدی و عیددیدنی های آنچنانی. 
نه از سفره های ابوالفضل آنچنانی به بهانه دیدار و... که ساعاتی 

با هم باشیم و از حال هم با خبر. نه از شیطنت های پشت 
پنجره و دید زدن پسر همسایه.
از هیچکدام خبری نیست دیگر.

خانه برای من جایی است که در آن به آرامش و امنیت دعوت 
بشم. خانه ای که حتی وسایل آن هم باهات حرف میزنند و 

سراسر روز چشم براهت هستند تا از راه برسی و خستگی رو از 
تنت بیرون بکشند. نه خانه ای که در آن سرنوشت تیم فوتبال 
آرسنال و... یا بحث های سیاسی صدمن یه غاز مهمتر از بقیه 

مسائل باشه.
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 کارولینا، سوئد:
یازده سال پیش در 

دانمارک با پسری 
سوئدی آشنا شدم. 

هردو دریک دانشگاه 
درس می خواندیم. او 

در مالمو زندگی می کرد. 
این آشنایی به عشق و 

زندگی مشترک در شهر و 
خانه او ختم شد. اما زندگی 

مشترک بیش تر از شش 
ماه دوام نیاورد و ما بعد از 
تمام شدن دانشگاه از هم 

جدا شدیم.
با آنکه به زبان انگلیسی 

مسلط بودم در مالمو کاری 
برای من نبود. هرجا می رفتم 
حرف زدن به زبان سوئدی در 

درجه اول قرار داشت. جدایی و 
بیکاری و خانه نشینی مرا به فکر 

مهاجرت انداخت.
بعد از مدت کوتاهی در استرالیا کار خوبی پیدا کردم و به 

آنجا رفتم. در آنجا زندگی و کار و تفریح با هم بود. با همسر 
دانمارکی ام در استرالیا آشنا شدم و بعد از دو سال به دانمارک 

برگشتیم.
االن هر دوی ما در دانمارک مشغول به کار هستیم ولی برای 

کم کردن هزینه ها در مالمو زندگی می کنیم. ما دو فرزند داریم 
و اکنون در یک خانه دوبلکس ویالیی زندگی می کنیم. خانه 

برای من آنجایی است که عزیزانم هستند. وقتی با بچه ها برای 
پیاده روی می رویم یا روزهای تعطیل که خانواده چهارنفریمان 

کنار هم هستیم، احساس می کنم که هیچ کجا را با  امنیت و 
آسایش خانه ام عوض نمي کنم. در آنجا شادی دخترکی سرخوش 

وسبکسر را دارم که با گربه هایش جست و خیز می کند و با 
صدای خنده اش شادی خانه را به چندین برابر می کند.

شهین، سوئد:
خانه براي من جایي است که در 

آن امنیت و آرامش دارم. خانه محل 
دیدار با عزیزانم است. بعد از کار 

روزانه و هنگام خستگي به 
خانه پناه میبرم. خانه قصر 
و  امپراطوري من است 

که به هیچ قیمتي با 
هیچ جایی عوض 

نمي کنم.

سارا کریمی، سوئد:

خونه اون چهار دیواری یا محیطی 
است که به من احساس آرامش 
میده. این چهار دیواری میتونه 

متعلق به خودم و یا دوستی باشه، 
مهم احساس امنیت و آرامشی 
است که اون محیط بهم میده.

میترا، سوئد:

قلعه خودم، جایي که اختیارش دست خودمه. 
محلي براي آسایش و آرامش و رفاه. ترجیحا 

میني مالیست هستم یعني اسباب و اثاثیه در 
حد لزوم، خانه خلوت را به شلوغ  ترجیح 
میدم. قدري هم سلیقه در فرم و ترکیب 

رنگها براي ایجاد هارموني خوبه. شمع 
و گل نشاط آور و آرام بخشه.

زینب، سوئد:
خانه ام همان خانه روستایی است که روزهای 

بی خبری کودکی ام را ربود، همان که تابستان 
گذشته در سفری به فلسطین آن را با ساکنین 

بازیافتم. جدیدش 
یا آن تنها اتاقمان با حیاط با صفایش در گوشه ای 

ازلبنان که وقتی همسرم با پس انداز اندکی که 
داشتیم مقداری سنگ خرید تا با آن جلوی ورود 

آب باران را به اتاقمان بگیرد، پلیس او را دستگیر 
کرد و به ازای هرسنگ، یک روز زندانی شد. چون 

فلسطینی ها اجازه ساختمان سازی نداشتند. 
وقتی به کویت رسیدیم و خانه کوچکی اجاره 

کردیم با خود گفتم آوارگی تمام شد، 
خانه همین جاست، که نبود.

حال سالهاست که در مالمو زندگی 
میکنم. از همان سالهای اول کار 

کردم و درس خواندم، فرزندانم در 
اینجا به دانشگاه رفتند، ازدواج کردند.

سال گذشته با پاسپورت سوئدی ام خانه کوچکی 
در لبنان خریدم که بعد از من به فرزندانم واگذار 

شود. چون در لبنان اگر ما فلسطینی ها چیزی 
بخریم بعد از مرگ به دولت واگذار مي شود.  اما 

خانه برای من همان خانه با صفایمان در محله 
خارجی نشین روزن گرد مالمو است که با هیچ 

کجادر دنیا عوضش نمیکنم، از همین حاال دوران 
بازنشستگی ام را تصور می کنم که در فضای 

سرسبز آن قدم میزنم و با همسایه ها احوالپرسی 
می کنم، از سایه درختان تنومند آن لذت می برم 

و به آفتاب پاییزی اش تن می سپارم. خانه من 
حاال دیگر این جاست.

ثریا، ایران:

خانه برای من آنجایی است که مزاحم کسی نباشم. البته که بودن در کنار عزیزان 
احساس خوب و دلپذیری است، اما خانه برای من همان خانه قدیمی و کلنگی ام در تهران 

است که در هر کنج آن صدها خاطره تلخ و شیرین دارم.

فقط آنجاست که احساس آرامش می کنم، هر وقت چند روزی سفر می روم ویا از خانه 
دور هستم دلتنگ آن خانه می شوم.

وقتی با گلهای شمعدانی خلوت می کنم، سرشاخه های اضافی گلها را می چینم و با آنها 
حرف می زنم، یا وقتی بعد از گذراندن یک روز دیگر در تنهایی، خود را به یک استکان 
چای مهمان می کنم، روبروی جای خالی او می نشینم و می گویم روحت شاد ای بی وفا 

که این چهاردیواری را برای من باقی گذاشتی.
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خانه ایی که محل آرامش نبود... شیرین اردالن

- سال 1986 از ایران مهاجرت کردیم. 
همسرم خلبان و فرار از جنگ دلیل 

سفرمان بود. اختالف و بگو مگو 
بین مان از همان ایران شروع 
شده بود و به جدایی وطالق 

در سوئد ختم شد. بعد از 
هفت سال زندگی در سوئد 

او همچنان رفتار های 
پرخاشگرانه و سلطه 
جویانه داشت. هرگز 

برای نظر دیگری 
ارزشی قائل نبود و با 
نارضایتی  کوچکترین 

عصبانی می شد. فرهنگ 
مردساالری چنان در 

وجودش ریشه دوانیده 
بود که با شش هفت سال 

زندگی در یک کشور اروپایی 
عوض نمی شد.

هنوز هم از یادآوری آن روزها و خشونتی 
که بر من رفت بیزارم. چگونه آن همه سال تحمل کردم و 

چگونه آن خانه و زندگی را تاب آوردم نمی دانم.
تا آنکه روزی رسید که هرگز تصور آن را نداشتم. او هم 

انتظار نداشت. به پلیس زنگ زدم و کمک خواستم. بعد از 
بازپرسی او را یک شب نگه داشتند و همین پایان راهی 

بود که با هم شروع کرده بودیم.
با وجود دو فرزند از هم جدا شدیم وروزهای سخت زندگی 

تنها و کار شروع شد.
چند سال بعد با همسر دومم آشنا شدم. بعد از دوازده سال 
دوستی باالخره ازدواج کردیم. شدت خشونتی که در کالم 

و رفتارهای آزاردهنده او بود کم از خشونت فیزیکی که 
آن دیگری داشت نبود. او ذهن آدمی را در هم می ریخت 

ودیوانه می کرد. خانه محل آزار و ناآرامی بود.
چنان به جزییات توجه می کرد که فکرش را هم نمی کردم. 
ازسال ها پیش کار کرده بودم و استقالل مالی داشتم و  این 
به من استقالل عمل می داد. فکر کردم چرا باید برای خرج 

کردن پولی که خودم بدست می آوردم به او حساب پس 
بدهم. وقتی برای بچه هایم خرج می کردم او بد اخالق 
می شد. با گوشه وکنایه هایش آزارم می داد. از خسیس 

بازی هایش خسته شده بودم. همه بحث وجدل ما بر سر 

 شیرین اردالن
اگر بگویم کار بیرون از خانه برای ما 
زنان رشد فکری و استقالل مالی را 

به همراه داشته سخن گزافی نگفته ام 
حتی اگر بعد از یک روز پر کار باز 
هم وقتی به خانه می رسیم »به این 

حریم امن انسانی!« به اولین جایی که 
قدم می گذاریم آشپزخانه است.

در یکی از آن روزهای پر کار زن 
و مرد 35 -40 ساله ای به دفتر 

سا ختمانی محل کارم برای تهیه 
نقشه وجواز ساخت مراجعه کردند.

ملک کلنگی کوچک وجمع وجوری 
بود که پیش از آن هم نظیرش را 

طراحی کرده بودم. طرحی دوخوابه 
با آشپزخانه اپن و پاسیویی برای 

نوردهی آن برایشان کشیدم و نظر 
هردوی آنها را پرسیدم.

مرد مداد را برداشت یکی از اتاق ها 
را حذف و جای آشپزخانه و اتاق 

خواب راهم 
عوض کرد 
وآشپزخانه 

بزرگتری کشید و گفت: آشپزخانه 
کوچک بود. 

گفتم: اتاق خواب جز فضاهای اصلی خانه 
است. من به خاطر نور طبیعی سمت 

حیاط اتاق ها را آنجا کشیدم. گفت: نه 
ممکن است از پشت بام ساختمان های 
روبرو دید داشته باشد. رو به زن کرده 

وپرسیدم چند فرزند دارید؟ مرد جواب 
داد دو تا. باز رو به زن کرده و گفتم: بهتر 
نیست فضای خصوصی خانه بیشتر باشد 
تا این که هال و پذیرایی بزرگتری داشته 

باشید؟ دوباره مرد جواب داد: نه سالن 
بزرگ بهتر است.

دوتا فرش 12متری می اندازیم و در 
مواقع سفره نذری و هییت عاشورا و 
مهمان شهرستانی استفاده بیشتری 

دارد. حاال پیش روی ما طرحی بدون 
شباهت به طرح اولی قرار داشت که 

بعید می دانستم آن را شهرداری تایید 
کند. همین را نیز به مرد گفتم. او با 

خونسردی گفت: اون با من. 

بعد پرسید می توانم یک کپی از این 
طرح بگیرم؟ گفتم بله. او طرح را به 

همسرش داد و گفت برو یک کپی 
از این بگیر بیار. گفتم خانم بره؟ گفت 

آره خانمم خودش می دونه من پام 
مشکل داره. گفتم چرا وکالت به خانم 
نمی دهید که خودش بیاید؟ گفت خدا 

نکند چیزی به اسم زن کنی. دیگر 
خدارا بندگی نمی کند. زن نیشش تا 
بناگوش باز شد و رفت کپی بگیرد. 
شاید شانس با زن بود که آسانسور 

کار می کرد و گرنه با آن اضافه وزن 
و چادرمشکی وکفش تق تقی شاید 

دوباره به باال نمی رسید. 
وقتی برگشت از زن پرسیدم شما 

چیزی نگفتید که من بدانم از کدام 
طرح خوشتان آمد. گفت بچه ها بزرگ 
شده اند. من هم دوست داشتم تعداد 

اتاق ها بیشتر باشد ولی هرچه آقامون 
بگه.

و این گفت و شنود در یک روز بهاری 
در یکی از مناطق شرقی تهران پایتخت 

اتفاق افتاد.

طراحی واحد کوچک شهری

از ده روز پیش قرار یکشنبه را با رویا گذاشته بودیم. در دفتر کارش که اتاقی روشن با پنجره ای پر از گلدانهای 
زیبا و شاداب بود مرا به یک فنجان قهوه دعوت کرد. او از تجارب زندگی و ازدواج تا جدایی و طالق و از رویاهای 

ناتمامی که با خود دارد، گفت. از خانه هایی که خانه نبودند زیرا محل آسایش و آرامش نبودند.

پول بود. خودش خرج نمی کرد. همه خرج خانه با من بود. 
نیش می زد و با کنایه هایش می گزید. 

مرد اول مرا از دیدن خانواده ام منع می کرد و این یکی 
چشم دیدن دخترانم را نداشت.

این دوستی و ازدواج که هفده سال ادامه داشت به جز  این 
نامالیمات ثمر دیگری داشت و آن دو پسرم هستند که حاال 

زندگی ام را پر کرده اند.
چهار سالی است که از او جدا شده ام. وقتی به گذشته 

نگاه می کنم هیچکس را مقصر نمی دانم. به نظر من 
مقصر خانواده و فرهنگ مردساالرانه ای است که هر دو 

آنها در ایران با آن تربیت شده بودند. اشتباهات زندگی ما 
شخصی نیست به خانواده و پیشینه ای که از آن می آییم 

مربوط است.
دوست دارم گذشته را فراموش کنم و به فردا فکر کنم. 
گاهی حتی یک غذا یا یک موقعیت خاص من را به یاد 

گذشته می اندازد. آینده من در بچه هاست و  این که بتوانم 
آنها را بزرگ کنم. به پسرهایم از همین حاال می آموزم که 
به حقوق و عقاید دیگران احترام بگذارند و حق دیگری را 

نکنند. پایمال 
مدت های زیادی خانه برای من یاد آور استرس، بیم و 

ناامیدی بود  اما از وقتی که دوباره به خلوت تنهایی خود 
بازگشتم خانه برایم جایگاه راحتی و آسایش شده است. 

حاال آزادی ام را بیشتر دوست دارم. برای بدست آوردن آن 
بسیار کوشیده ام.

Photo: Flickr/Ciera Holzenthal
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A room of ones own
اثری از ویرجینیا وولف

معرفی کتاب و ترجمه آزاد از ژیال افتخاری

اکتبر سال 1928، ویرجینیا وولف در اوج خالقیت هنری و 
نویسندگی خود به سر می برد. در این سال او در سالنی با 

پرده های مخملی قرمز رنگ در دانشگاه کمبریج، به سخنرانی 
برای دانشجویان دختر پرداخت. موضوع سخنرانی اش زنان 
و داستان نویسی بود. در آنجا وولف از اتاقی برای خویشتن 

گفت. 
از نظر وولف اتاقی متعلق به خود، محلی برای کار در تلفیق 
با اقتصادی مستقل، خلق آثار ادبی برای زنان و استقالل از 
مردان را میسر می سازد.  این سخنرانی بعدها به یک جزوه 
سیاسی با نام »اتاقی از آن خود« تبدیل شد که بارها برای 

نسلهای مختلف تجدید چاپ شده است.
شرایطی که ویرجینیا وولف در آن سخنرانی از آن سخن 

گفت را می توان در البالی نوشتار منتشر شده بازشناخت. آن 
سالن و آن سالها به وضوح در جزوه به تصویر کشیده شده اند. 

»اتاقی از آن خود« در مورد حضور در یک اتاق است،  اما نه 
فقط اتاقی که در آن به نویسندگی پرداخت. »اتاقی از آن 

خود«، قبل از هرچیز یک اتاق عمومی است. 
محور اصلی جزوه حول دو مقوله ی جنسیت و طبقه 

می چرخد. وولف عالوه برنمایان کردن محرومیت نیمی  از 
اعضای جامعه از حق نوشتن، موفق می شود صدایی باشد برای 

زنان و مردان تحت ستم جامعه. وولف خود از  امکانات مادی 
و آکادمیک باالیی برخوردار بود و به خوبی درک می کرد که 
فقدان  امکانات اولیه زندگی مانعی واقعی در راه نویسندگی 

است. 
وولف معموال در رمانهایش به آنچه که در درون انسانها 

می گذرد و به افکاری که در ذهن آنها در حین حرکت بین 
مکانهای مختلف نقش می بندد، می پرداخت. در جزوه »اتاقی 

از آن خود« نیز چنین حرکت فکری را می توان مشاهده 
کرد- در یک شهر دانشگاهی انگلیسی، در حال گذار از لندن 
و در چاردیواری خانه خودش.  اما در این میان چیزی بیش از 

درون و روح زیر ذره بین است.  امکان طرح چنین اندیشه هایی 
مشروط به امکانات مادی است، یعنی آن 500 پوند مقرری در 

سال که او برای پرداختن به کار نویسندگی از آن بهره مند 
بود.

وولف معتقد است که هر انسانی جهت خلق و ابداع می باید 
مستقل باشد، استقاللی که حق مسلم مردان به شمار 

می آید  ولی برای زنانی آرزویی بیش نبوده است. او می نویسد 
که »برای خلق آثار معتبر به حقوقی معادل 500 پوند در 

سال نیازمند هستی، مبلغی که تو را بی نیاز می کند و اتاقی 
که فقط تو حق ورود به آن را داری«.  این بخش از سخنان 
ویرجینیا وولف مرا به یاد رمان »به سرقت رفته« اثر نوال 

السعداوی می اندازد که چگونه شوهر قهرمان داستان، رمان زن 
را از کشوی اتاقش ربود و به نام خود منتشرکرد.

»من« وولف، بدون هیچ مانعی در حرکت است و در مقایسه 
با خواهران خویش که در مسیر تاریخ مجبور به ماندن در 

چاردیواری خانه شده اند، او از آزادی گسترده تری برخوردار 
است.  اما علی رغم امکانات مالی مناسب، وولف هم با موانعی 

چون قراردادها و سنتها مواجه است. وقتی که می خواهد وارد 
دانشگاه بشود با ممانعت نگهبان مواجه می شود. فقط اساتید و 
برخی دانشجویان حق ورود به محوطه را دارند. در آنجا جایی 

برای زنان وجود ندارد. 
در »اتاقی از آن خود« ویرجینیا وولف روی سخنش با زنانی 
است که در اتاق عمومی حضور دارند. وولف از آنها می خواهد 

که بنویسند تا سنتها و نقشهای جدیدی در ادبیات خلق شود. 
اما وولف فقط روی آنچه که زنان می بایست انجام دهند 

متمرکز نمی شود بلکه از مشکالتی که واکنشهای مردان به 
وجود می آورد نیز سخن می گوید. موقعیت برتر مردان انرژی 

زیادی جهت زیر دست نگه داشتن زنان از آنان می گیرد. 
آنها می بایست توضیح دهند که چرا زنان می بایست اینگونه 

زیر دست بمانند و توجیه کنند که چرا چنین  امتیازاتی 
برای خود قائل هستند. وولف نشان می دهد که چگونه این 
زیردست بودن به تولید آثار ادبی با کیفیت نازل و پر تنش 

منجر می شود و در نهایت تاکید می کند که به این دلیل آثار 
ادبی مردان مشکالت بیشتری دارند. او معتقد است که کسانی 
که از یک موضع حق به جانب و برتر می نویسند، برتری خود 

را باور می کنند و  این ادبیات را خیلی خشک و یک سویه 
می کند. با ورود زنان به اتاقهای عمومی، آنان توان ساختن 
اتاقهای خصوصی خویش را نیز خواهند داشت و بدینوسیله 
ادبیات امکان توسعه، تنوع و گستردگی بیشتری نیز بدست 
خواهد آورد. آرزوهایی که هرگاه گروههای زیردست جهت 
ورود به اتاقهای عمومی مبارزه کرده اند، برآورده شده است. 

از نظر وولف خشم و تلخی، دشمن ادبیات و جامعه هستند. او 
معتقد است که با وجود  امکانات پایه ای استاندارد برای بخش 

وسیعتری از اقشار جامعه و  امکان حرکت آزاد در دنیا، خشم و 
استیصال نیز کاهش پیدا می کند. 

»غذا، مسکن و پوشش برای من تامین است، بنابر این ضرورت 
کار فرساینده از میان می رود، خشم و ناگواری نیز به دنبال 
آن محو می شود. من نیاز ندارم از مرد متنفر باشم، چرا که 

او نمی تواند به من آسیب برساند. من نیازی به تملق گویی از 
مردی ندارم، چرا که او چیزی ندارد که به من بدهد.« 

از نظر ویرجینیا وولف هنر کیفی و خالق از فقر، استیصال 
و نفرت زاییده نمی شوند. وولف در این اثر، تاریخ انگلیس را 

جهت بررسی وضعیت زنان قبل از قرن 17 میالدی، ورق 
می زند. خواهری برای شکسپیر خلق می کند. می نویسد که 

شسکسپیر خواهری جوانتر و با استعداد تر به نام جودیت 
داشت. او برخالف برادرش حق مدرسه رفتن و سواد آموزی را 

پیدا نکرد و از او انتظار می رفت که با پسر همسایه که جوانی 
پشم فروش بود، ازدواج کند. جودیت در 16 سالگی از خانه 
گریخت، به لندن رفت و خودش را به حواشی دنیای تئاتر 

رساند تا  اینکه نیک گرین مدیر کل تئاتری، او را کشف کرد. 
»جودیت از این مرد باردار می شود – چه کسی می تواند خشم 
و استیصال قلب یک شاعر را که در پیکر یک زن به دام افتاده 

اندازه بگیرد – جودیت در یک شب زمستانی خودکشی کرد 
و در چهار راهی در کنار مهمانسرای الفانت وکستل، آنجا 

که اتوبوسها توقف می کنند، به خاک سپرده شده است.  این 
داستان می تواند واقعی و یا دروغ باشد- کسی چه می داند؟  اما 

آنچه که حقیقت دارد  این است که وقتی به داستان خواهر 
شکسپیر فکر کنیم می فهمیم که هر زن با استعدادی در قرن 
15 به دنیا می آمد حتما دیوانه می شد، خودش را می کشت و 

یا زندگی خود را در کلبه ای در روستایی دور افتاده در انزوا 
هدر می داد. مردم او را نیمه جادوگر، نیمه ساحره و ترسناک 
می دانستند و به تمسخر گرفته می شد... زندگی آزاد در لندن 

قرن 15 برای زنی که شاعر و هنرمند بود می بایست بسیار 
سنگین بوده باشد. شرایط دشواری که مرگ را بر او تحمیل 

می کرده است. اگر هم زنده می ماند آثاری که وی خلق 
می کرد از یک تخیل ناخوش، تحریف شده و ناقص تراوش 

می کرد.« 
ویرجینیا در پایان می نویسد: »منظور از واقعیت چیست؟ 

بنظر می رسد چیزی در هم و بسیار غیر قابل اعتماد باشد که 
بعضی وقتها در جاده ایی خاک گرفته می یابی اش، برخی اوقات 

در تکه رونامه ای افتاده در باریکه راه آبی بر روی سنگفرش 
خیابان، و گاه بر گل نرگسی زیر آفتاب... اما واقعیت هر آنچه 
را که لمس کند جاودانه می شود.  این آن چیزی ست که از 
گذشته ما به یادگار مانده است، از عشق ها و نفرت های ما... 
و یافتن این حقیقت وظیفه نویسنده است، اوست که حقیقت 

را به ما منتقل می کند... انسانهایی که در مقابله با واقعیات 
زندگی می کنند قابل تحسین هستند و انسانهایی که واقعیت 

بر سرشان آوار می شود  اما به روی خود نمی آورند و به آن فکر 
نمی کنند اسفناکند. بنابر این وقتی من از شما می خواهم که 

خرج خودتان را دربیاورید و اتاقی از آن خود داشته باشید، از 
شما میخواهم که در قلب واقعیت زندگی کنید، با چیزی که 

زندگی را قوام می بخشد، بدون توجه به این که موفق به انتقال 
آن شوید یا نه.« 

* ویرجینیا وولف نویسنده و فمینیست انگلیسی است که 
بین سالهای 1882 تا 1941 دهها اثر ادبی را منتشر کرد که 

تعدادی از آنها به آثار کالسیک ادبی تبدیل شدند. از جمله 
آثار مشهور وی عالوه بر اتاقی از آن خودم، اورالندو و به سوی 

فانوس دریایی می باشند.
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فصل دوم
... باید از شما بخواهم اتاقی را مجسم کنید، 
اتاقی مانند هزاران اتاق دیگر، که پنجره ای 
دارد و این پنجره رو به خیابان است، رو به 

کاله ها، کامیون ها، اتومبیل ها، وپنجره های دیگر، 
و روی میز داخل اتاق ورق کاغذ سفیدی هست که باالی 

آن نوشته »زن و داستان نویسی«، و نه چیزی بیشتر... چرا 
مردها شراب می نوشند و زنان فقط آب؟ چرا از دو جنس یکی 

این چنین متمول است و دیگری اینطور فقیر؟ فقر بر رمان 
چه تاثیری دارد؟ چه شرایطی برای آفرینش اثر هنری ضروری 

است؟. هزاران سئوال به ذهن خطور  می کنند. لیکن ما به 
پاسخ نیازمندایم و نه پرسش؛ و پرسش؛ و پرسش را فقط با 

مشورت با فضال و افراد بی طرف به دست می آوریم، که خود 
را از جدال زبان و پیچیدگی های جسم فراتر برده اند و حاصل 
خود و جستارشان را در کتاب هایی که در »بریتیش میوزیوم« 
یافت می شود به چاپ سپرده اند. دفتر و مدادی برداشتم و از 

خودم پرسیدم اگر حقیقت را در بریتیش میوزیوم نتوان یافت، 
پس حقیقت کجاست؟ ...

... هیچ تصور دارید که در طول یک سال چند کتاب در باره 
زنان نوشته می شود؟ هیچ تصور دارید که چند جلد از این 
کتاب ها را مردان نوشته اند؟ مطلع هستید که احتماال در 

دنیا بیش از هر جانور دیگری در باره شماها بحث می شود؟ 
به هرحال من بادفتر و مدادم آمده بودم تا پس از صرف یک 

صبح به خواندن، بتوانم در پایان آن، حقیقت را به دفترم 
منتقل کنم. اما متوجه شدم که می بایست یک گله فیل، 
و جنگلی عنکبوت می بودم، )با استیصال دنبال جانورانی 
می گشتم که به داشتن عمر دراز و چشمان مرکب شهره 

بودند(، تا بتوانم با این همه )کتاب( کنار بیایم. می بایست 
پنجه هایی از فوالد و نوکی از آهن داشته باشم تا بتوانم 

به درون این کوه نفوذ کنم. چگونه می توانم سر سوزنی از 
حقیقتی را که در این انبوه کاغذ نهفته است بیابم؟ مدام 

این پرسش ها را از خودم می پرسیدم وچشمانم را از باال به 
پایین این فهرست طوالنی عناوین می گرداندم. حتی عنوان 
کتاب ها هم قابل تامل بود. »سکس« و طبیعت آن می تواند 

مورد توجه پزشکان و بیولوژیست ها قرار بگیرد؛ اما آنچه 
که شگفت انگیز بود و شرحش دشوار این واقعیت بود که 

»سکس«- بهتر است بگویم زن- حتی مقاله نویسان معقول، 
رمان نویس های پرفروش، مردان جوانی که فوق لیسانس 

گرفته اند؛ مردانی که هیچ گونه مدرکی نگرفته اند؛ مردانی که 
هیچ نوع قابلیتی ندارند بجز این که زن نیستند، را نیز جذب 

می کند. از سیمای برخی از این کتاب ها مشهود بود که بیشتر 

سبکسرانه و شوخی هستند تا جدی؛ اما از طرف 
دیگر، بسیاری از آنها جدی و پیامبرانه، اخالقی 

و پند آموز بودند. تنها خواندن عنوان های 
آنها کافی بود تا تعداد بسیار زیادی معلم 

و از آن بیشتر کشیش هایی را به یاد 
بیاورید که پشت میز خطابه و محراب قرار 

می گیرند و با فصاحت و بالغت در مورد 
همین یک موضوع، داد سخن می دهند 
آن نیز به مراتب بیش از آنچه که زمان 

چنین سخنرانی هایی معموال ایجاب می کند. 
پدیده غریبی بود؛ و ظاهرا- و در این جا من 

زیر عنوان جستجو می کردم- می بایست به 
مردان بسنده می کردم. زنان در باره مردان کناب 

نمی نویسند- واقعیتی که نمی توانستم از ابراز شادمانی 
در باره آن خودداری کنم- زیرا اگر می خواستم ابتدا هرآنچه را 
که مردان در باره زنان نوشته بودند و سپس هرچه را که زنان 
در باره مردان سرقلم رفته بودند، بخوانم، گیاه صبر زرد که هر 

صد سال یک بار گل می دهد، دوبار گل داده بود پیش از آن 
که بتوانم قلمم را برکاغذ بنشانم. بنابراین، با انتخاب سردستی 
ده دوازده عنوان، برگه هایم را در سینی درخواست ها گذاشتم 
و به غرفه ام رفتم و در میان سایر جویندگان در انتظار جوهر 

نشستم. حقیقت 
و سپس در حالی که روی کاغذهایی که به هزینه مالیات 

دهندگان انگلیسی برای مصارف دیگر آنجا بود، پشت سرهم 
دایره می کشیدم با خود می اندیشیدم علت این ناهمخوانی 

چیست. و با داوری از روی همین فهرست ها، به چه دلیل زنان 
برای مردان جالب توجه  تراند تا مردان برای زنان؟ حقیقتی 

شگفتی آور بود، و در ذهنم به تصویر مردانی پرداختم که 
عمرشان را صرف نوشتن کتاب در باره زنان کرده بودند؛ اعم 

از پیر یا جوان، معیل یا عزب، دماغ قرمز یا گوژپشت- به 
هرحال به گونه ای مبهم غرور آمیز بود که حس کنی موضوع 

این همه توجه قرار داری، مشروط براین که کال از جانب 
چالق ها و مجانین نباشد- به این افکار بیهوده ادامه دادم تا 

این که رشته فکرم را کوهی ازکتاب که به روی میزم سرازیر 
شد پاره کرد... چرا سمیوئل باتر2 می گوید، »مرد خردمند 

هرگز نظرش را در باره زن ابراز نمی کند.« مرد خردمند ظاهرا 
حرف دیگری هم نمی زند. به پشتی صندلی ام تکیه دادم و 

با نگاه به قله عظیمی که روبرویم قرار داشت و من اکنون جز 
خاطری پریشان در میان آن چیزی نبودم نگریستم، و دنباله 

افکارم راگرفتم، که بدبختانه مردان خردمند هرگز در مورد 
زنان یکسان نمی اندیشند. این هم نظر پوپ 3:» اکثر زنان بی 

شخصیت هستند.«
این هم نظر البرویر: »زنان افراطی هستند؛ یا از مردان بهتر اند 
یا بدتر...« که صاحب نظران همعصر خود او هم عقیده داشتند 

کالمی متناقص است. آیا زنان توانایی آموختن را دارند یا 
نه؟ به نظر ناپلئون ندارند. دکتر جانسون5 برخالف آن فکر 

می کند. آیا زنان روح دارند یا فاقد آن هستند؟ وحشانی چند 
معتقد اند که ندارند. دیگران، از طرفی براین باور اند که زنان 
نیمی خدای اند و از این بابت قابل پرسش هستند. برخی از 

حکما اعتقاد دارند که زنان عقلشان سبکتر است؛ بعضی دیگر 
معتقداند ضمیر ناخودآگاهش عمیق تر است. گوته به آنان 

احترام می گذاشت وموسولینی از آنان متنفر بود. به هرکجا 
چشم انداختم مردان در باره زنان نظری ابراز کرده بودند،ولی 

متفاوت و گونه گون ...
در حین اندیشیدن و تفکر به این مسئله، بی اختیار و درنهایت 
حواس پرتی، و در اوج استیصال، دیدم به عوض نوشتن نتیجه 

گیری ام از تمام این مطالعات، مشغول نقاشی کردن هستم. 
داشم چهره و هیکل کسی را می کشیدم. چهره و هیکل 

پروفسور ُفن ایکس درحال نوشتن اثر عظیمش تحت عنوان 
:»نازل بودن جسمی، اخالقی و ذهنی زنان«6. در نقاشی 

من او مردی که برای زنان جذابیت داشته باشد نبود. چاق 
بود؛ غبغب سنگینی داشت؛ از آن بدتر چشمان ریزی داشت؛ 
صورتش هم سرخ بود. حالت چهره اش حاکی از این بود که 

گویی تحت فشار عاطفی شدیدی قرار دارد، و به همین سبب 
قلمش را برکاغذ می کوبید، چنان که گویی به جای نوشتن 

حشره ای را می کشد، و تازه وقتی هم که آن را می کشت 
رضایتی نصیبش نمی کرد؛ و باید به کشتن آن ادامه می داد؛ 

معهذا همچنان بهانه ای برای خشم و ناراحتی باقی بود. به 
نقاشی ام نگاه کردم و از خودم پرسیدم، آیا علتش همسرش 
است؟ که عاشق افسری در سواره نظام شده است؟ افسری 
باریک و قد بلند که پالتویی از قره ُکل به تن دارد؟ آیا بنا 

بر فرضیه فروید در نوزادی و درگهواره دختر خوشگلی به او 
خندیده بوده است؟ چون دیدم این پروفسور حتی در گهواره 

هم نمی توانسته نوزاد جدابی بوده باشد. دلیلش هرچه که 
بود، پروفسور در نقاشی من طوری طرح شده بود که در حین 
نوشتن کتاب عظیمش، » نازل بودن جسمی، اخالقی و ذهنی 

زنان«، بسیار عصبانی و بسیار زشت بود. نقاشی کردن روش 
کاهالنه ای برای به پایان بردن یک صبح باطل شده بود. اما 

گاه در بیکاری، و رویاها است که حقایق از عمق به سطح 
می آیند. تمرینی بسیار ابتدایی در روانشناسی، بی آن که 

بخواهم با نام بردن از روانکاوی آن را ارزشمند کنم، به من 
نشان می داد که با نگاه کردن به دفترم، طرحی که از پروفسور 
کشیده بودم در حال خشم بود. موقعی که من در هپروت سیر 
می کردم خشم عنان اختیار قلم را از من گرفته بود. ولی خشم 

آنجا چه می کرد؟ عالقه مندی، غامض بودن، سرگرم شدن، 
حوصله سررفتن - تمام این احساسات را می توانستم پیگیری 
کنم و در حالی که یکی پس از دیگری در طول صبح حادث 

شده بود نام ببرم. آیا خشم، آن مار سیاه در میان آنها خزیده 
بود؟ نقاشی ام می گفت که بله خشم هم بوده. بی تردید مرا 
به یک کتاب خاص، یک جمله مشخص، در باره نازل بودن 
جسمی، اخالق، و ذهن زنان ارجاع می داد. قلبم به طپش 

افتاده بود. گونه هایم می سوخت. و از خشم سرخ شده بودم. در 
این نکته بخصوص چیز جالب توجهی وجود نداشت، هرچند 
احمقانه بود. آدم خوشش نمی آید به او بگویند که طبیعتا از 

یک مردک حقیر پست تر است... آدم دارای غرورهایی احمقانه 
است. که جزئی از طبیعت انسان به شمار می رود، در اندیشه 

فرو رفته بودم و شروع کردم با مدادم روی صورت پروفسور 
دایره پشت دایره کشیدن، تا آنجا که به بوته ای آلو گرفته 
با ستاره دنباله دار سوزانی شباهت پیدا کرد. به هرحال به 

شبحی تبدیل شد که هیچگونه شباهتی به انسان نداشت. 
پروفسور اکنون چیزی جز دسته هیزمی که بر باالی همستد 
هیث 7 شعله می کشید نبود. چیزی نگذشت که خشم خود 

من هم توجیه شد و فروکش کرد؛ اما کنجکاوی برجای ماند. 
چگونه خشم پروفسورها را تشریح کنم؟ آنها چرا عصبانی 

بودند. زیرا هرآینه می خواستی تاثیری را که کتاب ها برجای 
گذاشته بودند، تحلیل کنی همیشه عاملی از حرارت وجود 

داشت. این گرما شکل های متفاوتی پیدا می کرد؛ به صورت 
طنز نمایان می شد، در احساسات عاشقانه، در طنز، و در کردار 
ناپسند. لیکن عامل دیگری هم وجود داشت که همیشه حاضر 

بود و هرگز نمی شد آن را بالفاصله تشخیص داد. من نام آن 
را خشم گذاشم. اما این خشمی بود که نشست کرده بود و در 
الیه های زیرین با انواع گوناگون عواطف مخلوط شده بود. اگر 

می خواستی از تاثیرهای غیرعادی اش داوری کنی، خشمی بود 
با چهره مبدل و پیچیده، نه خشمس ساده وآشکار.

با خودم اندیشیدم، به هر دلیلی که باشد، تمام این کتاب ها، و 
در این جا نگاهم را به کوهی از کتاب که روبرویم بود دوختم، 
برای مقاصد من بی ارزش اند. به عبارت دیگر، هرچند از نظر 
انسانی پر از دستورالعمل، عالئق، کسالت، و حقایق عجیبی 
در باره عادات اهالی جزایر فوجی بود، اما از نظر علمی فاقد 

ارزش بودند. این کتاب ها در شراره های قرمز احساسات 
نگاشته شده بودند و نه در روشنایی سفید حقیقت. بنابراین 

می بایست آنها را به پیشخوان مرکزی بازگردانم تا هریک 
به اتاقک خودش در این کندوی عظیم بازگردانده بشود. 

دستیافت من از کارکردن تمام صبخ تنها یک حقیقت بود: 
خشم. این پروفسورها- همه را یک کاسه کردم- خشمگین 
بودند. کتاب ها را که پس دادم از خودم پرسیدم آخر چرا؟ 
زیر سر ستون ها و کبوترها و در میان قایق های عصر هجر 
هم از خودم پرسیدم آخر چرا اینها عصبانی هستند؟ و این 
پرسش را در راه جستجوی مکانی برای ناهار خوردن هم از 

خودم می پرسیدم. طبیعت واقعی آن چیزی که من فعال خشم 
آنها می نامم چیست؟ در تمام مدتی که در رستوران کوچکی 

حوالی بریتیش میوزیوم در انتظار آمدن غذایم بودم این سئوال 
را از خودم می پرسیدم. کسی که قبل از من آنجا نشسته بود 

نسخه بعد ازطهر روزنامه شب را روی صندلی جا گذاشته بود، 
و درحالی که انتظار غذایم را می کشیدم با بی میلی به خواندن 

تیترهای روزنامه پرداختم. نواری از حروف بسیار درشت در 
میان صفحه به چشم می خورد. کسی در افریقای جنوبی 

امتیاز عظیمی کسب کرده بود. تیترهای قدری ریزتر اعالم 
می کردند که سرآوستین چمبرلین8 در ژنو بود. تبرقصابی با 

موی انسانی در زیرزمینی پیدا شده بود. قاضی فالن در دادگاه 
طالق در مورد بیشرمی زنان اظهار نظر کرده بود. اخبار دیگری 
هم در جای جای روزنامه به چشم می خورد. ستاره سینمایی 
را از لبه پرتگاهی در کالیفرنیا آویزان کرده بودند که در میان 
زمین و هوا معلق بود. هوا مه آلود می شد. بیگانه ترین موجود 
اگر ازُکرات دیگر به زمین می آمد، حتی از روی همین شواهد 

جزئی، بالفاصله متوجه می شد که انگلستان تحت حکومتی 
مردساالرانه قرار دارد. هیچ آدم عاقلی نمی توانست سلطه 
پروفسور را ندیده بگیرد. قدرت، پول و نفوذ از آن او بود. 

او مالک، سردبیر، و دبیر روزنامه بود. او وزیر امورخارجه و 

بخش دوم »اتاقی از آن خود«

اثر ویرجینیا وولف، 

ترجمه گلی امامی
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قاضی بود. قهرمان کریکت بود؛ میادین اسب دوانی و قایق ها 
متعلق به او بود. او مدیر شرکتی بود که دویست درصد به 

سهامدارانش سود سهام می پردازد. میلیون ها برای انجمن های 
خیریه و دانشکده هایی که توسط او اداره می شد می گذاشت. 
او ستاره سینما را در میان زمین و هوا معلق نگاهداشته بود.
اوست که تصمیم می گیرد موی روی دسته تیر قصابی از آن 

انسان است یا نه؛ اوست که قاتل را عفو با مجازات و اعدام 
می کند. به استثنای مه آلود شدن هوا، به نظر می رسید که 

همه چیز را اوکنترل می کند. با وجود این خشمگین بود. 
می دانستم که از این پاداش عصبانی است. وقتی چیزهایی 

راکه درباره زنان نوشته بود می خواندم، نه به حرف هایش که به 
خودش اندیشیدم. زمانی که یک بحث کننده به شدت درگیر 

بحث است، تنها به بحث می اندیشد؛ و خواننده هم چاره ای 
ندارد جز این که به بحث بیندیشد. چنانچه با بی طرفی در 
باره زنان نوشته بود، شواهد و دالئل بی غرضی برای اثبات 

بحث اش ارائه کرده بود، بدون آن که کوچکترین اثری از این 
امید را نشان بدهد که مایل است نتیجه چنین باشد نه چنان، 
آدم هم عصبانی نمی شد. انسان حقیقت را می پذیرد، همانگونه 

حقیقت سبز بودن لوبیا و زردی قناری را پذیرفته است. 
باید می گفتم به َدَرک. اما من هم خشمگین بودم چون او 

خشمگین بود. .روزنامه را که ورق می زدم، با خودم اندیشیدم، 
واقعاجالب است، که مرد با داشتن این همه قدرت هنوز باید 
عصبانی باشد. مبادا خشم، به گونه ای جوانه طبیعی و آشنای 

قدرت باشد. مثال آدم های پولدار معموال خشمگین اند، زیرا 
می ترسند مبادا فقرا پول هایشان را از آنان بگیرند. پروفسورها، 

یا درست تر بگویم مردساالرها، می توانند بخشی به این دلیل 
عصبانی باشند، اما بخشی هم به دلیلی که چندان هم آشکار 

نیست. چه بسا آنها اصال »خشمگین« نبودند؛ و گاه اغلب 
در روابطشان در زندگی خصوصی، تحسین کننده، وفادار، و 

نمونه بوده اند. احتماال زمانی که پروفسور قدری با پافشاری بر 
پست تر بودن زنان اصرار می ورزید، مسئله اش نه پست بودن 

آنها که برتری خودش بوده. این چیزی بود که با حرارت تمام 
و اصرار بیش از حد از آن حفاظت می کرد، زیرا جواهری بود 

که قیمت نداشت. با انصاف نگاه کردم و دیدم که زندگی برای 
هردو جنسیت طاقت فرسا، دشوار وکشمکشی مدام است. 

هردو به شهامتی غول آسا و نیرویی بیش از حد نیازدارند. و از 
آنجا که ما همه موجودات وهم و خیال هستیم، چه بسا بیش 
از هرچیز به اعتماد به نفس نیاز داریم. بدون اعتماد به نفس 

نوزادانی گهواره ای هستیم. حال چگونه می توانیم این خاصیت 
غیرقابل پیش بینی را، که این چنین گرانبهاست، در اسرع 
وقت به دست آوریم؟ با حقیرتر شمردن دیگران با احساس 

این که نوعی برتری ذاتی در وجودمان نهفته است- این 
برتری می تواند تمول، مرتبه و درجه، دماغی صاف، یا نقاشی 
چهره پدربزرگ مان توسط رامنی 9 بر دیگران باشد - چون 
ابزارتخیالت اسف انگیز انسان را پایانی نیست. از این روست 

که به پدرساالران اهمیت زیادی داده می شود و می بایست فتح 
کنند، حکم برانند، و احساس کنند تعداد زیادی از انسان ها، 

و به طور دقیق، درست نیمی از آنها، به گونه ای طبیعی از 
آنان پست تراند. این بدون تردید یکی از منابع اصلی قدرت او 
محسوب می شود. حال بگذارید نور این مشاهده را بر زندگی 

واقعی بتابانم. آیا اگر برخی از آن معماهای روانشناسانه را که 
در حاشیه زندگی روزمره به آنها برمی خوریم، توضیح بدهم 
کمکی می کند؟ آیا شگفت زدگی مرا شرح می دهد که چند 

روز پیش دیدم که »ز« انسان ترین و فروتن ترین مردها، وقتی 
کتابی از ربکا وست 10 را برداشت پس از خواندن بخشی از 

آن گفت، »فمینیست مزخرف! می گوید تمام مردها گند دماغ 
دارند.« آنچه که مرا شگفت زده کرده بود نه اعتراض یک غرور 
زخم خورده - تازه چرا خانم وست باید به خاطر اظهار نظری 

در باره مردان که احتماال حقیقت هم دارد ولیکن تحسین 
آمیز نیست »فمینیست مزخرف« خوانده شود نکته دیگری 

است- بلکه اعتراض به تجاوز به قدرت باوراو نسبت به خودش 
بود. تمام این اعصار زنان در نقش آینه هایی ظاهر شده اند که 

دارای خاصیتی جادویی و ملکوتی بوده اند که هیکل مردها 
را دوبرابر اندازه طبیعی اش منعکس کرده اند. بدون چنین 
قدرتی، کره زمین احتماال هنوز پوشیده از مرداب و جنگل 

بود. شکوه و جالل تمام جنگ هایمان نشناخته بود. وچه بسا 
هنوز داشتیم آخرین ذرات گوشت را از استخوان قلم آهویی 

شکار شده به نیش می کشیدیم و یا در حال مبادله سنگ 
آتش زنه با پوست گوسفند یا هرچیز تزئینی دیگری که توجه 

سلیقه ساده سپندمان را جلب می کرد بودیم. »سوپرمن ها« 
و دست های سرنوشت وجود خارجی نمی داشت. تزار و قیصر 

هرگز تاجی بر سر نمی داشتند تا آن را از دست بدهند. از 
کاربرد آیینه ها در جوامع متمدن که بگذریم، آنها برای تمام 

اعمال خشونت آمیز و قهرمانانه ضروری هستند. به همین 
دلیل است که ناپلئون و موسولینی هردو با ابرام بر پست تر 

بودن زنان اصرار می ورزیدند، چون اگر زن ها پست تر نبودند، 
آنها به آن عظمت نمی رسیدند. این نکته تا حدودی بیانگر 
ضرورتی است که زنان برای مردان دارند. و نیز گویای این 

که چگونه تحت انتقاد زن از خود بیخود می شوند؛ و چطور 
اگر زنی گفت این کتاب بد است، این فیلم ضعیف است، یا 

انتقادی دیگر، خشم و دردی را برمی انگیزد به مراتب شدید تر 
از آنکه اگر مردی همین انتقاد را نسبت به زنی می کرد. زیرا 

اگر زن شروع کند به گفتن حقایق، هیکل درون آیینه آب 
می شود؛ و آمادگی اش برای زندگی از بین می رود. در غیر این 

صورت چگونه می تواند قضاوت کند، بومی ها را متمدن کند، 
قانون وضع کند، کتاب بنویسد، آرا پیراکند و در ضیافت ها 
سخنرانی کند، مگر آن که هربار سر صبحانه، ناهار و شام 

خودش را دوبرابر اندازه طبیعی اش نبیند؟...
اما این اظهار نظر های خطرناک و جذاب در باره روانشناسی 
جنس دیگر را- که من امیدوارم شما زمانی که سالی پانصد 

لیره درآمد از آن خودتان داشتید درباره اش تعمق بیشتر 
بکنید- لزوم پرداخت صورتحساب رستوران قطع کرد. جمع 

صورتحسابم ینج شلینگ و نُه پنس بود. من یک اسکناس ده 
شلینگی به پیشخدمت دادم و او رفت تا بقیه پول مرا بیاورد. 
در کیفم یک اسکناس ده شلینگی دیگر هم بود که توجه مرا 
جلب کرد، زیرا این واقعیتی است که هنوز هم نفس مرا بند 

می آورد- قدرت کیفم که می تواند خود به خود اسکناس های 
ده شلینگی تولید بکند. در آن را باز می کنم و اسکناس ها 

ظاهر می شوند. در ازای تعداد مشخصی از این کاغذها که از 
عمه ای به من ارث رسیده، تنها به این دلیل که همنام بودیم 

و نه هیچ دلیلی دیگر، جامعه به من جوجه، قهوه، مسکن و 
تختخواب می دهد.

باید برایتان توضیح بدهم که این عمه من، مری بُتن11 در 
بمبئی در حین سواری از اسب زمین خورد و ُمرد. خبر این 
میراث شبی همزمان با تصویب الیحه رای دادن زنان به من 
رسید. نامه ای از طرف یک وکیل در صندوق پستی من افتاد 
و وقتی آنرا باز کردم متوجه شدم که عمه مقرری یی معادل 

سالیانه پانصد لیره مادام العمر برایم باقی گذاشته است. از دو 
خبر خوش- پول و حق رای- پولی که متعلق به خودم بود، 

بی تردید اهمیت بیشتری داشت. پیش از آن زندگی ام را 
از راه انجام کارهای جزئی برای روزنامه ها، گزارش نمایشگاه 

االغ ها در فالن جا یا خبر عروسی فالن کس می گذراندم؛ چند 
پاوندی هم از راه نوشتن آدرس پشت پاکت ها، خواندن کتاب 

برای پیر زنان، درست کردن گل های مصنوعی، آموزش الفبا به 
کودکان کودکستان به دست می آوردم. اینها کارهایی بود که 
پیش از سال 1918 انجامش برای زنان امکان پذیر بود. تصور 

نمی کنم لزومی داشته باشد که با جزئیات از دشواری کارها 
بگویم چون به احتمال قوی خود شما زنانی را می شناسید 

که به این کارها اشتغال داشته اند؛ به تشریح سختی زندگی 
پس از به دست آوردن آن پول هم نیازی نیست، زیرا چه بسا 

خود شما تجربه کرده باشید. اما آن چه که بدتر از هردوی 
اینها بود و همچنان خوف اش در وجود من باقی است تلخی 

زهر دلهره ای است که آن روزها در کام جانم چکاند. اول 
از همه، انجام کاری همیشگی که عالقه ای به آن نداشتی و 
می بایست مانند یک برده آن را انجام دهی، تملق بگویی و 

چاپلوسی کنی، شاید نه همیشه ولی به هرحال الزم می آمد، 
و نمی توانستی که خطر کنی؛ و فکر استعدادی که پنهان 

کردنش مرگ بود- استعدادی کوچک اما برای دارنده آن با 
ارزش- از بین می رفت و همراه آن خود من، روحم- تمام اینها 

مانند زنگاری بود که شکوفایی بهار را از رونق می انداخت و 
درخت را از درون می پوساند. باری، همانطور که می گفتم، 

عمه من مرد؛ و هرگاه که یک اسکناس ده شلینگی خرد 
می کنم قدری از آن زنگار پاک می شود؛ وحشت و تلخی 

ناپدید می شوند. و در حالی که باقیمانده پولم را در کیفم 
می گذاشتم، با خود اندیشیدم که حقیقتا قابل توجه است، زیرا 

وقتی به یاد تلخی آن روزها افتادم، متوجه شدم که درآمدی 
ثابت تازه اندازه می تواند تفاوتی از زمین تا آسمان را در 

روحیه آدم ایجاد کند. هیچ نیرویی در دنیا قادر نیست پانصد 
لیره مرا از من بگیرد. دیگر تا آخر عمر غذا و لباس و خانه 
ام تامین بود. بنابراین نه تنها جان کندن و بیگاری از بین 

می رود بلکه تلخکامی و تنفر نیز پایان می گیرد. لزومی ندارد 
از هیچ مردی متنفر باشم؛ او دیگر نمی تواند مرا آزار برساند. 
نیازی ندارم تملق مردی را بگویم؛ چیزی ندارد به من بدهد. 
و به این ترتیب تدریجا دیدگاه جدیدی نسبت به نیمه دیگر 
نسل بشر پیدا کردم. مالمت هر طبقه یا جنسیت در کل کار 

بیهوده ای بود. مجتمع بزرگ و پیوسته ای از افراد انسانی 
مسئول انجام کارهایی که می کنند نیستند. آنها به طبع غریزه 
به آن می پردازند که از کنترلشان خارج است. آن پدرساالرها، 

و پروفسورها نیز مشکالت و موانع بی شماری داشته اند که 
باید با آن کنار می آمدند. دانش آنها نیز مانند من از جهاتی 

دارای اشکال بوده که این عیوب عظیم را درآنان پرورش 
داده است. قبول، آنها دارای پول و قدرت هستند، اما به بهای 
پناه دادن عقاب و الشخوری در میان سینه شان، که مدام به 

جگرشان نوک می زند و به ریه هایشان پنجه می اندازد- که 
همانا غریزه مالکیت است، خشم تصاحب کردن که باعث 

می شود مدام اجناس و اموال دیگران را بخواهند؛ که مرز و 
پرچم بسازند؛ کشتیهای جنگی و گازهای سمی درست کنند؛ 
زندگی خودشان و فرزندانشان را به خطر بیفکنند. از کنار هر 
طاق، ساختمان و خیابانی که به یادبود پیروزی های تاریخی 
نامگذاری شده اند که عبور می کنید، در مورد جالل و شکوه 

آن واقعه تاریخی و شرایطی که به دست آمده تامل بکنید. یا 
دریک روز آفتابی بهاری فالن تاجر و وکیل را تماشا کنید که 

وارد محل کارشان می شوند تا پول، پول، پول و بازهم پول 
بسازند، حال آنکه واقعیت این است که پانصد لیره در سال 

انسان را در آفتاب زنده و راضی نگاه می دارد. باخود اندیشیدم 
اینها غرایز ناَخشی هستند و حاصلی از شرایط زندگی و فقدان 

تمدن هستند. و در این حال با چنان دقتی به مجسمه دوک 
کمبریج و به خصوص پرهای تزیینی کالهش نظر دوختم که 
تاکنون کسی با این دقت به آن ننگریسته بود. و هنگامی که 

متوجه این موانع شدم، به تدریج وحشت و نفرت به ترحم 
و تحمل تبدیل شدند؛ و پس از یکی دوسال، ترحم و تحمل 
نیز از بین رفت و رهایی بزرگ از تمام این مسائل پیش آمد، 
که عبارت است از شرایط آزادی که به چیزها همان گونه که 

هستند بیندیشیم. مثال آیا آن ساختمان را دوست دارم یا نه؟ 
آیا آن نقاشی زیباست یا نیست؟ به به نظر من قالن کتاب، 

کتاب خوبی است یا بد است؟ در حقیقت ارثیه عمه ام برایم 
حجاب از آسمان برگرفت، و جایگزین هیکل سلطه گر و عظیم 
آن آقا شد، و بنا برتوصیه میلتون12، منظره آسمانی گسترده، 

موضوع مورد تحسین همیشگی من شد. باچنین افکار و 
تامالتی بود که به خانه ام در کنار رودخانه رسیدم.

پانوشت ها:
-1 برگرفته از:

 Virginia Woolf, A Room of One's Own. London,
.172-143;86-59,62-38.PP. 1931 ,Hogarth Press

Samuel Butler .2
.Pope .3

.La Bruyere .4
.Dr. Johnson .5

 The Mental. Moral, and physical Inferiority of .6
.the Female Sex

.Hampstead. Heath .7
.Sir . Austen Chamberlain .8

.Romney .9
.Rebecca West.10

.Mary Beton .11
Milton .12
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ضمیمه میکنم
 به من

 چهار استخوان وارث پدران نسبی ام را
با این که لق می زند

جور نمی شود
چفت نمی خورد

می چسبانم از سر ناچار
مثل خودم،

که ضمیمه می شوم
از غربت خانگی به غربت پایان نشانه ها

 
شب

که خانه در هجوم زوزه های بی صدایی
دندان به دیوار می ساید

هزار تکه شیزوفرنی  که من  نامگذاری شده
هراس هایش را

لنگ ، لنگ زنان
به تخت میکشد

تاروپود پتو رابه دندان
به دندان

دندان ها با جنس تار و پود، این پتو ها لغزندگی دیرینه دارند

تنم اما
ضمیمه ام  نمی شود

وقت خواب ها، به کابوس های آنجا، بدون من
 پرسه های ترسناک میزند

صبح، که مانند زن میانسال پستچی نفس نفس زنان بیاید
تنم دوباره مثل سگ ولگردی باز میگردد

مرا بغل می کند و به خواب می رود
 دوباره از سر ناچار

ضمیمه من می شود

 من اینجا ، ضمیمه سراب آزادی صبح که مانند زن میانسال پستچی نفس نفس زنان ، بدون نامه ای برای من  بیاید
دوباره روی کاسه توالت مات و مبهوت

خیره ام به تصویر
هراس انگیز استخوان های ترک برداشته ام

از آینه قدی
آینه

آینه تو میدانی مگرنه ؟

آغاز می کنم سیزیف وار
و حجم جذامی صورتم که از تراشیده شدن

خسته است
خسته

 و تکرار بی افسون اصابت کونه سیگار 
بر لبان از خبرهای مرگ پژمرده

بعد کشیدن سیفون
دست هایی که چون تقویمی بی مصرف

کشیده می شود
روی پوست پیر و افتاده کون

امروز تولد برادرم بود راستی

دکمه روشن زدن ماشین لباستشویی

هر چه می چرخد و می ساید و می شورد
خالصی نمی دهد

جامه ها را
 از شر بوی نفرینی  همه ی خواب های  من

سرم را روشن می کنم
تداعی خاطراتم را
در هم می فشارم

دنیایم را می چرخانم
در هم می شویم

باز لک های خون مرده لباس های خاطره
 نامیرایی اش را

 به روزگارم تلنبار می کند

بعد یک قهوه بی شکر
تا ولو شوم

 روی کاناپه سیاه اتاق
اتاقی بی سقف

درست روبروی پنجره گشوده ، به ایستگاه تراموای شماره یک
همان که زمانی شوق زیستنی دوباره را از میدان ُرزا  به خانه می اورد

بنگ بنگ می زند به مویرگ های موریانه زده

بنگ بنگ
به رگبار نشسته است آخرین امید انقالبی

در این سالهای جنگ سرد
که شعر سایه ای جز سیاه به چشم  نمی زند

و آفتاب مرده ، چشم هایش را زیر عینک سیاه  استعاره می کند

 آه ! ترسم گرفته از این همه نترس شدن 
بی عار شدن

بر جا نشسته ام
مترسکوار
پا روی پا

یک قهوه، بی شکر
بی جادو
بی اغوا

مثل پاکت خالی شده از حشیش
زندگی مثل سیگار دست پیچی در غیاب حشیش رویاها

با همین دست های استخوانی
در همین روزهای من پیچ می خورد

 تنها از
توتون روزمرگی

ماشین لباسشویی و
لباس های شسته

با آن لکه های خون نشسته همیشگی

تلنگری کافی است شاید
 تنها تلنگری که زمزمه کند

باید از این چهار دیواری نفرین زده  هم  سفر کنم
این چهار استخوان چسب خورده را
در چمدان جامه های خون نشسته

حراج خبرهای روزنامه های صبح کنم
باید از این خانه نفرین زده هم، سفرکنم

پهن می کند همین
دست های استخوانی، ضمیمه به من

هرعصر یک شنبه
لباس های خون مرده را روی بند رختی

که
به اندازه به دارکشیدن مقاوم است

از سری مجموعه های تلگراف ای برای پدرم
تابستان 2011

 خانه ؟
خانه چه واژه معنا باخته ای در سطرهای من

نه هیچکس
هیچ کس نمی داند

حتی روزنامه های شهری هم خطی ننوشتند
از خبر متروک شدگی ایستگاه وعده دیدار ما

رزا لوکزامبورگ

بعد حس می کنم پشت هورت این کافه بی شکر
از همه کاناپه های سیاهی که بر آنها لم داده ام

متنفرم
متنفرم

سطح میز چوبی وسواس گونه براق و تمیز
هیچ از حس خانم هاویشام  شدنم

 در این خانه اما کم نمی کند
خانه چه واژه معنا باخته ای میان سطرهای من 

اتاق مثل کفن سفید شده
سفید

سفید مثل اتاق شکنجه
در هجوم وحشی نور 

 
...........

زمزمه می کنم در تمام ترامواهای شهری
چه اهمیت دارد سهم من تمام آسمان باشد

یا آسمانی که بستن بند رختی، آن را از من می گیرد
وقتی زمین زیرپا، زمین ما نشد

 آه ! هیچ وقت، هیچ کجا، میان ماللت هیچ عصر تابستانی، زمین ما نشد 
هزار سال است که

انگار  از غربت خانگی به  غربتی دیگر ضمیمه نمی شوم

میان رخوت، لب بازی های نچسب
در  زمانه ای که پیاده روهای این شهر

صدای پای فاشیسم را به تخت خواب ها منتقل کرده اند
و افسر های  نازی

   دون ژوان های عبوس
 فرار از تنهایی های ما شدند

یک قهوه بی شکر
هورت بیهوده ولو روی کاناپه سیاه

صدای عقرب های مزاحم ساعت

Photo: Flickr/Catarina Carneiro de Sousa

تابوت خوابى
سپهر مساکنی
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غریبههاشباومدن
پریسا اسودی

مرد میدوه از خونه بیرون به استقبال غریبه ها و من سرمو از 
پنجره میکنم بیرون و میبینم که بیرون دروازۀ آهنی بزرگ 

مجموعۀ آپارتمانی ای که ما توش زندگی میکنیم همدیگه رو 
بغل میکنن و می بوسن. مرد و دو تا غریبه ها میآن تو خونه، 

تو اتاق ما. من میدونم که اسم مردو دو تا غریبه ها یکیه. دختر 
دو سالۀ خانواده ای که توی اتاق دیگه ی آپارتمان ما زندگی 

میکنن چشمای درشت سیاه و لبای صورتی خیس داره. داره از 
درز در سرک میکشه تو . بعضی وقتا فقط بازوی کوچولوشو از 
الی درز دراز میکنه تو اتاق. حاال وقتی گربه ام دستشو از زیر 
در بستۀ اتاق میکنه تو یادم به بازوی کوچولوی گندمی رنگ 

دختر همسایه میافته. مرد نگاه میکنه به من که یعنی بچه هه 
رو دست به سرش کن. میکنم چون که من زنم و میدونم که 

آدم اینجور کارارو چه جوری میکنه.

بعدتر همون شب، وقتی چراغ اتاق خانوادۀ همسایه خاموش 
میشه، مردا چمدونای غریبه ها رو میارن تو اتاق و میذارنشون 

زیر چمدون من و مرد که روش یه مالفۀ صورتی که 
گلدوزی های مامانم روشه کشیدم. چمدونا ، تنها جائی هستن 
که از سطح زمین باالترند. مثل یه میز، که روش شانه و آینه 
و ریمل من گذاشته. مرد، غریبه ها و من چائی میخوریم، که 

رنگش اون رنگ عقیقی که چائی باید باشه نیست چون اینجا 
آب حدودن هفتاد درصد ناخالصی نمیدونم چیچی داره.

مرد با شلوار پیژامۀ راه راهش اونجوری نشسته که من میدونم 
یعنی هیجان زده ست. سایۀ گوشۀ سبیلش افتاده روی گلیم 
آبی که حاشیه های قرمز داره. همه سیگار میکشن. اینجا یاد 

گرفتیم یک کم آب بریزیم تو زیر سیگاری که باد پنکۀ سقفی 
که همیشه میچرخه بدون اینکه تغییری توی گرمای اتاق بده 

خاکسترارو نبره. مردا شروع میکنن داستان زندگی شیش سال 
گذشتۀ غریبه ها رو، جزء به جزء، کنارهم گذاشتن. این اول 
پروسۀ ای هست که آخرش، بعد از اینکه »مقامات مسئول« 

»حقیقت« زندگی »تقاضاکننده« رو چک کردن، به دو تا 
غریبه ها ممکنه یه شماره بدن. شخص بی وطن شماره ِدق ِدق 

ِدق و شخص بی وطن شمارۀ تِق تِق تِق.

غریبه شمارۀ یک یه کم زبونش میگیره و با نمک حرف میزنه ، 
تند تند. غریبۀ چشم عسلی عموی این غریبۀ تپلی چشم ریزه 

اس و دو تائی شون تقریبا هم سن همند. غریبۀ شماره یک 
با شکمش میخنده. مرد قبالترا راجع بهش بهم گفته بود ولی 

ندیده بودمش. حتی سایه شو.

غریبۀ شمارۀ دو چشمای عسلی و پوست قهوه ای رنگ داره. 
چند سال قبل تر از امشب من سایه شو، قد بلند و شانه پهن، 

توی در باز یه خونه توی یه کوچۀ باریک کم نور دیدم. حاال 
فکر میکنم انعکاس نور کمرنگ تو کوچه، که من توش وایساده 

بودم و نگاه میکردم به پشت مرد که میرفت طرف دری که 

بازشد، توی چشمای عسلیش بود که برای یه لحظۀ خیلی 
کوتاه درخشید. یک رگ برجسته که بعضی وقتا نبضش میزنه 
رو پیشونیشه که به خاطر یه کم پس رفت خط موهاش بلند 
به نظر میاد. گوش میده و لبخند میزنه بیشتر با چشماش تا 

با دهنش.

بعدا غریبه ها میان چمدوناشونو میبرن. حاال شمارۀ موقت 
دارن. مرد و منم شماره داریم. مال ما دائمه، خیلی دائم. اگر 

به »مقامات« »ثابت« بشه که غریبه ها واقعن »بی وطن« 
هستند شمارۀ غریبه ها هم دائمی خواهد شد. بعد اونا هم مث 

من و مرد انتظارو شروع میکنن.

اون روز، من، غریبۀ شمارۀ دو و خانم چاق و چلۀ مامور 
رسیدگی به »حقیقت« پروندۀ غریبه توی دفتر نشستیم. من 

توی این اداره ای که »حقیقت« ماجرای زندگی متقاضی ها رو 
بررسی میکنه کار میکنم. خیرگی لجوج خورشید بیرون پنجره 

می پلکه. پنکۀ سقفی رطوبت و بوی بدنها و »چاپاتی« رو با 
کلمات غریبۀ شمارۀ دو که آروم جاری میشن و من از زبون 
مردغریبه ومن به زبون خانم مامور رسیدگی به »حقیقت« 
ترجمه میکنم هم میزنه. رگ روی پیشونیش انگار جامده. 

هر از چند لحظه ای یه قطره غرق روی سطح رگ می سره و 
ناپدید میشه. سرگردانی توی ذرات قهوه ای توی چشماش 
میرقصه. به من نگاه میکنه. یه چیزی میخاد. من نمیدونم 

چی. خانم مامور رسیدگی نوشتنشو متوقف میکنه، چن ورق 
به عقب برمیگرده و به غریبۀ شمارۀ دو نگاه میکنه. یه چیزی 

میخاد. من نمیدونم چی.

امشب غریبه ها قراره شب بیان خونۀ من و مرد. ازمرد ماهیگیر 
که توی سبدش از اقیانوس که فقط یه چند دقیقه راه رفتن 

اونورتره ماهی داره ماهی میخرم. میشینه زیر پنجرۀ آشپزخونه 
و صدای خشک فلس های ماهی که از پوست کنده میشن 
میشه ملودی این ور اون ور رفتن من تو آشپزخونه. دختر 
دو ساله همسایه محکم خودشو میچسبونه به پام و من که 

راه میرم با خودم اینور و اون ور میبرمش. وقتی باالرو، منو، 

نگاه میکنه از سفیدی چشماش تقریبا هیچی دیده نمیشه. 
حاال هم، شبا سیاهی چشمای گربه رو پرمیکنه. غریبۀ شمارۀ 
دو داره برمیگرده. فکر میکنه یه جوری یه جائی خانم مامور 

رسیدگی به »حقیقت« زندگیش باورش نکرده. مطمئن 
نیست ولی نمیخاد منتظر بشه و امیدواره که غریبۀ شماره 

یکم باهاش برگرده. میگه اینجا یه حس بدی داره. ولی غریبۀ 
شماره یک میخاد بمونه. بعدترا تو فرودگاه وقتی عمو و 

برادرزاده همدیگه رو موقع خداحافظی بغل میکنند، گونه های 
خیسشون برای چند لحظه میمونه روی هم. غریبۀ شماره یک 
میمونه. یه شماره دائمی به عنوان شخص »بدون وطن« بهش 
میدن و همراه من و مرد و حدود شیش هزار نفر دیگه منتطر 

میشه یه »وطن جایگزین« بهش بدن. 

غروب نارنجی و خاک آلود درراهه. غریبۀ شماره یک و من 
و مرد توی رستوران صحرائی بیرون مجموعۀ آپارتمانی 

ما نشستیم. مردا که با شتراشون بار اینور اونور میکنن، با 
چشمای سوزان و مژه های خاک گرفته، اینجا غذا میخورن. 

بدون هیچ پنهان کاری ای با چشمائی که نمیشه فهمید توش 
چی هس به من زل میزنن. غریبۀ شماره یک میخنده از ته 

دل و شکمش باال پائین میره. داره تعریف میکنه: به میله های 
بیرون یه مینی بوس آویزون بوده. مینی بوسا اینجا نارنجی 

و سبز و آبی هستند و منگوله و منجوق و پوستر فیلم دارن. 
آهنگ فیلم هندی پمپ میکنن تو هوا. مالیده میشه به آدمائی 

که از مینی بوس بغلی آویزون بودن و جیب شلوارش ور میاد.
میگه معجزه بود که محتویات جیبشو، کارت شخص »بدون 
وطن« و بیست و پنج روپیه، را وسط این جریان پیدا کرده. 

میخندیم. میخنده. 

من و مرد داریم پرواز میکنیم بریم »وطن جایگزین«. بایه 
کاغذ سبز که عکس هر دوتامون روشه. انتظار دو ساله تموم 

شده و هیچی ندانستن درمورد آینده شروع. غریبۀ شماره یک 
اومده بدرقۀ ما. سرگیجه ی هفته های اول حاملگی باعث میشه 
بشینم. یه کم اون ورتر شکم غریبۀ شماره یک که مرد و بغل 

کرده داره میلرزه. میشنوم که از مرد تشکر میکنه. 

من و مرد حاال توی »وطن جایگزین« هستیم و من پراز 
حاملگیم. روزنامۀ ای که هواداری ازنوشته های آن باعث شده 
بوده غریبۀ شمارۀ یک بی وطن بشه، لوله شده توی صندوق 
پستی هس. نصف صفحۀ اولش عکس سیاه و سفید نیم تنۀ 

مردیه که به پشت دراز کشیده؛ چشمها بسته، موهای تا 
شانه بلند، شانه شده به عقب که خیس به نظر میان. روی 

شقیقه اش یه سوراخ سیاه تمیز کوچیک هس. جای گلوله اس. 
غریبۀ شماره یکه. بچه لگدمیزنه میزنه میزنه به پهلوی من. 

مثل اینکه یه دسته آدمائی که به احتمال زیاد از مقامات وطن 
قبلی غریبۀ شمارۀ یک پول گرفته بودند به یک گروه از آدمای 
»بدون وطن« حمله کرده بودن و همینطوری، یکدفعه ، گلوله 

خورده بوده به کلۀ غریبۀ شمارۀ یک. 

عصر وقتی مرد میاد خونه و با روزنامه میره تو اتاق خواب 
میشنوم که بغضش میترکه. مادر غریبۀ شماره یک چند دفعه 
تلفن میزنه. کمک میخاد که جسد پسرشو برگردونه وطنش. 
حاال پسرش، غریبۀ شماره یک، میتونه برگرده وطنش چون 

گلوله توی کله شه. فکرش را بکنی اگر غریبۀ شمارۀ یک 
همراه غریبۀ شماره دو برگشته بود شاید، فقط شاید، حداقل 

به این زودی گلوله توی کله اش نبود. شب خواب میبینم 
زنی که مادرغریبۀ شماره یکه داره با کارت غریبۀ شماره 

یک، همونی که شمارۀ شخص بدون وطنش روش بود و توی 
تصادف انبوه تن های آویزان از اتوبوس گم نشده بود، حرف 

میزنه و گریه میکنه. بعضی وقتا وقتی تلفن زنگ میزنه جواب 
نمیدم به فکر اینکه شاید مادرغریبۀ شماره یک باشه و من که 

حاال رسیدم به »جائی« که پسرش مرد و بهش نرسید نمیدونم 
بهش چی بگم. شیش ماه طول میکشه که جسد غریبۀ شماره 

یک دروطن خودش به خاک سپرده بشه. غریبۀ شمارۀ دو 
هیچوقت تلفن نمیزنه.

اینروزا پسرم داره سبیل میذاره. چشمای سیاه و شانه های پهن 
داره. هرشب گربه پنجه هاشو از زیر در اتاق میکنه تو. هر شب 

چشماش سیاه سیاهست.

Photo: Flickr/chameda
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خانهخانه

مفهوم فرهنگ خانه در ایران

این مقاله ابتدا در سخنرانی  با عنوان »فرهنگ خانه 
در ایران« در گروه مطالعات انسان شناسی فرهنگی در مهر 

1385 ارائه شده است. 

تعریف مسئله و مالحظات روش شناختى
این مقاله به بررسی تاثیرات فرایندها و تحوالت فرهنگی معاصر 

– مانند مدرن شدن، جهانی شدن، رسانه ای شدن، گسترش 
تکنولوزی های ارتباطی و اطالعاتی، تحول خانواده، عرفی 

شدن، تکنولوزیک شدن و رشد فردگرایی - بر خانه و مفهوم 
آن می پردازد. خانه از دیدگاه اقتصادی نوعی »کاال«، از دیدگاه 

هنری »نماد«، از دیدگاه جامعه شناسانه »نهاد«، از دیدگاه 
مهندسی و معماری »بنا« یا ساختمان، از دیدگاه شهرسازی 
»فضا« و از دیدگاه انسان شناختی نوعی »فرهنگ« است که 
تمام ابعاد مذکور را در دارد.درک خانه و جایگاه آن در نظام 

روابط اجتماعی مردم و جامعه نیز با در نظر گرفتن تمامی وجوه 
نمادین، نهادین، مادی و زیباشناسانه خانه یا همان »فرهنگ 

خانه« امکان پذیر است. در انسان شناسی این شیوه جامع یا همه 
جانبه نگریستن به امور انسانی و اجتماعی را »رویکرد کل نگر« 

)holistic approach( می نامند. رویکرد کل نگر یعنی دیدن همه 
چیز درباره یک چیز نه یک چیز درباره همه چیز. به تعبیری 

دیگر، تمام وجوه نمادین، نهادین، مادی و زیباشناسانه مسکن، 
ابعاد مختلف خانه اند نه آنکه چیزهای مختلف باشند. در »انسان 
شناسی خانه« به کمک مفهوم فرهنگ این ابعاد انسجام و ارتباط 

متقابل می یابند و »فرهنگ خانه«)1( را می سازند.
»فرهنگ خانه« همچنین دربردارنده ریشه ها، کارکردها و 

الگوهای فرهنگی مسکن در هر جامعه معین است. در بخش 
»فرهنگ خانه: ریشه ها، کارکردها و الگوها« این مفاهیم را به 
مثابه چارچوب نظری مطالعه توضیح داده ام. همچنین »سنت 
و مدرنیته« نیز مفاهیم کلیدی دیگر این مقاله اند. با استفاده 

از تطبیق و تقابل بین سنت و مدرنیته، چگونگی تحول مفهوم 
و الگوی فرهنگ خانه را در بخش »مدرنیته و تحول فرهنگ 
خانه« شرح داده ام. همچنین به منظور پشتیبانی تجربی از 

مباحث »فرهنگ خانه« به مطالعه مردم نگارانه تجربه زیسته 
از خانه در روستای زادگاهم پرداخته ام)2(. این نیز با عنوان 

»مردمنگاری مدرنیته و فرهنگ خانه« در بخش پایانی قبل از 
»نتیجه« ارائه شده است.

از لحاظ روش شناختی در این مطالعه بیش از هر چیز بر 
مشاهدات و تجربیات زیسته ام تکیه دارم. من تجربه نسبتا 

طوالنی زندگی در سه بستر فرهنگی کامال متفاوت روستا، تهران 
و لندن را داشته ام. این سه بستر فرهنگی متفاوت، طیفی از 

سه فرهنگ »نسبتا سنتی« تا »کامال مدرن« هستند. از اینرو 
تجربه زیستن در این بسترهای متفاوت، این امکان را برای نگارنده 

فراهم می سازد که بتوانم تفاوت هایی را که بین تلقی های 
سنتی و مدرن از خانه وجود دارد و تحوالتی را که مدرنیته در 

فرهنگ خانه بوجود آورده است به نحو ملموس تری درک و 
تحلیل نمایم. اما تحلیل ها و برداشت هایی که ارائه می کنم صرف 
»تجربه محض« یا »تجربه های خام« تبیین ناشده نیستند، بلکه 
تالش کرده ام به مثابه انسان شناس و تحلیلگر فرهنگ در پرتو 

نظریه ها و مفاهیم علوم اجتماعی تجربه هایم را برای توصیف 
و تبیین تحوالت فرهنگ خانه بخدمت گیرم.. تالش کرده ام 

تا بستر فرهنگی که خانه مدرن در ساخته و معنا می شود به 
شیوه ای مردمنگارانه نشان دهم.

کلیفور گیرتز هدف مطالعات مردم نگارانه را وضوح بخشیدن به 
مسائل فرهنگی که برای ما ناشناخته و مبهم هستند می داند و 
می نویسد: »مردمنگاری فعالیتی است که...هدف آن ارائه قابل 
فهم و واضح موضوعات مبهم از راه فراهم ساختن »زمینه ای 

روشنگر« و گویا برای آنها است«. )Geertz 1983: 152.( از اینرو 
مهمترین راهبرد روش شناختی که در مطالعات انسان شناسی 

دنبال می شود شناختن زمینه و بستر اجتماعی و تاریخی 
است که موضوع مورد بررسی در آن شکل گرفته و تطور و 

تکامل یافته است. این امر را اصطالحاً »زمینه یابی« می نامند. 
زمینه یابی گاه »زمینه یابی تاریخی« است یعنی مسئله مورد 
بررسی در بستر زمان و تاریخ مطالعه می شود، و گاه به صورت 
غیر تاریخی است که آن را »زمینه یابی اجتماعی« می نامند. 

مطالعات انسان شناختی از دهه 1980 به بعد بر پیوند این 
دو تأکید دارند و الزمه فهم زمینه اجتماعی را دانستن زمینه 

تاریخی آن می دانند. در این بررسی من تالش کرده ام تا از منظر 
کل نگر انسان شناختی و توصیف های مردمنگارانه خانه مدرن 
و خانه پیشامدرن را توصیف و تبیین کنم و تفاوت های آنها را 

نشان دهم. در این مطالعه من دو نوع فرهنگ خانه یکی مدرن و 
دیگری پیشامدرن را در بستر امروزی آن توضیح می دهم. بخش 

نخست خانه شهری و در بخش پایانی، توصیف مردمنگارانه 
جامعی از خانه روستایی ارائه می کنم.

در عین حال، در اینجا الزم است به قلت و کمیابی مطالعات 
تجربی و نظری درباره تاثیرات مدرنیته بر فرهنگ خانه در ایران 
اشاره کنم. پر واضح است که اگر منابع و مطالعات تجربی کافی 
وجود داشت، این مطالعه می توانست به نحو دقیق تر و تجربی تر 

تدوین شود.
تاکنون در ایران مسئله فرهنگ خانه و نسبت آن با مدرنیته 

کمتر بررسی و توجه شده است. اگرچه موضوع »معماری 
مدرن« و حتی مباحث »معماری پست مدرن« سوژه ناآشنایی 

برای ایرانیان نیست. اما سخن من در اینجا معماری مدرن یا 
پست مدرن نیست بلکه بررسی خانه و فرهنگ آن در بستر 
اجتماعی »فرهنگ معاصر« یعنی فرهنگی که اکنون آن را 

مشاهده و تجربه می کنیم است، فرهنگی که شاید بتوان گفت 
مهمترین ویژگی اش آمیختگی با فرایندهای مدرنیته است. 

از این منظر اساسا خانه و مسکن مورد نظر معماران و محققان 
معماری در ایران با خانه مورد نظر ما در اینجا متفاوت است. 

معماران در مباحث معماری و تاریخ معماری ایران، و همچنین 
محققان ایرانی و محققان غیرایرانی که درباره معماری ایران 

مطالعه و کار می کنند، اغلب به بناهای باشکوه یا بناهای تاریخی 
توجه می کنند و نه خانه ها و اقامتگاه های عامه مردم. شاید 

یک دلیل برای این موضوع این است که اصوال »فرهنگ خانه« 
موضوع معماری نیست بلکه معماری با خانه و ساختمان آن 

بیشتر سروکار دارد. از طرف دیگر، معماری و معماران بیشتر 

به»نمونه« ها یا »نمونه های ایده ال« )ideal type( می پردازند تا 
بتوانند اوج پیشرفت ها و تحوالت در وجوه هنری، فنی و مادی 

بناها را بشناسند. از اینرو، برای این محققان عنوان معماری 
بیشتر تاج محل، تخت جمشید، بناهای رم باستان، فلورنس، 

اصفهان و امثال اینها را تداعی می کند نه االچیق ها، سیه چادرها، 
خانه های گنبدی و کاه گلی روستایی یا حتی آپارتمان ها و 

ساختمان های مدرن امروزی. مسئله مدرنیته در معماری ایران 
اغلب با عناوین »معماری مدرن« یا »مدرنیته در معماری« و 

با تکیه بر شیوع سبک های معماری در بناهای خاص مانند 
ساختمان های دولتی که در دوره پهلوی اول ساخته شد یا 

بناهای مدرنی که پادشاهان قاجار ایجاد کردند محدود می شود 
نه بحث تاثیرات آن بر فرهنگ خانه.

تا حدودی می توان گفت مطالعه »فرهنگ خانه« بیشتر در 
قلمرو علوم اجتماعی می گنجد نه معماری. اگرچه بر ماهیت 

بین رشته ای این موضوع نیز می توان توجه داشت. اما محققان 
مسائل اجتماعی ایران نیز کمتر به ابعاد اجتماعی مسکن از منظر 

»فرهنگ خانه« پرداخته اند. در مطالعات شهرسازی و برنامه 
ریزی شهری نیز اگرچه تا حدودی برخی جنبه های تاثیرات 
مدرنیزاسیون پهلوی ها بر ساختار و فرم و کالبد و فضاهای 
شهرهای ایران بررسی می شود اما همچنان این بررسی ها نیز 

درباره تحوالت کیفی در تلقی جامعه از مفهوم خانه و مسکن 
سکوت می کنند.

مسئله مسکن در چند دهه اخیر یکی از مسائل مهم برنامه های 
دولت و »خانه دار کردن مردم« شعار اغلب دولت های 

حاکم ایران بوده است. از اینرو مطالعات و بحث های بسیاری در 
مطبوعات و برخی رشته های علمی و مراکز تحقیقاتی انجام شده 
است. در مباحث »رفاه و برنامه ریزی« معموال »بعد اجتماعی« 

مسکن با مباحث مربوط به نظام های ساخت وساز، سیاستگذاری 
و برنامه ریزی مسکن، قیمت گذاری و شیوه های ارزشیابی 
مسکن، تنوع الگوهای خانه سازی برای گروه های مختلف، 

همچنین نقش متغیرهای اجتماعی در برنامه ریزی و مدیریت 
مسکن مطرح و بررسی می شوند. مباحث مسکن در رشته های 

مهندسی معماری، مهندسی عمران، مهندسی راه ساختمان، 
جغرافیای انسانی، جغرافیای شهری، شهرسازی و برنامه ریزی 

شهری و بسیاری رشته های دیگر هم بررسی و بحث می شود. اما 
در این مطالعات نیز چیزی که من آن را »بعد فرهنگی خانه« 

یا »فرهنگ خانه« می نامم جای ناچیزی یا اصال جایی نداشته 
است.

فرهنگ خانه: ریشه ها، کارکردها و الگوها
خانه مقوله ای از جنس فرهنگ است نه طبیعت و غریزه. به 

زبان کارکردگرایانه و با منطق مالینوسکی)3(، خانه نوعی »نیاز 
زیستی« است که »فرهنگ خانه« برای پاسخگویی به این نیاز 
شکل گرفته است و در کلیت نظام اجتماعی و فرهنگ انسانی 

ادغام و سازگار شده است. فرهنگ خانه از منظر انسان شناختی 
»مجموعه ارزش ها و معانی است که چیستی و چگونگی 

مفهوم خانه در یک گروه یا قوم و ملت را تعریف و تعیین 
می کند.« اینکه خانه را چگونه بسازیم، از چه مصالحی و موادی 

بهره بگیریم، چه نمادها و نشانه هایی در آن بکار بریم، درباره 
آن چه احساس و تلقی داشته باشیم، چه کارهای و فعالیت هایی 
در آن انجام بدهیم یا انجام آنها در خانه را ممنوع کنیم، چگونه 

خانه خود را توصیف و ترسیم نماییم، چه کسانی را در خانه 

ببریم و از ورود چه کسانی اجتناب کنیم، خانه را مقدس یا امری 
عرفی بدانیم، چه نسبتی بین خانه و سایر ابعاد زندگی اجتماعی 

برقرار سازیم، چه آیین هایی را درون خانه و کدام را بیرون آن 
بجا آوریم و...تمام این مقوالت در و بواسطه »فرهنگ خانه« هر 

جامعه پاسخ داده می شود. و فرهنگ خانه زیر مجموعه ای از 
کلیت فرهنگ جامعه است. از اینروست که هر جامعه ایی فرهنگ 

خاص خود را دارد، فرهنگی که متناسب تاریخ و جغرافیا و 
تجربه های یک ملت و قوم شکل می گیرد و با تغییر فرهنگ و 
شرایط اجتماعی، فرهنگ خانه نیز تغییر می کند. و از اینروست 

که دوره های مختلف تاریخی، فرهنگ های خانه مختلف را 
بوجود آورده و همچنان بوجود خواهد آورد. از این منظر ما در 

بحث فرهنگ و خانه نه با »فرهنگ خانه« به مثابه مقوله منفرد 
و انتزاعی و جهانشمول، بلکه با »فرهنگ های خانه« به مثابه 

مقوله ای تجربی، عینی، متکثر و متنوع سروکار داریم.
تاریخ، فرهنگ و زندگی روزمره ما همزمان در خانه و مسکن 

بهم گره خورده اند، چنانکه مسکن تنها برای بقا و زنده ماندن 
نیست، بلکه الزامات و اقتضائات خود را به تمامیت هستی و 
شیوه زندگی انسان تحمیل نموده است و در عین حال تمام 

اجزاء و عناصر فرهنگ یعنی مذهب، جهان شناسی، هنرها، علم، 
تکنولوزی، اقتصاد، سیاست، اسطوره ها و زیباشناسی همه وهمه 

با مسکن درآمیخته اند. چنین است که شیوه های معیشتی و 
زیستی گوناگون مانند شیوه های دامپروری، کشاورزی، صنعتی 
هر کدام نظام مسکونی خاص خود را بوجود آورده اند. روستا و 
شهر هر یک نماینده نوعی نظام مسکن گزینی و مسکن سازی 

انسان و در عین حال نظام های اقتصادی و اجتماعی متفاوت اند. 
زندگی کوچ زیستی و عشایری که همچنان موجود است نیز 

نوعی متمایز از نظام سکناگزینی و سکونت متناسب با محیط 
طبیعی و نظام اجتماعی عشیره ای، کوچ زیستی و دامپروری 

بوجود آورده است.
اجازه دهید در اینجا تعریفی از مفهوم خانه و روند تارخی شکل 

گیری آن ارائه کنیم. فضای مسکونی را که انسان ها در آن 
اقامت و زندگی می کنند »خانه« می نامند. این فضای مسکونی 

با دیوارها، کف، سقف و در ورودی اش هویت خانه مسکونی 
پیدا می کند. این ساختار »پناهگاه« یا »جان پناه« برای انسان 

در مقابل باد، باران، گرما، سرما و در عین حال حیوانات و از 
جمله »انسان های دیگر« را فراهم می سازد. خانه معموال محل 
اقامت دائم یا نسبتا پایدار خانواده یا خانوار )یک یا چند نفره( 

است. افراد ممکن است برای کار یا فراغت از خانه خارج شوند اما 
حداقل برای »خواب« و »همخوابگی« به خانه بر می گردند. 

انسان همواره در طول تاریخ الجرم از ساختن و داشتن خانه 
بوده است زیرا اندام انسان بخصوص در سال های نخست تولد و 
طفولیت قادر نیست بدون داشتن جان پناه در طبیعت به حیات 

خود ادامه دهد.
در دوره های مختلف تحول تاریخ جامعه انسانی در نتیجه رشد و 
توسعه تکنولوزی، افزایش جمعیت، توسعه فکری و معنوی انسان 

یکی از کارکردهای خانه حفاظت از زنان 
بوده است، نقشی که لباس و پوشش نیز 

به نحو دیگری آن را انجام می دهد.

انسان شناس، دکتر نعمت اهلل فاضلی
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و ظهور نظام های معنایی و اعتقادی، تحول ساختار خانواده، 
پیدایش شکل های پیچیده تر اجتماع انسانی بصورت روستا و 

شهر و تحوالت دیگر، انسان ناگزیر از ابداع الگوهای متفاوت و 
تازه تر خانه شده است. در هر دوره تاریخی مقهوم و فرم خانه 
متناسب با شرایطی که انسان در آن قرار داشته، تغییر کرده 
است. این تحول را می توان از روی نمونه ها و بقایای موجود 

خانه های اقوام نخستین تا اقوام امروزی مشاهده کرد.
اقوام شکارگر و گردآور خوراک، که تنها از راه خوشه چینی 
و شکار ارتزاق می کردند، در دو میلیون سال پیش در دوره 

پالئولتیک به مدت یک میلیون سال یعنی تا ابداع کشاورزی و 
شروع دوره نئولتیک در جنگل ها و دشت ها زندگی می کردند. 
همچنان تعدادی از گروه های شکارگر و خوشه چین در غرب 
استرالیا در »دشت بزرگ ویکتوریا« و در »جزایر آندمان« در 

اقیانوس هند، جنگل های آمازون، در دشت بزرگ کاالهاری در 
جنوب آفریقا و جنگل های بارانی مالزی، در سیبری و آالسگا 

ساکن هستند. این اقوام بسته به شرایط زیست محیطی و اب و 
هوایی در غارها، خانه های چوبی، چادرها، چاله های بزرگ در 
دل زمین و خانه های ساخته شده از علف، و خانه های ساخته 

شده از برف و یخ )اسکیموها در آسالسکا و سیبری( زندگی 
می کنند. اصل کلی برای این اقوام »پذیرش طبیعت« به مثابه 
شیوه زندگی و عدم یا حداقل تغییر و دستکاری در آن است. 

علی رغم این امر، خانه برای آنها چیزی متفاوت از النه حیوانات 
است. نه تنها از آن جهت که خانه سازی انسان جنبه غریزی 

ندارد و محصول اراده و آگاهی اوست، بلکه از این حیث که 
انسان خانه را عالوه بر جنبه های مادی و نیاز به ادامه حیات، 

بلکه »جنبه نمادی« هم برای او دارد.
باستان شناسان در سال های اخیر موفق به کشف دهکده ای در 

آناتولی ترکیه شده اند که متعلق به عصر برنز و دوره نئولتیک 
یعنی 7500 سال قبل از میالد مسیح است. برخی باستان 
شناسان معتقدند دهکده »چاتال هویوک« نخستین محل 
اقمتگاهی انسان است. خوشبختانه یک نمونه از خانه های 

چاتال هویوک در حفاری ها شناسایی شده است. این خانه که 
در ورودی آن بر روی سقف قرار دارد، دارای نقاشی ها و تزئیاتی 
است که روان شناسان و محققان تاریخ هنر درباره آنها بررسی 

می کنند.
این شاهد تاریخی نشان می دهد که انسان از همان ابتدای 

تاریخ، خانه را تنها برای تامین نیازهای زیستی و پناهگاهی 
نمی خواست و متناسب رشد اندیشه و احساسش و به تعبیر 

دقیق متناسب نوع فرهنگ و تمدنی که خلق می کرد، درصدد 
ساختن خانه درخور خویش بوده است. آنچه خانه را جالب 

می سازد همین آمیختن آن با کلیت فرهنگ و تمدن است.  این 
است که خانه انسان را از »النه« حیوانات متمایز می کند و 

»معماری« به مثابه نوعی »هنر« و در عین حال »علم« تالش 
سازمان یافته انسان برای خانه سازی و متمایز کردن خانه خود 

از النه است. اگر از این زوایه تاریخی و انسان شناسانه تاریخ خانه 
سازی و معماری را دنبال کنیم، در می یابیم خانه در مراحل 

مختلف تاریخی متناسب با نوع خانواده و ساختارهای اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی و محیطی اشکال گوناگون داشته است.
در عین حال، مسکن با طبیعت و زیست محیط انسان نیز 

پیوندی نزدیک دارد. خانه از هر نوعی باشد الجرم در طبیعت 
و بر روی طبیعت و با استفاده از مواد بدست آمده از طبیعت 

ساخته می شود. و نمی تواند بدون سازگاری با طبیعت به حیات 
خود ادامه دهد. خانه ای پایدار است که که بتواند با طبعیت 

زیست محیط خود سازگار تر باشد. بنابراین مسکن نه تنها 
رنگ تاریخ بلکه رنگ جغرافیا نیز دارد. اما در اینجا نیز انسان به 

دستکاری طبیعت می پردازد و بر آن مسلط می شود تا بتواند 
خانه ای بسازد که با اعتقادات، زیباشناسی و جخان شناسی و 

کلیت فرهنگ او سازگار باشد نه صرفا با مقتضیات طبیعت. تنوع 
الگوهای مسکن و معماری از خانه های برفی اسکیموها، االچیق 

عشایر، خانه های گلی و گنبدی کویر، تا برج های سر به فلک 
کشیده منهتن نیویورک و تهران تمام حاصل تعامل طبیعت، 
تاریخ، جغرافیا، فلسفه، دین و هنر و زیباشناسی های متعدد 

انسان هایی است که در یک بستر تاریخی طوالنی آنها را ابداع و 
خلق کرده اند.از اینرو، خانه را باید بیش از هر چیز »برساخته« 

یا »سازه ای اجتماعی و فرهنگی« دانست نه صرفا سازه ای از 
مواد و مصالح چوب، سنگ. از اینروست که فرهنگ های مختلف 
الگوهای فرهنگی متفاوتی از مفهوم و فرم خانه و مسکن ایجاد 

کرده اند.
تا اینجا باید تا حدودی مفهوم خانه، کارکردها و الگوهای آن از 

لحاظ نظری روشن شده باشد. من در اینجا می خواهم به نحو 
تفسیری و نشانه شناسانه و نه کارکردگرایانه به نسبت خانه و 

فرهنگ را توضیح دهم. از این منظر شاید بتوان گفت مهمترین 
وجه فرهنگی خانه و مکان نقش و تاثیر آن در تثبیت و شکل 
دادن هویت فردی و جمعی ماست. خانه انسان نقطه اتصال و 

تثبیت شدن ما در روی کره خاکی و بلکه کلیت عالم و هستی 
است. از اینرو اهمیت معنایی خانه در وجه اول در ایجاد »حس 
تثبیت« و »ثبات بخشی در کره خاکی و جهان است.« تالش 

افراد برای صاحبخانه شدن و رهایی از خانه استیجاری بیش از 
هر چیز ناشی از احساس نیاز معنوی به پیدا کردن نقطه ای برای 

اتکا در روی خاک و جهان هستی، و برای نجات از معلق بودن 
و سرگشتگی پنهان است. خانه ما را متعلق به زمین می کند یا 

بهتر است بگوییم زمین را به ما متعلق می سازد.
این حس تعلق داشتن به جا و مکان اگرچه ظاهری فردی 

دارد اما گروه ها و اقوام نیز تنها و تنها از راه تثبیت و تعلق یافتن 
به جا و مکان مشخص است که می توانند هویت و قدرت خود 
را تثبیت کنند. تالش قوم یهود برای بدست آوردن سرزمین و 

نجات از سرگشتگی تاریخی، آنها را به اشغال سرزمین فلسطین 
و سال ها جنگ طوالنی با اعراب و مسلمانان کشاند. قوم کرد که 

بیش از سی میلیون جمعیت دارد اما بدلیل نداشتن »سرزمین 
مستقل« یا »مملکت کرد« همچنان در مبارزه ای سخت و 

تاریخی در ترکیه، سوریه، عراق، ایران و سراسر جهان پراکنده 
شده اند. و تمام ملت های جهان تا حدی از آنرو از »وطن« و 

سرزمین تا پای جان دفاع می کنند که می دانند از دست دادن 
سرزمین تنها به معنای از دست دادن خاک نیست، بلکه زیر پای 
هویت اجتماعی انسان با از دست رفتن سرزمین خالی می شود. 

ما ممکن است بدون سقف و تنها در زیر آسمان ابی بتوانیم 
زندگی کنیم، اما زیر پای مان نمی توان متزلزل باشد! هیچ چیز 

هراسناک تر از احساس متزلزل بودن زیر پای انسان نیست. 
انسان به محلی برای اتکا نیازمند است بیش از آنکه سقفی برای 

سایه بان بخواهد.
داشتن سرزمین و خانه ای از آن خود، نه تنها به معنای تثبیت 

و رهایی از سرگشتگی است، بلکه به معنای دستیابی به »حریم 

خصوصی« است. حریم جایی است که انسان می توان ارامش 
داشته و آنگونه ای که خود و فردیت او ایجاب می کند زندگی 
و رفتار نماید. حریم جایی است که حرمت انسان در آن پاس 

داشته می شود. از اینرست که تجاوز به حریم فرد، تجاوز به 
تمامیت هویت و حیثیت اوست. خانه »حریم فرهنگی« است که 
ما را از دیگری جدا می کند و در عین حال زندگی و همزیستی 

ما با دیگران را ممکن می سازد.
مفهوم حریم و فردیت، مفاهیم فرهنگی هستند که از فرهنگی 

به فرهنگ دیگر تفاوت می کند. در جوامعی که فردگرایی در 
آن رشد یافته تر است و ارزش های فردگرایانه در آن غلبه دارد، 

مقوله حریم خصوصی هم در معنای مکانی و هم در معنای 
اجتماعی آن یکی از مفاهیم کلیدی حیات اجتماعی است. 

در اینگونه فرهنگ ها معماری خانه ها بگونه ای است که هر یک 
از اعضای خانه بتوانند در درون خانه »حریم خصوصی« خود 

را داشته باشند. از اینرو در خانه های بریتانیا، مهمترین مسئله 
مساحت یا فرم خانه نیست بلکه شیوه توزیع فضا و تقسیم بندی 
آن است. اینکه خانه اگر هر قدر کوچک باشد باز هر کس فضای 

خاص و مستقل خودش را داشته باشد. بالعکس، در جوامع و 
فرهنگ هایی که ارزش های اجتماع گرایانه غلبه دارد، مفهوم 

حریم خصوصی متفاوت است و کارکرد فرهنگی خانه بیش از هر 
چیز حفظ و صیانت از ارزش های جمعی است. در فرهنگ ایرانی، 

خانه محلی برای تجلی بخشیدن به ارزش های سنتی دینی 
و حفظ خانواده است. از اینرو مفاهیم خانه و خانواده آهنگ 

زبان شناسانه مشترک و معانی نزدیک بهم دارند. در فرهنگ 
سنتی ایرانی خانه باید حریم اندرونی و بیرونی داشته باشد 

تابیگانه چشمش به ناموس خانه نیفتد. اما در این فرهنگ مرزی 
میان محرمان ساکن خانه وجود ندارد. از اینرو، فرزندان خانه هر 
کدام اتاق خصوصی خود را ندارند. وضعیت امروز خانه های ایرانی 

که فرزندان و والدین اتاق مخصوص دارند، متاثر از تحوالت 
مدرن است و ریشه سنتی ندارد.

همچنین پیوند خانه، مکان و سرزمین با هویت و هستی 
اجتماعی انسان، به این مفاهیم ابعاد سیاسی گسترده می دهد و 
با قدرت در سطوح خرد و کالن آن الجرم در می آمیزد.  اینکه 

هر کس تالش می کند تا خانه بسازد در خورد پیل، بدان روست 
که می خواهد نمایشی از قدرت از خود به دیگران ارائه کند. 

آسایش و امنیت و فراخی خانه و حتی زیبایی آن در پرتو مفهوم 
قدرت دسخوش تغییر اساسی می شود. ما می توانیم خانه ای 
بزرگ در شهری کوچک یا حتی کاخی در شهرکی کوچک 

داشته باشیم که امکانات زیست آن ایده ال باشد. اما آپارتمانی 
کوچک در شمال تهران را به آن کاخ در شهر کوچک را ترجیح 

می دهیم. زیرا زندگی در خیابان جوردن، میرداماد، الهیه و.. 
مناطق اعیان نشین بار معنایی قدرتمندی دارد که زیستن در 

خانه های بزرگ در جنوب شهر یا شهرهای دیگر ندارد.

در سطح ملی نیز مفهوم سرزمین که »خانه ملی« ملت است 
بشدت با مفهوم قدرت گره خورده است. این موضوع چنان واضح 
است که توضیح بیشتر نمی طلبد.  اما بگذارید یکی از مشاهداتم 

را بگویم. در »موزه قدیم تیت« در لندن نمایشگاه بزرگی از 
نقاشی های تاریخ بریتانیا از قرون 16 و 17 وجود دارد. من 

بارها این موزه را دیده ام. در این تصاویر و نقاشی ها، چگونگِی 
به تصویر کشیدن امپراطوری بریتانیا بسیار جالب توجه است. 

مثاًل یکی از نقاشیها، تصویری از سنت پل، کلیسای بزرگ شهر 
لندن را در کنار یکی از رودهای شهر شهر بهشتی و زیبای 

ونیز نشان می دهد. می دانیم لندن و ونیز هزاران کیلومتر با هم 
فاصله دارند. در این نقاشی پیوندی خیالی بین ونیز و لندن ایجاد 

گشته و این به دلیل اهمیت ونیز بعنوان بزرگترین و مهمترین 
مرکز تجاری جهان در آن زمان بوده است. از این دست ادغام ها 
باز هم به چشم می خورد. مفهومی که از مکان و پیوندهای ایجاد 
شده در این نقاشیها دیده می شود تصوری از سرزمین امپراطوری 
بزرگ بریتانیا  ایجاد می کند. همه ملت ها روزگاری – شاید هنوز 

هم – ارزوی جهانشگایی داشته اند و برخی نیز مانند بریتانیا 
)دوره ویکتوریا( و ایران )عصر هخامنشی( روزگاری بر بخش 

بزرگی از عالم حکم رانداه اند.
وجه فرهنگی بارز دیگر خانه و مسکن آدمی، جنبه های زیبایی 

شناسانه خانه و معماری است. هر خانه موزه ای از نمادها و 
نشانه های تاریخی و فرهنگی است که نه تنها میراث تبار و 

خاندان مشخص بلکه میراث قوم و ملت مشخص است. خانه نه 
تنها محلی برای حفاظت از بدن های آدمی بلکه موزه حفاظت 
از نام ها و نشان هایی است که بدون آنها خانه انسانی چیزی 

جز النه حیوان نخواهد بود. خانه ما محل نگهداری حافظه 
خانوادگی، قومی، ملی و انسانی ماست. شاید دقیق تر  این باشد 

که بگوییم خانه همان حافظه فرهنگی ماست که خاطرات ما 
در آن شکل می گیرد و تداوم می یابد. عناصر زیبایی شناختی 
معماری خانه ها میراث تاریخی قوم وملتی است که ما به آن 

تعلق داریم. و اشیاء درون خاه از فرش ها، گلیم ها، ظروف، گچ 
بری ها، درها، منبت کاری ها، پنجره ها و اشکال هندسی شکل 

خانه همه و همه هستی ما را حمل می کنند و به وجود و هویت 
ما عینیت می بخشند. برای همین خانه پاسدار هویت فرهنگی، 
اجتماعی و طبقاتی ماست. هر کس به فراخور وجود و هستی 

فرهنگی و توان اجتماعی و اقتصادی خویش خانه ای را می سازد. 
پس خانه با کلیت وجود ما مرتبط است نه صرفا پاسخگوی نیاز 

مادی و بقا ما باشد.

مدرنیته و تحول فرهنگ خانه
انسان تا ظهور »دوره مدرن« که پیشرفت های شگرف علم 
پزشکی و بهداشت رخ نداده بود، مشکلی از نظر جان پناه 

نداشت زیرا طبیعت با کشتار انسان ها از راه بیماری های فراگیر، 
و حوادث طبیعی )سیل، زلزله، طوفان، آتشفشان، خشکسالی 

و..( جمعیت انسانی را با توانایی های بالفعل خود مطابقت و 
سازگار می کرد. اما پیشرفت های علم و تکنولوزی مدرن موجب 
افزایش جمعیت انسانی گردید و روش های سنتی دیگر کفایت 
نیاز انسان به مسکن و خانه را تامین نمی کرد. گسترش شهرها 

و شهرنشینی که در نتیجه انقالب صنعتی و تحوالت بعد از 
آن رخداده بود، هر روز سرعت بیشتری پیدا کرد و فرایند 

شهرنشینی مدرن، الگوی اجتماعی متفاوتی از نظر مسکن و 
خانه سازی پیش روی »انسان مدرن« و »انسان معاصر« نهاد. اما 

با افزایش آگاهی های جنسیتی و رشد 
جنبش زنان و افزایش فرصت های شغلی و 

اجتماعی زنان و حضور بیشتر آنها در جامعه و 
بیرون از خانه و با تغییر و کاهش کارکردهای 
خانواده، خانه نیز دیگر کمتر کارکرد جنسیتی 

سنتی خود را  ایفا می کند.
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تحوالت مدرنیته و تاثیرات آن بر الگوی سکونت آدمی تنها 
محدود به بعد کمی افزایش جمعیت و در نتیجه افزایش 

خانه ها و سکونتگاه ها آدمی نبود، بلکه مهمتر از آن مدرنیته 
و فرایندهایش کیفیت خانه و مسکن انسان مدرن و معاصر را 

شدیدا متاثر ساخت.
شناخت تاثیرات مدرنیته و فرایندهایش بر الگوهای سکونت 
و فرهنگ خانه در تمام جوامع بخصوص کشورهای در حال 

توسعه بسیار پیچیده و دشوار شده است زیرا در نتیجه تحوالت 
مدرن و گسترده فرایندهای ارتباطی بین ملت ها و ادغام و 

اشاعه فرهنگ ها در یکدیگر، دیگر فرهنگ آن کلیت منسجم و 
یکپارچه ای نیست که انسان شناسان در قبایل و اقوام کوچک 
سنتی مشاهده و مطالعه می کردند. فرهنگ ها به »دیگ درهم 

جوش« یا موجودیت های »چل تکه« یا »سوپر مارکت های« 
بزرگ تبدیل شده اند که از هر چیز و از هر جایی در آنها تکه ای 
و نمونه ای هست. در این شرایط باید نسبت بین خانه و فرهنگ 

را گونه ای دیگر دید. اکنون در بسیاری مواقع آن تناسب تاریخی 
و سنتی بین فرهنگ و خانه از میان رفته است. همچنانکه به 
نحو آشکار می بینیم خانواده های مسلمان ایرانی بی توجه به 
باورهای شرعی، آشپزخانه باز را می پذیرند و دیگر اندرونی و 
بیرونی در خانه ها نیست، و بسختی می توان با تحلیل نشانه 
شناسانه جهت گیری مذهبی افراد را از روی خانه های شان 

شناخت. همچنین با رشد فردگرایی، در ایران و جوامع جمع گرا 
دیگر نیز مفهوم حریم خصوصی تغییر کرده و فرزندان نیز در 

درون خانه اتاق مخصوص دارند. نمادها و نشانه های درون خانه 
نیز دیگر کمتر بیانگر روح فرهنگ سنتی است. این امور به معنای 

قطع ارتباط بین فرهنگ و مسکن نیست بلکه این نسبت از نوع 
و گونه ای دیگری است همان طور که فرهنگ معاصر خود از 

جنس و گونه ای دیگر است.
تحول مدرن شدن در کشورهای غربی )اروپا و آمریکای شمالی( 
که خاستگاه مدرینته بوده اند، نوعی تحول طبیعی تاریخی دیده 

می شود زیرا مجموعه نظام اجتماعی و فرهنگ غرب به نحو 
نسبتا هماهنگ و همسو بایکدیگر تغییر کرده اند و تعارض های 
سنت و مدرنیته و بحران های ناشی از مقاومت در برابر مدرن 
شدن یا تاخر فرهنگی و بحران هویت فرهنگی مواجه نکرده 

است. اما در کشورهای غیر غربی مانند ایران که از تاریخ و سنت 
طوالنی برخوردارند تحوالت مدرنیته در عین ایجاد تغییرات 
گسترده در سبک زندگی مردم موجب تعارضات گسترده با 

سنت نیز شده است. این تحوالت و تعارضات را در تمام سطوح 
و وجوه زندگی و جامعه ایران و تمام جوامع غیر غربی که در 

معرض تحوالت مدرنیته بوده اند می توان مشاهده کرد و در امور 
عینی تر مانند مسکن این وضوح بیشتر نمایان است. با توجه 
به این توضیحات اکنون ما نیازمند بررسی چگونگی تاثیرات 
مدرنیته و فرایندهایش - یعنی عقالنی شدن، عرفی شدن، 

بروکراتیک شدن، دموکراتیک شدن، صنعتی شدن، شهری و 
شهرنشین شدن، تخصصی و تفکیک پذیر شدن، و تحوالت 

مدرنیته متاخر یا معاصر )یا به تعبیری دیگر »پست مدرنیته«( 
مانند رسانه ای شدن، دیجیتال شدن، زنانه شدن، فردی شدن 

)فردگرایی(، عامه یا مردم پسند شدن و بصری شدن – بر خانه 
هستیم. در ادامه من تاثیر این فرایندها را به تفکیک توضیح 

شرح می دهم. بحث را با فرایند »امروزی شدن« آغاز می کنم 
زیرا امروزی شدن به تعبیر همان مدرن شدن و نهدینه شدن 

مدرنیته است.

امروزی شدن خانه: مدرنیته به اشکال مختلف از فرم، 
کارکردها و درون خانه سنت زدایی می کند. این فرایند سنت 

زدایی را می توان امروزی شدن خانه نامید. مراد از امروزی شدن 
بریدن خانه از گذشته و تاریخ از یک سو، و هماهنگ شدن 

با شرایط زمان حال از سوی دیگر است. استفاده از مصالح و 
تکنولوزی  امروزی در ساختمان خانه خانه در جامعه پیشامدرن 

دارای هویت تاریخی است و همواره با خود نوعی تاریخ و 
گذشته را حمل می کند. خانه ها مانند افراد دارای شناسنامه و 
اصل و نسب هستند و این هویت و تبار به خانه منزلت و اعتبار 
می دهد. در جامعه پیشامدرن خانه کمتر جنبه موقتی دارد و 

خانواده اغلب تمام طول عمر خود هرگز جابجا نمی شود و بعد 
از آن نیز خانه به فرزندان و نوادگان انتقال می یابد. از این طریق 

خانه پایگاه نسبتا ثابتی است که ممکن است چندین نسل در 
آن زندگی کنند. استمرار چندین نسل در یک خانه، خانه را 

به منزله حافظه عینی و مادی تبار و خاندان می سازد. از اینرو 
حراست از خانه، به معنای حراست از میراث خانوادگی است.

عقالنی شدن خانه: به همین دلیل »معمارِی مدرن« که ابتدا 
در دهه ها نخست قرن بیست ظاهر شد، و بعد توسعه یافت 

الگوی تازه ای از خانه متناسب با کارکردهای جدید آن بوجود 
آورد. اولین موج »معماری مدرن« چند ویژگی داشت:

1- کوچک بودن
2- ساده بودن

3- حداکثر استفاده از فضا
4- فاقد نشانه و رنگ

5- برمبنای تقسیم کار فضایی

همان طور که »خانواده هسته ای« کوچک تر و محدودتر و 
ساده تراز »خانواده گسترده« بود، »خانه مدرن« هم کوچک تر، 

ساده تر و بدون رنگ و لعاب تر بود.
شهری شدن خانه: اکنون هویت  یابی و جامعه پذیری 
فرزندان به بیرون از خانه ها – مدرسه، خیابان، سینما، 

تلویزیون،  اینترنت، پارک ها، کافی شاپ ها، کتابخانه ها، 
ورزشگا ها و استادیوم ها، شهربازی ها، و...- منتقل گردیده و 
تلقِی کاماًل متفاوتی از جایگاه و نقش خانه نسبت به سابق 

بوجود آمده است. به عبارتی، خانه بعنوان جزء کوچکی از شهر 
و یا خانه در ارتباط با شهر نه در ارتباط با خودمان معنا پیدا 

می کند. نوعی یک  دست سازی خانه ها براساس ویژگیهای 
شهری شکل گرفته است. و  این شهر است که بیشتر تعیین 

کننده هویت خانه است نه صاحبان آن. خانه هایی بوده که به هر 
سه حافظه ملی، فردی، تاریخی ربط داشته اما در دنیای مدرن 

دیگر چندان اینگونه نیست.
با توسعه شهرنشینی خانه نیز بسیاری از کارکردهای سنتی اش 

مانند خانه به مثابه محل غذا خوردن، محل تفریح و آسایش، 
محل مالقات و میهمانی، محل جشن ها و برگزاری آیین ها و 

محل کار و البته تولید، همه چیز بجز محل خواب را به فضاهای 
شهری متقل کرده است. اکنون دیگر شعار »شهر ما خانه ما« 

بیش از انکه خانه »استعاره ای« برای شهر باشد، بیانگر و توصیف 
»واقعیت« است. امروزه بخش عمده ای از اوقات زندگی در شهر 

و فضاها و مکانهای گوناگون شهری سپری می گردد. متعاقباً 
اوقات مختص به درون منزل بسیار کمتر شده است. زمانی خانه 

به عنوان جایی که خاطرات و تجربیات کودکی در آن شکل 

می گرفت حائز اهمیت بود.  اما در عصر حاضر خاطرات ما دیگر 
مختص به محیط خانه نیست.

عرفی شدن خانه: مدرنیته آنگونه که در غرب و اروپا تجربه 
شده و در دیگر کشورها بسط یافته است، اغلب با عرفی یا 

سکوالر شدن فرهنگ همراه بوده است. با گسترش مدرنیته 
روح متافیزیکی و قدسی که حاکم بر ابعاد مختلف فرهنگ بود 

بتدریج جای خود را به ارزش های عرفی و دنیوی داد. خانه 
و مسکن سنتی در جوامع پیشا مدرن به صورت های مختلف 

حامل ارزش های دینی و باورهای اسطوره ای و متافیزیکی 
بود. اما در شرایط مدرن دیگر خانه از نمادهای و نشانه های 

متافیزیکی خالی می شود. ساخت و ساز خانه تحت قواعد عقالنی 
که معماری و دانش مدرن همچنین شرایط فضاهای شهری و 

شهرنشینی تعیین و ایجاب می کند صورت می گیرد. برای مثال، 
در معماری ایرانی، گنبد نمادی از آسمان و ملکوت بود و به خانه 

صورتی از معماری مسجد و اماکن مذهبی و زیارتگاهی می داد. 
همچنین رنگ فیروزه ای، رو به قبله ساخت، بکابردن نمادهای 
دینی مانند نصب کاشی های مزین به ایات قرانی و ادعیه دینی 

و نمادهای دینی دیگر. این مجموعه به خانه روح اسالمی و دینی 
می بخشید . اما با گسترش معماری مدرن و توسعه مدرنیته، 
خانه های گنبدی، کاربرد رنگ فیروزه ای و کاشی های مزین 

به ایات قرآن و دیگر نمادها و نشانه های مذهبی تنها محدود به 
مساجد، حسینیه ها و بقاء متبرکه شد.

درفضای پست مدرن کنونی تغییرات دیگری رخ داده و در حال 
وقوع است. اگرچه معماری پست مدرن به نوعی در تالش برای 
استفاده مجدد از فرم، طرح، رنگ ها و الگوهای سنتی و تلفیق 
آن با تکنولوزی و مواد و دانش مدرن امروزی است اما تحوالت 
مقوله خانه بیش از تحول فرم و معماری ساختمان ها در دوره 
پست مدرن کنونی است. من در ادامه برخی از این تحوالت را 

بصورت کوتاه توضیح می دهم.
جهان/محلی شدن خانه: نمی توان بدون در نظر گرفتن 

فرایندهای جهانی شدن به درکی واقعبیانه از زندگی اجتماعی 
انسان معاصر بدست آورد. گسترش فرایند های جهانی شدن 

فشردگی و درهم تنیدگی زمانی و مکانی، بتدریج اهمیت 
مکان را هر روز می کاهد و به »فضا« -فضای مجازی ساخته 
شبکه های اینترنتی و تکنولوزی های دیجیتالی و ارتباطی - 

اهمیت بیشتر می دهد. حتی اهمیت سرزمین، وطن و زادگاه 
نیز با چالش مواجه شده است. »شهروند جهانی« امروز در جایی 
بدنیا می اید، در جای دیگر تحصیل می کند، و در سرزمین های 
مختلف به کار می پردازد. جهان سیال امروز می رود نوعی کوچ 

زیستی جهانی نوین را همگانی و ابداع کند. در این شرایط 
مفهوم خانه، خانه پدری، سرزمین ابا و اجدادی، و وطن و خانه 

خصوصی دیگر آن حس و حال سنت را تداعی می کنند.
از طرف دیگر، گسترش الگوهای معماری و خانه سازی که 
عمدتا ابتدا در کشورهای غربی و متناسب ارزش های آنها 

ظاهر می شود و سپس به دیگر کشورها گسترش می یابد، نوعی 
»همگن سازی« فرهنگ خانه را بوجود آورده است. تشخیص 
شباهت های بین نیویورک، توکیو و تهران از نظر ساختمان ها 
و فضاهای شهری کاری است که چشم غیر مسلح هر شهروند 
و توریستی می تواند آن را انجام دهد. آپارتمان ها و برج های 

سر بفلک کشیده و بناهای مکعبی و مستطیلی با مصالح سنگ، 
شیشه، سیمان و اهن.

اما در عین حال نباید و نمی توان از گسترش سبک های محلی 
معماری و خانه سازی در سطح جهانی غافل بود. از سویی 

دولت های غیر غربی، به منظور جلوگیری از غربی شدن – که 
گاه آمریکایی شدن هم می گویند –در تالش اند تا به احیا و 
گسترش ارزش های معماری سنتی و محلی خود بپردازند. و 

از سوی دیگر گسترش مهاجرت مردم بسوی کشورهای غربی، 
باعث رواج هر چه بیشتر فرهنگ و سنت های حاشیه ای در مرکز 
شود. شاید افزایش تعداد مساجد در شهرهای آمریکا و اروپا یکی 

از نشانه های بارز حضور معماری اسالمی در غرب باشد.
اما شکل گیری محالت و اجتماعات مهاجر در شهرهای بزرگ 

آمریکا و اروپا بیش از گسترش سبک های معماری، توانسته 
است »خانه« در معنای چینی، ژاپنی، آفریقایی و شرقی و 

بطور کلی غیر غربی آن را به این کشورها وارد کند. فروشگاه ها، 
کالب ها ورستوران های چینی و ژاپنی و هندی با نمادهای 

فرهنگ ملی و سنتی شان در لندن، بیش از بناهای تاریخی 
عصر ویکتوریا توجه توریست هایی که از لندن دیدن می کنند 

بخود جلب می کند. این نکته را می توان درباره مام شهرهای 
بزرگ غرب مشاهده کرد.

فردی شدن خانه: فردگرایی یکی از شاخص های مهم رشد 
مدرنیته بوده است. مراد از فردگرایی اهمیت یافتن و ترجیح 

خواسته های فردی در برابر خواسته ها، ارزش ها و ساختارهای 
کلی جمعی تاریخی است. فردگرایی جنبه های سیاسی، 

اجتماعی و اخالقی دارد. رشد فردیت در عرصه های مختلف 
می تواند تاثیرگذار باشد. خانه یکی از این عرصه ها است. میل 
به داشتن خانه شخصی مستقل و جدایی گزینی از خانواده و 

خانه پدری، تخصیص یافتن فضای خصوصی به هر یک از افراد 
خانه )اتاق فرزندان، اتاق خواب والدین(، اهمیت یافتن کارکرد 

حریم خصوصی، تنوع یافتن یافتن سبک های دکوراسیون و 
آرایش منزل، و محدود شدن روابط همسایگی همگی بخشی از 
فرایند فردی شدن خانه است. من در گزارش مردمنگارانه خانه 

روستایی پدری ام نمونه و شاهدی از خانه فردی ناشده ارائه 
می کنم. در آنجا به نحو ملموس تری می توان با مشاهده خانه 

پیشامدرن تاثیرات مدرنیته و فردی شدن را دید. ادر کشورهایی 
مانند بریتانیا که مدرنیته رشد یافته است نیز می توان مصداق 

بارز فردی شدن خانه را مشاهده کرد. مارتین با استناد به 
زندگینامه ها، تحقیقات و تجارب شخصی خود - که در یک 
فرهنگ و خانواده کارگر انگلیسی تربیت شده است- نشان 

می دهد فرهنگ طبقه کارگر بریتانیا تا دهه شصت آزادی های 
فرد را محدود و بجای تأکید بر خودانگیختگی و خودشکوفایی 

بر کنترل و نظم تاکید می کرده است. او با تحلیل »الگوی خانه 
سنتی انگلیسی« طبقه کارگر نشان می دهد تا چه میزان فرهنگ 

سنتی انگلیسی سرکوبگرانه و محدود کننده ی فردیت افراد 
بوده است. کودکان با ارزش های پدرساالرانه تربیت می شدند 

و فرهنگ مردساالرانه بر تمامی زندگی سایه تیره اش را افکنده 
بود. اما ریموند فیرث و همکارانش در 1969 نشان دادند آنچه 
لوییس و مود به منزله خانه طبقه متوسط در بریتانیا توصیف 
کرده بودند در شرف تغییر اساسی است. لوییس و مود خانه 

سنتی بریتانیایی را اینگونه توصیف کرده اند: »خانه طبقه متوسط 
را خانه ای که کم و بیش منتظم، مبتنی بر سلسله مراتب نظم و 
 )1969 .Firth et al( .حتی آیین و مناسک« توصیف کرده بودند

دمکراتیک شدن خانه: خانه مفهومی نابرابر در تلقی سنتی 
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داشته است. مفهوم »خانه پدری« بیش از هر چیز بیانگر خصلت 
»پدرساالرنه« خانه در تلقی سنتی آن است. خانه مانند دیگر 

مقوالت اجتماعی مذکر بوده است زیرا اساس خانه بر ایجاد 
آسایش و رفاه مرد و تحت مدیریت و اقتدار پدر استوار بود. 

خانه در مالکیت پدر بود و زن و فرزندان نیز مانند خانه بخشی 
از دارایی های او بشمار می رفت. تجاوز به ساکنان خانه نه تنها 
تجاوز به شرف و ناموس مرد بلکه تجاوز به اموال و دارایی های 

او بود. زن در نظام تقسیم کار سنتی نقش کد بانوی خانه را 
داشت. از اینرو همسر ایدهال مرد سنتی »زن خانه دار« است که 

بتواند »کارهای خانه« را بدرستی انجام دهد.
به عالوه، یکی از کارکردهای خانه حفاظت از زنان بوده 

است، نقشی که لباس و پوشش نیز به نحو دیگری آن 
را انجام می دهد. یکی از نزاع های اصلی سنت گرایان 

در زمینه جنسیت و تبعیض جنسیتی،  این است که 
سنت گرایان در الگوی  ایده ال خود زن و وظایف او را در 

مادر شدن، تربیت کودک، گرم نگهداشتن محیط خانه، 
کدبانوگری و خانه داری می بینند، و در مقابل منتقدان 

فمنیست و نوگرا در تالش اند تا زن را از»چاردیواری 
خانه« به »محیط جامعه« بکشانند و فرصت های بیشتری 

برای او در جامعه و بیرون از خانه فراهم سازند. از این 
دیدگاه می توان گفت کارکرد جنسیتی خانه ایجاد حریم 

برای زنان است.
همان طور که گفتیم کارکرد پنهان سازی خانه بسیار کاهش 
یافته است. این تاثیر رسانه ها در تقلیل کارکرد حریم سازی 

خانه را می توان تا حدودی در بستر فرایند کلی تر رشد فردیت 
و بازتر شدن قلمرو حریم خصوصی و تغییر جنسیت خانه 

دانست. همان طور که تلقی از لباس تغییر کرده است و لباس 
دیگر برای پوشاندن بدن و پنهان کردن بعد فیزیکی انسان از 
روابط اجتماعی او نیست بلکه بالعکس پوشش رسانه ای است 
برای تسریع و تسهیل ارتباط با دیگری است، مسکن و خانه 
نیز دیگر کمتر نقش ایجاد فاصله بین خود و غیرخودی را در 

فرهنگ معاصر  ایفا می کند. انسان معاصر بیشتر میل به افشای 
خود، بیان خود، و خود را در معرض دیگران نهادن دارد. گویی 
دیگر چیزهای زیادی برای پنهان داشتن نمانده است که نیازی 
به دیوارهای بلند خانه باشد. آنچه خانه و دیوارهایش را اهمیت 

می بخشد حفاظت از  اموال و دارایی های مادی درون خانه 
است که از دسترس سارقان در  امان بماند نه روابط اجتماعی و 

معنوی ساکنان خانه.

بعالوه، با افزایش آگاهی های جنسیتی و رشد جنبش 
زنان و افزایش فرصت های شغلی و اجتماعی زنان و 

حضور بیشتر آنها در جامعه و بیرون از خانه و با تغییر و 
کاهش کارکردهای خانواده، خانه نیز دیگر کمتر کارکرد 
جنسیتی سنتی خود را  ایفا می کند. این تغییر جنسیت 

نه تنها می تواند در نحوه دکوراسیون، تزئنات و متعلقات 
خانه و همچنین مولفه های معماری آن تاثیر بگذارد بلکه 

تعیین کننده نوع روابط درون خانه نیز می تواند باشد. 
برداشته شدن دیوارهای آشپزخانه، قابل رویت بودن 

اتاق ها، بر داشته شدن اندرونی و بیرونی، تخصیص یافتن 
اتاق شخصی به دختران و پسران به یک نسبت، افزایش 

پنجره ها و گشودگی به فضاهای بیرون برخی از این 
تغییرات است که به نحو گسترده ای در اغلب جوامع 

مدرن مشاهده می شود. در شرایط مدرن شده کنونی 
 home« دیگر بجای »خانه پدری« مفهوم دموکراتیک تر

family « یا »خانه خانودگی« بکار می رود.

رسانه ای شدن خانه: جان تامپسون در کتاب »ایدئولوزی و 
فرهنگ مدرن« رسانه ای شدن را مهمترین فرایند تحول فرهنگ 

معاصر می داند. بدون تردید رسانه ها از راه بازنمایی و توسعه 
و تسهیل ارتباطات و تسریع گردش اطالعات نقش و تاثثیر 

مهمی ذر فرهنگ معاصر ایفا می کنند. تاکنون درباره تاثیر رسانه 
بر مسکن و بخصوص خانه مطلبی ندیده ام. از اینرو بررسی های 

تجربی در این زمینه اندک است. در اینجا برخی از ابعاد رسانه ای 
شدن مسکن را توضیح می دهم.

مهمترین تاثیر تکنولوزی های ارتباطی و رسانه ای در زمینه 
خانه، تقلیل دادن یکی از مهمترین کارکردهای خانه یعنی 
حریم سازی خانه است. یکی از مهمترین کارکردهای خانه 

همان طور که اشاره کردیم ایجاد »حریم خصوصی« بود. 
دیوارهای خانه، »ما« را از »دیگری« و »غریبه ها« جدا می کند 

و مانع از ورود دیگری به حریم ما می شود. ما به کمک خانه 
و دیوارهایش، از »چشم دیگران« و جامعه پوشیده و پنهان 

می مانیم. دیگران نمیتوانند به درون خانه ما سرک بکشند مگر 
آنکه ما بخواهیم. خانه در و قفل دارد تا بتوان رفت و آمد به آن 
را کنترل کرد. خانه قلعه فرهنگی است که نه تنها  اموال ما را از 
دسترس دیگران در امان نگه می دارد بلکه چون لباس پوششی بر 
رفتارهای ماست. اما  این تلقی از خانه بوسیله رسانه ها بخصوص 

تلویزیون در حال دگرگونی است. فیلم ها و سریال ها بخصوص 
سریال های خانوادگی)soap( دائم لحظه به لحظه وقایعی که 
پشت صحنه زندگی روزمره شهروندان می گذرد را به نمایش 

می گذارند. در کشورهای اسالمی بخصوص در ایران  این پدیده به 
دلیل کنترل دولت و جلوگیری از پخش برخی جنبه های خاص 

مربوط به مسائل جنسی و زناشویی و روابط بین دو جنس و 
همچنین تالش برای بهره برداری آموزشی و ایدئولوژیک، کمتر 

وجود دارد.  اما در کشورهای غربی تلویزیون از طریق نمایش 
درون خانه های مردم مخاطبان را بسوی خود جلب می کنند. 

سریال هایی مانند »ایسترندرز« »همسایه ها« و »دوستان« که 
اغلب شبکه های غربی آنها را سال هاست که پخش می کنند، 

برنامه هایی هستند که بر اساس نحو گذران زندگی روزمره 
واقعی مردم در پاب ها، کالب ها و خانه ها ساخته شده اند.
پیش از ظهور رسانه های تصویری، رمان ها، مطبوعات و 

کتاب های زندگینامه و خود زندگینامه ها گزارش های دقیق 
و جذابی از نحو زندگی مردم و اسرار آنها نشان می دادند. 

رمان ها دقیقا آن بخش از زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی 
درون خانه ها که از دیده ها پنهان است و در حیطه حریم 

خصوصی قرار می گیرد، افشا می کردند و می کنند. اعترافات 
ژان ژاک روسو که در پایان عمر بسیاری از رفتارهای نابهنجار 
و هنجارشکنانه اش را فاش می ساخت، در واقع آغازی بود در 

زمینه افشاگری روابطی که پشت دیوارهای خانه و »پشت 
درهای بسته« رخ می دهد. امروز کتاب ها –رمان ها، زندگینامه ها 

و.. – در کنار تلویزیون و سینما و اینترنت به افشا و نمایش 
اندرونی ها و درون خانه می پردازند. آیا در این شرایط، دیگر 

می توان گفت خانه حصاری برای حفظ و ایجاد حریم خصوصی 
است؟ 

تجاری شدن خانه: نکته ای که در تحول مفهوم خانه نقش 

بسیاری داشته است، غلبه ارزش های سرمایه دارانه در زمینه 
مسکن است. همان طور که در ابتدا اشاره کردیم خانه از 

دید اقتصادی نوعی »کاال«ست. این کاال مانند دیگر کاالها 
تابع قوانین عرضه و تقاضا و ساز و کارهای بازار است. غلبه 

ارزش های کمی و سلطه پول در جامعه مدرن - به تعبیر جورج 
زیمیل – تمام ارکان فرهنگ مدرن را دگرگون کرده و می کند. 
خانه ها بیش از آنکه توسط ساکنان آنها ساخته و طراحی شوند، 

توسط بنگاه های اقتصادی »بساز و بفروش« یا سازمان های 
دولتی ساخته و عرضه می شوند. بنگاه های تولیدی واسطه ای نیز 

بر اساس معیار »سود« و ارزش مادی فعالیت می کنند. در این 
شرایط »ذائقه زیباشناختی« و »ارزش های فرهنگی« ساکنان 
خانه ها تا جایی مالحظه می شود که موجب جذب »مشتری« 

بیشتر برای بنگاه ها شوند. اما در این زمینه نیز نباید مبالغ آمیز 
و بدبینانه سخن گفت. در هر حال، سازندگان و عرضه کنندگان 
خانه ها نیز اگرچه مالحظات فردی مصرف کنندگان و مشتریان 

را چندان در نظر نمی گیرند اما در نهایت آنها نیز در چارچوب 
کلی فرهنگ معاصر و ارزش های آن فعالیت می کنند. حتی 

در سطح جزئی تر می توان نوعی تعامل فعال بین مشتریان و 
سازندگان خانه ها مشاهده کرد. بگونه ای که مشتریان با توجه 

به توانایی مالی که دارند می توانند تا حدودی در انتخاب فرم و 
معماری و بویژه تزئنات بنا مشارکت کنند.

بوروکراتیک شدن خانه: در دوره مدرن و معاصر سیاست ها 
و برنامه ریزی های کالن دولت و شهرداری ها در زمینه فضاهای 

شهری، خانه سازی و تولید انبوه، نقش موثری در چگونگی 
فرهنگ خانه معاصر داشته و دارد. اما در شرایط جامعه پیشا 
مدرن، دولت ها نقشی در زمینه خانه سازی نداشتند و خانه 

بیش از هر چیز مقوله و امری خصوصی تلقی می شد. امروزه خانه 
بخشی از فضای شهر است و الجرم باید متناسب با ساختارهای 

محلی، محله ای و شهری و همچنین سیاست های کالن ملی 
ساخته شود. در این شرایط مردم تنها در زمینه »درون خانه ها« 

قادر به انتخاب سبک و سلیقه خاص خود هستند و ننمای 
بیرون« و ساختار خانه باید با مالحظه قوانین شهری شکل 

گیرد. شاید درک اینکه چگونه خانه و خانه سازی به صورت یکی 
از اجزاء نظام بوروکراسی و برنامه ریزی دولت و سازمان های 
عمومی مثل شهرداری ها درآمده است نیاز به توضیح نداشته 

باشد زیرا همه این تجربه را دارند که برای احداث خانه جدید 
باید »مجوزهای« مختلفی از سازمان های گوناگون اخذ کنند و 
در فرایند اخذ مجوز باید استانداردها و ضوابط معینی را رعایت 
نمایند. اما کمتر افراد متوجه این نکته می شوند که چگونه طی 

کردن فرایند بوروکراتیک اخذ مجوز و رعایت استانداردهای 
رسمی می تواند سبک خانه و حتی روابط درون خانه های آنها 

را تغییر دهد. در اینجا من گزارش مردمنگارانه ای که در زمینه 
»انقالب مسکن« در بریتانیا نوشته بودم )فاضلی 1385( ارائه 

می کنم تا مثال روشنی از تاثیر و چگونگی نقش دولت در 
فرهنگ خانه نشان دهم.

در بمباران های جنگ جهانی دوم »هواپیماهای لووف« آلمانی 
نزدیک به نیم میلیون خانه را در بریتانیا خراب یا غیر قابل 

سکونت کردند. این امر منجر به بحران شدید مسکن در بریتانیا 
شد. البته در قبل از جنگ نیز بحران کمبود مسکن وجود 
داشت،  اما جنگ آن را تشدید کرد. در پایان جنگ شصت 

درصد مردم در خانه اجاره ایی با شرایط بد زندگی می کردند. 
دولت برنامه ای برای ساخت پنج میلیون خانه در طی دهسال 

را طراحی کرد. شعار دولت »خانه برای همه« ]19[ بود. ظهور 
»خانه های عمومی« جدید که در نتیجه بحران مسکن در دوران 

پس از جنگ به وجود آمد، انقالب بزرگی در سبک زندگی به 
وجود آورد. دولت به حمایت از ساختن خانه های استاندارد شده 
و تولید انبوه مسکن پرداخت و در دو دهه چهره شهرها شدیداً 

تغییر کرد. در دهه پنجاه فقط سه میلیون صاحبخانه در بریتانیا 
وجود داشت، اما در پایان دهه شصت این رقم به هشت میلیون 

رسید.
خانه در دهه پنجاه اهمیت زیادی یافت. صنعت دکوراسیون 
رشد کرد. دیوارها برداشته و بخاری های سنتی دور ریخته 
شد. مردم صاحبخانه شدن را جشن می گرفتند و همه در 

جستجوی معماری و سبک مدرن بودند. از اینرو مردم بیشترین 
درآمد خود را صرف خانه ها می کردند. با ورود سیل آسای 

خانه های یکدست، عصر خانه های پر نقش و نگار ویکتوریایی 
و »ادوارد«ی به پایان رسید. خانه های جدید تحول عظیمی در 

سبک زندگی مردم ایجاد کرد. در دهه پنجاه خانه ها با نوعی 
»نمای« تازه ظهور کردند که به »نمای معاصر« ]20[ شهرت 
داشت. رنگ های روشن و اشکال جدید هندسی در ساخت و 

ساز ها به کار رفت تا ملت دلمرده و جنگ زده را شادی و نشاط 
دهد. دیوارها فرو ریختند و اتاق های باز ]21[ همرا با چراغ ها و 

نور بیشتر جای سبک های سنتی را گرفتند. رنگ اهمیت اساسی 
در ساختمان ها پیدا کرد و کاغذ دیواری ]22[ با رنگ های 

شاد قرمز و آبی با طرح های نشاط آفرین و زندگی بخش ُمد 
روز شد و مصرف آن برای نخستین بار در بریتانیا عمومیت 

یافت. زاویه و اشکال کج و کوله جذابیت زیادی داشت و مد روز 
بود. اتاق پذیرایی ]23[ که فقط برای مراسم ویژه کریسمس، 

عروسی ها، میهمانی ها و دید و بازدید های یکشنبه استفاده 
می شد، به پاره ای از فضای نشمین و استفاده دائمی تبدیل شد. 
در نتیجه خانواده ها عماًل از فضای مسکونی بیشتری برخوردار 

شدند. اتاق پذیرایی و آشپزخانه در هم ادغام شدند و دیگر 
آشپزخانه گوشه حیاط یا نقطه ای دور قرار نداشت. با ادغام 

شدن اتاق پذیرایی و اتاق نشیمن تمام اتاق ها دارای کارکرد ها 
مختلف شدند. سیستم مرکزی گرم کننده ]24[ نشانه طبقه 

متوسط بود و هنوز طبقه کارگر قادر به نصب آن در خانه های 
خود نبود. به راستی سیستم مرکزی گرم کننده چه شکوه و 
عظمتی به صاحبخانه های اشرافی می داد. گرمی اش تا عمق 
استخوان ها و روح آنها را گرم می کرد. این درکی بود که آن 

روزگار بریتانیایی ها از سیستم گرم کننده داشتند. حاال دیگر این 
حرف ها مضحک شده است چرا که تصور خانه بدون سیستم 

گرم کننده مثل خانه بدون سقف و ستون می ماند!
تا سال1950 استفاده از حمام خانگی و توالت داخل خانه 
عمومیت نداشت. بر اساس یک سرشماری در سال 1950 

نیمی از منازل حمام نداشتند و از حمام عمومی ]25[ و شستشو 
خانه ]26[ استفاده می کردند. در سال های دهه ی 1960 
تعداد خانه های بدون حمام از 3,2 میلیون به 1,5 کاهش 

یافت. استحمام عموماً  امری هفتگی بود، جز اشراف که گفته 
می شد هفته ای دو و حتی سه بار دوش می گیرند. مردم اشراف 

را به همین دلیل به طور طعنه آمیزی »طبقه مرغابی ها« هم 
می نامیدند. توالت ها در گوشه حیاط دورترین نقطه به محل 

نشمین ساخته می شد. تصور اینکه توالت در گوشه اتاق مسکونی 
باشد بسیار مضحک و دور از ذهن بود، درست همان طور 

که امروز کسی نمی تواند بپذیرد یا تصور کند توالت خانه اش در 
ادامه در صفحه 58
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رقیه

کبیری

مقدمه و معرفى: سهیال میرزایىپرتره

رقیه کبیری متولد 1341 در شهرستان 
خوی به دنیا آمد. او هم مادر است، 
هم کارمند دانشگاه علوم پزشکی و 

هم نویسنده و شاعر که در شهر تبریز 
زندگی می کند. به دو زبان ترکی و فارسی 

می نویسد ولی آثار چاپ شده اش بیشتر 
به زبان مادری اش است. اولین داستان 

کوتاه او به زبان فارسی تحت عنوان 
»کاسکت« در سال 1384 در ماهنامه ی 

»دیلماج« چاپ شد. در همین سال دو 
مقاله نیز در این نشریه از او با نام های » 
آتشی که باید زودتر خاموش می شد« و 

»زنان سایه نشین« منتشر شد. اولین مقاله، 
تحقیقی در باره ی علل خودسوزی زنان 
در آذربایجان و دومین مقاله در باره ی 

آلودگی ناخواسته ی زنان به بیماری ایدز 
بود. سومین مقاله ی رقیه کبیری در 

مورد جذام و وضعیت بیماران جذامی در 
»بابا باغی« تبریز بود که در سال 1385 

در روزنامه ی خراسان منتشر شد. از 
همان سال به طور مستمر داستان ها و 
شعرهایش در ماهنامه ها، هفته نامه ها و 

روزنامه های تبریز، اورمیه، زنجان، اردبیل، 
خوی و سایر شهرستان ها به چاپ می رسد. 

از جمله این نشریات ماهنامه دیلماج )که 
اکنون در توقیف است(، آذر ترک )در 

خارج از کشور به چاپ می رسد(، آفتاب 
آذربایجان، بایرام، حیدربابا، کولتور و 

چیراق هستند. 
قادر فریور از یکی از داستان های او به نام 

»قار یاغیر« )برف می بارد(، فیلم کوتاهی 
با نام »قارال« ساخته است که در دو 

جشنواره ی پروین اعتصامی و سیب جایزه 
گرفت. 

آثاری که تاکنون از رقیه کبیری به 
چاپ رسیده است، عبارتند از:

ـ »تبریزیم آل تبیمی« )تبریزم! تبم 
را بگیر(، مجموعه شعر، انتشارات 

نباتی،1390
ـ »بیر اوجاقدا ایکی کول توپاسی« )دو 

کومه خاکستر در یک اجاق(، کار مشترک 
با کیان خیاو، »روایتی اسطوره ای ست که 
از داستان اصلی »کرم« با بهره گیری از 

اسطوره های ترک و یونان و روم کار شده 
است«، انتشارات یاران، 1391.

ـ »دنبال چشمانت می گردم«، ترجمه ی 
شعرهای پرویز جبراییل ) شاعر و 
رمان نویس برگزیده ی سال2011 

جمهوری آذربایجان(، انتشارات 
کشمر،1391

- »بو قاپی هئچ چالینمایاجاق« ) این در 
هیچ وقت کوبیده نخواهد شد(، مجموعه 
داستان ترکی)شامل 13 داستان کوتاه(، 

انتشارات یاران، تبریز 1391
- »اوره ییم آغرییر« )قلبم درد می کند(، 

مجموعه داستان ترکی با الفبای 
التین)شامل 15 داستان است(، انتشارات 

قانون باکو، جمهوری آذربایجان باکو، 
 2012

ـ »ایچیمده کی قیز«)دختر درونم(، 
مجموعه داستان ترکی)شامل 13 داستان 

کوتاه(، انتشارات یاران، تبریز، 1392
ـ«آنالین یازی الر«)نوشته های آنالین(، 

داستان بلند در قالب 41 نامه، انتشارات 
یاران، تبریز، 1392

ـ »ائویم« )خانه ام(، رمان، انتشارات یاران، 
تبریز،1392

ـ »انگار با تو نیستم«، مجموعه شعر 
فارسی، چاپ اینترنتی )پارس بوک( 

ـ »پرنده روی سیم«، مجموعه شعر 
فارسی، چاپ اینترنتی )پارس بوک( 

از رقیه کبیری پرسیدم چطور شد که به 
فراگیری زبان ترکى گرایش پیدا کرد.

ـ تا سال 1384 فقط به زبان فارسی 
می نوشتم و ارتباط ادبی ام با زبان ترکی 

از طریق خواندن آثار شهریار، معجز 
شبستری و ترجمه ترکی حافظ بود. شب 
چله منزل یکی از دوستان میهمان بودیم، 
از من خواستند شعری بخوانم، شعری به 

زبان فارسی خواندم ولی وقتی شعر به 
زبان ترکی )به زبان مادری ام( خواستند، 

حس کردم با خودم بیگانه ام. از فردای آن 
روز کتاب فرهنگ لغات بهزادی و چند 

کتاب شعر ترکی خریدم و تاکنون بی وقفه 
می خوانم، می آموزم و می نویسم و سعی 

می کنم هیچ فرصتی را از دست ندهم.

مجموعه ی شعر »بیر اوجاقدا ایکى کول 
توپاسى« )دو کومه خاکستر در یک 
اجاق( را با شاعر آذربایجانى »کیان 

خیاو« منتشر کرده اید، چه بازتابى در 
فضای ادبى تبریز داشت؟

 این منظومه اولین اثر ادبی منظوم به زبان 

ترکی ست که به طور مشترک توسط دو 
شاعر با جنسیت های متفاوت نوشته شده 

است و در سال 1392 در مسابقه ی کتاب 
سال تبریز، جزو کتاب های برگزیده بود و 
رتبه ی سوم را کسب کرد. کیان خیاو از 

شاعران شناخته شده ی آذربایجان، ساکن 
مشکین شهر، سال هاست که به ترکی قلم 

می زند. چون اسطوره ها دغدغه ی مشترک 
ما بود، شروع به کارهای مشترک در 

فضای مجازی کردیم. 

آیا تجربه ی مشترک دیگری با او 
داشته اید؟

- بله، مجموعه ی شعر »یاری اینسان 
یاری قوش« دومین کار مشترک با شاعر 

شناخته شده ی آذربایجان، جناب کیان 
خیاو است و هم اکنون جهت گرفتن مجوز 
از طریق انتشارات یاران به اداره ی ارشاد 

فرستاده شده است.

تحت تاثیر چه فضای خاصى شعرها را 
سروده اید؟

این کتاب نیز تحت تاثیر باورهای 
اسطوره ای و فولکلوریک و مکان های 
آذربایجان به خصوص آب ها، نوشته 

شده است. در واقع این مجموعه نیز از 
زبان دو شخصیت، »یاری اینسان، یاری 
قوش« )نیمی پرنده، نیمی انسان( و آراز 

قیزی)دختر آراز( سروده شده است.

 آیا کارهای جدیدی در دست انتشار 
دارید؟

- رمانی علمی تخیلی به نام »گیل« 
نوشته ام و بر اساس داستان اسطوره ای 

»گیل گمش« و مریخ نورد کیوراسیتی ست 
که در سال 2012 جهت کاوش توسط 
ناسا به مریخ فرستاده شد، به رشته ی 

تحریر درآورده ام.
رمان دیگری به نام »یئردن اوجا تورپاق« 

دارم که باز نویسی مجدد رمان گیل 
به زبان ترکی ست، به این مفهوم که به 

صورت کامل کاری ترجمه نشده است، 
بلکه توسط مؤلف مجددا به زبان ترکی 
بازنویسی شده است. این رمان در هفته 

نامه ی »ندای آذربایجان« به صورت 
پاورقی منتشر می شود، جهت گرفتن مجوز 

چاپ توسط ناشر )انتشارات موغام( به 
اداره ی ارشاد فرستاده است. 
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پنهان نمى کنم. بارها در بحرانی ترین شرایط زندگی ام آرزو 
کرده ام در جغرافیایی غیر از جغرافیای کشورم به دنیا 

می آمدم. از آنجا که ما ملت شکرگزاری هستیم و طبق سنت 
دیرینه ی مادران و پدرانمان، دست دعا به سوی آسمان دراز 

می کنیم و شکرگزار نداشته ها و نداریهایمان می شویم، در چنین 
مواقعی ناخودآگاهم خودی نشان می دهد و به جای اینکه جنس 

دومی از قماش فرانسوی و انگلیسی و آلمانی، روسی و... را 
در ذهنم به تصویر بکشد، دردناکترین پرده  دراماتیک زن و 

زندگی را مقابل رویم می گشاید. از زنان افریقا شروع می کند، 
دهان کودکان را می چسباند به پستان بدون شیر زنانی که مثل 

چرمی چروک خورده از قفسه ی سینه شان آویزان است.- به 
یقین در افریقا چنین زنانی را به هیچ وجه با گاو  های شیرده 

مقایسه نمی کنند.- سپس نوبت کارگران جنسی سیاه پوست کم 
سن و سال است که مثل گله ای بی نام و نشان در کشتی های 
باری روانه ی بازار سکس سرمایه داری می شوند و بیماری ایدز 

و هپاتیت کمترین سهمی است که این کارگران جنسی نصیبشان 
می شود. شاید به باور شما بیجا و عجیب باشد اما، گاهی در اوج 

دلسوزی و نفرت از تضاد طبقاتی و جنسیتی، دلم می خواهد 
بدانم که نام این زنان چیست.- اگر از نام مستعار کارگران 

جنسی بگذریم- به یقین نام هیچ کدام از این زنان آلیس، 
دوریس، شیمبورسکا، سیمونه، ویرجینیا و.... نیست. همانگونه 

که در روستاها ی دور افتاده ی این جغرافیا کمتر میتوانی 
نامی غیر از صغری، خاور، خدیجه، رقیه، معصومه و... پیدا کنی. 
ناخودآگاهم گوشه ی چشمی نیز به زنان فعال افریقا دارد. تعداد 

زنانی مثل »ونگری ماتای« که در خانواده ای کشاورز تربیت 
یافت و اولین زنی بود که در مقطع دکترا در کنیا تحصیل 

کرد و به سبب اندیشه ها و فعالیت های محیط زیستی، حقوق 
بشری و حقوق زنان در سال 2004 برنده ی جایزه ی صلح نوبل 

شد، انگشت شمار است و به یقین زنانی مثل »ونگری ماتای« 
حتی اگر در جایگاهی متفاوت از کارگران جنسی و سایر زنان 
افریقایی قرار داشته باشند، خود را تافته ای جدا بافته از جنس 

دوم آسیب دیده ی افریقایی نمی دانند. 
در حالی که از حال و روز و رنج زنان افریقا به شدت آزرده 
خاطر شده ام ناخودآگاهم پرده ی دیگری از از درام زندگی 

و زن را مقابل چشمانم می آویزد. کمربند انتحاری را به کمر 
زنان جوان و دخترکان کم سن و  سال افغان می بندد و تنی 

را که باید به زنانگی اش اش بنازد، تبدیل به تکه پاره های 
گوشتی مشمئزکننده می کند. حالم از دست ناخودآگاهم به هم 

جنس دوِم کدام جغرافیا؟

می خورد. اما او بی آنکه توجهی به حال و روز من بکند، تصویری 
دیگر روی پرده نقش می زند؛ دخترک های نه ساله را کنار 
پیرمرد های هشتادساله می نشاند. آن ها را به نکاح مردانی 

همسن پدربزرگ پدرشان درمی آورد. ناخودآگاهم یکسونگر 
نیست. بی انصافی نمی کند، وزرا و نمایندگان زن در دولت و 
مجلس افغانسان را نیز فراموش نکرده است. عالمت سوالی 

از ذهنم می آویزد، آیا زنی در جایگاه قانونگذار و وکیل ملتش 
در مجلس افغانستان، با زنی کم سال که کمربند انتحاری به 

کمرش می بندند و یا دخترکانی در نکاخ پیرمردان را می توان 
جنس دومی از یک قماش به حساب آورد؟ 

ناخودآگاهم بی آنکه فرصت بدهد تا تمدد اعصابی بکنم،  زنان 
پاکستان و بنگالدش و هند را در برابر نگاهم ردیف می کند. 
زنانی از هند که در آلونک هایی مقوایی و فلزی در خیابان به 

دنیا می آیند، در خیابان بزرگ می شوند، در خیابان ازدواج 
می کنند، در خیابان می زایند و در خیابان می میرند؛ زنانی 

که فرهنگ و میراث ملتشان، زندگی بعد از مرگ شوهر را 
برایشان جایز نمی داند و باید همراه شوهر متوفی شان زنده 
به گور شوند. بی شک این زنان نیز از قماش ایندرا گاندی، 
جنس دوم اسطوره ای هند نمی باشند. به یقین زنان کارگر 
ریسنده و بافنده و خیاط پاکستانی که لباس های مارکدار 
فروشگاه های بنتون، مانگو، پیر گاردین، دفاکتو را تامین 

می کنند و به سبب فرسودگی بنای محل کارشان و بی توجهی 
کارفرما به طور گروهی، زیر آوار می مانند ودر ثانیه ای جان 
می سپارند، یا دختری از قبیله ای با اعتقادات خاص مذهبی 

که به سبب داشتن گوشی موبایل سنگسار می شود، از قماش 
جنس دّومی مانند بی نظیر بوتو نمی باشند. جامعه ی جهانی و 

فعاالن حقوق بشر بیشتر از اینکه به وضعیت زنان پاکستان در 
جغرافیاهای متفاوت این کشور بپردازند از دختری جسور و 

پیشگام، چونان »مالله یوسف زی« که تا کاندیاتوری صلح نوبل 
پیش رفت، و رئیس جمهوری  امریکا همراه دختر و همسرش 

از او چون مهمانی بلند مرتبه استقبال کردند، از نام او خوراک 
خبری می سازند، مقاله هایی بی شمار در سایت های حقوق 

بشری منتشر می کنند ومی خواهند آژانس های رنگارنگ خبری 
را مزین به اخباری از این دست کنند و گرنه نام تمام دختران 
محروم از تحصیل پاکستان »مالله یوسف زی« نام دارند. در 
فکرم که چگونه جنس دومی به نام آنجلینا جولی را با کمک 

45هزاردالری اش به صندوق خیریه ی بنیاد »مالله یوسف زی« 
با جنس دومی در جغرافیای پاکستان از یک قماش بپندارم! 

گاهی فکر می کنم »سیمونه دوبوار« و یا »ویرجینیا ولف« اگر در 
چنین جغرافیایی چشم به جهان می گشودند باز هم کتابی به نام 

»جنس دوم« و »اتاقی از آِن خودم« نوشته می شد؟ 
ناخودآگاهم رهایم نمی کند.پرده ی دراماتیکی از زن و زندگی را 
در جغرافیای سرزمینم به رخم می کشد. در جغرافیایی با نقشی 
به سان گربه روی نقشه های جغرافیایی، از سری که آذربایجان 
است و »سر  ایران«، تا انتهایش که سیستان و بلوچستان است 

که زنانش نور چشمانشان را با سوزن دوزی های ظریف به 
عنوان تحفه ای به تمام این جغرافیا تقدیم می کنند. دردناکترین 

تصویر ذهنی ناخودآگاهم از هرمزگان است. از استان 
همسایه ی سیسیتان و بلوچستان، از بندری به نام »کنگ« که 

هنوز در قرن بیست و یکم بیش از هفتاد درصد از دختران این 
شهر طبق سنت دیرینه ی عرب  ها در سنین 5-4 سالگی از 

ناحیه ی کلیتوریس ختنه می شوند تا در سنین جوانی از لذت 
جنسی محروم بمانند. بی شک ختنه شدن برای زنان استان 
هرمزگان نیزبه مانند زنان افریقایی کابوسی است که قدرت 

رهایی از آن را ندارند. چرا که سنت ها چنان به دست و پای 
مردم این جغرافیا پیچیده که مقاله های حقوق بشری و فمنیستی 

نیز چاره ساز نیست و به یقین جنس دومی از این دست در 
جغرافیای ما با جنس دومی که پایتخت نشین است، به هیچ 

عنوان در یک رده ی اجتماعی نمی گنجند. 
ناخودآگاهم ذهن آشفته ام را به سر ایران بر می گرداند، به 
آذربایجان که بعد از استان لرستان و ایالم، باالترین آمار 

خودسوزی زنان را به خود اختصاص داده است. خودسوزی 
در نوع خود مرگی فجیع است  اما خودسوزی زنان فریادی 

است از سر استیصال که قبل از مرگ به صورتی هولناک طلب 
استمداد می کند و به یقین چنین زنی نه مقاله نویس فمنیستی 

است و نه هویت طلبی از نوع جنسیتی. جنس دومی است 
درمانده، که تنها راه رهایی اش را در فجیع ترین و دردناکترین 

روش مرگ می داند. به باور من جنس دومی از این دست و یا از 
نوع ختنه شده اش، و یا جنس دومی که مخفیانه به کار کارگری 

جنسی می پردازد، به هیچ وجه از قماش جنس دوم برنده ی 
صلح جایزه ی نوبل سرزمینم نمی باشد. 

هر از گاهی به عنوان زنی ترک زبان و داستان نویس که 
دغدغه ام نوشتن از زنان سرزمینم و جغرافیایم را به زبان 

مادری ام می باشد، گوشه ی چشمی به سایت های مختلف از 
جمله سایت های حقوق بشری و حقوق زنان دارم. مقاله ها، 

داستان ها و مطالبی را که منتشر می شود، می خوانم اما در نهایت 
تاسف با در نظر گرفتن تکثر ملیتی، گویی حقوق بشر و حقوق 
زنان نیز مسئله ای است که تمام سیاست هایش توسط مرکز 
نشینان این جغرافیا کلید می خورد. در تعجبم که چرا حامیان 

حقوق زنان به هویت ملی زنان و زبان مادریشان بی توجه 
مانده اند. چرا نمی توانم در سایت های مدافع حقوق زنان مطلبی، 

داستانی، شعری به زبان مادریم بخوانم! 
ناخودآگاهم تلنگری به ذهنم می زند مجبورم می کند شکرگزار 

باشم که جنس دّومی هستم از جغرافیای آذربایجان، که 
می توانم قلم به دست بگیرم، به زبان مادری ام و به زبانی که 

در مدرسه فرا گرفته ام بنویسم. 

92.11.15
این مطلب نخستین بار در نشریه ی دانشجویی گؤَزنک به چاپ رسیده.

رقیه کبیری

Photo: Flickr/Cornelia Kopp
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-گیل یعنی چی؟ 
دقیقا وقتی داشتی همین جمله را تکرار می کردی، 

با صدای خودت از خواب پریدی. چشمانت را باز 
کردی. ظلمات بود و دیگر هیچ. همین سوال را از 

منجم هم پرسیده بودی و او جواب داده بود: »برای 
شروع سفر سوال خوبی است«. 

و سپس به آرامی و شمرده- شمرده ادامه داده بود: »گیل 
دره ای است در مریخ، که بانو کیوراسیتی همونجا فرود اومده«. 

چشمانت آهسته آهسته به ظلمات فضای اتاقت عادت 
می کند. میز تحریرت به هیبت صندوقی رمزآلود در آمده. 
لب تابت کتاب بازی است که روی صندوق رها شده. تنها 

بازوی چراغ مطالعه از گوشه ی چپ میز به سوی کتابی خم 
شده. جامدادی  ات، لنگه کفشی سفالی، پر از مداد و خودکار 
که از زمان کودکی فراموش شده ات روی میز جا مانده. در 
گوشه ی راست صندوق چند کتاب ضخیم روی هم انباشته 
شده. این کتاب ها مخزنی  است که هر از گاهی دست دراز 

می کنی و کلمه ای از آن بیرون می کشی. کاغذهای چسبیده 
به دیوار باالی میز، پارچه های نذری گره خورده به درخت 

پیری است که بی تکان باد، آویزان مانده اند. حتی می توانی 
از همانجا که دراز کشیده ای، پرده ی توری آویزان 
از پنجره ات را تشخیص دهی. می خواهی طبق 
عادِت شب های بی خوابی  ،از جایت برخیزی و 
کنار پنجره بایستی. گوشه ی پرده ی توری را 

در مشتت بگیری و ظلمات بیرون از اتاقت را تماشا کنی. در 
محوطه ی مجتمع، پنجره هایی که هنوز چراغشان روشن است، 

بشماری و خیال کنجکاوت را بکشانی پشت تک- تک پنجره ها؛ 
سرک بکشی پشت کرکره های بسته. دنبال همزادت بگردی. 

شاید او نیز اکنون مانند تو در جغرافیایی دیگر در طبقه ی سوم 
آپارتمانی فکسنی به گوشه ی پرده ی توری اتاقش چنگ زده 

است... 
از جایت بلند نمی شوی. در اتاقت چشم می گردانی. خبری از 
منجم نیست. راوی پشت به تو، مقابل میز تحریرت نشسته. 

می چرخی. دمرو سرت را به بالشت می فشاری. نمی دانی سرت 
سنگین شده، یا بالشت سنگی است! موهای آشفته و وزوزی ات 

پشت گردنت را داغ کرده. تکانی می خوری، اما تن تنبل 
ات نا فرمانی می کند. چرخی دوباره؛ طاقباز می خوابی. چشم 

می دوزی به سقف اتاق. کوه های اطراف دره ی گیل از سقف 
آویزان می شوند ; دره ای نه چندان عمیق میان کوهپایه ها.  اما 
از ماشینی که ناسا آن را روانه ی مریخ کرده، خبری نیست. 
تصوری از ماشین تحقیقاتی ناسا نداری. به یقین ماشینی که 

برای تحقیقات فرازمینی فرستاده اند، فراتر از ماشین های 
معمولی است. در حالی که به کوه و دره ی آویزان از سقف 
اتاقت زل زده ای، لبخند مضحکی می زنی: »حاال خوبه منجم 

نگفت ملکه کیوراسیتی!« 
تصویری از دم دست ترین ملکه در ذهنت جان می گیرد. 

ملکه  ی پیر انگلستان با شانه هایی افتاده، کت و دامنی خوش 
دوخت و فیروزه ای با کالهی همرنگ روبرویت ایستاده. از 

جایت تکان نمی خوری. درازکش روی تختت به نگین فیروزه ی 
انگشتر زیبایی که روی انگشت چروکیده ملکه جا خوش کرده، 
خیره می شوی. ملکه های پیر، دوست داشتنی نیستند. جذابیت 

ندارند. مطمئنی که به جای عطر گل یاس، بوی کافور می دهند. 
شیفته ی تصویر ملکه های داستان های کودکی ات هستی. 

نیم تاجی الماس نشان که موهای سیاه ملکه را آراسته اند; 
چشمانی که مردمک های سیاهش برق می زنند و لب هایی 
گلگون با تبسمی در گوشه ی لب; پیراهنی سفید و مروارید 

دوزی شده با دنباله ای که روی زمین کشیده می شود؛ و عطر 
گل یاسی که بعد از عبور ملکه ساعت ها هوا را عطرآگین 

می کند. به یقین ملکه ی انگلستان در کنج ذهنش نیز نمی گنجد 
که در نیمه شبی تاریک در گوشه ی دیگر جهان، در شهر تبریز 

ذهن زنی آشفته خیال را به خودش مشغول کرده است. 
 نمی دانی بانو کیوراسیتی چه شکلی است،  اما مطمئنی که تاجی 
بر سر ندارد و تنش بوی گل یاس نمی دهد. اگر مهندسان ناسا 
خیلی ظرافت به خرج داده باشند، حتما او را شبیه زنان کارمند 
و کارگر طراحی کرده اند که بازوها و پاهایی قوی داشته باشد. 

هر چه به ذهنت فشار می آوری، نمی توانی تصویری ذهنی از او 
برای خودت بیافرینی. باید او را از نزدیک ببینی. برای شناختن 
بانویی با اهمیت علمی- فضایی تنها داشتن تصویر ذهنی کافی 

نیست. 
دستانت را پشت گردنت گره می کنی. دره ی گیل همچنان با 

کوهپایه های اطرافش از سقف اتاقت آویزان مانده.  اما بالش 
سنگی ات دیگر مهره های گردنت را نمی آزارد. چشمانت را 

می بندی. کلمه ای تسبیح وار، مثل ِورد شبانه با صوتی روحانی 
از حنجره ات خارج می شود:» گیل... گیل... گیل...« 

 و ناگهان جرقه ای از دور دست ها دانه های تسبیح روی لبانت 
را کامل می کند:» گیل گمش...! )2(«

راوی از پشت میز برمی گردد. ذوق زده نگاهت می کند و به 
سوی قفسه ی کتاب هایت می دود. کتابی بیرون می کشد و با 

اشتیاق برگ- برگش را ورق می زند. 
لب هایت از هم باز می شود:» آااااای....« 

 در آن لحظه دخترکی هستی که قطعه ی گم شده ی پازلش را 
پیدا کرده. هیجان زده ای. روی تختت می نشینی. دره ی گیل از 
سقف اتافت ناپدید و جنگلی نیمه تاریک و شهری باستانی از 

سقف اتاقت آویزان می شود. بالشت را همچون همدمی سرد در 
آغوش می کشی. دیگر سفت نیست. دست به موهایت می بری 

و پریشانش می کنی. گونه هایت از هیجان ُگر گرفته. اهمیتی 
به پیراهن خواب رنگ و روفته ات نمی دهی. می شود با پیراهن 

خواب رنگ و رو رفته هم در جایگاه ملکه ای قرار گرفت 
که کلمات فرمانبردارت باشند. می توانی با تکیه بر قدرت 

کلمات جنگ راه بیاندازی. صلح کنی. بمیرانی. زنده کنی. حتی 
می توانی اتاقت را که بوی کاغذهای چرکنویس کاهی می دهد، 

پر از عطر گل یاس کنی. حتی بوته ای از گل یاس را در 
گوشه ای از اتاقت برویانی. 

 راوی دِر اتاق را به ملکه ی انگلستان نشان می دهد. در باز 
و بسته می شود، اما بوی کافور در اتاق جا می ماند. مشتاقانه 

کتاب را ورق می زند. جمله ای را با زمزمه ای نامفهوم 
می خواند. نگاهت می کندو سپس تُن صدایش را باال می برد. 

شعرخوانی اش گل کرده؛ آن هم در این وقت شب و با صدای 
دورگه ای که دل آزار است:

»با او بشارت همه ی دانسته های پیش از طوفان بود. سفرهای 
دراز می کرد به مالل و گاه به امید؛ و آن رنج ها که می برد، 

همه بر سنگی حک می کرد.« 
کتاب را کنار لب تابت می گذارد. می نویسد. همزمان با تق- تق 

کالویه های لب تاب، صدایی مردانه و گوش نواز در اتاقت 
 می پیچد:

»به خواب دوشینه مادر؛ خویشتن بدیدم که در میانه ی 
پهلوانان می رفتم. بدان هنگام که ستارگان آسمان برمی آمدند، 
از آن میانه یکی بر من افتاد، همانند شهاب فروزان، سعی آن 

داشتم تا که او را به یک سو نهم و هیچ نتوانستم. بر او خم 
شده بودم، همچنانکه بر زنی. پس او را از جای بر گرفتم و بر 

پای تو نهادم. تو او را همتای من کردی.«
و گوش نوازتر از صدای مردانه، صدای سحر آمیز زنی است 
که با آغاز سخن، بوی عود را در اتاقت پر می کند و با بوی 

کافور ملکه ی انگستان درمی آمیزد. 
»رویای تو به دیدار همتایی که به هیأت شهابی از آسمان 

فرود آمده است، آن را که تالش به جنباندنش می کنی، اما از 

بریده ای از
 رمان گیل 
رقیه کبیری 
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چشمی 

کرگدن 
گوش به زنگ بودیم و چشم به راه. شکرگزاریم که ما هم 

صدای نعره ی کرگدن های آسیایی و افریقایی را به زبان ترکی 
شنیدیم؛ و شاید سال هاست نعره شان را می شنویم و با آهنگ 

نعره ها نرم- نرمک تغییر وضعّیت می دهیم و تبدیل به کرگدن 
می شویم. دریغ و درد که از این تغییر وضعّیت روحی- روانی، 

ذوق زده و خوشحال نیز هستیم.

هنوز لذت تماشای نمایشنامه »خسیس« اثر مولیر با ترجمه ی 
منیره اکبرپوران به زبان ترکی، به کارگردانی کامران قربانی 
به سال 1390 درتئاتر تبریز از یادمان هایمان زدوده نشده 

بود که خبر اجرای نمایشنامه ی »رابینسون و کروزو« با زبان 
ترکی، به کارگردانی »علیرضا کوشک جاللی« نبض کند تئاتر 

تبریز را به ضربانی تند تبدیل کرد. بی شک نام کوشک جاللی، 
بیش از خود اثر قابل توجه بود. اما، اجرای زیبا و به یاد ماندنی 
بازیگرانی چون سیروس مصطفی و حامد رسولی دست کمی  از 

نام کارگردان مشهور تئاتر نداشت. 

اجرای نمایشنامه ی »کرگدن« اثر »اوژن یونسکو« با ژانر تئاتر 
آبسورد-پوچی- از تاریخ 23 بهمن ماه،  این روزها حال و 

هوای تازه ای به خانه ی تئاتر تبریز بخشیده و اتفاق خوبی برای 
دوستداران تئاتر می باشد. اما مهمتر از آن نعره های کرگدن به 
زبان مادری مان بود که گوش هایمان را نوازش داد و چشممان 

به جمال بازیگرانی روشن شد که با دیالوگ های ترکی 
صحنه هایی به یاد ماندنی آفریدند. 

اغراق نیست اگر بگویم اجرای این اثر از زبان فرانسه به زبان 
ترکی، با گویش تبریز را مدیون شاعر و مترجم باذوقمان، منیره 
اکبرپوران با تخلص »اولکر اوجقار« و مادر محترمشان هستیم. 
به گفته ی خانم اکبرپوران مادرشان در ترجمه ی دیالوگ ها به 

گویش تبریز نقش عمده ای داشتند. 

بسیاری از ما بعد از تماشای نمایشنامه ی کرگدن، پا از درگاه 
خانه ی تئاتر بیرون نگذاشته، دوباره شادمان و خوشحال، 
در فضایی که کرگدنیسم در آن حاکم است، به زندگی 

گرگدنی مان باز گشتیم؛ و »موسیو برانژه« تنها انسان باقیمانده 

در میان خیل کرگدن ها را روی صحنه ی تئاتر رها کرده 
و در صحنه ی زندگی با »ژان« همذات پنداری کردیم؛ تا 

می توانستیم »برانژه«ها را با معیارهای خودمان سنجیدیم، راه 
و کار نشانشان دادیم، نصیحتشان کردیم اما وقتی نوبت به 

خودمان رسید تا به هیئت کرگدن درآییم، بی آنکه به حقیقت 
وجودی اشخاصی چون »برانژه« توجه کنیم، خودمان را در 

تبدیل وضعّیت به کرگدن متقاعد کردیم. به مانند روشنفکری 
مثل موسیو»دودار« سعی کردیم حتی در وضعیت کرگدنی مان، 
بر کرگدن های اطرافمان تاثیر بگذاریم و مثل مادمازل »لئیزی« 
برای فرار از تنهایی به عشقمان پشت کنیم و به خیل کرگدن ها 

بپیوندیم و یا منطق دانی باشیم که در حین تغییر شکل دادن 
به وضعییت کرگدن، حتی کالهش را، سمبل منطق دانی اش را 

نیز فراموش نمی کند.

نعره ی کرگدن سمبل قدرت است و جای تاسف اینجاست 
که این سمبل همه ی انسان ها را صرفنظر از جایگاه اجتماعی- 
زن خانه دار، کارمند، رئیس اداره، بقال محله، روشنفکرهایی 

از همه رقم و...- چنان تحت تاثیر قرار می دهد که هر کس با 
میل و رغبت به خیل کرگدن ها می پیوندند و صدای قدرت 

خود را به گوش اطرافیان می رساند و صدای »انسان« دیاپازونی 
است که در تنهایی اش منعکس می شود. 

جای آن دارد که سپاس ویژه ای داشته باشیم از بابک 
محمودی »ژان« و میر سعید موسویان »برانژه« با همکاری 

سایر بازیگران و دست اندکاران، از جناب فرهاد حق سالمی که 
به واسطه ی موسیقی با نعر ه های کرگدن برای لحظاتی 

گوش هایمان را نوازش دادند و دست مریزادی بگوییم به 
مترجم اثر، منیره اکبرپوران و کارگردان محترم، جناب کامران 

قربانی برای اجرای به یادماندنی نمایشنامه ی کرگدن. 

 .

 

 

جای بر نتوانی، آن را که عزیز می داری و بر او خم می شوی، 
همچنانکه بر زنی، آن که بر پای من می نهی، و او را که من 

همتای تو می کنم، پس یاری توانمند باشد، و آنکه یار خویش 
یاوری کند بواقع؛ او به تو خواهد آمد« 

حضور شخصیت های کتاب در اتاقت تعجبت را برنمی انگیزد. 
گویی سال هاست منتظر آمدنشان بودی. گیل گمش را 

می بینی که دو زانو مثل کودکی فرمانبردار روبروی عاقله 
زنی نشسته، زنی که جایگاهی بلند مرتبه تر از جایگاه ملکه ی 

انگلستان دارد.  ایزد بانو »نین سان«، مادر گیل گمش با 
گیسوانی خرمایی رنگ؛ رگه هایش به طالی سفیدی می ماند 
که نشان از تجربه ای گرانبها دارد. چهره ی نه چندان زیبا، اما 
با وقارش نشانی از عطوفت و عقالنیت دارد. غروری که در 

نگاهش موج می زند، در تأللوی پیراهن سفیدش کمرنگ 
می شود. ایزد بانو نین سان تحسینت را بر می انگیزد. هنوز غرق 
در اندیشه ی صدای ایزد بانو هستی که ناگهان، گیل گمش از 

جایش برمی خیزد. بلند قد و خوش سیماست، با کاله شاخدار، 
پوستینی از پوست گاو بر تن؛ بازوهایی شبیه بازوهای قهرمانان 

زیبایی اندام. از نگاهش خودخواهی و تکبر می بارد. طوری به 
اطرافش نگاه می کند که گویی غیر از خود و تخت پادشاهی  و 
معابد بزرگ و کوچک بی شماری که به دستورش ساخته اند، 

کسی یا چیزی را نمی بیند. بوی عود  ایزد بانو و کافور ملکه  در 
عطر تن گیل گمش محو می شود. اتاقت پر می شود از عطر 

خاک; عطر سفال باران خورده. شنیده بودی که دو سوم هستی 
گیل گمش خداگونه است و یک سوم هستی اش انسانی. زل 

می زنی به سراپای مردی که تنها هستی انسانی اش را می بینی. 
دنبال دو سوم خداگونه اش می گردی. راوی به کاله شاخدارش 

اشاره می کند، به نماد بزرگی و قدرتش.  اما کاله شاخدارش 
نمی تواند برایت نماد هستی خدا گونه باشد. بازوهایش، چهره ی 
زیبایش، ریشی که برازنده  ی این چهره ی مغرور است، بیشتر از 
کالهش توجهت را جلب می کند. نه! این هیکل تنومندی که بی 
مقدمه در اتاقت سبز شده، تمامیتی انسانی دارد. چگونه می شود 

دو سوم خدا گونه ی او را دید؟ برای ثانیه ای در چشمان گیل 
گمش خانه می کنی. 

 از نگاه او، به خودت و به راوی می نگری. گیل گمش نه تو را 
می بیند و نه راوی را. 

 راوی کتاب را ورق می زند و تو می اندیشی که حتی اگر دو 
سوم هستی گیل گمش خداگونه باشد، توانایی اش را ندارد که 

پنج هزار سال بعد از میالد را نظاره گر شود و تو  اما انسان 
قرن بیست و یکمی، می توانی به قرن ها قبل از میالد برگردی. 
حتی اگر نتوانی تمام برگ های تاریخ را ورق بزنی، توانایی آن 

را داری که تاریخ را با مته ای سوراخ کنی و در هر برهه از آن 
توقف کنی. حتی می توانی همین حاال بلند شوی و سفر کنی به 

مریخ، سیاره ی همسایه ات؛ می توانی همسفر هم جنست، بانو 
کیوراسیتی باشی و همراهش وجب به وجب دره ی گیل را 

بگردی. 
خود را ملکه ی مقتدری می بینی با لباس خوابی رنگ و رو رفته 

و گیس های آشفته که می تواند به هزاره های قبل از میالد 
سفر کند. خنده ات می گیرد از خیال بافی های شبانه ات. ملکه ی 
کلمه ها بودن چقدر وسوسه انگیز است. اگر خیالت را جوالن 

دهی،  ایزد بانوانی گوناگون در اتاقت صف خواهند کشید و 
اتاقت لبریز خواهد شد از عطرهای گوناگون تنشان. راوی 

نامی را زمزمه می کند: » قدیسه ی ایشتار.... قدیسه ی ایشتار... 
قدیسه ی ایشتار... « 

 تو نیز دوست داری نت های این نام آهنگین را تکرار کنی. 
زمزمه می کنی: »دو... ِر... می... فا... ُسل...ال... دو... ِر... می... فا... 

ُسل... ال... دو... ِر... می... فا... ُسل... ال....«
 گویی با تکرارش نت های موسیقی یی مربوط به هزاره های قبل 

از میالد جا می گیرند و زنده می شوند. راوی چنان با اشتیاق 
کتاب را ورق می زند که حسادتت را برمی انگیزد.  ایشتار 
نامی  است که توجهش را جلب کرده; چه در جایگاه  ایزد 

بانوی  ایشتار باشد، چه در جایگاه فاحشه ای که شم خت نام 
دارد و در خدمت  ایزد بانوان از جان و تن خود مایه می گذارد. 
سر راه مرد طبیعت سبز می شود. آتش غریزه ی جنسی اش را 
فرو می نشاند. شیوه ی خوردن و آشامیدن و لباس پوشیدن را 
می آموزد. به پرورش قوای روحی و جسمی اش کمک می کند. 
بعد از اینکه مرد طبیعت قوای طبیعی و وحشی خو را ار دست 

داد، او را با خود راهی شهری  متمدن می کند. چه وظیفه ی 
شاقی دارد  این قدیسه  ی  ایشتار. وقتی راوی یادآور می شود که 

در افسانه ی گیل گمش، شم خت، هفت شبانه روز متوالی در 
کار رام کردن انکیدو بود، لب هایت بی اختیار می جنبد: »بدتر 

از اعمال شاقه است« 
 اشتیاق دیدن انکیدو در تو بیشتر می شود. می خواهی به 

راوی بگویی که مرد طبیعت، انکیدو را هم نشانت دهد،  اما 
خویشتنداری می کنی. منتظر می مانی تا زمانش برسد. اما ته 
دلت شم خت را را تحسین می کنی. به آرامی زمزمه می کنی: 

»هفت شبانه روز... نه....نه...نه...« 

 رقیه کبیری
ایزد بانو نین سان تحسینت را 

بر می انگیزد. هنوز غرق در اندیشه ی 
صدای ایزد بانو هستی که ناگهان، 
گیل گمش از جایش برمی خیزد. 

بلند قد و خوش سیماست، با کاله 
شاخدار، پوستینی از پوست گاو بر 

تن؛ بازوهایی شبیه بازوهای قهرمانان 
زیبایی اندام. از نگاهش خودخواهی و 

تکبر می بارد.
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انسان باید خروشی در خود داشته باشد تا بتواند
 یک ستاره ی رقصنده خلق کند.  

)نیچه( 

در را باز کردم و گفتم: بفرمائید این هم اتاق نوبل.

پقی زد و گفت: دیوانه!

دیوانه گفتنش مثل پنجه کشیدن گربه بود. زیر پوست سینه ام 
خراش برداشت. دردم گرفت. دست به دلم نگذاشتم. مهمانی 

ناخوانده بود، گذاشتم رها و آزاد بگردد. 

وقتی راه گم کرده بودم و از سبیل آشفته و انبوه نیچه 
می گذشتم، او راه به درونم باز کرده بود. شده بود تکه ای از 

تنم. مثل نطفه ای داشت رشد می کرد. هر روز چند میلیمیتر؛ 
حاال دیگر به اندازه ی یک نخود شده بود. با هر قدمی که بر 

می داشتم از کنج راست دلم قل می خورد به کنج چپ؛ درست 
کنار شریانم بازیگوشی می کرد. سادیسم داشت انگار؛ گاهی 
شاهرگم را نیشگون می گرفت و نفسم بند میآمد از دردش؛ 

لبهای خشک و ترک خورده ام کبوِد کبود می شد. گاهی مثل 
چنگالی که در گوشت فرو رود، دندانش را در عضله ی قلبم 

فرو می کرد. 

وارد اتاق که شدیم، طوری پرید، باال و پایین رفت که دل درد 
گرفتم. چشم دوخت به تخت یک نفره ای که مثل نعش مرده 

وسط اتاق دراز به دراز افتاده بود. 

- چیکارش کردی؟

- انداختمش تو انباری.

- ولش کردی؟

- رهاش کردم یه گوشه بمونه.

- می ذاشتی می موند. سوار کولت که نشده 
بود.

-دایره ی تنهایی ام رو بزرگتر نشون میداد. 

از راست به چپ، از چپ به راست قل 
خورد. دوباره پق زد. آب دهانش پرید توی 

چشمهایم؛ چشم هایم خیِس خیس شد. زل زد 
به تختخواب یک نفره و گفت: 

- این هم که از تک و تا افتاده!

دوباره پق زد. اینبار آب دهانش از چشمهایم 
روی لحافم چکید. انگار از خندیدن فقط پق زدن بلد بود. 

خنده اش به اندازه ی تنش بود. به اندازه ی یک نخود.

- نه تنها دیوانه، بلکه احمقی!

حرصم می گیرد از زبان درازی اش. به خاطر مهمان بودنش 
حرمتش را نگه میدارم. کاش فقط اینهمه درونم قل نمی خورد. 

می دانستم حق دارد. اما او نمی داند که شبها کابوس ها از 
همان جای خالی درون خوابم می خزند. کابوس های مخملی، 

کابوس های خاردار، کابوس های سنگی؛ نمی دانم چرا آب ها به 
کابوس هایم راه ندارند. شاید این کابوس های سمج هم می دانند 

روزی اگر بخواهم بمیرم، مطمئنا کنار آب نخواهد بود؛ 
خارزاری، کوره راهی، قله ی کوهی، و یا علفزاز سبز و مخملینی 
خواهد بود که تنم را، هست و نیستم را در آن گم و گور کنم. 

دست های مرگی را که من میشناسمش، سفیدند و بی خون، به 
رنگ مهتاب، خوش فرم و می دانند چگونه نوازش کنند. و گرنه 
چنان هم بی ذوق نیستم که تنم را بسپارم به مرگی که دستش 
به عجوزه و جادو گر می ماند. سیاه و استخوانی، مثل ساقه های 

خشکیده درخت...

 نمی داند از همان جای خالی بود که پایم دراز شد به جهان 
دیگر، خود را گم کردم در سبیل انبوه و پرپشت نیچه؛ و دیگر 
نتوانستم پایم را به گلیم خود برگردانم. پایم زنجیر فلسفه اش 
شده. نیشش را دوست دارم. وقتی کلماتش خیلی زهر آگین 

می شود، یواشکی می خزم و زیر سبیل های انبوهش پنهان 
می شوم. چقدر نفس گرمش را دوست دارم. گونه هایم خیس 

می شوند از بخار نفسش.

نخود درونم دارد بی وقفه رشد می کند. دست روی دلم 
می گذارم. حاال دیگر حجمش از یک نخود نیز بیشتر شده. 

انگار فکرم را می خواند. زیرچشمی نگاهم می کند. از نگاهش 
سکوتی خیس، و پر از سرزنش بر سرو رویم می ریزد.حوصله 
ی دهن به دهن شدن با او را ندارم. به حجم نخود مانندش، 

به دهانش فکر می کنم. دهانش کجای هندسه ی ِگرَدش قرار 
دارد؟ شاید مثل دهان نیچه در سبیل انبوهش گم وگور شده؛ 
او که سبیل ندارد! چقدر هم مثل نیچه، زبانی تلخ و دراز دارد! 

-حاال که راحت شدی، برو کپه ی مرگتو بذار. 

به من چه که دهانش کجاست و چه شکلی است. اما زبان 
درازی اش دارد اذیتم می کند. میخواهم میان انگشتانم بگیرم و 

لهش کنم... 

خیلی هم بی ربط نمی گوید. باید کپه ی مرگم را بگذارم. تنم را 
رها می کنم روی نعش مرده ای که وسط اتاق گذاشته ام. تشک 

خودمان سفت و محکم بود.  اما  این یکی فنری است. تنم که 
روی تخت رها می شود، برای چند ثانیه ای روی تشک می لرزد. 

عادت کرده ی تشک سفتمان بود. حاال با هر دراز کشیدنی 
باید بلرزد. چشمانم را می بندم. لبهایم تکان می خورند: »باز 

می لرزد دلم دستم

باز گویی در هوای دیگری هستم«...

نخود درونم زمزمه ام را که می شنود، می گوید:

-یه احمق رمانتیک تمام عیار!

و مثل توده ای ورقلمبیده از میان جناغ سینه ام راه باز می کند. 
پستان سومی است میان پستان هایم می روید. 

تعجب می کنم حجم نخود مانندش چه زود بزرگ شد! 
نکند مثل بادکنکی است که دارند بادش می کنند!... نکند 

سلول هایش تصاعدی تقسیم می شوند!...نکند باردار موجود 
عجیب الخلقه ای شدم!... سنگینی اش روی قفسه ی سینه ام 
بمانند پنجه ای است قوی که مشت می کوبد روی استخوان 

جناغ سینه ام. از اینکه راحتم نمی گذارد عصبانی ام. سردم 

است. دوست دارم روی این نعش مرده ی فنری لرزان تنها 
باشم و بخزم زیر سبیل های نیچه و با نفس خیسش پوستم 

ولرم شود، گرم شوم...

روی نعش مرده غلت می خورم. پستان سومم میان پستانهایم 
حبس می شود. کیفورم از اینکه دارد خفه می شود. مهمان هست 
که باشد؛ تا وقتی زبانش را در حلقش فرو نکند و ساکت نشود 

نخواهم گذاشت در اطراف دلم آزاد و راحت برای خودش 
بگردد و با زبانش تن و روحم را زخمی کند...

نمی دانم از درد هموروئیدم بود یا از مشتی که نخود درونم 
بر جناغ سینه ام می کوبید، بیدار شدم. مثل همیشه دستم در 
فضای خالی تخت دونفره مان دراز نبود، آویزان بود از کنار 

نعش مرده ی فنری لرزان. هموروئیدم زق- زق می کرد و او 
بی وقفه بر قفسه ی سینه ام می کوبید. برخاستم و نشستم. مثل 

بیماران آسمی در حالی که نفس- نفس می زد، گفت:

-اینجا اتاق نوبله یا گورستان؟

از اینکه حالشو گرفته بودم حالم جا اومد. پقی زدم و گفتم:

-تو فرض کن گورستان نوبل!

و چشم دوختم به کتاب های بی جانی که ردیف شده بودند 
در کتابخانه ام. راست می گفت. مثل گورستان بود، مرده ها 

هر کدامشان اسمی برای خود داشتند؛ نام نویسنده ای که 

شخصیت هایش را آفریده بود و بازی شان داده بود، هر بالیی 
که می خواست سرشان آورده بود و بعد بی رحمانه آن ها را 

چپانده بود توی این گور کاغذی؛ نوشته شده بود. و چه خوب 
هم جور می شدند با این نعش مرده ی فنری لرزان من که دراز 

به دراز وسط اتاقم افتاده بود و تنهایی ام را به رخ می کشید. 
تنهایی که بسیار گران خریده بودمش و تحفه ی کتاب ها یم 

و نوشتنم بود. مگر می شود اتاقی به این گرانی که از این به بعد 
تنهایی ام را تحمل خواهد کرد، اسمی غیر از »اتاق نوبل« رویش 

گذاشت! 

لب هایم تکرار می کنند: اتاق نوبل...اتاق نوبل....اتاق نوبل....

-خفه شو با اون صدای نکره ات!

میخواهم حرصش رو در بیارم. میخواهم هر طوری است قببول 
کند که اینجا اتاق نوبل من است باز هم می زنم زیر آواز: او...

تا...ق...نو...بل...َم...ن...دو...ر...می...فا...ُسل...ال...سی.... او...تا...ِق...
نو...بل...َم...ن...دو...ِر...می...فا...ُسل...ال...سی...

پق می زند. من هم پق می زنم. قهقهه می زنیم و می خندیم. 
طوری می خندیم که اشکمان قطره- قطره روی نعش فنری 
لرزان می ریزد. یک لحظه به خودم می آیم. ساکت می شوم. 
دلتنگ تشک سفتمان هستم. کششی عجیب دارم که برهنه 

شوم و بخزم زیر لحافم و دست بگردانم در فضای خالی تخت 
دونفره مان، و باز هم سبیل انبوه نیچه مقابل چشمانم سبز شود، 

گم شوم در مزرعه ای که نیچه بت هایش را در آن تکه-تکه 
کرد.

- تو هم با این وسوسه هات و کارهای احمقانه ات.

برای لحظه ای فکر نیچه دوباره چنان مجذوبم کرده بود که 
درد هموروئید و کوبش قفسه ی سینه ام فراموشم شده بود. 

میدانم؛ حتی اگر فضای خالی یی که شعاع تنهایی ام را هر روز 
بیشتر از روز قبل به رخم می کشید، و در انباری خانه ام خاک 

هم بخورد، دیگر پایی که از گلیمم بیرون آمده، برنخواهد 
گرداند. 

برخاستم. نعش مرده ی فنری لرزان را دور زدم. حجم نخود 
درونم داشت بزرگ و بزرگ تر می شدو کم مانده بود که 

کامال قالب تنم شود. به شکل و اندازه ی جسمم در آید. پشت 
کامپیوتر نشستم. اسم اتاقم روی صفحه ی کامپیوترم نوشته 

شده. تعجب نمی کنم. میدانم کار اوست. رفته- رفته دارد در 
تنم جا خوش می کند...

91/1/18

اتاقنوبل
رقیه کبیری
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جلوی پنجره ای که روی صفحه ی مانیتور باز شد، خشکم زد.

داستان ماوایل نوشته خانم رقیه کبیری روایت چالش های 
روحی و واکنش های عاطفی بانوئی در قبال حادثه ای است که 
به صورت نامنتظر دامن گیر او شده است. نویسنده که داستان 

را از زبان راوی اول شخص شخصیت اصلی داستان- روایت 
می کند، اجزاء و عناصر داستانی را در قالب ساختاری محکم 

آن چنان فراهم آورده که خوانندگان و صاحبان نظر را به 
تحسین وا می دارد. می توان گفت که داستان با برخورداری از 

زبان و لحن متناسب با جنسیت و وضعیت روحی راوی داستان 
و استمرار لحن و آهنگ و حال و هوای داستان تا پایان آن 

بیشترین هم حسی را در مخاطبین خود بر می انگیزد.

ماوایل به شیوه رئالیستی نوشته شده؛ زنی به دلیل اختالل در 
دستگاه گوارش و انسداد روده بعد از عمل جراحی برای قضای 

حاجت ناگزیر از استفاده از کیسه کولوستومی می شود. زن 
انتظار و آمادگی ذهنی چنین پیش آمدی را نداشته:

»گئدنده سئوینیردیم کی، قان سیزلیقدان، خشکّیت دن، عذابدان 
قورتاراجاغام. دئییردیم بس سود گؤلونه دوشه جه یم«

لذا بعد از حادثه، ضربه روحی شدیدی را متحمل می شود. 
طبیعی است که عکس العمل زن در قبال چنین حادثه 

غیرمترقبه ای، در روزهای نخست بیشتر عاطفی است تا 
منطقی، به ویژه از آن رو که او خیلی حساس است و مسئله را 

حادتر از آنچه در واقع هست تلقی می کند:
 »ایندی ایسه دوالیی یول بؤیرومدن باش آچیب. جمدک قوخوسو هر 
یانیمی بورویوب. پالتارالریمی، اوست-باشیمی، جانیمی، ساچالریمدان 
بئله جمدک قوخوسو گلیر. گونده نئچه دفعه پنجره نی آچیرام. عطیر-

اودکلون دا قانیق وئرمیر. گئجه لر یاتا بیلمیرم. ساغ بؤیروم اوسته 
دوشسم دئییرم بس بؤیرومدن قوپوب جاالناجاق. قورخومدان یاتاغیما 

سالمیشام.« پالستیک 

 ولی با گذشت زمان از بار عاطفی واکنش های زن کاسته شده، 
بر وزن رویکرد منطقی او افزوده می شود. در این رابطه وجود 
شخصیت داستانی دیگری، که چنان الگویی در برابر زن قرار 

داده شده، تاثیرگذار است. او هم زنی است که به دلیل ابتال به 
سرطان، سینه های خود از دست داده است و در طبقه پایین 
آپارتمان شخصیت اصلی داستان زندگی می کند. او در طی 

داستان نه تنها بارها در برابر دیدگان شخصیت اصلی داستان 

قرار می گیرد. بلکه به دلیل داشتن مشکل مشابه با مشکل 
شخصیت اصلی داستان در ذهن او حضور دائمی دارد.

شخصیت اصلی داستان برخالف تصویری که از این زن و 
مشکالتش در ذهن خود می پرورد، هر روز از پنجره آپارتمان 
خود ناظر جریان عادی زندگی اوست. فی الواقع شخصیت دوم 

داستان، با رویکرد منطقی به واقعیت هرچند تلخ زندگی را 
برگزیده است. از همین روی روزی با نان، روز دیگر با یک 

بغل سبزی و فردای آن روز با گلدانی از گلهای شب بو به خانه 
می آید. در واقع نویسنده با تمهید این شخصیت راه زندگی را 

در برابر قهرمان خود می گذارد، راهی که بعد از طی مسیر 
وهم آلود و آکنده از چالش های حاد روحی در دسترس او قرار 

می گیرد. در پایان داستان، توهمات و تصورات یاس آلود زن 
با آب زالل شسته می شود؛ آفتاب بار دیگر به اتاق و بستر او 

می آید؛ روشنایی و زاللی بر جانش جاری می شود؛ با انگشتان او 
غبار از جام پنجره زدوده می شود. حاال دیگر او داستان خود را 
نگاشته، رنج ها و دلشوره هایش را به کاغذ سپرده است، امشب 

او با عطر گل شب بو به پیشواز زندگی می رود:
»سویا جومورام. بوگون، چیله ین دن تؤکولن سو، فرقلی دیر دئیه سن. هر 
گون دوش آلدیغیم سودان دییشک دیر. سو ائله مهربان-مهربان آخیر، 

ائله بیل نازالنا-نازالنا بدنیمده اویناییر. دامجیالری مینجیق-مینجیق 
بدنیم دن اطرافا سیچراییر. سرامیکین اوستونده سو یولونا آخیر.«

قتفه نی جانیما بورویورم. گونشین ایشیغی اوتاغیمین اورتاسینا، 
یاتاغیمین اوستونه دوشوب. تول اؤرتویون دالیسیندان باخیرام. 

دؤشسوز قونشو قوجاغیندا کی دیبچکده، آغ-آپباغ تون چیچه یی 
آپارتمانا ساری گلیر….

حامامدان چیخمیشام. پنجره دن آپارتمانین اؤنونده کی پارکا باخیرام. 
گئجه یاغان یاغیشدان آسفالت دا دینج، توختاق گؤرونور. ساچالریمین 

سویو چیگین لریمه دامجی الییر. دؤشسوز قادین، الینده ایکی بربری 
آپارتمانا ساری گلیر. پنجره نی آچیرام. توزلو شوشه ده بارماغیلمال 
یازدیغیم “ماوایل” کلمه سی هله ده دورور. الیمی شوشه یه چکیرم. 

دؤشسوز قادین گؤزومدن ایته نه قدر، اونو ایزله ییرم. بو گئجه دن اوتاغیم 
تون چیچه یی نین عطری ایله دوالجاق دئیه، دوشونورم….

همانگونه که قبال اشاره شد مسیری که داستان طی می کند 
تبیین و توصیف دغدغه های ذهنی، دلشوره ها و چالش های 

روحی شخصیت اصلی داستان است تا وقتی که او واقعیت را 
بپذیرد و به صورت منطقی با آن کنار بیاید که البته نویسنده 
به خوبی از عهده  این مهم برآمده و با خلق صحنه ها و ترسیم 

تابلوهای زنده و جاندار، آن ها را به نمایش گذاشته است:
»شوشه نین لکه لری ائله بیل اللریمه باخیر. ایل بایرامینا آز قالیر. 

من سه کئف سیز، داماق سیزام، سانکی آت باسیب، داشقاسی اوستومدن 
اؤتوب. ایش گؤرمک هوسی منده اؤلوب؛ یاشاماق کیمی، گولمک 

کیمی… «

»پنجره نی آچیرام. بایرام آیی نین آغ یئلی پنجره نین 
تول اؤرتویونو هاوادا اوینادیر. یاتاغیمین آغ ملحفه لرینده گزیشیر. بیلیرم! 

یئل، نه قدر چاغالییب، چیرپینسا دا، ائوده بوران جمدک قوخوسونو 
اوتاقدان آپاراسی دئییل.«

و یا در جای دیگر:
»داریخیرام، کیتابی اوخومامیش یئرینه قایتاریرام. نه 

ائتدیگیمی بیلمیرم. ایتییم ایتیب سانکی…!.«

روند گرایش از رویکرد عاطفی به سمت رویکرد منطقی و کنار 
آمدن شخصیت اصلی داستان با مشکل پیش آمده در پایان 
داستان به خوبی نمایانده شده و داستان همانگونه که در باال 

نشان دادیم با پایان بندی خوب و استفاده هنرمندانه از نمادها 
به پایان رسیده است.

با این همه داستان »ماوایل« عاری از نقص نیست و این طبیعی 
است، چرا که داستان نویسی ما در این سوی ارس به دالیلی 
که خارج از حوصله این نوشتار است آنچنان تجربه ای پشت 

سرخود ندارد که بتواند کارهای بی نقصی ارائه دهد.

ما قبال گفتیم که وقوع حادثه غیرمترقبه ای که چون صاعقه ای 
بر زن جوان آوار شده آن چنان ضربه روحی شدیدی به او 
وارد کرده که او با حساسیت بیشتر از حد متعارف با قضیه 

برخورد می کند و برای تائید گفته هایمان به پاراگرافی از 
داستان استناد کردیم، حاال می گوئیم با وجود چنین انگیزه 

نیرومندی هیچ نیازی به خلق صحنه های غیرواقعی با هدف 
برانگیختن زن احساس نمی شود؛ صحنه هایی که نه تنها زائد و 

غیرضروری اند، بلکه به واقع نمایی داستان نیز لطمه زده اند:
ایگیرمی گوندن سونرا ائوه دؤنموشدوم. اوغلوم گوله-گوله دئدی: »هر 

نه یین همراهین گؤرموشدوک، ماوالدان سونرا«. اریم اؤسگوردو. او ایسه 

اؤزونه آلمادان پیققلداییب بیر ده دئدی »دوغرودان گؤر نه یاخین 
لیقالری وار! موبایل؛ ماوال…!«

من ده اوزونه گولدوم. گولوشومده بیلمه دیم نه ایدی پارتالدی. آغزیم 
زققتْوو دادی وئردی. گؤزلریمدن ائله بیل بوالق شیرالدی.

اریم گؤزونو آغارتدی. قیزیم، اوغلومون قولونو چیمدیکله ییب »جهنم 
اول« دئدی. اوغلوم دورتمه ایله قیزیمین بؤیروندن ووروب »نه 

دئییرم کی؟ ظارافات ائله ییرم داااا…هله شکیل چکیب، فئیس بوکا دا 
قویاجام…«

بؤیرومده کی کیسه دن سس چیخدی. اوچو ده بیردن گولوشدولر. 
اؤزومون خبریم اولمادان یئل بوراخمیشدیم. قاچیب یاتاق اوتاغینا 

گیردیم. قاپینی قیفیل الدیم.

این صحنه سنخیت چندانی با واقعیت یعنی جامعه، فرهنگ 
متعارف و الگوهای رفتاری طبقه متوسط شهرنشین ندارد. 

البته ممکن است چنین فرزندی در خانواده ای وجود داشته 
باشد، ولی این از موارد استثنایی است؛ مواردی که به حوزه 

ادبیات رئالیستی راهی ندارند. ممکن است گفته شود واقعیت 
داستانی غیر از واقعیت عینی است. این گفته کامال صحیح 

است، ولی فراموش نکنیم که در واقعیت داستانی هم روابط 
علت و معلولی حاکم است. این گونه نیست که رفتار آدم های 
داستان بدون دلیل و توجیه منطقی البته در چهار چوب منطق 
حاکم بر خود داستان پذیرفته باشد. به چه علتی پسر چنین 
رفتاری دارد؟ ایا نویسنده در این مورد تمهیدات الزم را که 

حرکت و رفتار غیرعادی پسر را توجیه کند انجام داده، اصوال 
ما در مورد شخصیت این سه نفری که عزیزترین عضو خانواده 

خود را در حادترین شرایط روحی به استهزا گرفته اند چه 
اطالعاتی داریم. تنها چیزی که می دانیم اینکه پدر کارمند و 

پسر دانش آموز در چه سطحی؟ است؛ اعضا خانواده تحصیل 
کرده اند؛ اهل کتاب اند. مادر دست به قلم است؛ در آپارتمان 
زندگی می کنند، آپارتمانی که ساکنان و همسایگان اش با نان 

بربری به خانه می آیند و اگر الزم باشد سفره روی زمین 
می اندازند و… این یعنی یک خانواده متوسط شهری. چون، چیز 

دیگری از ویژگی های فردی این افراد نمی دانیم، پس معیار ما 
در برخورد به رفتار این افراد الگوی رفتاری و فرهنگ تیپیک 
طبقه متوسط شهری است. همانگونه که اشاره شد رفتار این 
افراد در چارچوب فرهنگ و رفتارهای متعارف مردم عادی 
شهرنشین آذربایجان نمی گنجد. به همین دلیل هم خواننده 
از خود سئوال می کند: »چرا اینها چنین اند؟« می گوید: »آن 

دو جوان هستند و رفتارشان تا حدودی قابل اغماض است، 
پدرشان چی؟ او برای چه می خندد؟!« البته اگر واقع بین تر 

باشیم، چنین خنده ای اساسا علتی ندارد. به این دلیل ساده که 
کیسه کولوستومی اصال صدائی ندارد. چون اگر بادی هم به آن 

وارد شود به دلیل باز بودن مسیر باد صدایی ایجاد نمی شود.

آنچه در سر نهار روز دوشنبه بازار ائرته سی می گذرد نیز از 
چنین نقصانی برخوردا است.

حاشیهایبرداستان»ماوایل«
رقیهکبیری

نریمان ناظیم
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ادبی پرتره این شماره
پرتره این شماره

برای اد امه  ی انتشار آوای زن 
به همکاری و حمایت  های شما نیاز د اریم!

www.avayezan.org

برای آگاهی از شرایط اشتراک به صفحه ی د و نشریه و یا به سایت آوای زن مراجعه کنید. 

با اشتراک ساالنه  ی آوای زن به انتشار آن یاری رسانید!

Facebook:  Avaye Zan

از سال 1991 منتشر شد ه است آوای زن  نشریه  ی 

اختالل در روابط جنسی فی مابین زن و شوهر و عوارض روانی 
ناشی از این نقیصه از پیامدهای حادثه ای است که برای آدم 

اصلی داستان پیش آمده است. نویسنده در چند جای داستان 
با مهارتی رشک انگیز از زبان راوی اول شخص به تبیین و 

توصیف اضطراب ها، تلواسه ها و پریشانی روحی زن پرداخته 
است:

»مریض خانادان دؤنن گون، پالستیکین خیشیلتی سیندان نه اؤزوم یاتا 
بیلدیم نه اریم. بیلمه دیم خیشیلتیدان ایدی، یوخسا پیس قوخودان، 
اریم گئجه یاریسی سس سیز-سمیرسیز یورغان یاسدیغین گؤتوروب 

تنه بییه گئتدی. او گئده ن قارداشدی کی، گئدیب.«

تنه بیدن گلن تلویزیون سسی، آری ویزیلتی سیدیر سانکی، قوالغیمدا 
سس له نیر. بلکه ده اریم، ماجرالی و چوخ هیجانلی بیر فیلیم ایزله ییر. 

آرامیزدا بیر قاپی لیق مسافه وار. بؤیرومده کی کولوستومی کیسه 
سایه سینده قاپی، سانکی هابیل دوواری دیر، من ده بیر فلیسطینلی 

قادینام.

اگر پالستیکین خیشیلتیسی بیرده بؤیرومده کی کیسه اولماسایدی، 
دووارین آرخاسیندا تک باشیما قیزدیرما ایچینده یانمازدیم.

قاپی نین کیلیدینی بورورام. اوست-اوسته گئیدیگیم پالتارالری 
سویونورام. چیل-چیلپاق گوزگوله نیرم. کاشکی دؤشسوز قادین هئچ 
بیر زامان گوزگو قاباغیندا اؤز چیلپاق گؤوده سینه باخماسین، دئییرم. 

بؤیرومده کی کیسه، هله لیک بوم بوش دور. یاواشجا یورغانیمین آلتینا 
سوزولورم. یورغانین سرینلییی، جانیمین قیزدیرماسینی آلیر. 

گؤزلریمی یومورام.

آیا تابلوهای این چنین گویا کافی نیستند تا مخاطب در جریان 
تمنیات جسمی و چالش های روحی زن قرار بگیرد، حتما الزم 

است دست او را بگیریم تا اتاق خواب ببریم و با تخلف از 
اصل ایجاد در داستان نویسی آنچه را که گفته شده بار دیگر 

تکرار کنیم و با طرح جزئیات غیرضروری، ناخواسته، به 
ورطه هرزه  نگاری کشیده شویم؟ بدون اینکه هنر را به تریبون 

ماریا عبدی

1
همچون گرگ بر دهان من

صبح
چیدمان خسته ای ست

در علف های تلخ
و پلک های تو 

رمز مبهم 
بادهای وحشی و گرم

بر گونه های من

2
DejaVu

پرتاب در آینه 
تماس با کف پاهای تو

که قدم می زند جرقه های سپید
در گلوی من 

ما می گذریم با شتاب
در آینـــه

از حوالِی گندمزار ِ روشن

3
جهان این چشم ها از هر طرف بسته ست

بسته ی قرص ها

بسته ی خواب ها

.....

از کلمات کنار می کشم

و شب
روی لب های تو

پنجره را می بندد.

 4
روی سپیدترین تار مویت

  تن مرا بشوی؛
 آنگونه که به عقابی سفید می مانم؛
ـ اوج گرفته در زخم های مه آلود

آموزگاران اخالق تبدیل کنیم، فراموش نکنیم که هنر ابزار 
جنگ با اخالق زمانه نیست.

جای جای داستان »ماوایل« مشحون از »زنانگی« است، باید 
هم چنین باشد. چرا که نویسنده و راوی داستان، شخصیت 
اول و دوم داستان همه زن هستند. لذا صدای »من زنانه« 
مشخص ترین صدایی است که از »ماوایل« شنیده می شود.

»زنانگی« در شعر و داستان آن ویژگی ظریف تنیده در بافت 
و ساخت اثر است که نمی توان آن را از اثر هنری جدا کرد. 
چنین تفکیکی بی شک به مرگ اثر می انجامد. این خصوصیت 

که از ذات زن هنرمند می تراود در شکل اصیل خود نه اشکال 
تصنعی آن تعریف ناپذیر است، فقط می توان نمودهای آن را 

نشان داد. نمودهایی که در زبان و بیان، لحن و آهنگ اثر، 
در چگونگی رویکردها، داوری ها، واکنش های عاطفی، منطقی 
و فیزیولوژیک شخصیت های زن در قبال اشخاص، رویدادها، 

اجتماع و طبیعت و … جستجو کرد.

»زنانگی« در اثر هنری نشأت گرفته از ضمیر ناآگاه هنرمند 
زن است. عطری است که خود می بوید، نیازی به تعریف عطار 

ندارد. لذا هرگونه حرکت آگاهانه با هدف نمایش »زنانگی« 
در اثر هنری از اصالت و صمیمت اثر می کاهد. جائی خوانده ام، 

»زن بودن را نباید فریاد کرد، زن بودن را باید زیست« این 
توصیه مشفقانه ای است به خانم رقیه کبیری، که از افراط 

بپرهیزد. به ویژه آنجا که با تاکید بیش از حد بر رفتارهای 
فیزیولوژیک »زنانه« قدم در وادی ناتورالیسم می گذارد. 
ما در این نوشتار بنا نداریم موضع گیری خاصی در مورد 

مکتب های ادبی، از جمله رئالیسم یا ناتورالیسم، داشته باشیم، 
آنچه مورد انتقاد ماست وجود رگه های ناتورالیستی در یک 

اثر رئالیستی است که از خلوص ارزش هنری اثر می کاهد. در 
داستان ماوایل وجود این رگه ها به خصوص در تناقض آشکار با 

پایان بندی درخشان داستان قرار گرفته است.

ستاره )یک(
تقدیم به »ستاره تمیزي« دوست هم بندم که در سال 1368 با من دستگیر 

و زندانی شد و توسط بیدادگاه تبریز ناعادالنه به بیست سال حبس تعزیری 
محکوم شد. او بیش از نصف دوران محکومیتش را در زندان تبریز زندانی بود. 

ولی هیچ کس ازاو یاد نکرد، هیچ کس برای او کمپین نساخت و هیچ نهاد حقوق 
بشری به او جایزه شجاعت نداد و او همچنان گمنام و بی نشان درتبریز زندگی 

می کند.

ستاره
بغضی در گلویم.
خنجري در قلبم.

باري توان فرسا بر دوشم.
اشکی بردیده ام.

و امیدي
همچون سپیده سپید

در دلم. 

»ستاره« )دو(
در شهري شبزده 

و به نور مصنوعی المپ ها آراسته
درمیان دیوارهاي سرد و فِشرنده

دختري
با شانه هاي خمیده از

و تنی فرسوده از
هواي نمناك زندان

با دندان هایی که
به وقت نان جویدن می شکنند.

وعینکی که سال هاست
نیاز به تعویض شماره دارد.

با سردردي مدام
و پاهاي تازیانه خورده

پیچیده در پتوي سیاه و پالسیده
سپید موي

کمان قامت....
پرندگان نگاهش را

ازمیان میله هاي آهنین زندان
درآسمان بی ستاره شهر زرد

رها می کند
تا شاید

خبر از ستاره صبحگاهی را بیاورند.
زیرا او خود »ستاره« است

روشن و پر فروغ 
و شب از وحشت روشنایی اوست

که اینسان ذبونانه او را
به بند کشیده است.

شهناز غالمی
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ادبیادبی

زن
گیسوانت را

با آبشاِر نور و نوازش
به سنجشی بدیع نشستند،

همان دمی که خنجر خورشید
بر صخره های شانه ات انگار

نه تداعی ی انسان،
بل

تابش ِ خون بود
با عیارِ  باکرگیهات.

اما دریغ و درد !
هیچکس

آنسان که تو بودی
آنسان که تو هستی 
زبان بکام نچرخانید!

*

آوایت را
به زمزمه ی نسیم،

بر گیسوانِ  جنگلِ  رویاها
پیوند برزدند

یادآور ترنج عفت و تسلیمت
اما دریغ،  ای درد!

هیچکس از تو
که نیمه ی غرور ِ جهان بودی،

شایای تو
زبان بکام نچرخانید!

آری کسی نگفت
که تو

ای خاِر در خلیده به چشماِن روزگار!
ای بی نیاِز ستایِش پا در باد

همسانِ  من
ارمغان سپهری

و
همپای من

اسیرِ  زمانه!
ای وارث ِ نیمه ای از هستی

نیمه ی از مستی،
و نیمه ای از پستی......

از مرده ریگ ِ رنج و نوازش ها!

به مناسبت هشتم مارس، روِز بزرگداشت زنان 
جهان. بهمراه برگرداِن کردِی توسِط کاك علی فتحی 

شاعر کرد و عضو کانون نویسندگانِ ایران در تبعید.

ژن

کهزییهکانت

بهڕێژاویتیشکوالوانهوه

نیشتنبهپێوانیجوانییهوه

ڕاستئهودهمه،خهنجهریخۆر

لهڕهوهزیشانهکانتچهقیو

یادێکلهمرۆڤنهکرا

بهڵکوو

درهوشانیخوێنبووو

پێوهریشکچێنیتۆبوو.

داخهکهم!

هیچکهس

کهتۆشمرۆڤی،

دژهوێژنهبوو!

هاوارت

بهنارهناریشنهبا

بهسهرزولفهکانیدارستانیخۆزگهکانداتێپهڕی

پهیمانیانبهست

تابهرامهیناسراویلهشت

لهکۆاڵنهکانیشهونموشهوبۆدا

لهبیروخهیاڵیدایکانهیبووندا

بڕازێننهوه

بهاڵمداخهکهم!

ئهی هاونشینیسێبهروچهوسانهوه

هیچکهسلهمهرتۆ

وهکههی

بهرپهرچینهدانهوه!

لهگۆشهیتهنیاییدا

لهکاتیجهزمبوونیشهوگاریدا

لهدێرهکانیدرۆوناڕاستیدا

وهکخوا،

دایاننهواندبۆتۆسهریکڕنۆشیان

بهئایاتیپهرستن!و

پهیکهرهگاڵوهکانیههوهسهکانیان.

لهباخێکیبهههشت

لهسهررایهخیخوێن

تا بوی آشنای تنت را
در کوچه های شبنم و شبو
در ذهن ِ مادرانه ی هستی

آرایه ای باشند.
اما دریغ!

ای همنشیِن سایه و سرکوب
هیچکس از تو

بدانسان که تویی
لب بر سخن نبرد!

*

در برج ِ عاج
در متنِ  خلسه های شبنگاهی

و در معابد تزویر
خدایگونه،

ترا به سجده نشستند،
با آیه های ستایش !

و تندیس های هرِز هوس هاشان
در باغی از بهشت

بر فرشِ  خون نشانی

بیریانخستییهوهتهسلیموپاکیداوێن

مهخابنئهجاریش!

هیچکهسلهمهرتۆ،

کهنیوهیشانازییجیهانبووی

وهکشایانتبێ

وشهیهکنههاتهگۆ.

بهڵێکهسێکنهیگوت

کهتۆ

دڕوویچاوینهزانی!

وهکمن،

تۆشدیارییئاسمانیو

یهخسیرییدهورانی.

ئهیمیراتگرینیوهیههبوونوژیوهیی

نیوێکلهبهزمی

نیوێکلهنزمی....

هۆیوارسیئازاروبهزهیی!

شێعر:یاوهرئوستوار

وهرگێڕ:عهلیفهتحی

یاور استوار

الهام ملک پور
از مجموعه ی در دست انتشار »گوشه بازی«

اشتباه من در انتخاب جنینم بود
دقت چشم با هر لیزر پاك می شود

دو قلو های منجمد توی شیشه های نمکی باید برای من بس باشد
برای هر نفر به سوی مادر ش باز باشد

وقتی نطفه ام پرت شد و وقتی خون م جواب انگشتر نمی داد
آتش قبیله روشن است همه چیز برای زبانی دیگر قهوه و شکالت هوای این 

زمستان
می توانم ببوسم اش

می توانم در هر آتش شکاف بردارم
گل های ساده ای از مزار خود باشم

شروع کنم دوباره شروع کنم
.
.

به اشتهای کنجکاوی ام اراده می دهم
به سمت های صورتی و بلوز بنفش اجازه ی عبور می خواهم

هر گوشه چشم باز کنم برای محیط نا محرم
حضور می دهم.... عبور می دهد.... ثانیه خالی ست

نفس می کشم.... نفس
.

طعمه ی عقاب روی سر مرد بیابان گرد
میز عصرانه آماده است

لباس های گرم بچه گانه هم آماده است
پسر م کیفش را بر می دارد

پسر ش بود آن که از جنین من ترسید
رفت تا چاله ای حفر شود

میان اطرافم ابر کوچک میل باریدن دارد
به او اطمینان می دهم همه  چیز رو به راه است

سه شمع می خرم
سه تا شمع.... یکی صورتی... یکی نارنجی..... یکی بنفش

این طور بهتر است
این طور گمان می کنم که این طور بهتر است

گمان می کنم که خوابیده است او و دوست دارم به چشم های بسته اش نگاه 

کنم
.

آب معدنی و یک دست شو یی دو نفره
تمامی امکان ها به صندلی چسبیده است

اجازه ندارد بلند شود
اجازه ندارد سالم کند

اجازه ندارد شمع های تولدش را فوت کند
با هم به آسفالت می رویم

دوست دارم بگوید دوست ام دارد
دوست دارم به من سالم کند

ولی اجازه ندارد
پسر م کیفش را از زمین بر می دارد

کالهی برای روزهای ابری خریده ام
من دارم می روم به مدرسه

من دست کوچکی را در دست گرفته ام
او من را به سمت ماشین های کوکی می کشد

دیر می شود
باید برویم

می ترسم از این که دستش پاره شود
ولی او اجازه دارد

به او اجازه داده ام هر زمان خواست پاره شود
من برای او شمع می خرم

باید برای او کفش نو بخرم
باید هشت ساعت در روز کار کنم

بعد بیایم خانه شعر بنویسم
و مشق بنویسم

.

.

.
اشتباه من است تا بلند شوم

بلند شوم به مکان دیگری پاره شوم
اجازه می خواهم بلند شوم
اجازه می خواهم سالم کنم

می خواهم دست کوچکی را هر صبح به مدرسه ببرم
همه چیز رو به راه است

وقتی ما تمام یک روز را به دنبال لباس گرم می گردیم
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ادبیادبی

گفت وگو با سهیال میرزایی به بهانه ی 

انتشار مجموعه شعر »می افتم از دستم«
مهتاب کرانشه

سهیال میرزایی در سیزدهم بهمن ماه 1342 
در شهر ارومیه به دنیا آمد و در اواخر 

تحصیالت متوسطه همراه خانواده به تهران 
مهاجرت کرد. پس از دریافت لیسانس 

روان شناسی بالینی از دانشگاه رودهن، 
دوره ای را تحت عنوان »روان شناسی 

صنعتی« با موفقیت گذراند و سپس در 
کارخانه تولید لوازم الکترونیکی »مزدک« 

به عنوان مدیر امور اداری، مشاور و روان شناس صنعتی 
مشغول به کار شد. 

زندگی او بر مبنای ادبیات و ورزش تعریف می شود. سال 1377 
اولین مجموعه شعر او با عنوان »یک سیِن جامانده ام« توسط 

انتشارات »همگامان چاپ« منتشر شد و در همین سال به 
آلمان مهاجرت کرد. دومین مجموعه شعر او در سال 2005 با نام 

»میچکا غیرقانونی می خواند« در شهر کلن منتشر شد.

او از سال 2002 مسئول بخش ادبی نشریه ی »آوای زن« 
است، این نشریه در کشور سوئد با سردبیری شعله ایرانی منتشر 
می شود. و همینطور از سال 2009 با سایت شهرزادنیوز به عنوان 

روزنامه نگار همکاری می کند.

سهیال میرزایی در ایران مربی کوه نوردی و سنگ نوردی نیز بود 
و در آلمان نیز سنگ نوردی را به طور حرفه ای دنبال می کند. 

اکنون سومین مجموعه شعر او تحت عنوان »می افتم از دستم« 
منتشر شده است و این بهانه ای شد تا با او گفت وگویی داشته 

باشم. 

کتاب تازه ی شما در شهر بوخوم، کلن و هانوفر رونمایى 
شده است، لطفا در مورد انتشار این مجموعه و جلسات 

رونمایى کتاب بگویید.
این مجموعه را نشر آیدا منتشر کرده است ناشرم تالش 

می کرد فقط یک ناشر نباشد بلکه همراهی ام کند و گاهی 
تفاوت سلیقه ها از برخوردهای خونسردانه ی او نمی کاست 

ولی من نگران بودم زیرا پس از 8 سال تصمیم به انتشار این 
مجموعه گرفته بودم و به خاطر داشتن تجربه های قبلی 

کمی سخت گیر بودم. قبل از آن هم انتخاب شعر برایم کار 
طاقت فرسایی شده بود، سعی کردم به کارهایم بیشتر نگاه 

حرفه ای داشته باشم تا احساسی و همین دلیلی بود که بخش 
بزرگی از کارهایم را انتخاب نکنم. به هر حال پروسه ی ساده ای 

نبود و بیش از هفت ماه طول کشید تا نهایتا در ماه جوالی 
2013 منتشر شد. 

عباس قیائی و اکرم جوادی، مدیران نشر آیدا، برنامه ای را در 
بوخوم به عنوان رونمایی این مجموعه شعر در 24 اگوست 

تنظیم کردند که با نقد مسعود کریم خانی 
»روزبهان« و موسیقی عبدالرضا نظری و 

پرفورمنس: »رقص صورتک« عباس قیائی و 
شعرخوانی خودم برگزار شد. رونمایی که در 
شهر کلن توسط بخشی از فعالین زن برگزار 

شد، با نقدهایی از پگاه احمدی و مسعود 
کریم خانی »روزبهان« همراه بود. در این شب 

عبدالرضا نظری نیز موسیقی اجرا کرد. سومین 
رونمایی در شهر هانوفر توسط همایش زنان و 
کتابخانه ی هانوفر برگزار شد که سرور صاحبی 
نیز نقدی بر این مجموعه داشت. طاهره اصغری 
با انتخاب یک شعر از مجموعه، رقص تصویری 

خود را اجرا کرد و افتتاحیه و اختتامیه ی برنامه 
با موسیقی )سه تار( محمود رمضانی همراه بود.

نظر شما در مورد نقش زبان در ساختار یک شعر 
خوب چیست؟

زبان یکی از مولفه های مهم شعر و به عبارتی جوهر شعر است. 
شخصیت واژه در بافت آوایی، معنایی و همنشینی و جانشینی 

با یکدیگر است که جان می گیرد و با تخیلی که شاعر به 
کار می گیرد، با تظاهری نو خود را به رخ می کشد. زبان در 

محاورات روزمره ابزاری برای ارتباط است ولی انتخاب شاعر در 
گزینش واژه هاست که شخصیت دیگری به آن می دهد. طنین 

و تن کلمه و سپس معنی آن نقش مهمی در شعر دارد و به 
زیبایی شناسِی اثر عمق می دهد.

این مجموعه از نظر زبانى به چه سمت و سویى نظر داشته 
است؟

من سعی می کنم پس از نوشتن شعرم، کمی از آن فاصله 
بگیرم و سپس در نقش یک مخاطب به خوانش آن بپردازم. با 

توجه به نظر بعضی از مخاطبین و منتقدین، شعرم در حیطه ی 
کارهای زبانی تعریف می شود و به دلیل برخی بازی های زبانی، 
شعرهایم کمی سخت است و طبیعی ست که مخاطبین خود را 

خواهد داشت و احتماال نظر عموم را جلب نخواهد کرد.   

یعنى شما برای سرایش از زبانى پیچیده بهره برده اید؟ 
نظرتان در مورد ساده نویسى چیست؟

همانطور که گفتم زبان شعر من، زبان ساده ای نیست و به 
چنان ساده گویی در شعر اعتقاد ندارم زیرا مخاطب هیچ نقشی 

در شعر نخواهد داشت. اصوال زمانی شعر قدرتمند است که 
بازی های زبانی، نقش واژه ها، تخیل خواننده را نیز به کار 

بگیرد و در این همراهی فعاالنه است که خوانش خود را از شعر 
خواهد داشت و می تواند با خوانش شخص دیگر حتا خود شاعر 
متفاوت باشد و این قدرت زبان شاعر را می رساند. در شعر ساده 

که اخیرا طرفدارانی نیز پیدا کرده است، مشخصه های اصلی 
شعر بسیار بی جان و کمرنگ حضور دارند ولی خب طرفداران 

خود را نیز دارند و به نظرم این مخاطبین بیشتر نقش یک 
مصرف کننده را دارند و در واقع زبان ساده در شعر عامه پسند 

می شود. در واقع یک مخاطب حرفه ای باید در کشف شعر 
زحمت بکشد، حرکت داشته باشد تا رمزگشایی از شعر بکند و 

از روی شعر به پشت آن برسد. لذت اینگونه خواندن شعر کمتر 
از شعرگفتن نیست.

به نظر مى رسد برای شما داشتن مخاطب چندان مهم 
نیست، ولى بعضى ها شاعری را موفق تر مى دانند که 

مخاطبان بسیار داشته باشد؟
لزوما داشتن مخاطبان بسیار و در صحنه بودن همیشگی شاعر 

و حضورش در رسانه های مختلف و... دلیلی بر قوی تر بودن 
کارهایش نیست، شاعرانی داریم که در کنج خود می نویسند و 
حتا کم منتشر می کنند ولی کارهای بسیار قوی ارائه می دهند. 

هیچ شاعری از دیده شدن کارهایش ناخرسند نخواهد بود 
یا از به فروش رفتن مجموعه شعرهایش حس بدی نخواهد 

داشت. گوشه گیرترین شاعران نیز کارهایشان را برای خوانده 
شدن منتشر می کنند ولی نکته ی اصلی اینجاست که برخی کار 

خود را از لحاظ محتوایی و حتا زبانی با فهم عمومی منطبق 
می کنند که خیلی سریع قابل فهم باشد ولی برخی دیگر به 
جوهر کار توجه دارند و هنگام سرایش شعر با تخیل خود، 

حتا خواب ها و رویاهای خود درگیر هستند که از ضمیر ناآگاه 
بیرون کشیده می شود و در شعر و با شعر زندگی می کنند، 

اصال خود شعر هستند و ممکن است در جلب نظر عموم موفق 
نباشند و فقط تعدادی مخاطب حرفه ای را در اطراف خود 

داشته باشند مانند یداهلل رویایی و... 
برای من نیز مانند تمام شاعران مهم است که شعرهایم 

خواننده داشته باشد، کتاب هایم به فروش برسد، ولی می دانم 
جنس شعرهایم هر مخاطبی را جلب نمی کند و این وادارم 

نمی کند که اثرم را فدای مخاطب کنم. به جز نظر خودم باید 
دید نظر منتقدین و مخاطبین نسبت به شعرهای من چیست.

به نظر شما اصوال یک شعر خوب چه مشخصه ای باید داشته 
باشد؟

واژه ها در زبان روزمره به کار می روند، بدون اینکه به جسم 
و آوای آنها توجه خاص شود، زیرا ابزاری برای ارتباطات 

همگانی هستند ولی یک شاعر خوب باید بتواند با گزینش 
صحیح واژه ها  و توجه به زیبایی شناسی، به آنها در شعر 

زندگی دیگری بدهد و این نقش می تواند مدام ذهن مخاطب 
را فعال نگاه دارد. بنابراین عنصر زبان با همراهی عناصر دیگر 

مانند اندیشه ای که پشت کار است، حسی که میان کلمات 
زندگی می کند، موسیقی که در طول و عرض کار حضور دارد 

و تخیل او به شعر قدرت می دهد. اینکه کدام عنصر خود را 
بیشتر به رخ بکشد، کلمه یا تصویرـ بستگی به نوع کار و 

سلیقه ی شاعر دارد. ارجاع پذیر بودن متن، همنشینی واژه ها، 
آشنایی زدایی از زبان و گاهی چندصدایی در شعر بسیار مهم 

هستند. در این حالت شاعر نقش هنجار کلمه را شکسته است 
و با به کارگیری به موقع از معانی متضاد و مترادف واژه ها 

حتا استفاده از کلمات هم شکل یا هم آوا با معانی مختلف، 
استفاده از استعاره، ابهام،  ایجاز،  ایهام و... مخاطب را غافلگیر 
 خواهد کرد و این تنها در صورتی ست که تن کلمه را بشناسد، 
آوای آن را بشناسد که بتواند شعرش عالوه بر محتوی از فرم 

خوبی برخوردار باشد، این شگردهاست که شاعر جدی را از 
دیگران متمایز می کند. برای شعر باید زحمت کشید، باید آثار 

کالسیک را مدام خواند و همینطور با تئوری های جدید آشنا 
شد. عالوه بر همه ی اینها جنون شاعر با تمرکز و بهره گیری اش 

از زبان به شعرش هویت می بخشد و به آن اصالت می دهد.

شما یکى از کسانى هستید که در کالس های شعر و 
شاعری آقای براهنى شرکت داشتید. فکر مى کنید در خلق 

آثار خودتان چقدر به زبان کارهای آقای براهنى وفادار 
بوده اید؟

من هم مانند خیلی از شاعران از نوجوانی شعر می گفتم ولی 
شرکت در کارگاه شعر و قصه ی براهنی نگاه مرا به ادبیات 

تغییر داد، شعر را از بعد دیگری دیدم ولی به این مفهوم نبود 
که زبان کارهای آقای براهنی را در شعرهایم بنشانم. سعی 

کردم با سلیقه های خودم شعر بگویم، با تخیل خودم کار کنم 
و امضای خودم را در شعرهایم داشته باشم و معتقدم که لزوما 

نباید با سلیقه های شعری استادم همگام باشم، مهم آن نگاه 
جدی بود که از دکتر براهنی آموختم.

مى دانیم شما به جز شعر، در حیطه ی ورزش نیز فعال 
هستید، کمى در این مورد برایمان توضیح دهید.

بله، شعر و سنگ نوردی برای من روی کفه ها ی برابر ترازو قرار 
دارند، هر دو در من زندگی می کنند.

از دوران مدرسه به کوه نوردی گرایش داشتم و تا سطح 
حرفه ای پیش رفتم و در این پروسه با رشته ی سنگ نوردی 

نیز آشنا شده و فعالیت کردم. مربی کوه نوردی و سنگ نوردی 
بودم، سال های زیادی به عنوان مسئول فنی کمیته ی بانوان 

آرش کار کردم و پس از اقامتم در آلمان عنوان عضو افتخاری 
باشگاه آرش را گرفتم. چند رکورد در سنگ نوردی کسب کردم 
و عضو تیم ملی سنگ نوردی بودم. در آلمان نیز شغل اصلی ام 
مرتبط با همین رشته است و عالوه بر آن سال های زیادی در 

سالن سنگ نوردی فابریک آلمان تدریس کردم.

لطفا از کارهای آینده  بگویید.
با توجه به اینکه شعر ترکی نیز می نویسم، باید به ادبیات این 

زبان بیشتر مسلط شوم و بتوانم به شعرهای ترکی ام سروسامان 
داده و منتشر کنم. اکنون رقیه کبیری، شاعر و نویسنده ای 

که به زبان فارسی و ترکی آثاری را منتشر کرده است، بخشی 
از شعرهایم را به زبان ترکی برگردانده است و مجموعه ای دو 

زبانه فارسی ترکی منتشر خواهد شد. سعی دارم بخشی از 
شعرهایم را به زبان آلمانی هم ترجمه کنم.

یک شاعر و پژوهشگر آلمانی به نام زباستین هاینه در صدد 
است تا آنتولوژی شعر زنان ایرانی مهاجر و تبعیدی را به زبان 

آلمانی ترجمه و منتشر کند و من مسئولیت جمع آوری شعرها 
را به عهده داشتم و کارها را تحویل دادم. اکنون قصد دارم 

همان آنتولوژی را به زبان فارسی منتشر کنم. 
پروژه ی دیگری به نام »برگی از تاریخ کوه نوردی و 

سنگ نوردی زنان ایران« را در دست دارم و فعال مشغول 
جمع آوری رزومه ی فعالین این رشته هستم. اهمیت این کار 

مستند کردن فعالیت های زنان است، موفقیت هایی که سعی 
می شود نادیده گرفته شود. 
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هر اثر هنري فارغ از ماهیت و ارزش واقعی اش، بي تردید 
باید مورد نقد قرار گیرد. نقد به معناي نفي نیست بلکه بحث، 
تجزیه و تحلیل و نگاه انتقادي به یک اثر هنري است. سبک 
سنگین کردن یک اثر از زوایای مختلف و سنجش و ارزیابی 

آن در مجموع می باشد. شفاف کردن و به پیش چشم کشیدن 
نقاط مثبت و منفی آن برای ارتقا هر چه بیشتر است. فرایند 
نقد و انتقاد، خود موجب درک بهتر کارکرد عملي یک اثر در 
ساختار فرهنگي جامعه می شود و به طبع بستر مناسب تري 

براي شرایط تکویني آن و رشد فضاي هنري و لمس و ارتباط 
مناسب تري میان اثر هنري در ابعاد گوناگون با مخاطب بوجود 
آورده و از پذیرش انفعالي، اجتناب خواهد شد. زیرا قرار نیست 
یک اثر هنری خود کلیشه و تابوساز باشد، برعکس پویایی یکی 

از انتظارات بدیهی در این مقوله است.
در نمودار هندسي هنر، عالوه بر مخاطب، هنرمند و اثر هنري، 

جاي منتقد بویژه در جامعه ي ما گاه خالي ست. فارغ از 
مقوله ي نقد و منتقد، آنچه برجاي مي ماند، اظهارات شخصي 
و سلیقه اي ست که یا به طرفداري محض مي پردازد و یا به 

نفي و انکار مطلق. در غیاب نقد تکویني، محتوایي و تطبیقي، 
خلق آثار هنري برتر تحصیل نخواهد شد. 

 هنر و اثر هنري شایسته است از معناي دروني شده ي 
مونولوگ قدرت فاصله بگیرد، با ناخودآگاه جمعي جامعه 

بیامیزد، فاقد اعتبار و پذیرش بي قید و شرط باشد. هنر و 
هنرمند نباید با گام های مردم پیش برود و تابع کلیشه های 

موهوم باشد. باید چند گام پیشتر رود، چراغ در دستش باشد، 
با هنرش خواه شعر، موزیک و تصویر، نه فقط تابو بشکند بلکه 

فرهنگي نو بسازد. 

پیش از این شاهین نجفي و شهره صولتي در آواز و شاعرانی 
در شعر و هنرمندانی دیگر در نقاشی، مجسمه سازی، 

انیمیشن، تئاتر و غیره تالش در طرح نوگرایانه و ساختارشکن 
مضمون همجنسگرایی بوده اند. اما به جرات می توان گفت 
»گوگوش« از جایگاه ویژه ای برخوردار است که ترانه اش 

را ممتاز و متمایز می کند. چرا؟ برای اینکه او محبوب 
میلیون ها  ایرانی ست و قلب ها را بی تردید تکان داده و 

ذهن ها را به فکر واداشته است. نه از منظر فلسفه و سیاست 
بلکه از آنجا که او هنرمندی مردمی است. هر چند به هیچ وجه 

قصد قضاوت اخالقی نسبت به شخصیت فردي او را ندارم و 
اساسن اعتقادی هم به چنین روشی ندارم چرا که به هیچوجه 

با ترازوی بی کفایت »خوب« یا »بد« نمی توان در باره ی 
افراد قضاوت کرد، بلکه این عمل فرد انسانی است که مورد 

سنجش قرار مي گیرد و در اینجا با جرات اعتراف می کنم که 
»گوگوش« و همکارانش اثری جسورانه خلق کردند و این کار 

قابل ستایش و تقدیر است.
تابوشکني و تلنگر به مناسبات کهنه یکي از قابلیت هاي اثر 
هنري ست. به هر میزان قادر به نقض کلیشه هاي سنتي و 

مناسبات غیرانساني شود، به همان سطح ارزش هنري دارد. 
در بخشی از شعر به خوبی پیداست که »عشق« مورد نظر 

»تابوشکن« است، خواه همجنسگرایانه باشد و خواه خارج از 
حوزه ی ازدواج و بافت های کهنه ی تنیده شده بر ساختار 

فرهنگی جامعه.  این عشق خالف کعبه می چرخد. برای کندن 
از برزخ، به دنیا گریز می زند و بهشت را اندازه ی خود نمی داند. 

تابوشکن است و ارزش هنری اش نیز دقیقن در همین 
جاست. اما باید توجه داشت هرچند فرم جدیدی را عرضه 

می کند اما قادر نیست به عمق شکست یک رفتار جنسیتی 
کلیشه شده به صراحت و روشنی بپردازد. به ذهنیت سنتی 
جامعه اعتراض کرده  اما موفق به ارائه تصویری نو و شفاف 

نشده است. 
شعر ترانه به اندازه ی کافی زنانه نیست، اصلن زنانه نیست. 

اگر عنصر تصاویر ویدئویی را از آن بگیریم فاقد بیان صریح در 
مضمون همجنسگرایی به طور عام و همجنسگرایی زنانه به 

طور خاص می باشد. 
هر چند معتقد به قالب های ارزیابی یک سویه نیستم  اما نگاه 
به اثر هنری می تواند مضمونی هم باشد یعنی مخاطب از خود 

بپرسد »خب... این ترانه چه چیزی را می خواست بیان کند.«
روشن است که یک اثر هنری بیانیه ی سیاسی نیست. قرار 

هم نیست باشد، زیرا یک اثر هنری مختصات زیباشناسی 
ویژه ی خود را می طلبد که شایسته نیست به هیچ بهانه تقلیل 

یابد. در عین حال آن را نمی توان مستقل از عنصر فرهنگ 
سازی، به پدیده ای تک سلولی تبدیل نمود. ماده ی خلق 

یک اثر هنری تنها خواننده و صدایش، ابزار موسیقی و شاعر 
و واژه هایش و تکنیک تصویر و ویدئو نیست بلکه عناصری 

همچون تخیل، مضمون، فرم و سبک و تم و... در بیان موثر آن 
کاملن دخیل هستند. 

و اما نقطه ی اوج این شعر زیبا  این بیت است:
منم میدونم  این احساس... نباید باشه  اما هست...

کدام احساس نباید باشد، اما هست؟ چرا هست؟ چرا نباید 
باشد؟ چقدر خوب که شاعر توانسته این پرسش را در ذهن 

مخاطب بپروراند.
شعر این گونه شروع می شود:

از این بیراهۀ تردید... از این بن بست میترسم

من از حسی که بین ما... هنوز هم هست میترسم..
حس تردید... وجود بن بست.... حس ترس...! بله.. 

همه ی  این ها هست. چرا؟ در جامعه ی سنتی که حتا عشق 
میان زن و مرد خارج از حوزه ی ازدواج تابوست... در فرهنگی 

که بکارت ارزشی فرای انسان، عشق و احساسات انسانی 
دارد... در ساختار مناسبات اجتماعی ی که زن نمی تواند 
ابتدا به ساکن به طور علنی به یک مرد ابراز عشق کند، 

آیا نباید یک زوج همجنسگرا، خواه دو زن و یا دو مرد، از 
احساسی که دارند بترسند. قطعن بله. وقتی قوانین حکومتی 
آنها را شایسته ی عدم و اعدام می داند علیرغم  اینکه واژه ی 

»همجنس باز« را به »همجنسگرا« تبدیل کرده است.  این بازی 
با واژه ها در نظامی همچون حکومت جمهوری اسالمی تنها یک 

شوخی ی بسیار تلخ است. نفس خشونت را با همین ترفند 
تشدید می کند. جامعه و فرهنگ و مناسبات اجتماعی نیز از 
سویی دیگر دست به دست رویه ی قانونگذاری داده و انسان 

همجنسگرا را با چالشی مواجه ساخته که هستی  انسانی 
همجنسگرایانه اش را سخت برآشفته است.

هویت و هستی همجنسگرایانه قدمتی به اندازه ی تاریخ 
دارد و حق طبیعی بشر است و باور کنید این هوموفوبیاست 

که بیماری است زیرا محصولش نفرت و خشونت بر علیه 
انسان هاست. جهانی انسانی را آرزو می کنم سرشار از آزادی... 
آنچه که به شوقش از زندان ها، رنج ها و شکنجه ها گذشته ایم 

بی آنکه رویاهامان رنگ سردی و ناامیدی بگیرد. 
پرسش من این است... آیا زمان آن نرسیده که از باورهای 

غیرانسانی فاصله بگیریم و حق چگونه زیستن برای هر انسان 
به سادگی بپذیریم. به خرد و عشق باور بیاوریم و زندگی را با 

تمام معنای خود زندگی کنیم و البته بگذاریم زندگی کنند آن 
گونه که قلبهاشان هدایتشان می کنند. رنج و دغدغه را بر هیچ 
انسانی تحمل نکنیم. شایسته نیست انسانی به خاطر ناآگاهی 

ما با تلخی و دروغ زندگی کند. 

مهناز ِقِزلٌو

همجنسگرایی در هنر گوگوش و ترانه ی بهشت/ 



59 58
آوای زن، شماره  79 - 80  آوای زن، شماره  79 - 80  

خانهخانه

گوشه حیاط باشد. بسیاری از مردم وجود توالت داخل خانه را 
هم مغایر اصول بهداشتی می دانستند و هم شرم آور! مردم تصور 

می کردند اینکه توالت داخل خانه باشد مانع آسایش و آسودگی 
خاطر آنها موقع توالت رفتن می شود. اما این نیز مانند چیزهای 

دیگر چنان پذیرفته شد که گویی از ابتدای تاریخ خانه ها و 
توالت ها یکی بوده اند!

برای اینکه بتوانیم بستر و معنای تجربی »فرهنگ خانه« را 
دریابیم، یک روش ساده و مناسب مقایسه مسکن در چند جامعه 

یا چند دوره متفاوت تاریخی است. برای مثال، مقایسه خانه 
عشایری، خانه روستایی و خانه شهری یا مقایسه خانه در دوره 

قاجار و دوره حاضر. در کاشان مثل دیگر شهرهای تاریخی ایرانی 
تعدادی از خانه های بزرگ دوره قاجار مانند »خانه بروجردی ها« 

و »خانه طباطبایی  ها« را باسازی کرده اند و امروز مکان های دیدنی 
توریست ها هستند. این خانه ها دارای مجموعه وسیعی از امکانات مانند 
حمام، اب انبار، اتاق های بهار خواب، زمستانه، بادگیر، آشپزخانه های 

متعدد بزرگ، انبارها، هیزم دان، حیاط های متعدد، مهمان خوانه، 
سالن های پذیرایی و مالقات، اندرونی و دیوارهای بلند و قلعه گونه 

می باشند. در عین حال، این خانه با انواع هنرهای سنتی ایرانی تزئین 
شده اند. این خانه بیان فرهنگ مسکن اشرافی در دروه قاجار ایران است 
زیرا مالکان  این خانه ها از مالکان و تجار بزرگ کاشان بوده اند.  اما در 

عین حال، می توان بخشی از عناصر خانه سنتی ایرانی، را در این خانه ها 
دید. من به منظور ارائه تصویری از مفهوم خانه پیشامدرن و مدرن، 
در زیر گزارشی مردم نگارانه از خانه روستایی پدری ام ارائه می کنم.  

این گزارش بسیاری از مباحثی که تا  اینجا بررسی کردیم به شیوه ای 
متفاوت در بر دارد. من برای نشان دادن »خانه مدرن« از ضد آن 

استفاده کرده ام و قاعده چیزها را با ضد آنها بشناسید بهره جسته ام.

مردمنگاری خانه روستایى پدرم
سال ها پیش درخانه ایی روستایی، در خانه پدری متولد و بزرگ 

شدم.  این عبارت کوتاه تمامی »تجربه زیسته« و درک من از مفهوم 
خانه را در بستر فرهنگ پیشامدرنی که در آن بوده ام بیان می کند. 

هدف از نگارش این بخش ارائه توصیفی مردمگارانه از این تجربه زیسته 
است. هیچیک از مفاهیم این جمله کوتاه - یعنی »خانه روستایی«، 

»تولد در خانه« و تربیت و رشد در »خانه پدری« و حتی »خانه 
پدری« - دیگر چندان چیزهای روشن و بدیهی نیستند. بسیاری 

از مردم تصوری روشن و واقع بینانه از این مفاهیم ندارند زیرا اغلب 
مردم از محیط و فرهنگ روستایی و ارزش ها و باورهای سنتی که این 

مفاهیم درآنها شکل گرفته و در آنها معنا داشتند فاصله گرفته اند. 
در جامعه و فرهنگ مدرن امروزی و »امروزی شده«  این مفاهیم یا با 

مفاهیم دیگر جابجا شده اند یا معانی تازه و متفاوتی به این مفاهیم داده 
شده است. »خانه روستایی« مفهومی است که برای شهرنشینان بیشتر 
»کلبه ای« در دل مزرعه ای سر سبز یا در کوهپایه ای زیبا یا در دشت 

و کویر بی آب و علف را تداعی می کند. برخی نیز با شنیدن خانه 
روستایی، فرهنگ فقر و فالکت را تداعی می کنند، جایی که بهداشت، 

آموزش، آب و برق و خدمات اجتماعی و رفاهی وجود ندارد. اما برای 
آنها که در »خانه روستایی« متولد و بزرگ شده اند، خانه روستایی 
نه کلبه ای رومانتیک و نه جهنم فقر و فالکت، بلکه نوعی مسکن با 
فرهنگ خاص خود است که می تواند فقیرانه یا مرفه باشد و البته 

مانند دیگر خانه ها روابط و الگوهای فرهنگی متناسب شرایط اقلیمی و 
اجتماعی روستا بر آن حاکم است.

خانه پدری هم دیگر آن معنای پیوند ابدی و همیشگی فرزندان با خانه 
را ندارد. برخی که در اروپا و جامعه غرب زندگی می کنند اغلب بعد 

از 16 یا 17 سالگی برای همیشه از خانه پدری جدا می شوند، البته 
اگر اساسا در خانه پدری بزرگ شوند، چرا که بسیاری از فرزندان تنها 

»خانه مادری« را تجربه می کنند. برای ایرانیان شهرنشین هم خانه 
پدری بیشتر معنای »خانواده پدری« را تداعی می کند نه خانه را، 

زیرا پدرها دیگر خانه ثابتی ندارند و هر از چندگاه تغییر جا و مسکن 
می دهند.

تولد و بزرگ شدن در خانه پدری هم دیگر رسم پابرجایی نیست. 
فرزندان در زایشگاه متولد می شوند و در شیرخوارگاه، مهدکودک، 

مدرسه و …بزرگ و تربیت می شوند. حتی اوقاتیکه که در خانه نیز 
اغلب در »فضای مجازی« بازی های رایانه، کارتون ها و فیلم های 

تلویزیونی یا در شبکه اینترنت اند. آنها بواقع در »خانه ای مجازی« رشد 
می کنند نه »خانه واقعی«.

نه تنها شهرنشینان بلکه حتی نسل های امروزی روستا نیز با توجه 
تغییراتی که روستاها در نتیجه توسعه امکانات و خدمات رفاهی و تغییر 
شیوه یا »سبک زندگی« روستایی رخ داده است کمتر قادر به تفکیک 

مفهوم خانه روستایی خود از خانه شهری هستند، اگرچه همچنان 
تفاوت های بارزی بین شهر و روستا وجود دارد. من در ادامه این 

گزارش مردم نگارانه ابتدا توصیفی از روستای زادگاهم ارائه می کنم. 
در این توصیف تنها به نکاتی اشاره می کنم که برای درک و توصیف 

فرهنگ خانه روستایی ضرورت دارد. از اینرو قصدم ارائه توصیف جامع 
روستا نیست.

روستای من
زادگاه من روستایی نیمه بیابانی، کویری و نیمه خشک است و مثل 

دیگر ابادی ها، مردم آن دامپرور و کشاورزند. اغلب زنان آن نیز تا 
چندی پیش قالیبافی می کردند،  اما اکنون این صنعت در حال وداع 

از این روستاست. این روستا گرچه تاریخی نیست اما دو قرن تاریخ دارد. 
ناصرالدین شاه هنگام سفرش به »عراق عجم« از آن عبور می کند و در 

سفرنامه اش از آن نام می برد.

این روستا تا حدودی برخورداراز تسهیالت و برنامه های نوسازی و 
توسعه بوده است. درهمان نخستین سال های شکل گیری و توسعه 
آموزش و پرورش در 1312، در آن »مدرسه ابتدایی« ساختند که 

زمینه مهاجرت نسل جدید و جوان روستا به تهران و شهرها را فراهم 
کرد. اندکی بعدتر حمام خزینه ای آن »دوشی شد« که در کاهش 

بیماری ها و مرگ ومیر جمعیت نقش مهم ایفا کرد. در پی »انقالب 
سفید« دفتر پست، شعبه نفت، اصالحات ارضی و خانه بهداشت در 

آن ایجاد کرد. هر چند این اقدامات باعث افزایش جمعیت روستا نشد 
زیرا میزان مهاجرت به مراتب بیشتر از باروری بود.

علی رغم تحوالت مذکور، عمده توسعه و تحول عمده زادگاه من بعد 
از انقالب اسالمی رخ داد. تا پیش از انقالب اسالمی این روستا فاقد 
اب بهداشتی، برق، بیمارستان، تلفن، گاز، فروشگاه تعاونی مصرف، 

دبیرستان، هنرستان، جاده آسفالت و شرکت خدمات کشاورزی بود. اما 
بعد از انقالب اسالمی این خدمات به آن داه شد. در پی این خدمات، 

سبک زندگی مردم بتدریج تغییر کرد و خانه ها انباشته از لوازم خانگی 
برقی و الکترونیکی)تلویزیون، ضبط، رادیو(، اجاق گاز، حمام خصوصی، 
سرویس های ظروف خارجی و دیگر خدمات شده است. حتی مسجد و 

حسینیه روستای ما هم در سال های اخیر نوسازی و مدرن شده اند.

در چنین شرایطی، خانه ها نیز بتدریج با مصالح و مواد ساختمانی 
مدرن )آجر، آهن، سنگ، لوازم و تزیینات مدرن( ساخته شدند. 
عالوه بر این، با تغییر سبک زندگی و محیط خانه، روابط درون 

خانه ها و خانواده ها نیز »دست ناخورده« نماند. روابط و ارزش های 
بورژوایی بتدریج بر روستا غلبه یافت و شهری شدن به مثابه نوعی 

ارزش بر روستا حاکم شد. با وجود تمام تحوالت، این روستا همچنان 
روستاست. هر بیینده و بازدید کننده ای در همان نخستین نگاه از 

چهره کوچه های خاکی، خانه های خشتی و گنبدی، درهای چوبی، 
کوچه های نامنظم و درهم گره خورده و چهره آفتاب خورده و دستان 
پینه بسته روستاییان درمی یابد اینجا شهر نیست. مهمتراینکه در این 

روستا اگرچه تعدادی انگشت شمار از راه »خدمات« و فعالیت »تجاری 
و واسطه گری« امرار معاش می کنند، اما هنوز شیوه معیشت و گذران 

زندگی مردم کشاورزی و دامپروری است. این شیوه اقتصادی نیز الجرم 
مهر خود را بر جنبه های مختلف روستا می زند. هنوز تولید گندم 

و پرورش گاو و گوسفند مهمترین فعالیت مردم روستا است. همان 
طور که اشاره کردیم تنها تغییر اساسی در اقتصاد این روستا کاهش 

»قالیبافی« است. دختران جوان دیگر تن به مشقت های قالیبافی 
نمی دهند و مردان نیز هیچگاه در این روستا قالیبافی نمی کردند.

این تغییرات باعث تغییر ساختار فضایی روستا شده است. دیگر آن 
نظام سنتی محله ای )محله باال و محله پایین( مفهوم خود را از دست 

داده است. در اطراف روستا خانواده های جوان و خانواده های مهاجر که 
از روستاهای دیگر به آنجا امده اند، خانه سازی کرده اند. در عین حال، 
تاسیسات خدماتی جدید شامل دفتر مخابرات روستایی، بیمارستان، 

کتابخانه، دبیرستان، دبستان، هنرستان، شرکت تعاونی مصرف و 
کارخانه تولید مواد شیمیایی در حاشیه شرقی و غربی ده ساخته 

شده اند. در نتیجه، ضلع شرقی ده بصورت ساختار فضایی متمایز از 
»بافت قدیمی« دیده می شوند. از آنجا که این ساختمان ها از مواد و 
مصالح مدرن ساخته شده اند نه کاه گل و خشت، نما و فضای مدرن 

شده شهری دارند و چون وصله ناچسب به روستا چسبیده اند.

در چنین شرایطی، خانه در این روستا و روستاهای مشابه آن، دیگر 
مفهوم سنتی اش را از دست داده است. خانه جدید روستایی نه چادر 

عشایری و نه خانه شهری، بلکه پدیده نوظهوری است که برای شناخت 
آن باید به درک تحوالت مدرن شدن روستاها پرداخت. از اینرو مفاهیم 

خانه روستایی، خانه پدری و زندگی در آن به مفاهیم انتزاعی تبدیل 
شده اند که بسختی می توان درک ملموس و درستی از آنها داشت. 

خانه روستایی مدرن تلفیق و ترکیب ناهماهنگ، نامتوازن و ناهمخوانی 
از خانه روستایی سنتی، خانه شهری و چادر و کپر عشایری است. 

یعنی نه خانه شهری، نه چادرعشایری و نه خانه روستایی سنتی است.

اینگونه است که حتی نسل امروزی روستا هم قادر نیست توصیف 
و تبیینی از خانه ای که در آن به دنیا آمده و رشد می کند، ارائه 

دهد.  این خانه روستایی  امروزی تنها از دور به آن کلبه روستایی 
رومانتیک، یا به خانه های حلبی اباد نشین های شهری می ماند. از 

درون که نگریسته شوند مجموعه بسیار پیچیده ای از ارزش ها، باورها، 
معانی و دستاوردهای سنت و مدرنیته اند که هر دو به نحو عریان و 

ناموزون کنار هم نشسته اند. همانطور که »پنیر محلی« با »کره قالبی« 
وارداتی شهری در سفره روستایی، کت مد روز با شلوار گشاد و آزاد 

دهقانی در تن او، سیگار وینستون و تسبیح کربال در دست روستایی، 
تعارضات و ناهمناهنگی های سنت و مدرنیته روستایی را تشکیل 

می دهد، کنار هم نشستن خشت و آجر، سیمان و کاه گل، سنگ مرمر 
و قلوه سنگ محلی، تیر آهن و الوار جنگل، و بطور کلی مصالح و مواد 
سنتی و مدرن در ساختمان ها نیز به نحو بارزتر و مضحکه آمیزتری، 

تضادها و تعارضات سنت و مدرنیته را اشکار می سازد.

روستای من ماکت کاریکاتور گونه ای از تحوالت جامعه در حال 
گذار  ایران است. در این روستا مردم ضمن برخوردارتر شدن از امکانات 
جدید، همچنان هر روز احساس رضایت از زندگی آنها کمتر می شود. 

فرهنگ یکپارچه روستایی و سنتی انسجام خودش را از دست داده 
است و انسجام و نظم فرهنگ مدرن را هم ندارد. در این شرایط خانه ها 

دیگر امینت گذشته را ندارند زیرا پلیس و نهاد کالنتری در روستا وجود 
ندارد در حالیکه بزهکاری های شهری – سرقت، مصرف مواد مخدر و 

باندهای جوانان شرورنیز در آن گسترش یافته است. ناگزیر مردم درها 
و دیوارهای خانه ها را بر خالف گذشته  ایمن تر می سازند. نسبت به 

رفت و آمدهای درون خانه ها حساس تر شده اند و کمتر خانه های شان 
تنها می گذارند و بطور کلی مسئله امنیت خانه ها جدی شده است.

با فرو پاشی »نهاد کدخدا« بعد از اصالحات ارضی 1342، روستای 
ما نیز برای مدت ها فاقد مدیریت و سازمان سیاسی بود. مدت ها 

گذشت تا روستاییان »خانه ی انصاف« و »شورای ده« را به مثابه 
نهاد مدیریت و سازمان سیاسی خود تا حدودی بپذیرند.  اما با وقوع 

انقالب اسالمی،  این شرایط بر هم خورد و سازماندهی جدید »شورای 
اسالمی ده« شکل گرفت. اگرچه این شورا هنوز بعد از 25 سال نتوانسته 

جایگاهی در بین مردم پیدا کند و فاقد قدرت و اقتدار الزم برای 
سازماندهی سیاسی و اجتماعی روستا است اما با حمایت های رسمی و 

دولتی این شورا تشکیل می شود و در زمینه گرفتن امکانات و خدمات از 
دولت برای روستا و روستاییان نقش فعالی داشته است.

خانه پدری من
خانه روستایی زادگاه و پرورشگاه خانواده روستایی است. این امر درباره 

من هم صادق است. من هم مانند دیگر خواهران، برادران و هم 
والیتی هایم در همان خانه پدری بدست »خاله زینب« قابله روستا به 

دنیا آمدم )نه در »زایشگاه« یا مکان دیگر( و تا نوزده سالگی و اخذ 
دیپلم متوسطه در روستا و خانه پدری زندگی کردم. اگرچ ه این نکته 

برای مادرم بسیار اهمیت دارد  اما در من و دیگر فرزندان خانواده 
چندان حس نستالژیک و معناداری نسبت به خانه  ایجاد نمی کند. 

شاید این  امرنتیجه سال ها دوری و فاصله گرفتن از آن خانه باشد یا 
نتیجه عوامل دیگر.  اما خانه پدری برای ما حکم »زادگاه« را داشت و 

دارد چیزی که امروز کمتر فرزندی آن را تجربه می کند.

جدایی من از خانه پدری برای ادامه تحصیل و مهاجرت به تبریز و 
دانشگاه تبریز بود. شاید اگر کنکور پذیرفته نمی شدم مانند بسیاری 

از روستاییان دیگردر همان خانه روستایی یا در جوار آن برای 
همیشه می ماندم. حتی بعد از مهاجرت به تبریز و بعدتر به تهران 
همچنان تا وقتی ازدواج کردم و استقالل یافتم، خانه پدری پایگاه 

اجتماعی رسمی من بود. »آدرس خانه« من آنجا بود و تمام تعطیالت 
و تابستان هابه آنجا رفت وآمد منظم و گاه طوالنی داشتم. امروز هم 
اگرچه »صاحبخانه« و صاحب »منزل و ماوای« مستقل شده ام، اما 

همچنان با خانه پدری پیوند و رفت و آمد دارم.

روستایی با خانه پدری اش پیوند گسست ناپذیر دارد. پیوند من هم 
با خانه پدری نوعی »تعلق اجتماعی گسست ناپذیر« است و چندان 
به طول اقامت من در آنجا ارتباطی ندارد. زیرا آنچه من را به خانه 
پدری پیوند می دهد ریشه در پیوندی است که با »خانواده« دارم. 
خانواده مرا به خانه گره زده است. درست همان طور که اگر هرگز 

مادر، پدر، برادر و خواهرم را نبینیم، همچنان پیوند فرزندی، خواهری 
و برادری پابرجاست. پیوند با خانه پدری هم حتی اگر بدانجا رفت و 

آمد نکنیم همچنان ناگسستنی است. ازاینرو برای روستاییان پیوند با 
خانه پدری »پیوند خونی« نیست اما در خون آنها عجین شده است. 

با  این منطق اجتماعی است که هنوز که 23 سال از مهاجرتم از روستا 
می گذرد، از دید مردم روستا، خویشان و خودم، من به آن خانه پدری 
تعلق دارم.  این تعلق صرفا یکاحساس عاطفی نیست بلکه پیوند عینی 

اجتماعی است که با مسئولیت هایی همراه است. من باید نسبت به 
خانه پدری ام احساس مسئولیت کنم. این امر نوعی وظیفه اجتماعی 
است که اجتماع روستا بر دوش فرزندان روستا و متولدان و پرورش 

یافتگان در »خانه روستایی« میگذارد حتی اگر فرزندان نخواهند 
باید این وظیفه را بپذیرند. از اینرو هر بار آنجا میروم به هر گوش و کنار 

ادامه از صفحه 37 .... مفهوم فرهنگ خانه در ایران



61 60
آوای زن، شماره  79 - 80  آوای زن، شماره  79 - 80  

خانهخانه

خانه روستایی مان سرک می کشم و نسبت به تمیز کردن و نوسازی 
آن تالش می کنم.  این وظیفه برای برادرم به عنوان »فرزند بزرگ 

خانواده« و »خانه«، بسیارسنگین تر است. از اینرو او که مسن تر است 
و سنت و ارزش های سنتی را بیشتر از آن خودمی داند، توجه و تعلق 

بیشتری به خانه روستایی پدری ما دارد.

خانه روستایی کاالیی اقتصادی نیست. روستایی خانه اش را می سازد 
یا به ارث می برد. اما هرگز آن رانمی فروشد یا از کسی نمی خرد. هنوز 
نیز اگرچه تا حدودی »روح سرمایه داری« و »منطق بورژوایی« بازار 

در کالبد روستای ما دمیده شده است و خرید و فروش خانه هم رونق 
بیشتری یافته است، اما عمومیت ندارد. بخشی از این موضوع به دلیل 

آن است که جمعیت روستا اندک، زمین فراروان و تعداد خانه های 
روستا نیز اندک است. از اینرو »بازارمسکن« در آن نمی تواند شکل 

گیرد. عالوه بر این، و مهمتر از آن خرید و فروش خانه معنا و مفهوم 
اجتماعی پسندیده ای نداشت و ندارد. در فرهنگ روستا خانه و حتی 
»ملک« - یعنی زمین زراعتی - بخشی از »ناموس فامیل« محسوب 
می شود. از اینرو از نظر اجتماعی خانه و ملک قابل فروختن نیست. 

نوعی »فشار هنجاری« شدید وجود دارد که فروشندگان »خانه پدری« 
را سرزنش و شماتت می کند.  این اتفاق برای عمویم بعد از درگذشت 

پدربزرگم در سال های 1365 رخداد. او متهم به جرم نابخشودنی شده 
بود و خانه پدر بزرگ مرا فروخته را بود. سال ها شماتت و سرزنش 

فامیل و دیگران را می شنید. عاقبت ناگزیرشد در کنار خانه پدر بزرگم 
خانه دیگری ساخت و اجازه نداد چراغ خانه بزرگم در روستا خاموش 
بماند. این فشار هنجاری برای جلوگیری از فروش یا واگذاری خانه ها 

به دیگری باعث شده است در روستای ما بسیاری از خانه هایی که 
صاحبان اولیه شان درگذشته یامهاجرت کرده اند ویران شوند.

خانه پدری من  اما استثنا بود. پدربزرگم این خانه را شصت سال پیش 
از »میرزا فتح اهلل« برای پدرم خریده بود. خرید خانه میرزا فتح اهلل 

برای پدرم منطق اجتماعی متفاوتی داشت. پدر بزرگم برای اینکه 
بتواند پدر بزرگ مادریام را که کدخدای حاتم آباد بود به ازدواج با 

پسرش راضی کند، این خانه را خریداری و »پشت عقدنامه اش انداخته 
بود«.  این خانه ارزش اقتصادی چندانی نداشت بلکه اهمیت اجتماعی 
داشت زیرا میرزا فتح اهلل و طایفه آخوندها از منزلت اجتماعی باالیی 

در ده ما برخوردار بودند و خرید  این خانه به گونه ای برای پدر بزرگم 
»تکیه بر جای بزرگان زدن« بود.

عالوه بر این خانه، پدر بزرگم »سه جو« ملک زراعت از »مزرعه مصلح 
اباد« را نیز به عقد مادرم انداخته بود. این نیز بیش از آنکه رعایت 

حقوق اجتماعی زنو قدرت بخشیدن به او باشد، نشان دهنده جایگاه 
پدر بزرگم به عنوان »خرده مالک« بزرگدر روستا بود و قدرت و ثروت 

اقتصادی او در زمان خودش را تبلور می بخشید. بویژه اینکه پدرم 
»فرزند بزرگ« »خانواده حاج وسعت اهلل« بود و با در نظر گرفتن 

گستردگی خانواده پدر بزرگم - که صاحب چهار همسر و هفده فرزند 
بود - الزم داشت تا همسر فرزند اولش از خانواده ای با »موقعیت 
اجتماعی« باالیی در روستا باشد. از اینرو، خانه پدرم نه تنها برای 

ما بلکه برای پدر بزرگم هم از معنای اجتماعی و منزلتی و طبقاتی 
خاصی برخوردار بود. مادرم هم هرگز از این نکته یادی نمی کرد که 

در مصلح آباد صاحب »اب و ملکی« است و مالکیت او بر خانه نقش و 
تاثیری در روابط درون خانه ما نداشت و قدرت و جایگاهی به مادرم 

نمی بخشید. خانواده ما نمونه  ایده ال »خانواده پدرساالر« بود ومادرم 
هم نمونه »مادر فداکار« یا بهتر است بگویم »زن فرمانبر پارسا« که 
چیزی از  این دنیا را برای خودش نمی خواست و همواره بر این نکته 
اشاره می کرد و می کند که او توقعی از هیچکس و هیچ چیز ندارد. 

و چنین نیز بود و هست. حتی داشته هایش نیز برایش موقعیت و 
نمی کرد. مالکیتی ایجاد 

بعدها پدرم سهم زن عمویم را خرید و مالکیت »ششدانگ« خانه به 
خانواده ما رسید. من و خواهرانم تا سال ها نمی دانستیم که مالکیت 
خانه ما تقسیم شده است زیرا بابت نیمه سهم زن عمو ما بهایی به 

آنها پرداخت نمی کردیم. نه اینکه چون »عمو« بود از پدرم کرایه خانه 

نمی گرفت و آن را می بخشید، بلکه اساسا در روستا در آن زمان و 
هنوز هم چیزی به نام »کرایه خانه« یا پدیده ای به نام »اجاره نشینی 

و مستاجری« معنا و مفهومی نداشت و ندارد. در روستا هر کس 
جایی اقامتکند، »حس مالکیت« نسبت به آن دارد هر چند »سند 

مالکیت« به نام دیگری باشد. مردم ده نیز هر خانه را به نام »خانواده 
ساکن« و اغلب نیز نام »مرد خانه« آن می شناسند. علت نیز آن 

است که خانه های روستا فاقد »شماره پالک« یا »آدرس« هستند. 
زیرا محله های روستا به شیوه مدرن شهری نامگذاری و دارای هویت 

نشده اند و به چنین چیزی نیزنیاز ندارند زیرا روستا اغلب محیط و 
اجتماعی کوچک است و همه ساکنان ده نه تنهایکدیگر را می شناسند 

بلکه از تبار و طایفه یکدیگر نیز مطلع اند. از اینرو آدرس هرخانه، 
همان نام و مشخصات ساکنان خانه است نه چیزی بیشتر. از اینرو اگر 
روزی منزل مارا جویا شدید آدرس ما این است: »منزل پدر نعمت اهلل 

فاضلی«.

خانه روستایی با اسطورها و روایت های تاریخی که خانواده آن را حول 
و حوش حوادث زندگی خود می سازد معنای تاریخی می یابد. خانه ما 
هم با روایت های دینی و تاریخی متعدد گره خورده بودو تاریخچه و 

هویت تاریخی مهمی در روستا داشت. این خانه عمری بیش از یک قرن 
و نیم دارد. همان طور که گفتم میرزا فتح اهلل از »طایفه آخوندهای« 
ده بود. آخوندها طایفه ای بزرگ و معتبر بودند و روستای مصلح آباد 

برگرفته از »مصلحی« نام خانوادگی آنهابود. وقتی حضرت آیت اهلل 
العظمی اراکی مرجع بزرگ شیعه درگذشت، خانه پدریم از شهرت 

وآوازه ای برخوردار شد زیرا گفته می شد که این خانه »منزل پدری« 
و زادگاه آیت اهلل العظمی اراکی بوده است. البته فرزندان مرحوم آقای 

اراکی چندان مایل نیستند منتسب به مصلح آباد و ده باشند،  اما مردم 
روستا بالعکس با افتخار از این موضوع یاد می کنند. بهر حال، از نظر 
پدر و مادرم  این موضوع به خانه ما قداست و معنای مذهبی می داد 
و برای پدر و مادرم بسیار اهمیت داشت. در عین حال، برای ما هم 
که در فضای امروز می اندیشیم، تعلق داشتن یا انتساب  این خانه به 
یک روحانی فاقد معناست، هر چند مادرم هنوز این خانه را بگونه ای 

»متبرک« می داند.

خانه روستایی خانه خاطرات وخانه هویت است. از  اینرو نمی توان از آن 
»دل کند«. من  این را بنابر تجربه و درک پدرو مادرم می گویم که از 

شصت سال پیش تاکنون در این خانه زندگی می کنند. بعد ازدرگذشت 
پدرم در 1375، مادرم حاضر نشد علی رغم اصرار و تقاضای بسیار 

فرزندانش از این خانه به جای دیگری نقل مکان کند. او دیگر تنها شده 
بود و ما فرزندان نگرانش بودیم.  اما برای او این خانه، نه تنها »خانه 
خاطرات« و گذشته ای است که جز وجود او شده و تصور جدایی از 

آن برایش ناممکن شده است، بلکه همانطور که گفتم خانه پر اعتبار و 
منزلت و در عین حال »متبرک« است. چنان مادرم به این خانه وابسته 
شده است که حتی دوری موقت ازآن نیز برایش دشوار است. نکته ای 
که ما فرزندان و نوه هایش اغلب ازچرایی و درک آن ناتوانیم. برای ما 
که بسهولت می توانیم هر سال از خانه ایی به خانه ای دیگر نقل مکان 

کنیم، تصور  اینگونه دلبستگی به خانه معنادار نیست.

پدرم هم تا زنده بود زیر بار اصرار و پافشاری ما فرزندان نرفت که 
خانه ای در شهر بخرد و روستارا ترک کند. استدالل او این بود که 

خانه ای که در آن است هیچ اشکالی ندارد و در آنراحت است. هموار 
می گفت اگر بنا باشد تغییر و تحولی انجام شود  این کار را در خانه 

انجام دهیم. تا آنجا که یاد دارم پدرم دائم در حال نوسازی خانه 
قدیمی ما بود. اجازه دهید تصویری از خانه و تحوالت آن ارائه کنم. 

خانه ما در نقطه ای میان »محله باال« و »محله پایین« ده قرار دارد. 
از اینرو دارای دو در ورودی، یکی در سمت محله باال )شمال( و دیگری 

در سمت محله پایین )جنوب( است. کل خانه دو قسمت مجزاست. 
قسمت باالی یرا »حیاط باالیی« یا »حیاط طویله« می گفتیم و به 

»گاوداری« و محل نگهداری گوسفندها و طویله االغ اختصاص داشت. 
قسمت پایین )جنوبی( هم محل سکونت ما بود و هست. حیاط طویله 

از خشت و گل ساخته شده بود و معماری سنتی گنبدی داشت. تا  این 

اواخر، پدرم ساختار معماری سنتی  این بخش را تغییرات ناچیزی داده 
بود.  اما عاقبت روزی تصمیم گرفت تمام آن ساختار را خراب کند و 

گاوداری مدرن تری بسازد. از اینرو بناهای خشت و گلی را تماما خراب 
کرد و بنایی جدید با آجر و آهن و سیمان ساخت. آنچه فعال  این بخش 

را از قسمت مسکونی متمایز می کند، گنبدها آجری آن است.

اما قسمت مسکونی بارها خراب و نوسازی شد. به تناسب ورود 
تکنولوزی و مصالح روز و تغییر سبک زندگی ما، معماری خانه 
مسکونی ما هم تغییر می کرد. تنها چیزی که ثابت ماند جهت 

خانه است که »رو به قبله« بود و رو به قبله ماند. خانه ما در ابتدا 
»دو طبقه« بود.  اما طبقه باالیی راسال ها قبل از تولد من خراب 

کرده بودند و تنها ویرانه های کوچکی از آن بر جا مانده بود. درها 
و پنجرهای اولیه هم درهای چوبی با نقش و نگارهای سنتی منبت 
کاری شده بود. درب حیاط باالیی ما در چوبی قلعه مانند، از چوبی 

محکم و کوبه های سنگین داشت. یادگار سالهای بسیار دور بود و ابهت 
و عظمتی داشت. پدرم آن را فروخت و با »درآهنی« عوض کرد تا 

»ماشین رو« شود. قسمت مسکونی دو بخش نشیمن داشت. قسمت 
جنوبی تر راخراب کردیم و جای آن انبار بزرگ و »تنور نان پزی« 

ساختیم. اما تا سال ها تاقچه های قدیمی  روی دیوار حیاط باقی مانده 
بود. خانه فعلی سه اتاق بزرگ، آشپزخانه و انباری متصل بهم دارد. 

بعدها حمام هم به آن اضافه شد. دستشویی و توالت بیرون از قسمت 
مسکونی در حیاط است.

خانه ها سابقا مملو از تاقچه بود. دور تا دور یکی از خانه ها دو ردیف 
تاقچه داشت. اتاق ها را پیشتر گچکاری شده و سفید بودند.  اما با 

متداول شدن رنگ، خانه ها را »دایی ابراهیم« رنگ کرد. درهای چوبی 
قدیمی هم جای شان را بهدرهای فلزی دادند جز یک مورد. ایوانی هم 
جلو اتاق ها اضافه شد. سقف های گنبدی همسال ها پیش جای شان 
را به سقف چوبی داده بودند. تاقچه ها هم خراب شدند و جای شان 

»کمد دیواری« و »دکوراسیون« گرفت. در عین حال، نشان هایی 
از تاقچه ها، خشت و گل، چوب و گچ بری سنتی و »اسفنددانه« در 

گوش و کنار خانه پیداست و ترکیب ناموزنی ازگذشته، حال و آینده را 
نمایش می دهند. همنشینی معماری ناموزون با لوازم خانگی مدرن این 

ترکیب را بیش از هر چیزی پیچیده و دشوار فهم می کند. میز تلفن، 
تلویزیون، جاروبرقی و دیگر لوازم مدرن به نحو نامناسبی کنار هم قرار 

گرفتند.

خانه روستایی با طبیعت هم درست مثل تاریخ، پیوندی ناگسستنی 
دارد. خانه روستایی ما هم اسثنایی براین قاعده نیست. چشمه قنات 

ده از درون خانه ما عبور می کند. از اینرو کنار »جوی آب« مملو از 
درختان و درختچه هاست. درختان »زبان گنشک« و »اقاقیا« خانه 

ما اگرچه میوهای نداشتند  اما سایه و سبزی آنها صفا و رنگ و بویی 
طبیعی و روستایی به حیاط ما میدهند. درختان و طبیعت هم مصون 

از تغییرات و روزآمد شدن خانه نبودند. در ابتدا حیط خانه چنان 
انباشته از درختان بود که جنگل کوچکی می نمود. اما بتدریج تعداد 

آنها کاسته شد و بجای آنها درختچه های میوه الو و سیب و توت 
کاشتیم. زمین خانه مناسب درختان میوه نبود و عاقبت درختان 

میوه خشک شدند. بهر حال، باغچه خانه سال ها سبزی خوردن ما را 
تامین می کرد. حیف که با درگذشت پدرم، باغچه هم خشک شد. در 
سال های اخیر روی جوی چشمه قنات ده را پوشاندند و صفا و اب و 

ابادانی که طبیعت خانه ما بودکاسته شد. حال، حیاط خانه گرچه سر 
سبز است اما درختان دیگر روح طبیعت وحشی که درگذشته داشتند، 

ندارند. گویی حیاط خانه را درختکاری کرده اند.

حریم خصوصی کارکردخانه روستایی نیست. من این قاعده را از بر 
اساس مشاهدات در روستاهای مختلف می گویم. و البته خانه ما هم 

هیچگاه چنین نقشی نداشت. خانه ما در وسط آبادی است. مردم 
همگاهی برای رفتن به محله باال و پایین از آن عبور می کنند. در 

گذشته این عبور ومرورها مشکلی نداشت  اما برای ما فرزندان این کار 
تجاوز به حریم خصوصی ما بود.  اما پدر و مادرم  این کار را براحتی 

می پذیرفتند زیرا از نظر آنها همه مردم ده قوم وخویش اند و نسبت به 

هم حق و حقوقی دارند. چیزی هم بقول خودشان نداشتند که از چشم 
دیگر پنهان بماند. در روستا هم همواره تا چند سال اخیر  امنیت کامل 
وجود داشت و مردم به هم اعتماد داشتند. از اینرو برخی خانه ها حتی 
دیوار هم نداشت. خانه به مثابه حریم خصوصی مفهوم تازه ای است که 

هنوز نیز روستاییان قدیمی آن را قابل درک نمیدانند.

در این شرایط دیوار حصاری بر گرد خانه روستایی نیست. از اینرو 
خانه ها از همسایه ها فاصله ای ندارند. روابط ما با همسایه ها هم 

بگونه ای بود که گویی خانه ما جزئی از زندگی آنهاست و بالعکس. 
تا آنجا که یاد دارم، فرزندان حاج ریحان، ماهرخ خانم، »اوس ممد 

چرخ ساز« یا »خاور خانم«، خانه ما را محل بازی و تفریح خودشان 
میدانستند. بقیه بچه های ده همیطور احساس می کردند. برای من هم 

خانه های دیگران خانه خودمان بود. تنها بعد از حمله دزدان به خانه 
ما در 1374 بود که درهای خانه ما قفل و بند و بستی پیدا کرد. بهر 
حال،  این شکل روابط با ده و همسایگان در معماری خانه ما بی تاثیر 

نبود. نخست اینکه پشت بام خانه ما به خانه همسایه ها راه داشت و 
بسهولت می شد از آن رفت و آمد کرد. و رفت و آمد هم می کردیم. 

درها هم هرگز بسته نمی شد.

حیاط خانه ما محل مناسبی برای بازی بچه ها بود. اصوال خانه 
روستایی تفریحگاه ومحل گذران اوقات فراغت روستاییان نیز هست. 

روستایی اگر فراغتی داشته باشد آن را اغلب در خانه می گذراند. 
از اینرو خانه پدری ما شهربازی بچه ها و من هم بود. »چشمه آب« 

که ما به آن »جوق« می گفتیم یکی از سرگرمی های جذاب من بود. 
از چشمه ماهی میگرفتیم، آب بازی می کردیم، گل بازی می کردیم و 

قورباغه ها و درختان کنار چشمه اسباب بازی های ما بچه ها بودند. پدر 
و مادرم هم اوقات فراغت شان »شب نشینی« هایی بود که از اواخر 
پاییز شروع می شد تا بهار ادامه می یافت. جز این من فراغت دیگری 
برای روستاییان و خانواده ام نمی دیدم. اساس زندگی برای روستایی 

یعنی کار و کار و کار. فراغت نوعی تعطیلی و اقامت اجباری در خانه 
است.

)1(واژه »خانه« از مسکن و سایر کلمات مشابه برای توصیف جنبه های 
فرهنگی سکونتگاه آدمی - در معنای مورد نظر در این مقاله - مناسب تر است 

زیرا خانه در زبان فارسی به معنای بنا و ساختمان، کلیت واحد مسکونی و 
هم به معنای درون سکونتگاه و روح معنایی حاکم بر سکونتگاه انسانی است. 

از اینرو ما تنها  این واژه را تنها برای »خانه خدا« و اقامتگاه آدمی یا مکان هایی 
که انسان ساخته است مثل نمازخانه، کتابخانه، قهوه خانه، زورخانه و داروخانه. 
در حالیکه مفاهیم مسکن، سکونتگاه، زیستگاه و امثال آن را برای توصیف محل 

سایر موجودات بکار میبریم. در عین حال تاکید می کنم که نمی توان سنت 
و مدرنیته را بصورت مطلق در تقابل دیدزیرا تفکیک دقیق چیزهای سنتی 
)قدیم( و چیزهای مدرن )امروزی(،  امری بسیار دشوار است و در واقعیت 

همواره طیفی از سنت و مدرنیته وجود دارد. به تعبیر نیچه »همه شیوه های 
زندگی در عصر خود داعیه امروزی و نو بودن داشته اند، درست همان طور 

که امروز ماشیوه زندگی خود را نو می پنداریم.«

)2(من از لحظه تولد )1343( تا 18 سالگی درروستا، و از 1362 به بعد در 
تبریز و تهران، و از 176 تا 1385 نیز در لندن زندگی کرده ام.

)3(مالینوفسکی در کتاب »نظریه علمی برای فرهنگ« )که به فارسی هم 
ترجمه شده است( نظریه کارکردگرایی خود را مفصال شرح می دهد و میگوید: 
هریک از اجزای فرهنگ یک خاصیت و فایده ای دارد و گرنه وجود نمی داشت. 

وخاصیت آنها  این است که به نیازهای فردی و جمعی افراد پاسخ می دهند. 
وی نیازها رابه سه دسته تقسیم می کند :

1- نیازهای زیستی مثل خوردن، پوشیدن و …

2- نیازهای وسیله ای مثل آموزش، پرورش، قوانین و …

3- نیازهای یکپارچگی یا انسجام بخش مثل دین،  ایدئولوژی، جهان بینی ها 
که امکان ارتباطات و تفاهم و مبادله و هم زبانی و هم زیستی فکری را فراهم 

می کنند.

این مقاله ابتدا در سایت انجمن جامعه شناسی ایران منتشر شده است.

http://isa.org.ir



نشریهیآوایزنتریبونآزادزنانایرانی،
باورمندبهجنبشمستقلزنانومدافعآزادی

عقیدهوآزادیبیقیدوشرطبیاناست.
باحمایتمالی،همکاریمطبوعاتیواشتراکنشریه
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