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هفته عادله »راز«  نماینده ی دائمی 
افغانستان در سازمان ملل متحد وی در 
گذشته معین اقتصادی وزارت خارجه 

کشور بوده است.

زنی که زنانه گی  داشته باشد 
اجازه نمی دهد مردی او را 
مورد خشونت قرار بدهد.
هستی عاصی

این جا، چراغی روشن است

عصیان گر سـر جایش اسـت. سـر حرف من 
بـا تیپ هایی کـه از روی نادانـی، ناآگاهی یا 
عشـق و هـوس آزادی های بدون ریشـه اند 
نیسـت، مـن در مـورد زنانـی حـرف می زنم 
که همیشـه از خود پرسـیده اند موی سـرم 
چگونـه می توانـد باعـث تحریـک مـرد یـا 

ارتـکاب بـه گنـاه در من شـود ؟  
زنانی که به قوانین و رسـوم و شـرایط حاکم 
مشـکوک اند و همه چیز را ساخته ی دست 
و ذهـن مردسـاالری می داننـد تا آن هـا را به 
بهانـه های دینـی و عرفی به حاشـیه راند و 
 مسـوول کارهای ناچیز و بـی مزد خانه کند 
تـا بـرای همیشـه کارگرانی تو سـری خور و 

بی اهمیت و آسـیب پذیر باشـند. 
کـه  کشـوری  در 

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

جنون جنسی و یزیدیان زمان
با این که انساِن »زن« نصف پیکر یک جامعه را شکل می دهد و حماسه های تاریخ ساز را از خود در برگه های 

زرین تاریخ به ثبت رسانده اند، اما...

قضیه افشاگری »سواستفاده 
جنسی« کرام الدین کریم به 

کجا ختم خواهد شد؟

 ادامه در صفحه 2...

لقب زن خوب بودن را باید
 از گردن پاره کرد

خبرهــای »سواســتفاده جنســی« در فدراســیون فوتبــال، تیتــر رســانه های بســیاری 
ــازی  ــای مج ــت. در فض ــده اس ــوش نش ــه خام ــن معرک ــش ای ــوزم آت ــد و هن ش
ــه دســت می شــود.  ــن افشــاگری دســت ب ــز اطالعــات در مــورد ای این روزهــا نی
ســروصداها زیــاد بــود و اســت، امــا تنهــا چیــزی کــه نمی تــوان بــا اطمینــان از آن 

ــن موضــوع اســت. ــه ای ــری جــدی و رســیده گی ب ســخن گفــت پی گی
دادســتانی کل کشــور گفتــه اســت کــه کرام الدیــن کریم رییــس و اعضای ارشــد 
فدراســیون فوتبــال تــا زمــان رســیده گی بــه ایــن موضوع و آشــکار شــدن حقیقت 
ممنوع الخــروج شــده اســت. مســوولین ارشــد کشــوری نیــز گفتــه اســت کــه ایــن 
موضــوع خــالف ارزش هــای ممکلــت اســت و بــه ایــن مســئله بــه صــورت جدی 
توجــه صــورت خواهــد گرفــت. بــا تمــام این هــا، بازهــم نمی تــوان بــه این شــعارها 
دل خــوش کــرد. ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه ایــن قضیــه بــا توجــه به قــدرت که 
کرام الدیــن کریــم در دولــت دارد نادیــده گرفتــه شــود. بنابرایــن نهادهای مســوول 
ایــن مســئله را جــدی بایــد بگیرنــد. قضیــه فقــط در حــد و حــدود یــک افشــاگری 
ــا  ــی ده ه ــای زنده گ ــود. پ ــه نمی ش ــت خالص ــانه ها گف ــه رس ــای ک و حرف ه
دختــری کــه فعلــن در فدراســیون فوتبــال فعالیــت دارنــد و هــزاران دختــری کــه 
رویایــی فوتبالیســت شــدن را دارنــد در میــان اســت. چــه کســی می دانــد کــه پــس 
از افشاشــدن خبــر »سواســتفاده جنســی« دخترانــی کــه عضویــت این فدراســیون را 

داشــتند بــا چــه مشــکالتی در درون خانواده های شــان روبــه رو شــده اند؟!
هــزاران دلیــل بــرای پی گیــری جــدی ایــن موضــوع وجــود دارد کــه نبایــد نادیــده 
گرفتــه شــود. بــه صــورت خــاص نهادهــای مســوول بایــد ایــن مســئله را جــدی 
بگیرنــد. از ســوی دیگــر، فعالیــن اجتماعــی و مدافعیــن حقــوق زنــان بایــد فعاالنــه 
ــه ایــن مشــکل،  ــر ایــن موضــوع باشــند و در صــورت عــدم رســیده گی ب پی گی

دســت بــه اعتــراض بزننــد و خواســتار رســیده گی بــه ایــن موضــوع باشــند.

 ادامه در صفحه 2...

باید به مظلوم نمایی نقش زن 
در سینما خاتمه داد

 صفحه 3  

ــ مواد خـام بـرای تولید  ــ بـرده ی جنسـیـ  اسـتفاده از انسـان زنـ 
محصـول در دسـتگاه های بازیافـت؛ انسـان زن از بدو تولـد چه چیزی 
را مرتکـب شـده و در چـه امـری ناشایسـت مبـادرت ورزیده انـد، کـه 

می بایـد این چنیـن تقـاص شـان را پـس دهنـد؟
مگـر هـدف از آفریـدن ایـن موجـود ظریـف و آسـمانی، می بایـد این 
باشـد، کـه بسـان مـرده گان متحـرک ابزار بیـش نباشـند؟ مگر هدف 
از خلقـت انسـان زن می بایـد ایـن باشـد، کـه ممثل مـواد خـام برای 
تولیـد محصول در یک دسـتگاه بازیافت اسـتفاده می شـوند، باشـند؟ 
مگـر هـدف از خلقـت و طینـت این موجود آسـمانی، فرشـته منش و 
فرشته سـیرت می بایـد ایـن باشـد، کـه آزادی بیـان و آزادی اندیشـه، 
آزادی صـوری و آزادی معنـوی، آزادی مـادی و آزادی فطـری، آزادی 

نگـرش و آزادی گرایش،... نداشـته باشـند؟

جمـود فکـری بیـش از ایـن را می تـوان یافـت؟ حصارهـای ذهنـی و 
تلقینـی بیـش از این را می توان سـراغ داشـت؟ آن هایی که برچسـب 
اسـام و اسـامیت را بـر خـود زده انـد، می توانـد موضـوع را برجسـته 
نمـوده و ابـاغ رسـالت کننـد؟ آن هایـی کـه برچسـب مسـیحیت، 
یهودیـت، نصرانیـت،... را حمـل می کننـد، می تواننـد در ایـن مـورد 

وضاحـت داده و روشـنی اندازنـد؟
از کـه می بایـد سـخن بـه زبـان آورد، از چـه می بایـد نوشـت، از کجـا 
می باید شـکوه و شـکایت کرد، از شـرق، از غرب،... وقتی انسـان گرگ 
انسـان باشـند، دیگـر جـای بـرای توضیـح می مانـد، در جامعـه ی که 
تفاوت میان انسـان و حیوان وجود ندارند، می شـود معیار انسـانیت را 
مـاک قـرار داد و بـه تعریـف گرفـت، وقتی که گوشـت، خـون، جلد و 
دیگر اعضای کالبد وجود انسـان، کاالی بیش نیسـت، می شـود ارزش 
انسـانیت را تأویـل و تفسـیر کرد! جهل و تسـافه بیـش از این می تواند 
جامعـه را فـرا بگیرد! البته این نارسـائی ها را می توان ناشـی از فرهنگ 
مصرف کننـده و ناخودآگاهـی قلـم داد کـرد و متأسـفانه ایـن یـک امر 

طبیعـی محسـوب می شـود. زیـرا وقتـی 

هـر چیزی که باعث تحقیر و توهین انسـان 
شـود بـه ناچار تبدیل به وضعیتـی قابل نقد 
و حتـا مبـارزه می شـود، ایـن وضعیت هـا از 
درون مـورد حمله و اعتـراض قرار می گیرند 
چـرا کـه هر چیزی ضـد خـود را درون خود 

پـرورش می دهد.  
جملـه ای کـه هـر زن جامعـه ی مذهبـی 
بیش تـر  از هـر چیـزی شـنیده و بـا آن 
مواجـه شـده »چـادرت را بـه سـر کـن« 
اسـت. جملـه ای کـه حامـل منافـع سـلطه 
جویی مردسـاالری، سـرکوب زن و نشـاندن 

هر چیزی که باعث تحقیر و توهین انسان شود به ناچار تبدیل 
به وضعیتی قابل نقد و حتا مبارزه می شود

تحلیل
 بهار سهیلی

تحلیل

   محمد باقر سیرت

بهترین زن، زِن گم نام 4
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 ادامه از صفحه 1...

 ادامه از صفحه 1...

 ادامه از صفحه 4...

سـیری در تاریـخ جوامـع بشـری از حضرت آدم ابوالبشـر 
الـی حضـرت خاتم االنبیـاء داشـته باشـیم ، بـه وضـوح به 
چنیـن مـواردی بر می خوریـم، و لذا هر پیامبـری پیام آور 
و رسـالت مند خودآگاهـی ملت هـا و برون رفتـن از زیر بار 

ظلم سـفاکان زمان شـان بوده اسـت.
انسـاِن »زن« نصـف پیکـر یـک جامعـه را  این کـه  بـا 
شـکل می دهـد و حماسـه های تاریخ سـاز را از خـود در 
برگه هـای زریـن تاریخ بـه ثبت رسـانده اند، اما متأسـفانه 
تـا حاال هم، کسـانی هسـتند، که بـه این موجـود ظریف 
و فرشته سـیرت به چشـم برده جنسـی می نگرد و ارضای 

هوس هـای نفسـانی منحـط و پلیـد تاریخ...
فرهنـگ  ترویـج  پـی  در  رسـالت مندانه  بایسـتی  و 
انسـان گونه زیسـتن و انسـان گونه اندیشـیدن و فرهنـگ 

تولیـدی قامـت کشـید ؛ فرهنـگ ما 
در مسـخ گرایی تمـام عیـار به سـر 
می بـرد، و ایـن خـود بسـاط دثـار 
روشـن گرایی را بـه سـخره می گیرد. 
بقـا  ضامـن  فرهنگـی  اسـتقالیت 
و عصـاره ای ابقـاء ارزش هـای ملـی 
آن  حفـظ  و  می شـود،  قلـم داد 
ارج نهـادن بـه اصالـت و شـالوده ی 
فراشـمول  قانون منـدی  اصـول 
را  ماوراء نیرویـی  نظـام  احقـاق  و 
بـه  وقتی کـه  تـا  می کنـد.  تلقـی 
اسـتقالیت فرهنگی )القـاء فرهنگ 
تولیـدی به جـای فرهنـگ مصرفی( 
و  انظـار  می بایـد  نه رسـیده ایم، 
شـاهد قربانی چنین مواردی باشیم. 
بدون  شـک نظام حاکـم بر وضعیت 
موجـود هیـچ جنبـه ی عملـی در 

راسـتای ترویـج فرهنـگ انسـان گونه زندگـی کـردن و 
انسـان گونه اندیشـیدن نـدارد، و ایـن خود متبلـور کننده 
»اسـتعمار« و »اسـتثمار« فرهنگـی  اسـت. از آن جای کـه 
عبـارات تسـاوی حقوق انسـان »مـرد« و »زن« را می توان 

ادعـای دموکراسـی ) دولت مردمی(، حقوق زنـان و آزادی 
بیـان ) ابـراز آزادانـه ی عقایـد و افکار ( دارد چـرا هیچ زنی 
از حـق انتخـاب پوشـش اسـتفاده نکـرده و آنچنـان کـه 
 مطمیـن اسـت موی سـر زن عورت نیسـت، بـدون اینکه 
سـرش را بپوشاند در اجتماع، سیاسـت، تجارت و ... ظاهر 

نشده ؟!
شـاید با خود بگویید چون خودشـان نخواستند، خودشان 
انتخـاب کردنـد و وحشـی گری جامعـه را یاد آور شـوید و 
وجـود خواننـده گان و دو مجـری تلویزیـون را مثال بزنید 
و از میـان بیـش از 15 میلیـون شـهروند زن بـه مـواردی 
انگشـت شـمار بـرای اثبـات حـق انتخـاب پوشـش برای 
زنـان اشـاره کنید. روایتی کوتـاه در زیر شـاید بتواند برای 
افـرادی کـه درک باالیـی از جامعـه شناسـی دارنـد عمق 

فاجعه را بیـان کند. 
پسـرک حـدود 9 یـا 10 سـاله، لباس هایی نـازک به تن و 
صورتـش از خشـکی ترک خـورده بود، یک کـودک نوزاد 
در بغل داشـت و از پشـت سـر خودش را به کنارم رسـاند 

و گفـت: خالـه جـان یک چند روپـه خو ... 
 بعد ناگهان گفت: امی چادرته خو بپوش! 

خیلـی عصبانـی شـدم، مدت هاسـت از خـودم می پرسـم 
چـرا دغدغـه ی او حتـا در ایـن شـرایط بد موی سـر یک 

زن اسـت ؟ 
چـه چیـزی به او حـق می دهد در مورد سـر بـدون چادم 

دهد ؟   تذکر 
در پشـت سـر بـی چـادر مـن چـه خطـری نهفته کـه او 
را از فکـر نـان و سـیر شـدن شـکمش به سـلطه جویی وا 

از سـرلوح احکام مندرج قانون »حقوق بشـر« الهام گرفت، 
ولـی تـا وقتی که به خودآگاهـی کامل)باورمند و معتقد به 
ارزش هـای انسـانی و نگریسـتن به چشـم یک »انسـان« 
بـه هم دیگـر( نه رسـیده  و آزادی بیـان و آزادی اندیشـه را 
سـرلوح زندگی مـان قرار نـداده  و در راسـتای جای گزینی 
فرهنـگ تولیـدی به فرهنـگ مصرفی، گام هـای عملی بر 
نداریـم، جامـه ای عمل پوشـیدن ایـن »امـر« غیر ممکن 

به نظـر می رسـد، و بـاز هـم ایـن ما هسـتیم کـه نظاره گر 
ایـن امـر ناشایسـت و فاجعـه خانمان سـوز می باشـیم...

به قول معلم شهید دکتر علی شریعتی:
»...زن اگر پرنده آفریده می شد،  حتمن »طاووس« بود.

می دارد ؟  
یعنـی زن در این جامعه اینقدر ضعیف و بی اختیار اسـت 
کـه حتـا یک کـودک بینـوا هم بـا اینکه صاحـب چیزی 
نیسـت، بدون در نظر داشـت شـرایط و موقعیتش در برابر 

دیگـری، خـود را مالک هـر زنی در هر سـطحی بداند ؟
چـادر یـا بی چـادر، کوتـاه یا بلنـد، رنگی یا سـیاه هر چه 
بـه تـن داریـم یـک انتخـاب شخصی سـت و کسـی حق 
مداخلـه و قضـاوت یـا دعوای مالکیـت ندارد، اگـر به خود 
اجـازه می دهیـد در مسـایل کاملـن خصوصـی دیگـران 
تشـبث کنیـد بـدون شـک اخـاق و نـوع تربیـت شـما 
دچـار بیماری سـت. ایـن تذکرهای تحقیر آمیز با کشـف 
حجـاب اجبـاری در غرب و ایران پیش از انقاب اسـامی  
هیـچ فرقی نـدارد چـرا که در هـر دو صـورت، صاحیت، 
انتخاب و اختیار فرد را زیر سـوال برده اید و از او خواسـته 

ایـد طبق میل و سـلیقه ی شـما رفتـار کند. 
 ایـن نامـش نه عرف اسـت، نه مراقبت بـه بهانه ی امنیت 
بـد، نـه دین داری، نـه فرهنگ و نه هم غیرت، این سـلطه 
جویـی ها تـرس از آگاهی سـت وقتـی سـری از زیر جبر 
تاریخی نامـوس پروری و بی اختیار بـودن تکان می خورد 
و سرنوشـت خود را به دسـت می گیرد، این تذکرها ترس 
از بیداری جنس ضعیف و وحشـت از پایان اسـتعمارگری 

کنترل و اسـارت کنیزان پدر سـاالری ست. 
زنـی که در این جامعه با آگاهی کامـل و از روی باور بدون 
پوشـاندن سـرش قدم می زنـد، عصیان گـر بی ماحظه ای 

اگـر چهارپـا بـود،  حتمـن »آهـو« بـود. اگـر حشـره بود، 
 حتمـن »پروانـه« بـود. او انسـان آفریده شـد، تـا خواهر و 
مـادر باشـد و عشـق... زن چنـان بزرگ اسـت که اشـرف 
موجـودات خداسـت. تـا حـدی کـه یـک گل، او را راضی 
می کنـد، و یـک کلمـه، او را به کشـتن می دهـد. پس ای 
مرد، مواظب باش، زن ازسـمت چــــپ، نزدیک به قلبت 
سـاخته شـده، تـا او را درقلبـت جـا دهـی. شـگفت انگیز 

اسـت!  زن درکودکـی درهـای برکـت را بـه روی پـدرش 
می گشـاید، درجوانـی دیـن شـوهرش را کامـل می کنـد، 
و هنگامـی کـه مـادر می شـود، بهشـت زیـر پای اوسـت، 

قـدرش را بدانیم...«

سـت کـه خطر کـرده، تحریم، انـزوا، تحقیـر و بی حرمتی 
را در ازای حـق انتخـاب بـه جـان خریده، او بنـد دریده ای 
دگر اندیش اسـت که جماعت مردسـاالر از موهای سـیاه 
و رهایـش نـه، بلکـه از آگاهـی و عـدم فرمانبـرداری او در 
پـس ایـن روزمرگـی معمولی می ترسـند نه از کلیشـه ی 

گنـاه و عورت بـودن موی سـر زنان!
 هـر جـا می خواهید سـلطه ی جوامع مرد سـاالر مذهبی 
را زیـر سـوال ببریـد و نشـان دهیـد که اختیارتان دسـت 
خودتـان اسـت و از بند مالکیت مردان رهایید، کافیسـت 
تلـخ و  بـا تذکرهـای  را نپوشـانید و بافاصلـه  سـرتان 

ناخوشـایند زن و مـرد در اطراف تـان مواجـه شـوید! 
چـادر در کشـور من و همسـایه هـای اطـراف اولین خط 
سـرخ حضـور و مطالبـات حقوقی و بر حق زنان اسـت که 
بایـد به دسـت مبـارزان و عصیان گران عصـر حاضر دریده 
شـود.  چـادر بـه هیـچ زنـی احتـرام، امنیت و شـخصیت 
نمی دهد آنچه شـما را ارزشـمند می سـازد قدرت تصمیم 

گیـری و اختیـار بـر تـن و انتخاب های تان اسـت. 
یک بـار بـرای همیشـه بایـد فلسـفه ی کهنـه و تکـراری 
سـلطه ی مـردان بـر زنـان را از ریشـه بـا تمـام پیامبـران 
و معجـزات آسـمانی و زمینـی اش رد کـرد، بهشـت زیـر 
پـای مـادر را پـس داد، لقـب زن خـوب بـودن را از گردن 
پـاره کرد، نفس کشـید و فریـاد زد که من فقط انسـانم و 
شایسـته ی آزادی و آرامـش هم سـان و هم پای هر انسـان 

مرد!

از که می باید سخن به زبان آورد، از چه می باید نوشت، از کجا می باید شکوه و 
شکایت کرد، از شرق، از غرب،... وقتی انسان گرگ انسان باشند، دیگر جای برای توضیح 
می ماند، در جامعه ی که تفاوت میان انسان و حیوان وجود ندارند، می شود معیار انسانیت 

را مالک قرار داد و به تعریف گرفت، وقتی که گوشت، خون، جلد و دیگر اعضای کالبد 
وجود انسان، کاالی بیش نیست، می شود ارزش انسانیت را تأویل و تفسیر کرد! جهل و 
تسافه بیش از این می تواند جامعه را فرا بگیرد! البته این نارسائی ها را می توان ناشی از 

فرهنگ مصرف کننده و ناخودآگاهی قلم داد کرد و متأسفانه این یک امر طبیعی محسوب 
می شود. زیرا وقتی سیری در تاریخ جوامع بشری از حضرت آدم ابوالبشر الی حضرت 
خاتم االنبیاء داشته باشیم ، به وضوح به چنین مواردی بر می خوریم، و لذا هر پیامبری 

پیام آور و رسالت مند خودآگاهی ملت ها و برون رفتن از زیر بار ظلم سفاکان زمان شان 
بوده است. 

 ادامه از صفحه اول



تنها صداست که می ماند
چرا توقف کنم، چرا؟

پرنده ها به سوی جانب آبی رفته اند
افق عمودی است

افق عمودی است و حرکت: فواره وار
و در حدود بینش

سیاره های نورانی می چرخند
زمین در ارتفاع به تکرار می رسد

و چاه های هوایی
به نقب های رابطه تبدیل می شوند

و روز وسعتی است
که در مخیله ی تنگ کرم روزنامه نمی گنجد

چرا توقف کنم؟
راه از میان مویرگ های حیات می گذرد

کیفیت محیط کشتی زهدان ماه
سلول های فاسد را خواهد کشت

و در فضای شیمیایی بعد از طلوع
تنها صداست

صدا که ذوب ذره های زمان خواهد شد.
چرا توقف کنم؟

چه می تواند باشد مرداب
چـه می توانـد باشـد جـز جـای تخـم ریـزی 

حشـرات فاسـد
افـکار سـردخانه را جنازه هـای بـاد کـرده رقم 

می زننـد.
نامرد، در سیاهی

فقدان مردیش را پنهان کرده است
و سوسک....آه

وقتی که سوسک سخن می گوید.
چرا توقف کنم؟

هم کاری حروف سربی بیهوده ست.
هم کاری حروف سربی

اندیشه ی حقیر را نجات خواهد داد.
من از ساله ی درختانم

تنفس هوای مانده ملولم می کند
پرنـده ای کـه مـرده بـود به مـن پنـد داد که 

پـرواز را به خاطـر
بسپارم

نهایت تمامی  نیروها پیوستن است، پیوستن
به اصل روشن خورشید

و ریختن به شعور نور
طبیعی است

که آسیاب های بادی می پوسند
چرا توقف کنم؟

من خوشه های نارس گندم را
به زیر پستان می گیرم

و شیر می دهم
صدا، صدا، تنها صدا

صدای خواهش شفاف آب به جاری شدن
صـدای ریـزش نـور سـتاره بـر جـدار مادگی 

ک خا
صدای انعقاد نطفه ی معنی

و بسط ذهن مشترک عشق
صدا، صدا، صدا، تنها صداست که می ماند

در سرزمین قد کوتاهان
معیارهای سنجش

همیشه بر مدار صفر سفر کرده اند
چرا توقف کنم؟

من از عناصر چهارگانه اطاعت می کنم
و کار تدویـن نظام نامـه قلبـم کار حکومـت 

محلـی کـوران نیسـت
مرا به زوزه ی دراز توحش

درعضو جنسی حیوان چه کار
مـرا به حرکـت حقیر کـرم در خاء گوشـتی 

چه کار
مـرا تبار خونی گل ها به زیسـتن متعهد کرده 

است
تبار خونی گل ها می دانید؟

جعِدگیسو

لقب زن خوب بودن   ...

جنون جنسی و یزیدیان زمان
با این که انساِن »زن« نصف پیکر یک جامعه را شکل می دهد و حماسه های تاریخ ساز را از 

خود در برگه های زرین تاریخ به ثبت رسانده اند، اما...

خواهش هـای نفسـانی مبـرا و بی آالیـش اسـتند. خواهـش 
نفسانی داشـتن در جامعه ی مردسـاالر برای زن عیب اسـت. 
در فرهنـِگ جامعـه ی مردسـاالر طوری کـه بـدن زن، تابـو 
اسـت، نام زن نیز تابو اسـت. پرسـیدن نام زنان و گرفتن نام 
زنان ننگ و شـرم اسـت. اگـر از مردی نام زنـاِن متعلق به او 
را بپرسـید در واقـع به حیثیت و عـزت او برخـورد کرده اید. 
معمولـن از زنـان در عرصه ی عمومی به نـام »اوالدها«، »دور 
دیکـدان«، »ُکـوچ«، »عیـال«، »َغَرلـی«، »بـچ و کـچ« و... 
یـاد می شـود. ایـن بی نامـی زنـان و کتمان نـام زنـان، اتفاق 
سـاده ای نیسـت؛ بلکـه یک اسـتراتیژی فرهنگـی جامعه ی 
مردسـاالر اسـت که با کتمـان و بی نامی، زنـان را به »چیز و 

ابـزار« تبدیل می کنند که از جمله ی چیزها و وسـایل مورد 
اسـتفاده ی مردان اسـتند. بیش تـر از چیزبودن بـرای مردن 
اعتبـاری ندارنـد. در جامعه ی سـاالر، ابزار و وسـایل نام دارد 

اما زن نـام ندارد. 
پرسـش ایـن اسـت که زنـان چـرا نـام نداشته باشـند؟ اگـر 
زنـان نـام داشته باشـند، هویـت دارنـد؛ اگر هویت داشـتند، 
نفس، خود، شـخصیت و استقال شخصیتی دارند؛ بنابراین 
سـلطه ی مطلـق و مالکیت مرد بر خـوِد زن، بر نفـس زن و 

بـر هویـت زن پایـان می یابد. 

شـاید پرسـیده شـود که این یادداشـت فقط انتقـاد مطرح 
کـرد، امـا راه حـل چیسـت کـه زنـان بتواننـد نـام، خـود و 
هویـت شـان را داشته باشـند؟ عـرض شـود، ضـرورت ایـن 
اسـت که مناسـبات در جامعـه، دچـار تحـول شـود. ایـن 
مناسـبات، اصلنح نصاب آموزشـی، اصلنح فرهنگ پدرساالر 
خانـواده،  سـاختار  اصلنـح  قانـون،  اصلنـح  مردسـاالر،  و 
انتخـاب ازدواج، دست رسـی بـه شـغل، اسـتقال اقتصادی، 

فرصت هـای برابـر و امنیـت را دربـر می گیـرد. 

بهترین زن، زِن گم نام
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بـه نظـر شـما چگونـه می تـوان نـگاه جامعـه را 
نسـبت بـه سـینما و سـینماگر تغییـر داد؟

ایـن دیـدگاه زمانـی تغییـر می کند کـه جامعه بـا اثرهای 
سـینمایی ارزش مند آشـنا شـود. از همین رو، الزم اسـت 
که نهادهای مسـوول دولتی و فلم سـازان روی این مسـایل 
سـرمایه گذاری و کار کنند تا فرهنگ سـینمایی کشـور را 

کنند. پشتیبانی 

شـما پیـش از این هـم گفته بودیـد و اکنـون نیز 
یـادآور شـدید که سـینما یکـی از عوامـل تغییر 
اجتماعـی اسـت، در وضعیـت فعلـی افغانسـتان، 
سـینما روی زنده گـی مـردم چقـدر مؤثر اسـت و 

چـه تغییـری را می تواند بـه بـار آورد؟

این یک امر مسـلم اسـت که وقتی انسـانها قصـه زنده گی 
خودشـان را بخواننـد و روایـت تصویـری آن را ببیننـد، 
دچارفکـرو اندیشـه می شـوند و حـس پرسـش گری بـه 
وجـود می آیـد. همیـن باعـث می شـود کـه از کنـار ایـن 
مسـئله بـه سـاده گی نمی گذرنـد و برخـوردی کـه بایـد 
اتفـاق بیفتـد  بـه وجـود می آیـد تا منجـر به تغییر شـود. 
مسـلمن یکـی از عوامل  بـاز و مدرن شـدن فضای جامعه 

نسـبت بـه سـال های گذشـته تاثیرپذیـری افـراد از فلـم، 
سـینما و تلویزیـون اسـت. هرچند سـینما در افغانسـتان 
پشـتیبانی الزم را نـدارد و دید عـام، دید حمایت کننده ای 
نیسـت. امـا بایـد این روایت گـری ادامـه یابد. اگر مـا راوی 
قصه هـای خودمان نباشـیم، روایت گرانی پیدا خواهد شـد 
کـه داسـتان دروغینـی را از زنده گی و جامعه ی مـا روایت 
خواهـد کـرد؛ بنابرایـن فلم سـازان مـا بایـد روایت گـران 
روایـت   وقتـی  باشـند.  هـای خودشـان  قصـه  راسـتین 
صادقانه صـورت می گیرد در وجـود مخاطب تحولی ایجاد 
می کنـد کـه تداوم و گسـترش همین تحول از سـطح فرد 
بـه اجتمـاع، بخش هـای مختلـف جامعـه را دچـار تغییـر 
می کنـد. از همیـن رو در افغانسـتان زمانی وضعیت تغییر 
خواهـد کـرد و شـرایط بهبـود خواهـد یافـت که بـه طور 
عـام روی فرهنـگ و بـه طـور خـاص روی هنر و سـینما، 

سـرمایه گذاری شـود.

تعـداد فلم هـای تان یـک رقـم باالیی اسـت، اگر 
خودتـان بگویید کـه تمرکز فلم های شـما بیش تر 
بـر کـدام بخش هـا بـوده و در عرصـه زنـان کدام 

کارهـا را انجـام داده اید؟
تـا زمانـی کـه در اروپـا بـودم، مهاجـرت دغدغـه ی اصلی 
مـن بـود. بنابرایـن اکثریـت حدود سـی فلـم کوتاهی که 
در دوره ی تحصیـل سـاختم بـر مهاجـرت و پیامـد آن بـر 
انسـان ها بـه ویـژه بـر زنـان، تاکیـد داشـت. »نسـیمه، 
خاطـرات یـک دختـر مهاجـر« را سـاختم تا نشـان بدهم 
کـه تاثیـر مهاجـرت روی یـک زن چیسـت و چـه تحـول 
درونـی را در پـی دارد. اما چرا بیشـتر روی داسـتان زنانه و 
دنیـای زنانـه در فیلم هایم تاکیـد دارم به این دلیل اسـت 
کـه مـن یـک زنـی هسـتم از جامعـه ی سنتی-شـرقی با 
فرهنـگ مردسـاالری و مربـوط بـه یک کشـور اسـامی-

بامحدودیت های دسـاتیر دینی اسـام بر زنان- و از سـوی 
دیگـر بـه لحاظ جنسـیتی در چنیـن جامعـه ای در چهار 
چـوب و چـوکاد خاصـی موقعیـت  مـن و زنـان جامعه ام 
تعبیر و تفسـیر می شـود . و من به عنوان یک فلم سـاز با 
ایـن محدودیت ها و چالش هـای زنده گی کرده ام و بسـیار 
دقیق  با آنها آشنایی دارم و از درک و تجربه باالیی در این 
ضمینـه برخوردار هسـتم. همـه این ها باعث می شـود که 
بـه موضوع زنان بیش تـر بپردازم. تاکید فلم هـای من روی 
قصه هـا و روایت هـای زنـان تنها بـه معنای خـاص حقوق 
بشـری نیسـت ، بلکه تاکید بیشـتر روی مسایل فلسفی و 
در عیـن حـال اجتماعی وضعیـت زنان 
دارم کـه فردیـت و هویـت آنهـا را مورد 
کاووش و پرسـش قـرار مـی دهـد و به 
تصویـر مـی کشـد . در ایـن میـان من  
روی جبـر و اختیـار در زنده گـی زنـان 
بیشـتر تمرکز دارم و بیشـتر قصه هایم 

روی ایـن دو مضمون تاکیـد دارد.

شـما چـه جزئیاتـی در زنده گـی 
افغانسـتان می بینیـد کـه  زنـان 
فلـم  دریچـه ی  از  آن هـا  بایـد 
بازنمایی و برجسته سـازی شـود؟

هرکسـی از دیـد خـودش هر قصـه ای 
را روایـت می کنـد. یـک قصـه می تواند 
کـه  باشـد  داشـته  مختلفـی  راویـان 
هرکدام از یک زاویه ی متفاوتی نسـبت 
بـه آن مسـئله نـگاه می کننـد. چـون 
مـن در ایـن کشـور زنده گـی می کنـم، 
قصه هـا و وضعیـت زنـان را کاملـن و 
بـدون هیـچ فاصلـه و واسـطه گـری 
مشـاهده مـی کنـم و  درک می کنـم 
زنده گـی  روایت هـای  از  بسـیاری  و 
زنـان افغانسـتان ممکن اسـت تجربه ی 
زنده گـی خـودم هم باشـد. بنابراین من 
راوی ماجرا هایی هسـتم کـه خودم در 
متـن آنهـا قـرار دارم و گاه خـودم هـم 
یکـی از آسـیب دیـدگان درد و رنجـی  
بـوده ام کـه بـر زنـان سـرزمین ام روا 
داشـته انـد. به همیـن خاطر نـگاه من 
تنهـا یک نـگاه مشـاهده گرانـه محض 
نیسـت بلکه نگاه کسـی اسـت که خود 
زخـم ناسـور دیـده اسـت.  بـه همیـن 
خاطـر مـن بیش  تـر حقیقت گرایـی و 
واقع نگـری را ترجیـح می دهـم. درفیلم 
هـای مـن روایاتـی انتزاعـی  از زنده گی 
زنـان نیسـت، بلکـه همـان قصه هـا و 
داسـتان هایی اسـت که زنان بسـیاری  
در افغانسـتان آن را تجربـه کـرده انـد 
و می کننـد. بـه عنـوان یـک فلـم سـاز 
و  پنهـان  الیه هـای  بیش تـر  مسـتقل 
غیـر کلیشـه را دنبـال می کنـم و تـاش دارم جزئیاتـی از 
زنده گـی زنـان را به تصویر بکشـم که در ظاهـر ما متوجه 
آن نیسـتیم ولـی زنـان هـر روز آن را زندگـی مـی کننـد. 

زنـان  بـه  فلم سـازان  و  سـینما  نـگاه  مـورد  در 
افغانسـتان چه نظر دارید و تفاوت کار شـما نسبت 

به دیگـران در چیسـت؟
متاسـفانه بسـیاری از فلم سـازان ما بیش تربر قربانی بودن 
زن تاکیـد دارنـد. درسـت اسـت کـه زن افغـان اکثریـت 
قربانـی خشـونت   را دار،زِن  قربانـی  مشـخصه های یـک 
خانـواده گی، اجتماعی کـه از ابتدایی ترین حقوق خویش 
محروم اسـت و شـاید حتمن بـا بازنمایی ایـن روایت ها در 
سـینما بـرای زنان مـی شـود دادخواهی کرد، امـا واقعیت 
امر این اسـت که زن، تنها شـخصیت و فیگورقربانی تلقی 
شـده اسـت. نبایـد بیـش از حـد زن را مظلوم نمایـی کرد. 
تفـاوت کار مـن با دیگر فلم سـازان کشـورم شـاید در این 
اسـت کـه اصـرار نـدارم روی بدبختی هـای یـک زن افغان 
تاکیـد مضاعـف و کلیشـه ای داشـته باشـم و تـاش هـم 
نمی کنـم تـا از خودم به عنوان فلم سـازِ زن سـوژه ای برای 

سـاختن فیلـم ام بسـازم. مقوله ای کـه در فلم سـازی زنان 
افغـان مروج اسـت بیش تر از خودشـان سـوژه سـاخته اند 
چـون همواره پیشـنهاد می شـود که »من یک زن هسـتم 
و می خواهم فلم بسـازم پس باید حمایت شـوم« در حالی 
کـه ایـن رویکردی درسـتی نیسـت. من همیشـه خـود را 
فقـط یـک فلم سـازی مـی دانـم کـه کارم هیـچ ربطی به 
جنسـیتم نـدارد. همیـن طـرز نـگاه جنسـیتی بـه زنـان 
باعث شـده اسـت کـه بسـیاری ها سواسـتفاده کننـد و یا 
بـه بهانه ی کار و کمـک در عرصه  زنان بـه دنبال بهره های 
مـادی و جایـگاه سیاسـی باشـند. ولـی مـن بـاور دارم که 
بـدون درنظرداشـت جنسـیت، هـر فـردی یـک ویژگـی 
منحصـر بـه فـردی دارد کـه او را نسـبت به همـه متمایز 
می سـازد و فکـر می کنـم وجـه تفـاوت من با دیگـران هم 
همیـن اسـت کـه خـودم را بـه خاطـر این که زن هسـتم 
ملـزم بـه حمایت شـدن و مورد ترحم و توجـه قرار گرفتن 
نمی دانـم؛ باورمنـدم یـک زن می تواند خودش مسـتقل و 

در کنـار دیگـران کار کنـد و حامـی  دیگران هم باشـد. 

اگـر در سـینما یـک زن متفـاوت از روال عـادی 
موجـود خلق شـود و یک زنی که الگوی شـجاعت 
و مبـارزه برای زنان باشـد، چه تاثیری بـر زنده گی 

گذاشـت؟ خواهد  زنان 
مـوج نو سـینمای فرانسـه همیـن کار را کـرد. زنـان ابتدا 
در حاشـیه ی سـینما قـرار داشـتند، امـا مـوج نـو زنـان را 
بـه عنـوان نقـش کلیـدی وارد سـینما کـرد. نگاه سـنتی 
سـینمای فرانسـه به زن تغییر کرد و زن هسـته ی روایت 
شـد. پـس از تشـکیل مـوج نـو زنان حتـا عامـل رخدادها 
شـدند و اکنـون در دیگر سـینماهای دنیا زنـان نقش های 
کلیدی دارند و دیگر در حاشـیه قرار ندارند.  در افغانسـتان 
نیـز سـینما می توانـد یـک زن و یـک شـخصیتی را از زن 
خلـق کند که خـاق، مبارز، متفـاوت و توانا باشـد. الزامی 
 نـدارد کـه همـواره زن قهرمـان فلـم باشـد و همین طـور 
هـم الزامـی نیسـت زن همـواره مظلـوم و قربانـی باشـد. 
دیـد جامعـه و نگاه سـینما بـه زن بایـد تغییر کنـد؛ زنان 
در سـینما دیگـر بیـش از ایـن مظلوم نمایـی نشـود و در 
واقعیـت جامعـه نبایـد دیدگاه تمایز نسـبت بـه زن حاکم 
باشـد. بایـد زن را همانگونـه در داسـتان هایـش به تصویر 
کشـید کـه در زندگـی واقعـی شـاهد آنها هسـتیم. زن به 
همـان میـزان کـه مظلـوم اسـت، مـی توانـد ظالم باشـد. 
زن بـه همـان انـدازه که سـاده  و صادق اسـت، مـی تواند 
فریبـکار و تخریـب گر باشـد. زن بـه همان انـدازه که برده 
و مطیـع اسـت، می توانـد عصیانگر و یاغی و طاغی باشـد. 
بـه مثـل زندگی واقعـی بسـیاری از زنان همین سـرزمین 
خودمـان افغانسـتان. الیـه هـای آشـکار و پنهـان و جنبه 
های خیر و شـر زن باید در داسـتان هایمـان انعکاس داده 
شـود.  بـه زن و شـخصیت زنانـه در افغانسـتان نگاهـی تز 
گونه ) سـیاه و سـفید( وجود دارد. زن افغانسـتان یا مظلوم 
مطلق اسـت و یـا قهرمان مطلق و فقـط در این دو تعریف 
زن و جایگاهـش گویـا باید فهمیده و درک شـود که من با 

اینگونـه نگـرش کاملن مخالف هسـتم.

راننده گـی یـک زن و بایسـکل سـواری یک دختر 
در افغانسـتان هنـوز پدیده هـای اجتماعی اسـت، 
شـما در »زنـان افغـان پشـت فرمـان رانندگـی« 

می خواهیـد چـه روایتی داشـته باشـید؟
بـه  می شـود  مطـرح  پدیده هـا  عنـوان  بـه  کـه  این هـا 
دلیـل محدودیـت امکانـات و دیـدگاه جامعـه اسـت که با 
دیـدن یـک زن در پشـت فرمـان راننده گـی، نـگاه مـردم 
تعجب انگیـز اسـت. جنـگ و بازمانـی مـردم افغانسـتان از 
فرصت هـای مسـافرت به دیگر نقـاط دنیـا و محرومیت از 
رسـانه های دیـداری و امکانات تکنولوژیـک، عدم مطالعه و 
کنجـکاوی بـرای دانسـتن جامعه را در یـک چنین حالتی 
نگـه داشـته بود، امـا اکنون وضعیـت به طـور کل در حال 
تغییـر اسـت. طی یـک و نیـم دهـه ی اخیر ایـن پدیده ها 
تعجـب بـر انگیـز کم کـم  عـادی می شـود. با بازتـاب این 
مسـایل در سـینما و خـود زن سـینماگر کم کـم در حال 

عادی شـدن اسـت.

و در آخـر اگر حرفی برای دخترانی داشـته باشـید 
کـه می خواهند وارد دنیای هنر سـینمایی شـود.

سـینما در افغانسـتان تنها با محدودیت امکانـات تولیدی 
مواجـه نیسـت، بلکه جایگاه اجتماعی سـینما مسـتحکم 
و فلم سـازی بـه عنـوان یـک هنـر و حرفـه قابـل احتـرام 
نیسـت. بنابرایـن زنـان و دخترانی که قصد دارنـد وارد این 
عرصه شـوند، باید ضمن انگیزه و اسـتعداد باید شجاعت و 
تحمـل تاوان دهـی در ایـن راه را هم داشـته باشـند؛ زیرا با 
قضاوت هـای تلخـی مواجـه خواهند شـد که ایـن امر تنها 
بـرای زنان نیسـت بلکه مردان نیـز با آن مواجه اند. شـاید 
در هنـگام کار سـینما و فلـم، ناامیدی هم دسـت دهد، اما 
شـجاعت روایت گـری و تـوان مبـارزه داشـته باشـند تا به 

رویاهـای خود دسـت یابند.

خانـم دکتـر، قبـل از همـه، سـپاس گزاریم بابـت 
این کـه بـرای گفت وگو بـا ما وقـت گذاشـتید. در 
ابتـدا از چگونه گـی ورود تـان در عرصـه سـینما 

؟ یید بگو

ورود مـن به سـینما یک اتفاق بـود. مـن از کودکی خواب 
و رویـای فلم سـاز شـدن را نداشـتم، بلکـه این سـینما بود 
که مرا انتخاب کرد و کشـاند به سـوی فلم سـازی. چهارده 
سـاله بـودم کـه مریـم شـهریار، فلم سـاز ایرانی، بـه دنبال 
دختـر افغانـی می گشـت کـه در فیلـم بلنـد سـینمایی 
»دختـران خورشـید« ایفـای نقش کند.از طریـق بازیگری 
در این فلم وارد سـینما شـدم. این سـرآغاز کار و آشـنایی 
مـن بـا دنیای هنرسـینما بود و اینکـه درکم از فلـم و فلم 
سـازی بیشـتر شـد. پی بـردم کـه بـرای روی پـرده رفتن 
یـک فلـم مثلن یـک و نیم سـاعته ماههـا و گاهی سـالها 
زحمـت و تـاش و کار بـه خـرج مـی رود و اینکـه چـه 
عواملـی، بـا چـه سـختی ها و مشـکات در سـاخت یـک 
فیلـم دخیـل هسـتند. با بـازی کـردن ام  در فلـم دیگری 
»خواب سـفید« سـاخته ی حمید جبیلی، رابطـه ای میان 
مـن و سـینما عمیـق تـر و جدی تر شـد. حـس می کردم 
نزدیکـی خاصـی بـا روایت گـری تصویـری دارم. هرچنـد 
رشـته ی تحصیلـی مـن آن زمـان ریاضـی و فزیـک بـود و 
عاقـه ی شـدیدی به معمـاری داشـتم، اما سرنوشـت من 
دگرگونـه رقـم خـورد و به ویژه پـس از آن که در زمسـتان 
سـال 2001 میـادی فلم دختران خورشـید از جشـنواره 
براتیسـاوای کشـور سـلواکی جایـزه گرفـت و مـن بـه 
سـلواکی رفتـم، دیگر از دنیـای اعداد و محاسـبات ریاضی 
و فزیـک دل کنـدم و خودم را و زندگـی ام را تمام و کمال 
درگیر دنیای هنر و هنر سـینما و حرفه فلم سـازی کردم. 
اواخـر سـال 2012 بعـد از پایـان تحصیاتـم کـه تقریبن 
ده سـال طـول کشـید با آنکه مـی توانسـتم در اروپا بمانم 
و بـه راحتـی فلـم بسـازم و زندگـی کنم، تصمیـم گرفتم 
بـرای همیشـه بـه افغانسـتان برگـردم و در اینجـا در بین 
مردمانی که دوسـت داشـتم روایتگر قصه هایشـان باشـم 
زندگـی کنم. می خواسـتم داسـتان هایی را از متن جامعه 
و مـردم افغانسـتان  روایـت کنم و فلـم  هایـم را در داخل 
افغانسـتان بـا فضـا و حـال و هـوا و همچنیـن روح اصیل 
افغانسـتانی/ افغانی  بسازم. سـالهای نخست بازگشتم را به 
مشـاهده گری گذرانـدم تـا بافت هـای فرهنگـی و فرهنگ 
بومـی و اجتماعی حاکم در جامعه را درسـت مطالعه کنم. 
ایـن رونـد چهـار سـال ادامـه یافـت و اواخـر سـال 2017 
تصمیـم گرفتـم به طور مسـتقل و کمـک خانـواده ام فلم 
بلنـد داسـتانی ام »حـوا، مریم، عایشـه« را بسـازم. فیلمی 
که در خاک افغانسـتان با بودجه مسـتقل و تهیه  و تولید  
شـد. تـا شـایعه هـای  رایجـی را که بعضـی از فلم سـازان 
در جوامـع بیـن المللی سـینمایی نشـر کـرده انـد که در 
افغانسـتان نمـی شـود فیلـم بلنـد سـینمایی بـا کیفیت 
روایتـی و تکنیکـی بـاال سـاخت را بر هم زنـم. حال حاضر 
مراحـل پـس از تولیـد آن جریـان دارد و در چنـد هفتـه 

آینـده فیلـم تکمیل می شـود .
کـه  هسـتید  افغانسـتانی  کارگـردان  زن  تنهـا  ظاهـرا 
تحصیـات اکادمیـک تـان را تـا سـطح دکتـرا در عرصـه 
سـینما ادامه داده اید و اکنون در افغانستان فلم می سازید. 
با درنظرداشـت تجربیات فلم سـازی تـان، جـدا از امکانات 
تخنیکی سـینمایی، از لحاظ اجتماعـی و فضای کاری چه 

تفاوتـی میـان افغانسـتان و دیگر کشـورها اسـت؟
تفـاوت بارزی که میان افغانسـتان و دیگـر نقاط دنیا وجود 
دارد این اسـت که نگاه جامعه افغانسـتان نسبت به سینما 
و فلـم، نـگاه تفننـی و تحقیـر آمـی اسـت. مردم مـا فلم و 
کارهـای سـینمایی را فقـط بـا نـگاه سـرگرمی  و تفریحی 
می بیننـد. امـا در دنیـای فراتـر از مـرز کشـور ما، سـینما 
دارای اندیشـه اسـت. جنبه ی تفریحی و ژانرهای مختلفی 
کـه ایـن جنبه هـا را تقویت می کنـد وجـود دارد در قالب 
سـینمای تجـاری و عامـه و پسـند؛ امـا در کنار سـینمای 
تجـاری مـا سـینمای هنـری  کـه دارای اندیشـه و تفکر و 
سـبک و سـاختار اسـت را هم داریم که  این اندیشـه  های 
نهفتـه در درون  قصـه هـای و داسـتانها  تامـل و تحـول 
ایجاد می کند. مثل سـینمای آنتونینونی، فسـبیندر، گدار، 
برگمـن، فلینی و صدهـا کارگردان مهـم دیگر که فیلم ها 

و سینمایشـان فراتر از مرزهای سـرگرمی و تفنن اسـت.
آیـا ایـن طـرز نـگاه کـه در واقـع سـینما را بـه 
نحـوی حمایت هم می کنـد، در افغانسـتان جایش 

؟ لیست خا

متاسـفانه در افغانسـتان ایـن دیدگاه بسـیار کـم و در بین 
قشـر خاصی اسـت. مـردم عـام نگاهـی را که باید داشـته 
باشـند نسبت به سـینما ندارند؛ بنابراین به سینما اهمیت 
الزم داده نمی شـود. بـه لحـاظ ارزشـی در دیگـر نقاط دنیا 
بـرای فلم سـاز اهمیـت خاصی قایـل اند، اما در افغانسـتان 
پندار جامعه نسـبت به فلم سـازان چیز دیگریسـت؛ یعنی 
دیدگاه سـبک و سـطحی که در برگیرنده ی قضاوت های 

منفی  اخاقی  اسـت. 

باید به مظلوم نمایی نقش زن در سینما خاتمه داد
زن، مداوم و پیوسته شخصیت و فیگوری قربانی تلقی شده است. نباید بیش از این زن را مظلوم نمایی کرد.
 تفاوت کار من با دیگر فیلم سازان افغانستان  شاید در این است که  روی بدبختی های یک زن افغان تاکید 

کلیشه ای نمی کنم.

گفت و گو

    حسین احمدی

گفت وگو با دکتر صحرا کریمی



نامـش  کسـی  اسـت؛  خـوب  زنـی  »خیلـی  می گوینـد 
را نشـنیده اسـت.« در جامعـه ی مردسـاالر زن خـوب، 
زنـی اسـت که نـام و نشـان نداشته باشـد. هرگونـه نـام و 
نشان داشـتِن زن در واقـع برچسـپی اسـت بـد بـه زن. 
بنابرایـن زنـان تـا شـوهر نکرده انـد به نـام دختـر فانی یا 
خواهـر فانی یاد می شـوند. شـوهر کـه کردند به نـام »زن 
فانـی« یاد می شـوند. حتا در بیـن مردان خانـواده  نیز نام 
ندارنـد. به نام پسـرش یـاد می شـوند: »مادر 

فانی«. 
در  گفت کـه  می تـوان  مقدمـه  ایـن  بـا 
نـام  زن  مردسـاالر،  جامعـه ی  فرهنـِگ 
ندارد. نام داشـتن آغازِ هویت داشـتن اسـت. 
هویـت فـرد از نـام فـرد آغـاز می شـود. اگر 
نام نداشـتی هویت نـداری. از این کـه زن نام 
نـدارد، خـود و نَفـس مسـتقل و فعـال نیز 
نبایـد داشته باشـد. اگـر زنـی در جامعـه ی 
مردسـاالر موقع سکس با شـوهرش از خود 
شـوق، هیجان و نفسانیت نشـان بدهد؛ این 
فعالیـت او به نظر شـوهر بد تلقی می شـود. 
بنابرایـن بهتریـن زن، زنـی اسـت که بتواند 
نفسـانیت خود را در هـر عرصه، به خصوص 
در عرصـه ی جنسـی کتمـان کنـد و بـه 
شـوهر خـود طـوری وانمـود کند کـه میل 
نـدارد امـا از آن جایی که شـوهر می خواهد، 
در خدمتش اسـت.  با تعدادی از دوسـتانم که مرد اسـتند، 
رازداری دارم؛ متوجـه شـده ام، موقعی کـه از زنـان شـان 
صحبـت می کننـد، می گوینـد زن شـان خیلی خـوب زن 

اسـت. اصلـن نَفـِس سکسـانی و جنسـی ندارند. 
زنـان مثـل مـا مردهـا نَفـس دارنـد، خـود دارنـد، هویـت 
نفسـانی و احسـاس جسـمانی دارنـد امـا بنابـه برخـورد 
فرهنـِگ مردسـاالر ناگزیـر می شـوند هویـت نفسـانی و 
احسـاس جسـمانی شـان را سـرکوب کنند؛ این سرکوبی 

در واقـع اسـتراتیژیی اسـت برای 
از  بدهنـد  نشـان  این کـه 
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ایـن عنـوان دو معنـا دارد. بنابـه بـاور فرهنگـی جامعـه ی 
پدرسـاال و مردسـاالر، معنـای مثبت دارد؛ یعنـی گم نامی، 
بی نـام و نشـان بودن و حتـا کتمـان نـام زن، صفـت اسـت. 
اگـر بنابـه برداشـت های فرهنگـی و اجتماعـی مـدرن و 
معاصـر بـه ایـن عنـوان توجـه کنیـم، برداشـتی که از این 
عنـوان می توانـد صـورت بگیـرد، ضـد زن و زن سـتیزانه 
اسـت. منظور این یادداشـت نیز توضیِح زن سـتیزانه ی این 

برداشـت )بهتریـن زن، زِن گم نـام( در فرهنـِگ جامعـه ی 
است.  مردسـاالر 

زن در جامعـه ی مردسـاالر نـام و هویتی مشـخص نـدارد. 
اعتبـار زنـان بسـته به مـردان خانـواده، قبیله و قوم اسـت. 
حتـا زنـان عـزت و آبروی مخصـوص به خود و مسـتقل از 
مـرد را نیز ندارنـد. زیرا موقعی که فرد هویت نداشته باشـد، 
عـزت و آبـرو نیز نـدارد؛ بـرای این که عـزت و آبـرو ارتباط 
می گیـرد بـه هویـت هـر فـرد. از آن جایی کـه زنـان اعتبار 
خـود را از مـردان می گیرند، بنابراین هر کاری که از ایشـان 
سـر می زنـد، در حقیقـت بنابـه عـزت و آبـروی مـردان 

می شـود.  معنادار 
اگـر بـه یـک زن تجـاوز می شـود، مسـئله این نیسـت که 
آن زن مـورد خشـونت واقع شده اسـت؛ مسـئله  این اسـت 
 کـه عـزت و آبـروی مـردان برباد رفته اسـت. زنی کـه مورد 
تجـاوز واقـع شده اسـت؛ ممکن کشـته شـود. زیـرا نگاهی 
جامعـه ی مردسـاالر بـه زنـان مثِل نگاه بـه غذا اسـت. زن 
غـذای یـک مـرد اسـت که از آن اسـتفاده می کنـد. امکاِن 

حرام شـدن آن خیلـی زیاد اسـت؛ هر لحظـه می تواند این 
غـذا کثیـف و حـرام شـود. درصورتی که حـرام شـود، باید 
دور انداخته شـود. زنی کـه مـورد تجـاوز واقـع شـده، حرام 
شده اسـت. کثیـف شده اسـت. لکـه ی ننگین عـزت و وقار 
مـردان اسـت. از نظـر مـردان بهتـر اسـت ایـن زن سـر به 
نیسـت شـود. تنها ایـن زن، قربانی نیسـت. زنـی دیگر نیز 
قربانـی ایـن تجـاوز می شـود. بـرای تامیـن عزت مـردان، 
قبیلـه ی متجـاوز، دختری را به بد می دهد. تجـاوز و نزاع را 

مـردان آن جـام می دهنـد، قربانـی زنان می شـوند. 
در جامعـه ی مـا موقعی کـه از زنـی به خوبـی یـاد کننـد، 

در فرهنِگ جامعه ی مردساالر، زن نام ندارد. نام داشتن آغاِز 
هویت داشتن است. هویت فرد از نام فرد آغاز می شود. اگر نام نداشتی هویت 

نداری. از این که زن نام ندارد، خود و َنفس مستقل و فعال نیز نباید 
داشته باشد. اگر زنی در جامعه ی مردساالر موقع سکس با شوهرش از خود 
شوق، هیجان و نفسانیت نشان بدهد؛ این فعالیت او به نظر شوهر بد تلقی 
می شود. بنابراین بهترین زن، زنی است که بتواند نفسانیت خود را در هر 
عرصه، به خصوص در عرصه ی جنسی کتمان کند و به شوهر خود طوری 
وانمود کند که میل ندارد اما از آن جایی که شوهر می خواهد، در خدمتش 

است.  با تعدادی از دوستانم که مرد استند، رازداری دارم؛ متوجه شده ام، 
موقعی که از زنان شان صحبت می کنند، می گویند زن شان خیلی خوب زن 

است. اصلن َنفِس سکسانی و جنسی ندارند. 

    ام البنین محمدی

بهترین زن، زِن گم نام
اگر به یک زن تجاوز می شود، مسئله این نیست که آن زن مورد خشونت واقع شده است؛ 

مسئله  این است  که عزت و آبروی مردان برباد رفته است

تحلیل

    یعقوب یسنا


