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مرز بین جهنم و بهشت فقط تفاوت بین دو شیوۀ نگرش به موضوعات است.

جرج برنارد شاو
نویسنده ایرلندی

سخن آغازین
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رسند در جستجوی چیست؟
به مناسبت چهارمین سال فعالیت ماهنامه رسند

با نگاهی به جایگاه تفکر انتقادی در جامعه ی ایران

ایرانی،  جامعه ی  در  انتقادی  تفکر  بویژه  و  اندیشه  حوزه 
چندان پرمخاطب و پرطرفدار نیست.  بویژه آنکه عموما خود 
را بسیار دانا و باهوش می دانیم و طبعا مبرا از هرگونه خطا 
و لغزش. چرخه دانایی و خودحق پنداری با رکن پرهیز از 
مطالعه تکمیل می شود. چرخه ای که هر جز آن دیگری را 
تقویت می کند و چون گردابی فرد را در خود فرومی برد. 
در همین حال سختی زندگی، مشغله ی بسیار، ناامیدی از 
... فقط بخشی از خیل  آینده، نارضایتی های اجتماعی و 
دالیلی است که در توجیه روی گردانی از مطالعه برمی شمریم. 
آسودگی خاطر و داشتن وقت را از ضروریات مطالعه می دانیم 
از یاد  از هر دو معرفی کنیم.  و عموما خود را بی نصیب 
نبریم این توجیه متعلق به کسانی است که خود را بسیار دانا 
می دانند و طبعا چنین استداللی را درست می پندارند.1 با 
این وجود و برغم همه این تنگناها، حدود 23 میلیون نفر از 

جمعیت 81 میلیونی کشور به بازی می پردازند! 
به طور دقیق تر حدود دو میلیون ایرانی روزانه 144 دقیقه 
وقت خود را صرف بازی های آنالین می کنند. با یک دو دوتا 
چهارتای ساده دست مان می آید ایرانی ها روزانه 30 الی 40 
میلیون ساعت به انجام بازی های ویدئویی می پردازند. در 
این میان با عنایت به آمار بیش از 40 میلیونی کاربران تلفن 
همراه هوشمند در کشورمان و حضور 20 تا 25 میلیون گیمر 
حرفه ای، می توان گفت که حدود یک سوم تا یک چهارم 
هستند؛  رایانه ای  بازی های  ثابت  پای  کشورمان  جمعیت 
جمعیتی که طبیعتا شامل گروه های خردسال یا کهنسال 
نمی شود بلکه جمعیت جوان و فعال جامعه هستند که روزانه 
40 میلیون ساعت عمر خود را پای چنین بازی هایی هدر 

می دهند.2

آمارها سخن می گویند
بر اساس یک نظرسنجی که در سال گذشته بوسیله ی وزارت ورزش 
و جوانان انجام شده است، 31 درصد جوانان اوقات فراغت خود را 
به بطالت، 27 درصد در فضای مجازی، 2 درصد در مطالعه و 12 
درصد در متاشای تلویزیون گذرانده اند.3 همچنین طبق آمارهای 
جهانی و بر اساس استانداردهای تعریف شده، آمریکایی ها 2۰ 

1- دانای کل که نیازی به خواندن و دانستن ندارد
www.iribnews.ir  2- بازی های رایانه ای و اتالف وقت کاربران آن

www.entekhab.ir  3- آمار جالب از اوقات فراغت جوانان ایرانی

دقیقه، انگلیسی ها 55 دقیقه و ژاپنی ها 9۰ دقیقه از وقت خود را 
در شبانه روز به مطالعه کتاب اختصاص می دهند. بر این اساس 
آماری که از رسانه مطالعه کتاب در ایران در کنار متام نوسانات 
عددی )از 2 دقیقه به 15 دقیقه و در نهایت به 1۸ دقیقه رسید( 
که تا کنون ارائه شده است، نشان می دهد که ایرانیان تقریبا به 
میزان آمریکایی ها به مطالعه کتاب عالقه مند هستند. ژاپن از نظر 
عادت به کتابخوانی جایگاه نخست را در جهان دارد و 91 درصد 
مردم این کشور به طور معمول کتاب، روزنامه و مجله می خوانند؛ 

برای مثال یک ژاپنی در سال حدود ۴7 کتاب می خواند.4
با تمام این اوصاف حتی در میان اهل مطالعه هم کم نیستند 
کسانی که بدون توجه به حق ناشر و نویسنده، کتاب مدنظر 
خود را رایگان دانلود می کنند. در توجیه آن هم از گرانی 
کتاب می گویند اما مشخصا نیست چگونه برای حوزه های 
تا فست فود، حاضر به  از خرید گوشی های همراه  دیگر 
پرداخت مبالغ بیشتری هم هستند. بر اساس گزارش بانک 
مرکزی در ایران، خانواده های یک نفره، ساالنه 511 هزار 
تومان برای رستوران رفتن، هزینه می کنند و خانواده های 
سه نفره، ۷3۷ هزار تومان هزینه شان می شود. همچنین  
برای  تومان  هزار   35 ساالنه  جامعه  قشر  درآمدترین  کم 
رستوران و هتل هزینه می کنند. طبقه متوسط جامعه  نیز 
کمتر از 500 هزار تومان در سال صرف هزینه های رستوران 
و هتل می کنند. اما رستوران و فست فود بین خانواده های 
ثروتمند ایرانی هزینه های باالیی را به خود اختصاص داده 
است. به طوری که به طور متوسط ساالنه بین ۹00 هزار 
تومان تا  3 میلیون تومان برای رستوران رفتن خرج می کنند.  
اگر هزینه طرفداران رستوران و فست فود ایرانی را با هزینه 
های این موضوع در آمریکا مقایسه کنیم با نهایت تعجب 
مشاهده می کنیم در ایران به مراتب بیشتر از آمریکا برای 

غذاهای خارج از خانه هزینه می شود.5
بازگردیم. گرچه عمده  به بحث کتاب و کتابخوانی  باری، 
ناشران هم در برابر دریافت وجه حاضر به چاپ کتاب می شوند. 
به همین جهت نیز تا چشم کار می کند شاعر و نویسنده و 
مترجم داریم. روشن است که این بازار مسلکی مختص یک 
گروه خاص نیست و تقریبا دامنه فساد در همه ی حوزه 
های اندیشه نیز قابل مشاهده است. فسادی که از بطن بدنه ی 
جامعه و با نگرشی خودخواهانه صرفا منافع شخصی و یا 
دست باال گروهی و نه جمعی را دنبال می کند. به عنوان 
نمونه بدون توجه به چیستی و کیستی یک نشریه و صرفا با 

www.iribnews.ir  4- مقایسه آمار کتابخوانی در ایران و جهان
شایان توجه است که کتاب تنها راه روشنگری نیست و از طرفی صرفا مطالعه موجب روشنگری 
نخواهد شد. کیفیت کتاب و نوع نگرش و تحلیل مخاطب نیز از عوامل مهمی هستند که کمتر 

مورد توجه قرار می گیرد. 
www.fardanews.com 5- ایرانی ها ساالنه چقدر فست فود می خورند؟
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هدف کسب درآمد درخواست همکاری می دهیم. نویسنده 
در این 3۷ ماه به دفعات با متقاضیانی روبرو شد که حتی به 
یاد نداشتند به چه کسی و چه زمانی درخواست همکاری 
داده اند. بماند که عموما، نخستین سوال درباره ی حجم کار 
یا میزان دریافتی است. عجیب نیست از بطن چنین فرهنگی 
مردمانی سربرآورند که یک روز با رسانه های داخلی، یک 
روز با بی بی سی و روز دیگر با ایران اینترنشنال همکاری می 
کنند. در حقیقت هر جا فرصت بهتری باشد ما حاضریم و 
آماده. هدف ساختن نیست. هدف تعییر اجتماعی نیست. ما 
یک هدف بیشتر نداریم؛ تامین منافع شخصی. با هر عنوان 
و با هر سطح از تحصیالت همیشه دیگران، بویژه دستگاه 
قدرت مقصراند. ما هیچ وقت و هیچ زمانی قصد نداریم با 
تکیه بر احساس مسئولیت و پرداخت هزینه، که الزاما زندان 
رفتن نیست، تغییری پایدار پدید آوریم. با تمام این تفاسیر 
کباده علم و ادب می کشیم. زیاد حرف می زنیم و کمتر 
عمل می کنیم. تغییر را در دیگری جستجو می کنیم و 
خود را کامل و بی نقص می دانیم. بحث ما در این مختصر 
مشخصا حوزه اندیشه بود با این حال روشن است که دیگر 
حوزه های زندگی اجتماعی نیز از این دست اندازها بسیار 
دارد که اگر چنین نبود درحال توسعه یا همان جهان سومی 
نمی شدیم. با این حال در بد و بیراه گفتن به دستگاه قدرت، 
خواه جمهوری اسالمی، خواه پهلوی و حتی قبل تر از آن 
گوی سبقت را از یکدیگر ربوده ایم. اکثریت شهروندان این 
کشور در برابر هیچ چیز و هیچ کس پاسخگو نیستند اما از 
همه چیز و همه کس انتظار دارند. مردم ایران در طول تاریخ 
شریف و نجیب بوده اند و فقط حکومت های ایشان جملگی 

قاتل و غارتگراند. ثمره ی چنین نگرشی هم روشن است.

آن چه رسند می گوید
با توجه به آنچه گفته شد، می تواند پذیرفت که کمتر کسی 
حاضر است به میدان نقد جامعه ی ایرانی وارد شود. عموما 
ترجیح می دهند به نقد دستگاه قدرت بپردازند. نکوهش 
حکومت چه در داخل و چه در خارج بسیار کم هزینه تر 
توان  می  جرات  به  را  آن  های  ریشه  که  مقوله ای  است. 
در گسترش فرهنگ مصرف گرایی جست. گوشه و کنایه 
زدن به دستگاه قدرت و مسئولین هم وجه ی روشنفکری و 
جسارت به شخص می دهد و هم با رعایت خطوط قرمزی 

موجب پرداخت هزینه های سنگین چون زندان نخواهد شد. 
اما نقد باورها و رفتارهای مردم می تواند در زمانی بسیار 
کوتاه و با شدتی بیشتر موجب پرداخت هزینه شود. از این 
رو حتی صاحبین اندیشه در خارج کشور هم چندان میانه ای با نقد 
خویشتن ندارند. این مهم عمومی ترین رویکرد روشنفکران یا 
کسانی است که به ایشان گمان روشنفکری داریم. رویکردی 
که البته تماما مورد انتقاد سرند است و در شعار نشریه هویدا؛ 
سرند تالشی است جهت نقد اندیشه و رفتار جامعه ی ایران. 
با این حال سرند تالش می کند فقط انعکاس اندیشه های 
منتقد نباشد. بلکه خود نمادی از انتقاد به وضع موجود باشد. 
انتقاد به محتوای غیرتولیدی، هزینه باال و نگرش دانای کل 
و ... که همگی از آفات مزمن فضای مطبوعاتی کشورمان 
است که دست کم تالش می کنیم به آن ها مبتال نشویم. 
به عنوان نمونه رایگان بودن6 ماهنامه با هدف جذب مخاطب 
بیشتر صورت نگرفت. رایگان بودن فرصتی است که مخاطب 
محترم بدون دغدغه ریالی یا سطح دسترسی، بتواند هر زمان 
بازگردد و مطالب ماهنامه را از نظر بگذراند. شاید این سیاست 
به شکل گیری گفتگو بین طرفین و در نهایت جامعه ایرانی 
کمک بیشتری نماید. بویژه از آن جهت که همه ی همکاران 
ماهنامه اعم از نویسندگان، مترجمین، عکاسان، کارتونیست 
ها و ... خود را جدا ازپیکره جامعه نمی دانند و در مقام دانای 
کل به مسایل جامعه ی ایران نمی نگرند. با این تفاسیر هدف 
نهایی نه جدا کردن سرند از بدنه ی جامعه که ایجاد فرصتی 
برای گفتگوی بیشتر و تامل در اندیشه و رفتار مردمانی است 
که در کنار خوبی ها، به عادات و باورهای ناپسندی نیز آلوده 

اند.
6- آن هم در شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق نشریات کشور، حتی آن هایی که تولیدی هم 

نیستند، جنبه ریالی دارند.

سپهر ساغری
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همه ی همکاران ماهنامه اعم از نویسندگان، مرتجمین، 
عکاسان، کارتونیست ها و ... خود را جدا ازپیکره جامعه 
منی دانند و در مقام دانای کل به مسایل جامعه ی ایران 
منی نگرند. با این تفاسیر هدف نهایی نه جدا کردن رسند 
از بدنه ی جامعه که ایجاد فرصتی برای گفتگوی بیشرت و 
تامل در اندیشه و رفتار مردمانی است که در کنار خوبی 

ها، به عادات و باورهای ناپسندی نیز آلوده اند.
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دروغگو، دزد، شارالتان، بی مسئولیت، وقت ناشناس و 
البته عمدتا مذموم دیگر،  ده ها صفت ریز و درشت و 
ایرانیان نسبت به یکدیگر را  فقط بخشی از دیدگاه ما 
تصویر می کند. دیدگاهی که برخاسته از تجربه همزیستی 
طوالنی مدت ناخوشایند ما ایرانیان است. تجربه ای چند 
هزار ساله که فراز و فرود بسیاری در دل خود دارد. نحوه 
تعامل مردم در هنگام بروز بحران ها چون زلزله یا حتی 
ایستادن در صف نان و اتوبوس، گواه نادیده انگاری حق 
دیگری و ترجیح منافع فردی است که در عین حال به 
زرنگی هم تعبیر می شود. با این حال می توان به همه 
افراد یک جامعه یک خصیصه را نسبت داد؟ فرضا ایرانی 
ها کتاب خوان نیستند گذاره ی درست و قابل قبولی 
است؟ آیا گذاره ی اکثر ایرانی ها اهل کتاب نیستند بهتر 
حق مطلب را ادا نمی کند؟ بر همین منوال ما ایرانی 
ها احساسی هستیم عبارت قابل اتکایی است؟ مقصود 
فراستخواه در کتاب ما ایرانیان منتقد دیدگاه ذات انگارانه 

است. دیدگاهی که یک خصیصه اجتماعی را مانند یک 
در  پندارد.  می  تعمیم  قابل  و  ذاتی  شهروندان  در  ژن 
حقیقت این پژوهشگر در کتاب خود به نقد گذاره هایی 
چون ایرانیان چنین یا چنان اند، پرداخته است. از دیدگاه 
فراستخواه عوامل مختلفی بر شکل گیری شخصیت ما 
ایرانیان اثر گذاشته است و می بایست با رویکردی علمی 
و دور از احساس به کیستی انسان ایرانی بنگریم. به بیانی 
دیگر اگر دغدغه تغییر و توسعه داریم ابتدا می بایست به 
شکلی درست و دور از تعمیم و نگرش های عامیانه و با 
تکیه بر روش های علمی و مستدل، اندیشه و رفتار انسان 
ایرانی را تحلیل کنیم. سپس با تکیه بر این شناخت و با 
بهره گیری از تجربه جامعه ی جهانی، می توانیم مسیری به 

سمت توسعه و فردایی بهتر ترسیم کنیم.

***
کتاب ما ایرانیان در 23۷ صفحه بوسیله ی نشر نی به چاپ 

رسیده است.

سیامی یک ایرانی
معرفی کتاب ما ایرانیان اثر مقصود فراستخواه
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چه شد که تصمیم به قتل گرفتی؟ 
به همرس برادرم مشکوک شدم؛ او با دوستم- مقتول- ارتباط 

پنهانی داشت. 

چرا به آن ها مشکوک شدی؟ 
حدود دو هفته قبل، من و سیاوش-مقتول- به همراه برادرم 
و زن برادرم برای عروسی به شهرستان رفتیم. من و سیاوش 
و زن برادرم روی صندلی عقب خودروی پراید برادرم نشسته 
بودیم. چون من بین آن ها بودم متوجه شدم که پنهانی به 
هم پیام می دهند. آن موقع بود که به رابطه پنهانی همرس 
برادرم –ثریا- با سیاوش پی بردم و تصمیم گرفتم از آن ها 

انتقام بگیرم.

چرا موضوع را به برادرت اطالع ندادی و خودت وارد عمل 
شدی؟

 موضوع را به برادرم گفتم که بین آن ها دعوا شد. بعد هم 
ثریا به خانه پدرش رفت و حتی پدر ثریا با او رس همین 
موضوع درگیر شده بود، اما منی توانستم از برادرم انتظار 

داشته باشم که برای انتقام کاری کند.

چرا؟ تو برادر شوهر او بودی و به جای همرسش تصمیم 
گرفتی؟

 برای اینکه من پای سیاوش را به آن خانه بازکرده بودم، 
خودم را مقرص می دانستم. سیاوش فامیل دور ما بود اما 
به خانه برادرم رفت و آمد نداشت. من به سیاوش بیشرت از 
چشم هایم اعتامد داشتم. پای سیاوش را من به خانه برادرم 
باز کرده بودم و در حقیقت عامل اصلی رشوع این رابطه 

من بودم.

چرا با او حرف نزدی؟ 
قصدم کشنت اش نبود؛ رفتم تا با او صحبت کنم. اما آنقدر 
عصبانی بودم که رضبات را پی در پی می زدم و زمانی که 
به خودم آمدم متوجه شدم سیاوش خونین روی زمین افتاده 

است.

کی متوجه شدی او کشته شده است؟
 وقتی آنجا را ترک می کردم، حدس می زدم که زنده مناند.

قتل به خاطر توهم رابطه نامرشوع با همرس برادر
www.fararu.com

جامعه
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مرضیه حسینی

صفحه ی حوادث روزنامه ها و سایت ها خبر از مرگ دردناک 
زنان و دخترانی می دهند که بوسیله ی نزدیکان مذکرشان به 
بهانه دفاع از غیرت و ناموس خانواده و فامیل کشته شده اند. 
زنان و دختران بی پناهی که تنها به بهانه فرضی اثبات نشده 
و سوظن بیمارگونه ای بوسیله ی پدران، برادران، شوهران، 
قتل  به  شکل  فجیع ترین  به  خود  عموی  خانواده  حتی 
رسیده اند. در نوشتار پیش رو به وضعیت قتل های ناموسی 

در جامعه ی ایران می پردازیم.

قتل ناموسی چیست؟
میان  در  ویژه  به  و  ایران  در  دیرباز  از  ناموسی  قتل های 
قومیت ها و خرده فرهنگ ها وجود داشته است. اگر صفحات 
روزنامه اطالعات در دهه های 20 تا 50 را ورق بزنید، تقریبا 
هر روز با این پدیده مواجه می شوید. نکته دردناک اینکه 
قتل های ناموسی حتی متاثر از تغییرات اجتماعی و تحوالت 
نهاد خانوده در عصر جدید، منسوخ نشده است و با سخت 
جانی در درون مناسباتی نابرابر از قدرت میان زنان و مردان و 
همچنین تداوم فرهنگ ها و انگاره های ضد زن، به حیات خود 
ادامه می دهد. ناموس در میان مفاهیم اخالقی، اجتماعی و 
فرهنگی، مفهومی است که بیشتر در متنی از تنش، دعوا و 
کشمکش و پرخاشگری به کار می رود. نگاهی به وجود این 
عبارت در ساخت زبانی و در عباراتی چون دفاع از ناموس، 
بر باد دادن ناموس، مساله ناموسی و ... نشان از تقدس و 
اهمیت آن در مناسبات فردی و اجتماعی دارد. در فرهنگ 
لغت "ناموسگاه" با عنوان محل جنگ و میدان نبرد معنا 

شده است. در متون تاریخی و در ادبیات سیاسی ـ انقالبی 
ما، ناموس پرستی هم ردیف با میهن پرستی به کار رفته و 
به همین اعتبار، ضرورت دفاع که سوی دیگر جنگ است، 
عبارات  می توان  معنایی  حوزه  همین  در  می شود.  توجیه 
دیگری را از جمله غیرت، غیرتی شدن، رگ غیرت و ... که 
آشکارا یک صفت جنگی است، برشمرد. در عمده فرهنگ ها 
به ویژه فرهنگ ما، غیرت و ناموس، اموری مردانه اند و اگر 
زنان این میراث مردانه را به خطر بیندازند، مردان حق دارند 
در چنین  کنند.1  دفاع  ناموس خود  از  و  غیرتی شده  که 
تعریفی از ناموس و غیرت، هنگامی که قتلی ناموسی اتفاق 
می افتد، خود زنان مقصر شناخته می شوند چون شرایط 
قتل خویش را فراهم کرده اند و اغلب یا شکایتی صورت 
نمی گیرد یا پرونده به خون خواهی و دادخواهی نمی انجامد. 

زنان نوامیس همه مردانند

زنان و دختران، ناموس پدر، برادر، پسر عمو، شوهر، خانواده 
شوهر، حتی ناموس محله، روستا و یا یک قوم و طایفه به 
حساب می آیند و مردان به خاطر آنچه توهین یا تجاوز و 
تعرض به ناموس خوانده می شود، دعواها و قتل های گروهی 
انجام می دهند. تامل برانگیزتر آن که زنان حتی هنگامی 
این دلیل که مسئولیت  یا تجاوزاند، به  که قربانی تعرض 
اصلی شکسته شدن حرمت ناموسی با آن ها است، مجازات 
ناموسی روی دیگر سکه  قتل های  می شوند. در حقیقت 
خشونت خانگی علیه زنان است. خشونت علیه زنان، بر پایه 
احساس مالکیت مرد به زن و اعتقاد به ناموس خانوادگی 
قرار دارد. احساس مالکیت مرد نسبت به زن و اعتقاد به 
مفهوم ناموس به عنوان اصل اخالقی پذیرفته شده، از جمله 
مبانی اساسی پدرساالری است که بویژه در جوامع و ممالک 
حوزه مدیترانه اعم از مسلمان و غیر مسلمان، زنان بسیاری 
قرار  انواع خشونت ها  یا در معرض  و  قتلگاه کشانده  به  را 
داده است. در فرهنگ پدرساالر، شرف و آبروی مردان در 
گرو پاکدامنی زنان و نحوه سلوک و رفتار آن ها است. در 
مواردی که مرد احساس کند شرف و مردانگی او از جانب 
مادر، همسر، خواهر و دختر و دیگر بستگانی که زن هستند 

www.dadrah.ir   1- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به:  قتل در فراش چیست؟
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مورد تهدید قرار گرفته، به خود حق می دهد آن ها را مورد 
ناسزاگویی و خشونت قرار دهد. این رویکرد برای آنچه مردان 
پاکدامنی زنانه می دانند، در واقع ابزاری برای تحکیم قدرت 
و سلطه آن ها در خانواده است. در این جوامع و فرهنگ ها، 
دختران باید در سنین پایین و ترجیحا با فامیل ازدواج کنند 
تا ناموس و شرف مردان به خطر نیفتد. ختنه زنان نیز با 
هدف کاستن از میل جنسی آن ها که یکی از بی رحمانه ترین 
اشکال خشونت علیه زنان است، در همین معنا قابل تبیین 
است. در فرهنگ های شرقی و اسالمی و همچنین بعضی از 
کشورهای آفریقایی، شرف، مقدس ترین دارایی مرد است و 
ارزش آن با احساسات و دوست داشتن قابل قیاس نیست. 
بنابراین پاسداری از آن از جمله ضروریات است و از آنجا که 
هویت زنان همواره در نسبت با دیگری، یعنی مرد تعریف 
می شود )مثال زن فالنی، خواهر فالنی، دختر فالنی( وظیفه 
زنان است که به عنوان ناموس مردان، از این دارایی گرانبها 
پاسداری کنند. این در حالی است که چنین الزامی مطلقا 
با فرض  تنها  و  اساس  بر همین  ندارد.  برای مردان وجود 
پاکدامن نبودن زن یا دختری ولو بدون مستندات، مردان 
می توانند دست به خشونت برده و همسر، دختر، خواهر و یا 
مادر خود را به قتل برسانند. در بسیاری از موارد، زنی که به 
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و  اسالمی  و  رشقی  فرهنگ های  در 
همچنین بعضی از کشورهای آفریقایی، 
رشف، مقدس ترین دارایی مرد است و 
ارزش آن با احساسات و دوست داشنت 
قابل قیاس نیست. بنابراین پاسداری از 
آن از جمله رضوریات است و از آنجا که 
هویت زنان همواره در نسبت با دیگری، 
زن  )مثال  شود  می  تعریف  مرد  یعنی 
فالنی، خواهر فالنی، دخرت فالنی( وظیفه 
زنان است که به عنوان ناموس مردان، از 

این دارایی گرانبها پاسداری کنند.
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همسرش خیانت می کند مستحق خودکشی دانسته می شود 
خودکشی  خود،  مرد  بستگان  ترس  از  دختران  و  زنان  و 
می کنند. در مقابل مردانی که به خاطر ناموس خود دست 
به قتل و خشونت می زنند نه تنها مستوجب مرگ و مجازات 
نیستند بلکه رفتار آن ها به عنوان یک مرد واقعی، مورد 

پذیرش و تحسین جامعه قرار می گیرد.

خرده فرهنگ ها؛ مشوق قتل های ناموسی
هر چند آمار مشخصی درخصوص قتل های ناموسی وجود 
ندارد و خانواده ها تالش می کنند اخبار این قتل ها را مخفی 
نگه دارند با این حال در دو دهه گذشته به ویژه در مناطق 
لرستان،  ایالم،  شرقی،  آذربایجان  کردستان،  خوزستان، 
و  کوچک  شهرهای  در  خاصه  و  بلوچستان،  و  سیستان 
روستاهای این مناطق، دختران و زنان زیادی به دالیلی چون 
امتناع از ازدواج اجباری، اقدام به طالق، ابراز عالقه به پسری 
در حضور خانواده، حرف زدن با مرد غریبه در خیابان، افترای 
شوهر به همسرش و تحریک خانواده زن و دختر بوسیله ی 
نزدیکان شوهر، به شکل بی رحمانه ای کشته شدند. تنها در 

ماهنامه رسند      شامره سی و هفتم، آبان 1397
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نیمه نخست سال 8۷ در کردستان 15 قتل ناموسی رخ داد. 
در خوزستان دختران زیادی  از ترس کشته شدن به دالیل 
واهی خانه را ترک و فرار می کنند.2 در حقیقت سنت های 
فرهنگی و اجتماعی در این جوامع تماما بر فرودستی زنان 
تاکید داشته و ماهیت بشدت جنسیت زده ای دارند. در 
این استان ها ساختارهای قومی و قبیله گی پررنگ تر است. 
ساخت های قبیله ای و خرده فرهنگ ها در برابر آگاهی های 
تغییرات فرهنگی  به  به راحتی تن  و  بوده  مدرن مقاوم تر 
انزوای  مقاومت،  این  دیگر  دلیل  نمی دهند.  اجتماعی  و 
اقلیت  در  است.  ملی  سطح  در  مشارکت  عدم  و  سیاسی 
بودن، ویژگی های خاصی به شیوه ی نگرش و کنش فردی 
و اجتماعی افراد می دهد. از طرفی تبعیض های سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی که بر قومیت ها اعمال می شود، آن ها 
را به سمت اتحاد درون گروهی و تعصب بر سر حفظ هویت 

قومی و مذهبی شان سوق می دهد. 

انگشت اتهام به سمت زنان است
 شوهرانی که زنان خود را به جرم خیانت و یا زنا می کشند، 
اغلب تبرئه می شوند و برادرانی که خواهران خود را به خاطر 
بی عفتی به قتل می رسانند کمتر از برادرانی که که عشاق 
خواهرانشان را می کشند، مجازات می شوند. اگر وجود رابطه 
بر مردان اثبات شود، همیشه فرض بر این است که مقصر 
خوِد آن زن یا دختر است بنابراین مردان ابتدا همسر، دختر 
و یا خواهر خود را می کشند و سپس به سراغ مردی می روند 
از موارد هم تنها  با آن ها رابطه داشته و در بسیاری  که 
به مجازات زن و دختر اکتفا می کنند. در جوامع پدرساالر 
همچنین، فرض بر این است که زنان چون در برابر کنترل 
غرایز جنسی و احساسات قلبی خود ضعیف هستند، همواره 
باید تحت نظارت و کنترل مردان باشند تا ناموس خانواده 
و فامیل حفظ شود. از مصادیق این نظارت، اصرار بر ازدواج 
مجدد زنان بیوه و مطلقه، ازدواج زودرس و ختنه دختران 
است. در فرهنگ ما زن مطلقه یا بیوه، زنی است که بیشتر 
از دختر باکره می تواند ناموس و شرف خانواده و فامیل را در 
معرض خطر قرار دهد زیرا از یک طرف مردی که شوهر 

2- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به  بختیاری نژاد پروین، فاجعه ی خاموش )قتل های 
www.takbook.com )ناموسی

و صاحب او پنداشته می شود دیگر حضور ندارد که بر او 
نظارت کند و از طرف دیگر چنین زنی در جامعه ما بسیار 
مورد توجه مردان است. در فرهنگ پدرساالر به دلیل اهمیت 
بکارت، تمایز اساسی بین زن و دختر وجود دارد و فرض بر 
این است که زن مطلقه چون مانعی به عنوان بکارت را برای 
خود نمی بیند، روابط آزادتری دارد و به شکل پیش فرض، با 
هر مردی که در ارتباط است، خواهد خوابید. تا زمانی که 
فرهنگ و رویه های قانونی با یک عقبه تاریخی، ضمن کمک 
به تداوم منطق نابرابر قدرت در خانواده و جامعه، ستم بر 
زنان را تولید و بازتولید می کند، قتل های ناموسی و انواع 
خشونت بر زنان به عنوان ابزاری کارآمد در جهت حفظ نظم 
اجتماعی موجود و مردساالر، به کار می رود و اتفاق می افتد. 
عامل فرهنگ به قدری قدرتمند است که بسیاری از کسانی 
که مرتکب قتل ناموسی شده اند یا بر خواهران و زنان خود 
سخت گرفته و آن ها را به بردگان مدرن تبدیل کرده اند، 
افراد تحصیل کرده ای هستند که بعضا مدارج علمی باالیی 
و  ریشه دار  به حدی  مردساالری  انگاره های  اما  دارند.  هم 
جان سخت است که جز با آموزش نسل به نسل و تالش 
به جای آگاهی و  به آگاهی مدرن ملی  برای شکل دادن 
هویت قومی و جنسیتی، نمی توان تغییری در آن ایجاد کرد.

عامل فرهنگ به قدری قدرمتند است که بسیاری از 
کسانی که مرتکب قتل ناموسی شده اند یا بر خواهران 
و زنان خود سخت گرفته و آن ها را به بردگان مدرن 
که  ای هستند  کرده  تحصیل  افراد  کرده اند،  تبدیل 
بعضا مدارج علمی باالیی هم دارند. اما انگاره های 
مردساالری به حدی ریشه دار و جان سخت است که 
جز با آموزش نسل به نسل و تالش برای شکل دادن به 
آگاهی مدرن ملی به جای آگاهی و هویت قومی و 

جنسیتی، منی توان تغییری در آن ایجاد کرد.
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LittleLives یک رشکت پیشتاز در زمینه فناوری آموزشی است که 
در بیش از 7۰۰ مدرسه در سنگاپور ، 2۰ مدرسه در ویتنام ، 13۰ مدرسه 
در چین و 1۰۰ مدرسه در مالزی حضور دارد. LittleLives برنامه ه ای 
کاربردی را توسعه و ارایه داده است که به پیش دبستانی ها اجازه 
می دهد تا فعالیت کودکان را به صورت الکرتونیکی ثبت و بررسی کنند. 
به این ترتیب عالوه بر کاهش دردرس کاغذبازی های مرسوم، سیستم 
LittleLives به والدین اجازه می دهد تا روند پیرشفت کودکانشان 
در مدرسه را از طریق اپلیکیشن آن بررسی کنند. LittleLives به 
بیش از 215 هزار کودک و 430 هزار تن از والدین و 23 هزار مربی، 
در قرن 21ام کمک کرده است. امیدواریم با توامنندسازی در آینده 
در رسارس جهان این نوع آموزش را گسرتش دهیم اگر در تحصیل و یا 

کارآفرینی مشارکت دارید به ما بپیوندید ما خوشحال می شویم.

اقتصاد  و کارآفرینی
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نام  به  مجازی  آموزش  تکنولوژی  یک  موسس  هو1  سان 
فرایندهای  تا  کند  می  سعی  او  است.  کوچولو2  زندگی 
آموزشی پیچیده مدارس را به فرایندهای ساده و لذت بخش 
تبدیل کند. نوشتار پیش رو مصاحبه ای است با این بانوی 

کارآفرین.

داستان زندگی شام چیست؟
من فقط یک دختر از شهری کوچک هستم که هرگز جلوی 
باورهایش را نمی گیرد. گاهی اوقات افرادی به من می گویند 
که همچنان در من، کودک 10 ساله ی کنجکاو و پر جنب 
و جوشی حضور دارد. در حال حاضر به این فکر می کنم 
که چگونه می توانم مشکالت دنیای امروز را حل کنم. من 
هر روز در حال یاد گرفتن و ساختن رویاهایم برای تبدیل 
پیچیدگی های مسائل آموزشی مدارس به مسایل ساده و 

لذت بخش هستم.

چه چیزی در صنعتتان شام را رس ذوق می آورد؟ آیا به تازگی 
به مهد کودک رفته اید؟ 

ما هر روز صدای فوق العاده ی خنده کودکان را می شنویم.
ما لبخند پاک و معصوم بچه ها را وقتی چیزی را هنگام بازی 
یاد می گیرند، می بینیم. مربیان خستگی ناپذیر و دوستدار 
آموزش، مدیران و والدینی که بهترین ها را در اختیارمان می 
گذارند، مالقات می کنیم. ما وقتی موارد جدیدی را می بینیم در 
سیستم آموزشی خود به کار می بریم تا بتوانیم دقیقه ها یا 
ساعت ها کار اداری را در مدارس اصالح کنیم و لبخند را بر 
روی چهره ها بنشانیم و این امر عمیقا رضایت بخش است.

متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از  
www.asianentrepreneur.org  Sun Ho, Founder of LittleLives Inc   
Sun Ho

Little live  

ارتباط شام در آسیا چگونه است؟ 
 Littlelives  ابتدا در سنگاپور آغاز به کار کرد و سپس 
آن را در کشورهایی چون مالزی، ویتنام، کامبوج و چین 
های  دیدگاه  رفتیم  ما می  که  هر جایی  دادیم.  گسترش 
متفاوتی از فرهنگ ها و آداب و رسوم کشورها بدست می آوردیم 
و تنها چیزی که در تمام کشورها ثابت بود، شور زیاد برای 
اصالح  برای  ها  آن  تمایل  همچنین  و  آموزش  پیشرفت 
فرایندهای آموزشی در مدارس بود. من عاشق افرادی هستم 
که با آن ها کار می کنم چه افرادی که در مدارس هستند 
و چه افرادی که در تیم خودم در خارج از کشور. آن ها 
در مورد فرهنگ ها و کشورهایشان به من چیزهای زیادی 

آموخته اند.

شهر مورد عالقه شام در آسیا برای کسب و کار کدام است؟
خیلی سخت است که یک شهر ر انتخاب کنم اما کواالالمپور، 
پنانگ، هوشی مین، هانوی، پکن و هر شهری که بازدید کرده 
ایم را دوست دارم. راه اندازی این استارتاپ در شهرهای آسیا 

نسبت به قبل خیلی راحت تر و بهتر شده است.

بهرتین توصیه هایی که تا بحال دریافت کرده اید چیست؟ با 
خودتان رو راست باشید. 

به عنوان یک زن و بنیان گذار این استارتاپ، حرف های 
زیادی را از مردم شنیده ام که مایه تعجب بود. من خودم 
هستم که مخلوطی از زنانگی و ژیمناستیک است! من عاشق 

زیبایی شناسی و توسعه محصول هستم.

چه کسی شام را به این کار تشویق می کند؟
  wheelo Lock کالج  اجرایی  مدیر  او  فردریکز«  »بث 
است. او یک مربی، رهبر و حامی عالی است. فردریکز در 
سن 6۷ سالگی بهتر از هر مربی جوانی، فعال و در عین 
حال با تجربه است. او با داستان هایش، آموزش و مهم تر از 
همه شخصیت گرم و شادش، برای مربی های کودکان الهام 
بخش و مشوق بوده است. بث فردریکز در اینجا در آسیا و 
در سراسر جهان در طول حرفه ی خود کمک های بسیاری 
را انجام داده است. قلب مهربان و شخصیت جذابش او را 
به عنوان یکی از شایسته ترین همکاران ما در این صنعت 

ترجه و تلخیص: شیوا جلیلی

سان هو بنیان گذار استارتاپ زندگی کوچولو  
مصاحبه با سان هو 

littlelives  بنیان گذار استارتاپ آموزشی زندگی کوچولو
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بدل نموده است. او به عنوان یک شخصیت قابل توجه برای 
من باقی می ماند. شور و شوق او برای آموزش به کودکان 
همراه با شخصیت شوخ طبع او همان چیزی است که من 

می خواهم.

آیا اخیرا از  مشکلی که شام را عقب انداخته است چیزی یاد 
گرفته اید؟

من شاهد این هستم که هر روز خیلی چیزها هستند که 
باعث عقب افتادن من می شوند اما پتانسیل باورنکردنی 
در تیم بزرگ و متحد ما وجود دارد که می تواند جلوی این 
نا امیدی را بگیرد. وقتی افراد باهوش، باتجربه، اجتماعی و 
متفکر در کنار یکدیگر قرار می گیرند، معجزه ها اتفاق می افتد. 
ایده های خالقانه که اخیرا در پروژه های ad hoc  منتشر 
شده اند در حال حاضر به یک محصول جدید تبدیل شده 
اند که در littlelives به زودی منتشر می شوند. وقتی ما 
برای اولین بار بحث ها را شروع کردیم هیچ نظری نداشتیم 
تا آن را عملی کنیم ولی تنها چیزی که می دانستیم این 
بود که می خواستیم به مربی ها کمک کنیم تا منابعی در 
دسترس آن ها قرار دهیم تا بهتر بتوانند در امر آموزش 
عمل کنند. اکنون ما یک نسخه آزمایشی از برنامه جدید در 
littlelives داریم. با این حال خیلی نگرانم که چگونه همه 

این برنامه ها را کنار یکدیگر قرار دهیم. 

اگر دوباره فرصت زندگی داشته باشید و یا به گذشته بازگردید 
چه راهی را انتخاب می کردید؟ آیا راهی غیر از این راه را 

انتخاب می کردید؟ 
 باید صادقانه بگویم که چیزی را نمی خواهم تغییر دهم. ما 
در ابتدای شروع کار، اشتباهات زیادی را انجام دادیم ولی 
اشتباهاتی که ما انجام دادیم امروزه برایمان تبدیل به درس 
ها و تجربه هایی شده اند که ما را قوی تر کرده است. یک 
نقل قول زیبا و مرتبطی از بت من بینگز  هست که می گوید:

 + توماس وایند می پرسد: چرا ما اشتباه می کنیم بروس؟ 

  - تا بتوانیم یاد بگیریم که چگونه خودمان را باال بکشیم.

13

اوقات فراغت خودتون را چگونه پر می کنید؟
خیلی مهم هست که هر شخصی به جسم، ذهن و روح خود 
اجازه دهد تا استراحت کند و دوباره شارژ شود. بدمینتون 
ورزش مورد عالقه من است و من دو بار در هفته بدمینتون 
بازی می کنم تا به تناسب اندام و فعالیت مناسب جسمی 
دست پیدا کنم. در گذشته با یک مربی عالی، یوگا انجام می دادم 
که ذهن من را آزاد و ریلکس می کرد. در این میان همچنین 
به دوستانم و همکارانی که دوستشان دارم کمک می کنم تا 

حس بهتری داشته باشم.

در کجای آسیا احساس آرامش می کنید و ترجیح می دهید به 
آنجا سفر کنید؟ 

من سال گذشته دوبار به چین سفر کردم و واقعا احساس 
آرامش به من دست داد. در آنجا تجربه های بسیاری در زمینه 
هایی چون هنر، فرهنگ، تجارت و تکنولوژی کسب کردم. 
این کشور به سرعت در حال پیشرفت است و من واقعا از 
بودن در این کشور لذت بردم. هم چیزهای زیادی یاد گرفتم 
و هم از بودن در کنار مردم چین احساس آرامش می کردم.
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چیزها  خیلی  روز  هر  که  هستم  این  شاهد  من 
هستند که باعث عقب افتادن من می شوند اما 
پتانسیل باورنکردنی در تیم بزرگ و متحد ما وجود 
دارد که می تواند جلوی این نا امیدی را بگیرد. وقتی 
افراد باهوش، باتجربه، اجتامعی و متفکر در کنار 

یکدیگر قرار می گیرند، معجزه ها اتفاق می افتد. 
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فرهنگ و هرن

"ندانستی آیا
که آن کاو دست در خون فرزندان خود می کند

خشم خدایان را بر خانه و تبار خود می خواند؟"

"آن را که آمدنی می پنداری منی آید
و آن نامدنی به ناگهان فرا می رسد."

ائوریپیدس، ترجمه عبداهلل کوثری، نشر نی، چاپ سوم، 13۹6، ص 128



علی میرمطهری

می شد  قایم  یک جا  می رفت  کند  گریه  می خواست  وقتی 
و نم نمک اشک می ریخت برای خودش و بی صدا هق هق 
می کرد. من می رفتم قلقلکش می دادم. چقری می کرد اما 
زود یادش می رفت. گاهی هم سرش داد می زدم. همانطور 
که مادر سر من داد می زد. همانطور که سر پدر داد می زد. 

"اون کیه یارس؟ کیه که زندگی ماره آتیش زده؟ چی کم گذاشته 
بودم برات بی معرفت؟ فقط بهم بگو کدوم غلطی تو ای دنیا 
هست که تو نکرده باشی؟ حاال آمدی برا من شاخ و شانه 
می کشی که نرو خونه ی این و آن کنیزی کن؟ من نرم کی شکم 

بچه هاته می خواد سیر کنه یارس؟"

 این بار هم هر دو باید اللمونی می گرفتیم و جیکمان در 
نمی آمد. بیرون که حق نداشتیم برویم. تازه آن موقع شب 
عباس  هم  آشپزخانه  توی  می رفت؟  بیرون  بچه ای  کدام 
نمی آمد و می گفت: »می ترسم. سعید می گه خونتون جن 
داره.« به ناچار همانجا زیر لحاف و توی آن خفگی مرطوب 
به سر و صدای آن ها گوش می کردیم و همدیگر را نگاه 
می کردیم. تاریک بود، ولی می فهمیدم که چشم های درشت 
را  این  نگاه می کند.  را  نگرانی من  با  قهوه ای رنگ عباس 
واقعا می فهمیدم چون همین االن هم چشم های قهوه ای 
رنگش توی تاریکی جلوی چشم هایم است که نمی دیدمش 
پلک هایش  زیر  اشک  از  تشتی  که  می کردم.  حسش  اما 
دارد می لرزد و من که دست  گوشتالویش را می گیرم-که 
همیشه ی خدا هم زخم بود- ناگهان "دوپ" یک قطره ی 

اشک درشت و گرم روی متکایمان چکه می کند. 
عباس همانطور بی صدا کنارم خوابیده بود و بخار نفسش 
تندتند به صورتم می خورد. اگر پتو را از سرمان می کشیدیم 
بابا چندتا هم نثار ما می کرد."تو خیلی بی جا کردی سرخود 
گفتی میام، مگه کس و کار نداری هر کاری دلت می خواد 
میری می کنی؟" من اما حواسم به عباس بود بیشتر. نمی دانم 
شاید این که باید هوایش را داشته باشم اینقدر دلم را قرص 
کرده بود یا اینکه دیگر عادت کرده بودم. به فحش های بابا، به 
گریه های مادر، به دست های عباس که رعشه می گرفت. به 
شب هایی که دندان هامان را از بس به هم فشار می دادیم که 
درد می گرفتند... عباس راست می گفت که سعید می گفت 
از توی  خانه مان جن دارد. آن جن های کوچک و خبیث 
شکم هامان به سمت گلو باال می آمدند و مثل بادکنک شروع 
می کردند به باد شدن و خفه کردن ما. »داداش من گریه ا م 

ذبیح
داستانی درباره خشونت خانگی و پیامدهای اجتامعی آن
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من همیشه تهران را با کابوس هایم به یاد می آورم... کابوس های 
مکرری که همه شان را از برم اما هر بار وحشت را به تمام 
تنم تزریق می کنند. گفته اند بنویس، گفته ام مسخره است. 
این بار می خواهم از خودم اراده نشان بدهم و بنویسمشان. 
نه به امید اینکه اتفاقی بیفتد. تنها برای اینکه خسته شده ام 
و شاید خود این نوشتن اندکی از آن فکرها و تصویرها را از 
روحم بَکَند و به ارواح کاغذی دفترهای خالی بسپارد. از آن 
روزها می نویسم. آن روزها که کوچ کردیم و آمدیم تهران 
تا زندگی تازه ای را شروع کنیم... و من همیشه تهران را با 
ردپای قهوه ای خاطراتم به یاد می آورم. انگار که حاال و امروز 
این تهران نیست که دارم دود ماشین ها و کارخانه هایش را 
می دهم توی ریه ام. تهران برای من در همان دوران یخ زده 
و بعد از آن دیگر زندگی من معنایی نداشته است. بعد از 
آن روزگار سیاه که مثل قیر به بخت من چسبیده، دیگر 
نتوانسته ام زندگی کنم و هیچ چیز، هیچ چیز نه از زندگی ام 
کم شده و نه به آن اضافه. از آنچه بر من گذشته باید حرف 
بزنم؛ آن ها هم همین را می گفتند اما من نمی توانم حرف 
بزنم. کسی که نمی تواند حرف بزند البد باید بنویسد و من 
باید بنویسم... درسته... همین... جا. شروع می کنم: از عباس، 
از من کوچکتر است. دو سال کم  برادرم. عباس دو سال 
چیزی نبود و به من همیشه احساس بچه بزرگه را می داد. 
ما  رابطه ی  می داشتم.  هم  را  کوچکترم  برادر  هوای  باید 
رابطه ی خوبی بود. من برایش ادا درمی آوردم و او می خندید 
و من دوست داشتم که او می خندید. خیلی وقت ها هم البته 
می زدمش، همانطور که بابا من را می زد. همانطور که مادر 
را می زد. "من این حرفا حالیم نیست! به من می گفتی، خودم 
درستش می کردم. اصن... اصن از حبیب می گرفتم. این همه مگه 

نگرفتیم؟ اینم روش."
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میاد« نه نه عباس، مرد که گریه... حق داشت اما عباس. آن 
شب خیلی طول کشید. دستش را گرفته بودم که نترسد و 
راحت گریه کند و کمی بعد از آرام شدن اوضاع، وقتی بابا 
رفت توی حیاط سیگار بکشد و مادر گوشه ی خانه مویه 
می کرد خوابش گرفت. می خواستم پیش مادرم بروم اما فکر 
کردم البد عباس واجب تر است. دستم را محکم گرفته بود. 
چشمانم را که می بستم تاریکی بود و باز که می کردم تاریکی. 
سیاهی همه جا چنان جا خوش کرده بود که انگار قرار نبود 
هرگز از در بیرون برود. صدای تهران در شب مثل هیوالیی 
که بعد از بلعیدن کلی خرت و پرت ُخرُخر بکند، از دور به 
گوش می رسید. شکل های عجق وجق توی فضا می رقصیدند، 
کرم های قرمز و بنفشی که وقتی توی آن تاریکی چشمانم را 
باز نگه می داشتم تندتند از جلوشان رد می شدند. خوب شد 
عباس خوابید، ترسیده بودم. بیدار شدم و گریه کردم، انگار 
که توی خواب باشم. مادرم زن زیبایی بود، پدرم همیشه 
او را صدا می کرد گیالس خانوم و او خوشش می آمد که 
پدرم صدایش کند گیالس خانوم. شاید به خاطر آن درخت 
گیالس بزرگی که در خانه ی پدربزرگ مادریم، حاج آقا، بود 
و او برای اولین بار مادرم را دید. "هی، کیه اون باال؟... پیس، 
کی هستی؟ اون باال چیکار می کنی؟" "گیالسم. سر شاخه 

نشستم یکی بیاد بچینتم..."
از  درآوردن  پول  کارش  بود.  زمین  وقت ها دالل  آن  پدرم 
خرید و فروش ملک و ساختمان در شهرستان بود. در تهران 
بزرگ شده بود و برای خدمت آمده بود شهرستان، همانجا 
هم مانده بود. کس و کارش همه تهران بودند اما سال ها از 
او بی خبر. انگار که نباشد. ما هیچ وقت عموها و عمه هامان 
را ندیدیم و نمی دانستیم اصال عمو و عمه داریم یا نه. مادرم 
نوجوان بود که روی درخت گیالس عاشق پدرم شد. حاج آقا 
هم که در آن دوره انگار درگیر باالکشیدن ارث و میراث 
اوالد دیگر پدرش بوده کارش پیش یاسر گیر می کند و سر 
همین داستان ها دخترش را می فرستد خانه ی بخت تا پول 
بزند. یاسر و مدینه را می آورد  و پله ی بیشتری به جیب 
پیش خودش زندگی کنند، اما دیری نمی گذرد که مدینه، به 
اصرار یاسر هرچه حاج آقا در خانه اندوخته بوده را برمی دارد 
به  دلخوش  و  تک و تنها  تهران.  می کنند  فرار  دوتایی  و 
دوست و آشناهای یاسر و یک فامیل دور مادری مدینه، خاله 
خانم و حبیب آقا. مادرم می گفت: »االن نبین ذبی جانم، اون 
موقع جانم می رفت برا یارس. می گف مبیر می مردم. هنوزم دوسش 

دارم اما او دیگه خیلی وقته منو دوس نداره.« بیشتر داراییشان 
رفت برای اجاره ی یک خانه ی کوچک توی تهران و خریدن 
یک پیکان شکالتی. هنوز هم فکر می کنم روی زمین چیزی 
وجود نداشت که پدرم آن را بیشتر از پیکانش دوست داشته 
باشد. قدش حداقل به اندازه ی یک وجب از مادر بلندتر بود. 
موی کم پشت و چهره ی استخوانی رنگ پریده ای داشت. 
همیشه ته ریش می گذاشت و صورتش زبر بود. عباس هیچ 
وقت نمی گذاشت او را ببوسد. می گفت: »آخه بچه گربه، تو 
به کی رفتی اینقد لوس بار اومدی؟«. از وقتی دیدمش هر 
روز الغرتر می شد و هر شب انگار که کوهی را از جایی بلند 
کرده باشد و جای دیگر برده باشد، خسته تر و شکسته تر. 
بیشتر وقت ها نمی دیدمش و وقتی با من حرف می زد فقط 
نمره هایم را می پرسید. وقتی پیکانش را هنوز نفروخته بود 
ما را می برد بیرون و توی خیابان می چرخاند. تهران به همان 

سادگی که پیکان را به او داد آن را پس گرفت.
از روزی که پیکان را فروخت هیچ وقت دیگر خنده اش   
را ندیدیم. هیچ وقت دیگر به مادرم نگفت گیالس خانوم و 
هیچ وقت دیگر از من نمره هایم را نپرسید هر شب کار ما شده 
بود تحمل کار آن ها که شده بود داد و فریاد و عربده زنی و 
شیون. قبل ترها می دیدم که مادر به بوی تریاک یا الکل گیر 
بدهد و با خواهش و تمنا از بابا بخواهد دست از عیاشی بردارد. 
اما بوی تریاک و الکل آن کار را با زندگی ما نکرد که بوی 
ادکلن زن غریبه. لکه ی ننگ رفیق بازی و پای بساط    نشستن 
آن بال را بر سر زندگی ما نیاوردند که لکه ی ماتیک ماسیده 
بچگی اش  از  داستان هایی  همیشه  مادر  بابا.  پیرهن  روی 
برای ما تعریف می کرد و اینکه چطور با پدرم آشنا شد و 
چطور دستی دستی جوانی خودش را سپرد به دست طوفان 
سرنوشت و ما هم که نمی فهمیدیم دقیقا چی می گوید؛ اما 

غصه می خوردیم. من بیشتر.
عباس از اول بازیگوش تر از من بود و یک جا بند نمی شد. 
مادر  سمت  زیاد  می کرد.   پرواز  دیگری  جای  حواسش 
نمی رفت مخصوصا این اواخر که مادر همه ی حرصش از بابا 
را روی او خالی می کرد. می گفت: "این زود از شیر گرفتم 
اینقد تخس بار اومده." در شب های سردی که پای عالءالدین 
یله می شدیم روی رخت خواب هامان و مادر تکیه می داد 
به دیوار، میل های بافتنی را دستش می گرفت، پاهایش را 
سمت ما دراز می کرد و هی تکان می داد و می گفت: »درد 
بی درمون بگیره این باباتانه. از همو اومل فهمیده بودم یه ریگی تو 
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کفششه ها. ببین ساعت چنده االن؟ حاال من تا کی این بافتنی ها 
رو به هم ببافم که برسه خونه، ای خیال من راحت بشه؟ منی دانم 
االن رفته پی کدوم عیاشی، پی کدوم رفیق، پی کدوم زن... از همو 
اولشم میدونی، بچه بودم... جوون بودم چیزی حالیم نبود. دل 
باختم بهش، چش و گوشم بسته بود دیگه خب... به من میگف 
مدینه، گیالس خانومم، خوشبختت می کنم. با هم می ریم از این 
شهر. یه خانه بزرگ می خریم. از ای اتاق تا او اتاق چهارتا بچه 
گِل هم. دنبال هم می دون، بازی می کنن... منم می شینم برات 
هندونه قاچ می کنم می دم دستت. تو به من کمک کردی منم 
جربان می کنم خانومم... منی دانست من از او هیچی منی خوام 
ذبی جانم. جربان چی چیه می خواست بکنه؟ من فقط می خواستم 
یه بند انگشت دوسم داشته باشه. نداشت ذبی جانم... نداره.« 
عباس بعد از حرف زدن با خودش و موجودات خیالی که 
برای خودش ساخته بود خوابش می برد اما حرف های مادر 
توی گوش من زنگ می زدند و مثل یک نقاشی عجیب و 
غریب در دیواره های ذهنم نقش می بستن. مثل یک طرح 
عظیم که همه ی وجودت را ِسر می کند، اما نمی توانی برای 
کسی توضیح بدهی دقیقا چیست. آن وقت ها زبان کابوس را 
بلد نبودم اما انگار کابوس خوب زبان من را می دانست. من 
فقط می توانستم فکر مشق های ننوشته ام باشم که فردا صبح 

زود از روی دست سعید باید می نوشتم. فکر جامدادی های 
تازه ای که مدرسه شروع شد همه خریده بودند و من نخریده 
بودم. فکر تلوتلو خوردن صبحگاهی وقت رفتن به مدرسه، 
چشم های ورقلمبیده ی توی عینک و سبیل ترسناک معلم، 
دوچرخه ای که پدر سال ها قرار بود برایم بخرد و هنوز نخریده 
بود. دوچرخه ی قرمز رنگ شماره ی بیست خودم که توی 
رویاهایم با آن می توانستم توی کوچه دست باز رکاب بزنم. 
مثل سعید که دست باز رکاب می زد و من و عباس تماشایش 
می کردیم. من چه می فهمیدم مادر چه می گوید. اما هنوز 
تک تک جمالتش را به خاطر دارم و مثل ذرات غباری که 
جلوی تابش نور خورشید خودشان را، خود نامرئی شان را 
نشان می دهند، با هر تلنگر یادم می آید. »مادر برات مبیره 
توام بخواب، منم بخوابم. دیگه خسته شدم از بس بافتم و بافتم 
و بافتم تو ای تاریکی. جز جگر بگیره ای یارسه... بخواب مادر 
تصدقت بره بخواب.« و شروع می کرد برایم الالیی می خواند تا 
بخوابم. مثل آب یخی که روی آتیش بریزند و من زیر گرمای 
دلچسب عالالدین در حالیکه انتظار یک طوفان را می کشیدم 
به خواب می رفتم. حاال که رشته های درهم تنیده ی افکارم را 
دارم از هم باز می کنم تا نشانی از منشا این وحشت عمیق 
بیابم، می بینم که خاطره های من با شب گویی های مادرم 

17

ماهنامه رسند      شامره سی و هفتم، آبان 1397

فرهنگ و هرن

دل باختم بهش، چش و گوشم بسته بود دیگه 
خانومم،  گیالس  مدینه،  میگف  من  به  خب... 
خوشبختت می کنم. با هم می ریم از این شهر. یه 
خانه بزرگ می خریم. از ای اتاق تا او اتاق چهارتا 
بچه گِل هم. دنبال هم می دون، بازی می کنن... 
منم می شینم برات هندونه قاچ می کنم می دم 
دستت. تو به من کمک کردی منم جربان می کنم 
خانومم... منی دانست من از او هیچی منی خوام 
ذبی جانم. جربان چی چیه می خواست بکنه؟ من 
فقط می خواستم یه بند انگشت دوسم داشته 

باشه. نداشت ذبی جانم... نداره.



یکی شده. انگار جوانی او را زندگی کرده باشم و غصه های 
گیالس  درخت  باالی  او  با  همراه  باشم.  خورده  هم  را  او 
عاشق شده باشم و تمام آنچه داشتم را فدای معشوقم کرده 
باشم و سرآخر تنها چیزی را که برایم باقی مانده، نفرت و 
حسادت بی حدی است که نثار او کنم. ذبیح تنها در دور 
مکرر کابوس های شبانه روحش به زمین سخت مالیده شد 
و دیگر هیچ. عباس که به دنیا آمد حواسم پرت او شد اما 
بعد از آن همه چیز به سمت بدتر شدن پیش می رفت. سعید 
به خاطر اینکه با بچه ها نمی جوشیدم به من می گفت روانی. 
می گفت کم داری تو، برو پیش دکتر. بعدها فهمیدم راست 
می گفت. چیزی در زندگیم کم بود و آن خودم بودم. ذبیح 
تنها آن لحظه ای ذبیح بود که حرف آخر را زد. همان روزی 
که دم ظهر بابا در را با سروصدا باز کرد و آمد تو... سرم را از 
دفتر مشقم بلند کردم و دیدم عصباتی تر از همیشه چهره ی 
الغرش را در هم کشیده و نفس های تند و کوتاه می کشد. 
تلوتلو می خورد. معلوم بود توی حال خودش نیست. کتش 
را درآورد. انداخت روی صندلی و رفت آشپزخانه. مادر ظرف 
می شست و می فهمیدم که او هم حرص دارد و دارد سر 
بشقاب ها و لیوان ها خالیش می کند. همه چیز مهیای یک 
آسمان غرنبه ی زمینی دیگر بود. آسمان غرنبه هایی که هر 
چهار فصل میهمان شوم چهاردیواری کوچک نفرین شده ی 
گونه ی  از  که  بود  ساکتی  اشک های  بارانش  و  می شد  ما 
بابا گفت: »چی میگه  گوشتالوی عباس پایین می ریخت. 
خاله خانوم؟ چی گفتی بهشون؟« مادر حرف نزد. فقط ظرف 
ها را محکم تر به هم کوبید. داد زد: »با توام. میگم چی رفتی 
گفتی به خاله خانوم؟« مادر با دست کفی برگشت و داد زد: 

- به کی می گفتم؟ کیو دارم ای دردمه بهش بگم مردکه؟ 
با تاکسی رفیقت کیه میبری می چرخونی اینور اونور؟ها؟ 
گفتم. کار خوبی کردم گفتم. کیو دارم مِن بی کس تو ای 

خراب شده؟

+ مگه نپرسیدی یه بار ازم؟ گفتم مسافر بود. هر کیم دیده 
بهت اشتباه رسونده.

- از کی تا حاال راننده با مسافرش میره تو خونه ش؟ دو 
ساعت میمونه بعد تنها درمیاد سوار ماشین میشه؟... یاسر تو 
باز داری یه کارایی می کنی. داری دوباره زندگیمانه میپاشی 

از هم. آینده ی ای بچه ها را هم...

+ بیخود. الزم نکرده تو فکر آینده ی اینا باشی تویی که با 
این کارات میری رو اعصاب اینا نه من... تا کی باید منو بپایی 

تو؟ واسم پادو بذاری بیفته دنبالم؟ 
- خدا خیرش بده افتاده حداقل ای دل من قرص شد پیش 
خودم دیگه یه دل دودل نمی شم. اگه نگفته بودم من می 

فهمیدم. زنا می فهمن یاسر. گفته بودم بهت. هزار بار... 
بابا صدایش را برد باالتر و با گردنش به مادر نزدیک تر شد. 

ما پاشدیم ایستادیم. 
+ منم هزار بار گفتم نرو خونه این و اون هر چی اینجا می 
گذره رو بذار کف دست غریبه. نتیجه ش میشه همین دیگه. 
پشت سر شوهرت حرف درمیارن. توام ساده ای باور می 

کنی.
- آی... یاسر... یاسر..." و خواست از آشپزخانه بیاید بیرون 

که بابا از پشت گرفتش: 
+کجا؟ همین االن زنگ میزنی به خاله خانوم میگی اشتباه 
ندارم  دوس  گفته.  هرکی  گفته  دروغ  کرده.  هرکی  کرده 

طوری باهام رفتار کنن که انگار بابا ننه ی منن. 

-به جا ای حرفا منه ببر با او زنیکه روبرو کن ببینم چی می خواد از 
جون زندگی من آخه.. تو حالت خوب نیست. اصال برای چی 
ای وقت روز آمدی خانه قشقرق راه انداختی؟ که چی؟...عباس 
دوید رفت یک گوشه. من دندان هایم را به هم می ساییدم و 
تماشایشان می کردم. پدر چندتا کشیده ی محکم به صورت 
مادر زد و او را کف آشپزخانه انداخت و عربده کشید. من 
دویدم دست هایش را بگیرم. با دست هایش من را پس زد 
و پرت کرد روی زمین. مثل یک خرس مست باالسر ما 
تندتند نفس می کشید. صدای جیغ عباس را می شنیدم.. 
رفت سمتش... رفتم سمت ظرف ها... عباس دست هایش را 
به دیوار چسبانده بود... دستم به دسته ی چاقو چسبید... 
از پشت می دیدمش... باید کاری می کردم... از پشت چاقو 
را فرو کردم توی کتفش... کتف های چسبیده به شانه های 
عضالنی اش که بچه تر که بودیم سوارمان می کرد رویشان و 
می برد باال تا دست بزنیم به الماس های آویزان از لوستر... 
تاللو نورهای رنگی توی الماس های لوستر. بنفش، آبی، زرد، 
قرمز، قرمز... قرمزی خون پدر روی زمین پخش می شد و 
چاقو محکم به دستم چسبیده بود. این کابوس ها خوراک هر 
شب من بعد از روزهایی شدند که آن اتفاق افتاد. از عوض 
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خیلی ها از خودم پرسیدم: چرا؟ اما جوابی برایش نداشته ام. 
به  ناف  از  بیرونی  آشوب   آن  نمی رود.  یادم  نمی آید.  یادم 
درون بدنم راه پیدا کرد و ذره ذره من را خرد کرد. بی پولی 
همه چیز را بدتر کرد. بی پولی همه چیز را بدتر می کند. عباس 
را مادرم فرستاد پیش حبیب آقا و گفت مراقبش باشند. او 
هم درسش را خواند و حاال مهندس شده. هنوز هم برایم 
پول می فرستد اما این پول ها با اینکه آرامش را به دوروبرم 
بازگرداند اما درونم هنوز آشفته است از روزهایی که گذشتند. 
هر بار سر هر کالفی را که گرفته ام تا به انتها برسم، به یک 
نتیجه ی منطقی و راضی کننده برای خودم نرسیده ام. نشده. 
نمی شود. بارها یاسر و مدینه را کنار هم گذاشته ام و برایشان 
سرنوشت دیگری تصور کرده ام. سرنوشتی که پوزه ی تیز 
مرگ عقبش کشیده نشود. اشتباه دقیقا کجا رقم خورد؟ 
مادرم زیر بار فقر و اعتیاد بابا نشکست. ادامه داد تا وقتی که 
او تخت خوابش را با دیگری شریک شد. آتش شک و نفرت از 
همان زمان بود که در دل مدینه شعله ور شد. از همان زمان 
بود که جان نثاری مادرم برای سرپا نگه داشتن زندگی مان 
بدل به سوختن شد. از درون می سوخت و دودش سقف 
خانه مان را سیاه می کرد. یاسر اسیر بود و اثیری دیرهنگام 
یک عشق. عشقی که مقارن بود با رفاقت نگاری و وافور با 
او و سوزاندن و دودکردن هر آنچه پشت سر داشت. بعدها 
از طریق عباس شنیدم که از حبیب  آقا شنیده بود گویا 
دختری بوده که به ازای پول به او زهرماری می رسانده و 
کم کم میانشان رابطه ای شکل می گیرد و یاسر شیدای او 
می شود. به هر حال دختر تنها چند روز قبل از مرگ یاسر 
آب می شود و می رود زیر زمین و دیگر خبری از او نمی شود 
اما ساقی ها همه مدعی اند شاهد رابطه ی نزدیک یاسر و دختر 
بوده اند. بابا اشتباهش چه بود؟ اینکه مادرم را دوست نداشت 
و با او ازدواج کرد؟ اینکه خیلی دیر عشق را شناخت؟ رفیق 
بد؟ معادله ی پیچیده ای است. اکنون که او را جلوی خودم 
تصور می کنم، وقتی تمام رنج هایی که به زندگی ما تزریق 
کرد را مرور می کنم و فریادش می کشم در نهایت وقتی به 
عشق نابوده ی او به مدینه می رسم، دم در می کشم. آدم ها 
راحت تر از چیزی که گمان می کنیم خرد می شوند. آدم های 
قرصاتونه"  وقت  ذبیح؟  "آقا  تق تق تق  راحت تر...  بی عشق 
پرستار آمد. زن مهربانی است که من را یاد مادرم می اندازد. 
با این حال نه می توانم با او حرف بزنم و نه نگاهش کنم. 

اوضاعم اینجا چندان هم بد نیست. به صدقه سری عباس بهم 
خوب می رسند و همه چیزی در اختیارم می گذارند اما من 
آدم نشده ام. گاه آرزو می کنم به جای مادر خودم می رفتم 
آن باال. باید هم من می رفتم. او به گردن گرفت و رفت. رفت 
و به ناحق در برابر قضاوت مردم  گردن کج کرد. رفت و 
دست های به خون آلوده ی من را برای این شهر نگه داشت. 
خدا برایت حفظش کند تهران. خدا ذبیح را برایت حفظ 
کند. خدا فرزند خلفت را برایت نگه دارد. فرزند حسرت ها 
و خشم ها. "قرصاتونو گذاشتم رو میز آقا ذبیح. مراقب باشین 
خیلی دیر نشه فقط. بعدازظهر آقای دکتر هم میاد باهاتون 
صحبت کنه... اومم... من دیگه میرم... با من کاری ندارین؟"
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گرافیتی  در زبان فارسی به معنای رسب سیاه، نوعی زغال سنگ 
که برای ساخنت مواد به کار می رود. با این حال گرافیتی در زبان 
انگلیسی به معنای شعار دیواری، دیوار نوشته های مستهجن 
است. بگفته ی "آمریکن هریتیچ دیکشرنی" لغت گرافیتی از 
واژه ی گرافیتو در زبان ایتالیایی مشتق شده است که به معنی 
اثرگذاری رسیع یا خط خطی است و ممکن است اصل این واژه 

به "گرافایر" ) نوشنت با قلم فلزی( در التین عامیانه بازگردد. 

محمد زمانی، گرافیک مجرم، نشر خاموش، اصفهان، سال ۹5، ص100.
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میثم علوی

مالیم نقاشی کرد. این تانک نمادی از جانب روس ها بود و 
بیشتر شهروندان پراگ از آن راضی نبودند. کرین به جرم 
وندالیسم )تخریب اموال عمومی( دستگیر شد و ارتش چک 
با رنگ زیتونی که رنگ سابق آن بود  آن تانک را مجدد 
اعتراض رسانه ها، مردم  اثر  بر  نقاشی کرد. چند روز بعد 
و پارلمان، تانک روسی این بار به دستور مقامات با رنگ 
صورتی نقاشی شد. در این ماجرا هدف کرین این بود که 
مردم را از پذیرش کورکورانه حوادث اطراف خود بازدارد. 
در حقیقت هنرمندان گرافیتی هر مکان عمومی را که برای 
انتقال معانی مورد نظرشان مناسب می رسید، نقاشی می کنند. 
هنرمندانی که در قالب های قراردادی زمانه ی خود نمی 
گنجند و علیه هر گونه بی عدالتی و تبعیض به نشانه ی 
اعتراض قیام می کنند. یکی از مشهورترین و در عین حال 
گمنام ترین هنرمندان عرصه ی گرافیتی هنرمندی است 
به نام بنکسی1 که میتوان از او به عنوان اوج هنر گرافیتی 
نام برد. در مقدمه ی کتاب دیوار و گرافیتی، مترجم کتاب 

"ساناز فرازی" می گوید:
 "بنکسی، نام مستعار هرنمند مشهور انگلیسی است. طبق 
گفته ها او در سال 197۴ در منطقه ای نزدیک بریستول به 

دنیا آمده و در خود بریستول بزرگ شده است."2 

این مترجم همچنین در مورد کتابی که بنکسی تالیف کرده 
 ”wall and piece“ اعتقاد دارد نام اصلی کتاب  پیش رو
است که به نظر من برداشتی کامال هنرمندانه از رمان مشهور 
“war and peace” )جنگ و صلح( نوشته لئو تولستوی 
است.3 به نظر نگارنده استفاده از کلمه “piece” که یکی از 
معانی آن اسلحه گرم است در کنار کلمه “wall” به معنای 
دیوار، به خودی خود پیام روشنی دارد. هنرمند به عنوان یک 
مبارز در بستر اتفاقات اجتماعی با گرافیتی های روی دیوارها 
به دیدگاه های مردم و حکومت حمله میکند. شاید بتوان 
مصداق این مطلب را در تصویر "مونالیزا با موشک پرتاب 
کن" مشاهده کرد. در اینجا هنرمند از یک تابلوی نقاشی 
معروف آشنایی زدایی می کند و معنای جدیدی می آفریند. 
انگلستان در معرض نمایش عمومی  آثار بنکسی تنها در 
نیست. او در کشورهای مختلفی به گرافیتی می پردازد. آثاری 

Banksy
2 - بنکسی. گرافیتی و دیوار، مترجم: ساناز فرازی. انتشارات کتاب آبان، تهران، 13۹1، ص 6

3 - همان، ص ۷

گرافیتی؛ هرن دیوارنگاری اعرتاض
درباره ی گرافیتی و نگاه انتقادی آن
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هنر دیوارنگاری را می توان به قدیمی ترین نقاشی های به 
جای مانده از دوران پارینه سنگی مربوط دانست. در غارها 
شکارچیان نقوش حیوانات را به منظور تسخیر شکار روی 
دیوارهای آن نقاشی می کردند اما این نقاشی ها که شکلی 
که  حالی  در  بودند  دیوارنگاری  داشتند،  گرایانه  طبیعت 
گرافیتی شمایل دیگری دارد. گرافیتی برخاسته از اعتراض 
یک فرد یا گروه در برابر دیدگاه های اجتماعی و سیاسی 
حاکم بر جامعه است که با وسایلی نظیر اسپری، غلطک 
رنگ، رنگ، شابلون، ابزارهای خراش و مانند این در مکان 
های عمومی و به خصوص روی دیوارها نقش می گردد. این 
تصاویر می توانند نقاشی، نوشتار، اشکال، حروف و عالئم 

گرافیکی تکرار شونده با استفاده از شابلون باشند.

تاریخچه ی گرافیتی
تعیین دقیق پیدایش این هنر کار آسانی به نظر نمی رسد. 
دههی  به  گرافیتی  رواج  کورول"  "مارگاریتا  نظر  طبق 
1۹۷0 در نیویورک باز می گردد و بعدها در شهرهای دیگر 
آمریکا گسترش پیدا می کند. رفته رفته گرافیتی نه تنها 
در آمریکا بلکه در کشورهایی چون انگلستان و استرالیا نیز 
متداول                 می شود. پیشینه ی کنش های اعتراضی با 
استفاده از گرافیتی را می توان در جنبش دانشجویی 1۹68 
فرانسه مشاهده کرد. دانشجویان معترض با شعارهایی نظیر 
"جوان بودن، یعنی خفه شدن" و "ماللت و خستگی به ضد 
انقالب بودن تفسیر می شود"، به خیابان ها آمده بودند. در 
سال 1۹۹1 یک سنگ تراش اهل چکسلواکی سابق به نام 
"دیوید کرین" مجسمه یک تانک روسی را که نمادی برای 
آزاد سازی این شهر از دست نازی ها بود، با رنگ صورتی 
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از این هنرمند در سال 2006 میالدی در آمریکا به نمایش 
گذاشته شد. در بخشی از نمایشگاه فیل بزرگی وارد می شود 
که کامال با رنگ و نقش اتاق هماهنگ است. اسم این اثر 
"فیل در اتاق" بود. این همرنگ سازی استعاره ی جالبی از 
ندیدن یک واقعه ی بزرگ در یک بستر کوچک است و در 
عین حال این ندیدن می تواند هر موضوع اجتماعی را شامل 
شود. بنکسی در همه ی آثار خود تالش می کند مخاطب 
با واقعیت های پیرامونش  او را  خود را به تفکر وا دارد و 
آشنا سازد اما لزوما همیشه این کار را به شکل شعاری انجام 
نمی دهد. اگرچه ویژگی بارز آثار گرافیتی بزرگنمایی و تاکید 
کردن روی موضوعات است اما این نگرش در آثار او با هجو، 
از نوع  آشنایی زدایی و طنز ظریفی همراه میشود که نه 
قضاوت موضوعات بلکه از نوع مواجه با آن ها است. در آثار او 
المان های تصویری همچون میمون و موش در سطح شهر 
تکرار می شوند. موش ها به عنوان عناصری از زندگی شهری 
و میمون ها به عنوان مقلد ها و شبیه ترین حیوان به انسان. 
در یکی از آثار گرافیتی بنکسی تصویر میمونی بر دیوار شهر 
دیده می شود و روی آن نوشته شده: "االن بخند، اما همه 

روزی مسئولیم."

گرافیتی در ایران
می توان  را  ایران  در  گرافیتی  گیری  شکل  های  ریشه 
به شعارهای نگاشته شده در سال های 1332، 1342 و 
گرافیتی  ی  نمونه  اولین  کرد.  جستجو   135۷ بخصوص 
نوین در ایران مربوط به سال 13۷3 و فردی است با نام 
هنر  یک  عنوان  به  گرافیتی  ولی    .”ECNCE“ مستعار 
پیوسته و مستمر در ایران در سال 1382 با شخصی به نام 
"تنها")alone( دانشجوی هنری که در شهرک های واقع 
در غرب تهران و بخصوص شهرک آپادانا به گرافیتی می 
پرداخت آغاز شد. در برخی گرافیتی ها "تنها" یک کودک یا 
نوجوان حضور دارد که در محاصره قوانین، بایدها و نبایدها، 
شرارت و فقر اسیر شده است. المان هایی چون "چشم" و 
"تصویر کودک" المان های تکرار شونده ی برخی آثار او 
هستند. در یکی از همین آثار تصویر کودکی را می بینیم 
که در سمت چپ گرافیتی با لبخند به ما نگاه می کند. 
دستانش پنهان شده و کت تنش به همراه سادگی و سختی 
چهره اش نشان از کودکی دارد که بیش از سن خود کار 
کرده، سختی کشیده و زود بزرگ شده است. در وسط مایل 
به راست المان چشم را می بینیم که مستقیم به ما نگاه می کند 
و حد فاصل این دو شکل، امضا هنرمند است. شکلی که 
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در بخشی از منایشگاه فیل بزرگی وارد می شود که 
کامال با رنگ و نقش اتاق هامهنگ است. اسم این 
اثر فیل در اتاق بود. این همرنگ سازی استعاره ی 
از ندیدن یک واقعه ی بزرگ در یک بسرت  جالبی 
کوچک است و در عین حال این ندیدن می تواند هر 

موضوع اجتامعی را شامل شود. 
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انگار قرینه ی چشم است و آن را کامل می کند. هنرمند به 
زعم خود رسالتش را انجام داده و توجه ما را طلب میکند. 
هنرمندان گرافیتی در دیگر شهرهای بزرگ ماند تبریز، کرج، 
مشهد و شیراز نیز آثاری را خلق کرده اند و مسائلی چون 
عشق، جنگ، صلح و ... را به تصویر کشیده اند. نکته ای 
که بیش از هر چیز در آثار گرافیتی ایرانیان به چشم می 
خورد نوعی از خودسانسوری و پرهیز از انتقاد صریح است. به نظر                          
می رسد هنرمند گرافیتی برای رفع نیازهای اولیه خود دست 
به چنین کاری میزند و به دنبال خود-بیانگری است. در 
حقیقت یک عمل اعتراض آمیز نسبت به محدودیت ها و نه 
بیشتر. برای مثال: »یکی از معضالت گرافیتی غرب وجود آن 
در مترو و روی اتوبوس ها است، چیزی که در گرافیتی تهران 
شاهد آن نبوده ایم و این از محدودیت ها یا از ویژگی های 
گرافیتی تهران است. محدودیتی که از بیان های رادیکال و 
نقدهای سیاسی-اجتماعی به ابتدایی ترین نیازها و خواست 
ها برای حضور در خیابان ها و هویت یافتن خود در محله 
ها تبدیل شده است: به مفهومی گرافیتی تهران در کمترین 
حالت انتقادی و تخریب آن از نوع اموال عمومی مشخص 
می شود«.4 در طول سالیان تخریب اموال عمومی سبب شد 
قوانینی برای مقابله با این شرایط وضع شود. در گوشه و کنار 
دنیا هنرمندان گرافیتی به جرم آسیب زدن به اموال عمومی 
دستگیر میشدند. در قرن بیست و یکم و در کشورهای توسعه 
یافته ای چون آمریکا، استرالیا، بلژیک، هلند و انگلستان مکان 
هایی اختصاص داده شد برای اینکه هنرمندان گرافیتی آثار 
خود را در آنجا به نمایش بگذارند. با این حال به نظر میرسد 
اختصاص مکان های مشخص برای هنر گرافیتی روح شکل 
گیری این هنر را زیر سوال می برد و با ماهیت آن در تضاد 
است. به این دلیل که مکان های عمومی اجرای آثار گرافیتی 
به جاهایی ثابت و مشخص منتقل می شوند و مانند گالری 
یا نمایشگاهی غیر مسقف عمل می کنند که در معرض 
دید عده محدودی از شهروندان قرار میگیرد. روح اعتراضی 
هنر گرافیتی مثل بسیاری از هنرهای اعتراضی نظیر تئاتر 
خیابانی با خیابان گره خورده است و هنرمندان گرافیتی با 
زیبایی شناسی خاص خود و نگرشی انتقادی در سراسر دنیا 

4 - طاهری کیا حامد ، رضایی محمد، مجلهی جامعه شناسی ایران، دورهی چهاردهم، شماره 1، 
بهار 13۹2، ص12۷-۹8
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نگاه خود را به نگاه مردم شهر می دوزند تا افکار و ایده های 
خود را به آنان انتقال دهند. موضوعاتی که جامعه ی شهری 
امروز با آن رو به روست و اجرای آن کشمکشی است که بین 
هنرمندان گرافیتی، سیاست مداران و مردم همچنان ادامه 

خواهد داشت.

منابع:
1- کوثری، مسعود، گرافیتی به منزله ی هنر اعتراض،ادبیات، جامعه شناسي هنر و 

سال دوم، شماره اول، بهار 8۹ 
2- کورول، مارگاریتا. هنرمند در برابر نظام؛ جوانان با گرافیتی به جنگ نظام های 

اجتماعی میروند. مرزانی، سید رضا. ماهنامه سوره. مهر . آبان ۹0، شماره 52-53 
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شادی بیگ وردی

گرافیتی؛ هرن معرتض
نگاهی به جنبه ی انتقادی گرافیتی
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